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ردهبندی می ند .بنابرای میتوان گفت متنتقا ،پنیشونند «پنیش »-نینز

مقوهر ای چندمعنا با یک ساخت درونی نظامند است .در ای پژوهش برای

تحلی معناشناختی ای پیشوند ،معانی متتقا ،آن را از منظر شناختی بنر

دست آوردیم و در ناایت با متخص ردن شنبکة شنعاعی این ونند ،دو
خوشة معنایی مر زی تعیی شد ر دیگنر معنانی از این دو گنرة معننایی

منتج میشوند :ترتیب زمانی ،ترتیب مکنانی .از بنی این دو معننی ،یکنی
برعنوان معنای اصلی وند مذ ور است .برای تتخیص ای معنای اصلی از

معیارهایی ر تایلر و ایوانز ( )2003پیتنااد رده انند ،بانره گرفتنر شند و

متخص شد ر مفاوم مکانی این ونندچ چنندمعنا ،بنرعننوان معننای اوهینر

میباشد ر دیگر معانی حول ای معنای مر زی قرار میگیرند.

واژههااای کلیاادی :زبننانشناسننی شننناختی ،پننیشوننند «پننیش،»-
چندمعنایی ،شبکة شعاعی

 .1مقدمه

زبان فارسی از فرایند اشتقاق در ساختچ واژههای جدید باره میگیرد و این فراینند ه اننند

دیگر فرایندهای واژهسازی ،در ع لکرد خود تعام نزدیکی با معناشناسی دارد؛ بنرگوننرای
ر پس از ع لکرد ای فرایند یک فضای معنایی جدیدی شک میگیرد .برای ن وننر ،ونند
اشتقاقی «پیش »-با افزوده شدن بر یک واژه ،با توجر بر نوع پایر یا ستاک ،معننای جدیندی
ایجاد می ند .هذا پژوهش حاضر تالشی است در جات پاسخگویی بر این سنئوال نر آینا
پیشوند «پیش »-دارای معانی متعددی است و اگر ای چننی اسنت ،این معنانی چگوننر بنر
یکدیگر مرتبط میشوند؟ ای پژوهش مبتنی بر چنارچو نظنری معناشناسنی شنناختی نر
توسنط زبنانشناسنانی چنون فیل نور ( ،)Fillmore, 1977, 1982تناه ی ( Talmy, 1983,

 ،)1985فو ونیننر ( ،)Faucounier,1985,1997هیکننا( ( ،)Lakoff,1987,1990النگننا ر
( )Langacker, 1988a, 1997و ایننوانز و تننایلر ( )Evans & Tyler, 2001و دیگننر
زبانشناسان مطرح شده است ،میباشد .یک پیشوند مقوهرای را تتکی میدهند نر ه نة
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معانی خود را ر حول یک معنای مر زی گرد آمدهاند ،ردهبندی می ند .ای پژوهش بنر
روش توصیفی-تحلیلی انجنام شنده و متنتقا ،حاصن از ونندافزایی «پنیش »-بنر مقنوال،
دستوری مختلف ،از فرهنگ سخ و فرهنگ معنی گنردآوری گردینده و آن گناه جانت
تحلی دقیش ای صور،های زبانی تالش شد ر ج التی نیز برعنوان ن ونة بافنت ناربردی
ای متتقا ،،از پایگاه دادههای زبان فارسی پژوهتنگاه علنوم انسنانی و مطاهعنا ،فرهنگنی

( )pldb.ihcs.irارائننر شننود .سنناس دادههننای مزبننور مبننش مفنناهیم شننناختی چننندمعنایی،1
مقوهربندی ،2مرحواره ،3ادغام مفانومی ،4رویندادهای حر تنی ،5دینامینک نینرو 6تجزینر و

تحلی شدند.
 .2پیشینة پژوهش

در ای بخش بر پژوهشهای ایرانی و غیرایرانی اشاره میشود نر بنر چنندمعنایی در زمیننة

وندافزایی و برویژه پیشوندافزایی در چارچو نظریة زبانشناسی شناختی پرداختراند.
 .1 .2پژوهشهای ایرانی

گلفام و ربالیی صنادق ( )Golfam and Karbalaee-Sadegh, 2016هند( از پنژوهش
خود را بررسی ساخت اسم مکان در فارسنی از رهگنذر ونندها و شنبرونندهای اشنتقاقی بنا
مفاوم مکان عنوان ردهاند ر علیرغم شباهت در ار رد ،برهحاظ معنایی امالً یکسنان

ع

ن ی نند .بر ه ی سبب با بارهگیری از سازو ارهای صر( شنناختی و دسنتاوردهای

آن ،ه چون نظریة مقوهربندی و مفاومسازی بنر بررسنی محندودیتهنای معننایی ننابر بنر
ع لکرد چنی پسوندهایی پرداختر و در ناایت شاخصهای شناختی دخی در شنک گینری
آناا را معرفی ردهاند.

1
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 .2 .2پژوهشهای غیرایرانی

متینگر ( )Metinger, 1994برای پیشوند منفیساز  un-دو مرحنوارة تصنویری مقینا

بر( 2پیتننااد نرده اسنت؛ مرحنوارة مقینا

بنرای صنفا ،قطبنی م ن

1

و

unimportant,

 uncertainو مرحوارة بر( برای صفا ،منفیشدة متناقض مانند  trueدر مقابن .untrue
پسوند  -erبردهی بسامد رخداد باال و تنوع معناییاش ،توجر تعدادی از زبانشناسان شناختی
از ج لنر پنانتر و رنورنبر
است .ای دو زبانشنا

( )Panther and Thornburg, 2001را بنر خنود جلنب ن نوده
برای پسنوند مزبنور شنبکة معننایی بنا تعینی معننای اوهینر و معنانی

حاشیرای ارائر دادهاند .آ وودو ( )Acovedo, 2003بر بررسی نارآیی مندل نقتنی-واژی
( )FLMبننرای توصننیف و تعبیننر واحنندهای واژگننانی وابسننتر بننره ننراه نگنناهی خنناص بننر
سازو ارهای شناختی ر زیربنای پیشوندافزایی مکانی در زبنان انگلیسنی اسنت ،پرداختنر
اسنت .ه اونند ( )Hamawand, 2009, 2011a, 2011b, 2013در پنژوهشهنایی متعندد

برترتیب ،پیشونندهای منفنیسناز ،مندر  3و مکنانی را مبنش نظرینا ،مقوهنربنندی ،حیطنة

شناختی و مفاومسازی مورد بررسی قرار داده است .باالز

( )Balazs, 2010برمنور لنی

رفتننار پننیشوننندها را از نقطننرنظننر محتننوای معنننایی در نظریننا ،مختلننف و بننرخصننوص
معنیشناسی شناختی مورد توجر قرار داده است .ملینگر ( )Melinger, 2011موضوع رسناهة
د تری خنود را بنر تحقینش آزمایتنگاهی در بازن ودهنای متنتقا ،پنیشونندی بنر هند(
ن ایانسازی نحوة تتخیص امالعا ،ساختواژی در واژگان ذهنی ،اختصناص داده اسنت.
برخی از زبانشناسان روسی نیز پیشوندهای زبان روسی را در چارچو نظریة زبانشناسنی
شناختی بررسی ردهاند ( .)Mizoe, 2011; Chrotensen, 2011جانندا ( )Janda, 2011از
بی برفیت های شناختی ،بر مجاز در سطح واژهسازی پرداختر است و استدالل منی نند در
بسیاری از موارد روابط معنایی بی ستاکها ،وندها و ل ا ،ایجادشده را میتوان برحسب
مجاز تحلی ن ود و ای چنی تحلیلی ،مبقربندی باتنر و دقینشتنر از توصنیفا ،سننتی ارائنر
میدهد.
1
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زبانشنا

بلغاری تچیزمارو( ( )Tchizmarova, 2006, 2012شبکة معننایی و معنانی

پیشن ونر و حاشیرای پنیشونندهای فعلنی  pre-,nad-و por-را در زبنان بلغناری از منظنر

زبانشناسی شناختی مورد توجر قرار داده است ر شبکرهای معنایی  nad-و  por-هر دام
یک معنای مر زی متترک دارند ر ناشی از مفاوم فضایی مر زی هر دام از ای ونندها،
روابط نزدیک بی پیشوندها و حرو( اضافر و شباهت های ساختاری ای دو وند است .ساریک
( )Saric, 2013پیشوند فعلی  na-در زبان رواتی 1را تحلی ن وده است و نتان داده نر
ی از متتقا ،ای وند بر یکدیگر مرتبطند و ت ر ز ع ندتاً بنر معننای فضنایی این

تعداد

وند بوده است .آبروسی و( ( )Abrosimova, 2013پسوندهای -er, -ee, -ent/-ant, -ist
را تحلی ن وده و نتان میدهد ر فرایندهای اشتقاقی پیوندی ناگسسنتنی بنا این اینده دارد
ر زبان پدیده ای ذهنی است و بر سازماندهی ،پردازش و انتقنال امالعنا ،مت ر نز اسنت.
هارت

و هوهزل ( )Hartman and Holzl, 2014تحلیلی درزمانی و پیکرهای از پنج پیش-

وند پربسامد در زبان آه انی مبش نظریة دینامیک نیرو ارائر دادهاند.
 .3چارچوب نظری

پیش از تحلی دادهها الزم است مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش حاضر در نظرینة شنناختی

بردقت تتریح و تبیی گردد ،مفاهی ی ر مسل اً ما را در درک باتنر ویژگنی هنای معننایی
فرایند پیشوندافزایی و برمور خاص وند «پیش»-

نک خواهند نرد .از این رو در ابتندا

نگاهی گذرا خواهیم داشت بر نگرش رویکردهای زبانی مختلف نسبت بنر واژهسنازی ،آن
گاه مفاهیم چندمعنایی ،مقوهربندی ،شبکة شعاعی ،مرحوارگی ،ادغام مفاومی ،رویدادهای
حر تی و دینامیک نیرو برتفصنی تتنریح خواهند شند .شایسنتر اسنت اشناره داشنتر باشنیم
برعلت ارائة ای مفاهیم در ای مقاهر ،از آن جنا نر پنژوهش حاضنر در منورد معنانی متعندد
«پننیش »-اسننت هننذا توجننر بننر اصننطالحا ،چننندمعنایی ،مقوهننربننندی و شننبکة شننعاعی
اجتنا ناپذیر است چرا ر واضح است ای اصنطالحا ،در منورد معننا و تعندد معننا و نینز
نحوة چیدمان معانی در یک تکنواژ و واژه ارآمند هسنتند .مرحنوارگی و ادغنام مفانومی
بردهی ای

ر در روند تبینی معنانی دخیلنند ،از این رو در بخنش مفناهیم نظنری گنجاننده
Croation

1

 / 142تحلیل معناشناسی پیشوند «پیش »-در زبان فارسی :رویکرد زبانشناسی شناختی

شدهاند« .پیش »-جزو وندهایی است ر قب از سنتاکهنای فعلنی از ج لنر افعنال حر تنی
میآید ،بر ه ی خامر ارائة رویدادهای حر تنی و دینامینک نینروی تناه ی در این بخنش
اهزامی بر نظر میرسد.
 .1 .3مالحظات معناشناختی فرایندهای واژهسازی

در رویکردهای زبانشناسی مختلف

در روش سننتی مبقنربنندی محنور ،نوئرک و دیگنران ( )Quirk et al, 1985بنرصنور،
ساختواژی 1توجر داشتند ،یعنی یک پایر و وند وجود دارد ر وندها بر پیشوند و پسنوند

تقسیم میشوند .بر پیشونندافزایی در ونندافزایی پرداختنر منیشند امنا بنر محتنوای معننایی
پیشونندها تنوجای ن نیشند .مارچانند ( )Marchand, 1969در توصنیف سناختگراینی

مبقرای 2خود ،پیشوندها را تکواژهای وابسترای میداند ر بر پاینرای نر هسنتر محسنو

میشود ،متصن منیگنردد .مارچانند توصنیفهنای خنود را بنر مبننای رویکنرد هنمنتنینی

واژهسازی 3بنا میناد ر در آن ،همناتنتهنای واژهسنازی بنرعننوان سنازههنای دسنتوری
وتاهشده مورد نظرند ر همناتتها با یکدیگر رابطة توصیفی دارند؛ بدی معنا نر اوهنی
عنصر توصیف نندة دومی عنصر است .ساختگرایان برای زبان سطوح مجزا قائ بودنند.

معناشناسی نیز برعنوان یک سطح مجزا معرفی میشد اما بر محتنوای معننایی توجنر خاصنی
نداشتند بلکر بر ساختار معنایی 4میپرداختند .در رابطر با پیشوندافزایی هم بدون ای

ر بر

معنا توجای داشتر باشند ،ساختار معنایی متتقا ،تجزیر و تحلی میشد .ای ساختار معنایی

بر صور ،ساختواژی و ساختار مبتنی بود ر برعنوان اساسی برای دیدگاه تر یبی 5مسلط
در آن زمان بر حسا میآمد ،یعنی معنای صور ،پیچیده را از تحلین اجنزای سنازندة آن

بر دست میآوردند .رویکردهای معناشناسی صوری 6اص تر یبی معنایی را برعننوان یکنی

از تفکرا ،پایر (اص فرگرای )7بر ار میبرند ،هر چند رویکردهای معناشناسنی صنوری و
1
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2
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نیز رویکردهای ساختواژی ساختگرایی تتخیص دادند ر این اصن ن نیتوانند تبییننی
1

2

برای برخی از پدیدههای زبانی م الً اصطالحا ،و آرایرهای ادبی باشد .آدامنز ( Adams,

 )2001: 12معتقنند اسننت ننر مننیتننوانیم ل ننة  uncleanرا براسننا

اهگننوی آشنننای

 un+adjectiveبسازیم ،درحاهی ر ه ی فرایند برای  dirtyقابن اسنتفاده نیسنت .آدامنز بنر
ه راه دیگر نظریرپردازان ( )Matthew, 1974; Jensen, 1990بر ای نظر است ر وندهای
اشتقاقی عناصری دستوری هستند نر واژگانی .ای دیدگاه دستوری بر ونندافزایی ،در سننت
3

زایتیهنا ( )Aronoff, 1976; Jensen, 1990متناود اسنت .اسانسنر ( Spencer, 2001:

 )227میگوید صر( اشتقاقی مقوهة نحوی ل ر را تغییر منیدهند امنا هنیع معننایی بنر آن
ن یافزاید .آدامز ( )Adams, 2001: 30نیز اباار میدارد ر وندها صور،هنای وابسنترای
هستند ر معنای لیتری نسبت بر عناصنر نامالً دسنتوری دارنند .در مقابن رویکردهنای
صوری ،نقشگرایان و شناختیون بنر روابنط مینان صنور ،و معننا مت ر نز منیباشنند .این
رویکردهنا ع ندتاً مبتننی بننر آرنار النگنا ر ( )Langacker, 1987, 1991منیباشند چننون
النگا ر در دستور شناختی بی واحدهای واژگنانی و دسنتوری در مفانوم سننتی آن ت نایز
قائ ن یشود و واژهسازی را بختی از یک توصیف یکاارچر قل داد می ند و معتقد اسنت
ر واحدهای واژهسازی را برمانند واحدهای واژگانی بسیط میتوان بسط معنایی داد با این
تفاو ،ر بر واحدهای واژگانی ،میتوان واژه و ونند افنزود .وی بنرای بررسنی فراینندهای

واژهسازی از مقوهربندی ،ن ا /زمینر 4و همسازی 5استفاده می ند.
 .2 .3چندمعنایی

واژة «چندمعنایی» برای نخستی بار توسط براآل ( )Bre`al, 1897در قرن نوزدهم بنرعننوان
بختننی از مطاهعننا ،تغییننر معنننایی مطننرح شنند .اسننتفان اوه ننان ( Stephen Ullamann,

] )1957[1951اشاره میدارد ای حقیقت ر برخی ل ا ،دارای شنبکرای از چنند معننای
مرتبطند ،محور اصلی تحلی معناشناسی محسو میشود .پنجاه سال پس از اوه ان و ینک
1

idioms
figure of speech
3
generativist
4
figure/ground
5
accommodation
2
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ق رن بعد از براآل ،چنندمعنایی دوبناره در معناشناسنی شنناختی مندرن در ننوع هنمزمنانی و
درزمننانی و نیننز معناشناسننی شننناختی و هننوش مصنننوعی در ننانون توجننر قننرار گرفننت
( .)Lewandowska, 2007: 139امروزه روش اسنت بررسنی چنندمعنایی اه ینت خاصنی
برای هر پژوهش معناشناختیِ زبان و شناخت دارد .از ای رو چندمعنایی را منیتنوان بنرم ابنة
ابزاری ترجیحی برای شبکة نظریا ،برهممرتبط زبان ،معنا و شنناخت دانسنت نر در منول
قرون  20و  21مطرح شد و راهبردهایی برای پژوهشهنای آتنی در منورد زبنان و شنناخت
ارائر داده است .با شکوفایی زبانشناسی شنناختی در دهنة  ،1980نظرینا ،جدیندی هنم در
حوزة مردمشناسی و روانشناسی و مامتر از ه ر در مورد ای
براسا

ر چگونر انسنان مقنوال ،را

پیشن ونرهنا و شنباهتهنای خنانوادگی بننا منیناند ،مطنرح شند .بنرای توصنیف

چندمعنایی از روشهای مقوهربندی و شبکة شعاعی 1باره گرفتر شده است ر براختصنار بنر
ای موارد پرداختر خواهد شد .شایان ذ ر است ر پژوهش حاضنر از شنیوة شنبکة شنعاعی
جات توصیف وند «پیش »-استفاده می ند.
 .1 .2 .3مقولهبندی

هیکا( ( )Lakoff, 1987: 5-7برای باور است ر هنیع پدیندهای ابتنداییتنر و سنادهتنر از
مقوهربندی در ذه  ،ادراک ،ع لکرد و گفتار انسان وجود ندارد .هر مقوهنر بختنی از نظنام
مقوال ،را بر خود اختصاص میدهد و معنای آن مبتنی بر رابطراش با مقوهنرهنای مجناور و
نیز جایگاهش در نظام مقوال ،تعیی میگردد .بر ه ی اسا  ،ساخت مقوهرهای جدید در
ای نظام را ن یتوان بدون تأریرگذاری بنر مقوهنرهنای دیگنر در نظنر گرفنت چرا نر زبنان
ه انند یک ا وسیستم ع

مین اید ر مقوال ،زبانی هریک جایگاه خاصنی از آن را بنر

خود اختصاص دادهاند .در معناشناسیشنناختی ه نانمنور نر هیکنا( ( )Lakoff, 1987و
تیلور ( )Taylor, 1998نتان دادهاند ،توصنیفا ،زبنانشنناختی برمبننای نظرینة مقوهنربنندی
است .مبش ای نظرینر ،ا نر واحندهای واژگنانی ماهیتن ًا از نظنر معنانی متعندد ،چنندمعنایی
هسننتند .یننک واحنند واژگننانی شننبکرای پیچیننده از مفنناهیم مننرتبط را تتننکی مننیدهننند و
پیش ن ونر هم عضوی از مقوهر است ر دارای ویژگی اصلی و مام آن است؛ بدی معنا نر
radial network

1

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 145 /

از نظر ترتیب ،نخستی مفاومی است ر بر ذه فرد متبادر میگردد و برجسنترتنری ن وننة
مقوهة خود محسو میشود .عالوهبنرای  ،عضنو پنیشن وننر از نظنر بسنامد وقنوع رخنداد
باالتری دارد ( .)Taylor, 1998: 52اعضای دیگر هر مقوهنر نینز نر بنر اعضنای حاشنیرای
معروفند ،دیگر معانی واحد واژگانی مورد نظر محسو شده ر برواسنطة بسنط معننایی بنر
پیشن ونة مقوهة خود مرتبط میشوند و جایگاهتان درون مقوهر براسا

میزان شباهتتان بنا

پیشن ونر تعیی میگردد.
 .2 .2 .3شبکة شعاعی

بروگ ان و هیکا( ( )Lakoff, 1987; Brugman & Lakoff , 1988مدل شبکة شنعاعی را

ای گونر شرح میدهنند نر ل نا ،چنندمعنا بنرصنور ،شنعاعی دارای مقنوال ،منرتبط
هستند ،هرچند ر هر دام از معانی میتوانند خود یک ساختار پیشن ونرای پیچیده باشنند.
عضو مر زی مقوهة شعاعی ،یک مندل شنناختی ایجناد منی نند نر معنانی غیرمر نزی را
انگیختر می ند .معانی خوشرای بسطیافتر در حواشی مقوهة مر زی بروسیلة پیوندهایی م
مرحوارههای تصنویری ،اسنتعاره ،مجناز و جنز آن بنر یکندیگر منرتبط منیشنوند .هیکنا(
( )Lakoff, 1987: 83اشاره می ند مقوهنة مر نزی ینا پنیشن وننر پنیشبیننیپنذیر اسنت،
درحاهی ر اعضای غیرمر زی نسبت بر عضو مر نزی از مینزان پنیشبیننیپنذیری

تنری

برخوردارند و تناا از مریش عضو اصلی شنناختر منیشنوند؛ بندی معننا نر بنا عضنو اصنلی
شباهت خانوادگی دارند .زبنان شناسنان شنناختی در منواردی بنرای تحلین معننای حنرو(
اضافر از مرحوارههای خاصی

ک میگیرند .در ای مرحوارهها دو چینز در نظنر گرفتنر

میشود :مسیرپی ا( 1پدیدهای ر در یک خط مسیر قرار میگیرد) و زمینة رابنت( 2حندودی
معی

ر م ک است مسیرپی ا داخ آن باشند ینا نباشند) .مسنیرپی ا م کن اسنت حناال،

گوناگونی داشتر باشد؛ درحال حر ت یا سکون باشد .ه ة ای حاال ،گوناگون بنر معننای
واژة مننورد نظننر در ج لننر بسننتگی دارد .مسننیرپی ا را بننا  Trو زمین نة رابننت را بننا  Lmنتننان
میدهنیم .ضن ناً تنایلر و اینوانز ( )Tyler & Evans, 2003مج وعنرای از معیارهنا را بنرای
trajector
landmark

1
2
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تتخیص معنای اوهیة حر( اضافة  overارائر میدهند نر نگارننده در تعینی معننای اصنلی
«پیش »-از ای دو معیار استفاده خواهد نرد .این معیارهنا عبارتنند از :اهنف) اوهنی معننای
تأییدشده :با درنظر گرفت ماهیت رابت و پایدار از مفاومسازی ،روابط مکانی در یک زبنان
معنایی برعنوان معنای اوهیر انتخا میشود نر بنرهحناظ تناریخی اوهنی معناسنت .شنواهد
تاریخی بیانگر آنند ر اوهی معنای تأییدشده بر تر یببندی مکانی بی نقطة رابنت و نقطنة
متحرک مربوط میشود ) .رخداد غاهنب در شنبکة معننایی :منظنور از رخنداد غاهنب در
شبکة معنایی ،تعداد بسامد حضور یک مفاوم در یک شبکة معنایی میباشد.
 .3 .3طرحوارگی

1

زبانشناسی شناختی برای تحلی فرایند واژهسازی از مرحواره استفاده ن وده است .در اینجا
مرحواره را از دیدگاه النگا ر و هیکنا( ارائنر منیدهنیم .از نظنر النگنا ر ( Langacker,

 )1987: 132استخرا مرحواره بر معنای توانایی در ع ومیت 2بختیدن است و آن را یکی

از اصلیتری توانایی های شناختی ننوع بتنر قل نداد منی نند .مرحنواره مسنتلزم تتنخیص
ع ومیتهای اصلی و حذ( جزئیا ،بیاه یتتر است ر م ک اسنت از ینک مفانوم ینا
تجربة شناختی تا دیگر تجار و مفاهیم شناختی متفاو ،باشد .ای توانایی میتوانند در هنر
حیطر یا تلفیقی از حیطرهای شناختی قابن اسنتفاده باشند .بنرنظنر هیکنا( ( Lakoff, 1987:

 ،)267-268مرحواره ر بر آن مرحوارة تصویری 3میگویند ،سناختهنای نسنبتاً سنادهای

هستند ر دائ اً در تجار بدنی روزمرهمان تکرار میشنوند .بنرو( ،مسنیرها ،4پیونندها،5

نیروها ،6تعادل 7و در جاتگیریهنا 8و روابنط :بناال-پنایی  ،9جلنو-عقنب ،10جنز  -ن ،11
مر ز-حاشیر12؛ ای ها ساختارهایی هستند نر معننای مسنتقیم دارنند ،چنون این سناختارها

1

schematicity
generalize
3
image schema
4
paths
5
links
6
forces
7
balance
8
orientations
9
up-down
10
front-back
11
part-whole
12
center-periphery
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بردهی ماهیت بدنی و شیوة ار ردیشان در محیط امراف نان  ،بنر منور مسنتقیم و مکنرر
تجربر میشوند.
 .4 .3ادغام مفهومی

ا ر فرایندهای واژه سازی مستلزم تر یب معنایی یا امتزا است و ای خود شنرایط الزم را
برای تحلیلی مبتنی بر ادغام مفانومی نر فو ونینر و ترننر (& Faucounier, 2002: 48-49

 )Turnerپیتنااد ن ودهاند ،فراهم می ند .نظر بر ای است در حاهی ر دو فضنای ورودی،
محتوای مفاومی دو جنز را مننعکس منی ننند ،فضنای ادغنامی سناختار تر یبنی را نتنان
می دهد ر در دو فضای مجزا نخواهد بود .فو ونیر فرایند ادغام را مستلزم سنر ننوع فراینند

مفاومی میداند :تر یب ،1تک ی  2و تندقیش .3من الً در منورد واژة مر نب  wheelchairبنر
تصویر زیر توجر نید :فرایند تر یب بر ویژگنیهنای فرافکنندهشنده از دو فضنای ورودی
مربوط منیشنود؛ مرحلنة تک ین یعننی افنزودن داننش پنسزمیننر نر در اینجنا بنا مفناهیم

 hospital, engine, invalidنتان داده شده است و ای خود موجب پیدایش یک سناختار
مفاومی جدید می گردد ر توسط مربعی در فضای ادغامی نتان داده شده است .در ناایت
مرحلة تدقیش ،آزمونی برای تصحیح و ت بیت محتوای مفاومی فضای ادغامی میباشد.

شکل  :1فرایند تر یب بر صور ،ادغام مفاومی
1

composition
completion
3
elaboration
2
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 .5 .3رویدادهای حرکتی

تناه ی ( )Talmy, 2000 a & b; Talmy, 1985بح نی دربنارة تجزینر و تحلین سناخت
رویدادی افعال حر تی مطرح می ند .او معتقد است هر رویداد حر تی از دو عنصر اصلی
شیوه (سازة دارای محتوی) و مسیر (جات) تتنکی شنده اسنت و زبنانهنای دنینا براسنا
ای

ر متخصاً در ندام بخنش هسنتة مرحنوارهای –روی فعن ینا روی ینک ق نر -گنره

رویدادی خود را بیان می نند ،از نظر ردهشناختی بر دو مقوهر تقسیم میشوند :فعن -قاهنب

1

و ق ر-قاهب .)Talmy, 2000 b: 217-219( 2گفتنی اسنت اسنلوبی  3در مقاهنة خنود ،دسنتة

سومی را نیز بر ای تقسیمبندی دوگانة تاه ی افزوده است :زبنان هنم-قاهنب :4مسنیر و روش
در ای نوع زبان با صور،های دستوری همارز بیان میشود .منظور اسلوبی از صور،هنای
یا عوام هم ارز ،عواملی هستند ر از نظر صور ،زبانی و ه چنی قدر ،و اه ینت ،برابنر
و همارز هستند ( .)Slobin, 2004: 228در ای نوع از زبانها ،انواع سناختارهای موجنود بنا
توجر بر نوع زبان عبارتند از :اهف) فع بیانگر شیوه+فع بیانگر مسیر :زبنانهنایی نر دارای
افعال ترتیبی 5هستند .در ای نوع سناختار ،دو فعن

نر دارای وزن معننایی یکسنان هسنتند،

شیوه و مسیر را بیان می نند ) .فع بیانگر مسیر+شنیوه :زبنانهنایی نر شنیوه و مسنیر در
یک فع  ،با هم بیان میشوند یا زبانهایی ر دارای افعال دوقسن تی هسنتند ) .پنیشفعن
بیانگر شیوه+پیشفع بیانگر مسیر +فع  :زبانهنایی نر در آنانا عنصنری ماننند ینک ونند،
شیوه و مسیر را قب از فع بیان می ند .قاهب در ای دستربندیها بر مفناهی ی ماننند مسنیر،
ن ود و  ...اشاره دارد ر رویداد فعلی را شک میدهند یا آن را محدود می نند.
 .6 .3دینامیک نیرو

مبنش نظنر تنناه ی ( )Talmy, 2000b: 24معناشناسننی شنناختی ،مطاهعنة شنیوة سننازماندهی
محتوای مفاومی زبان است .از ای رو وی ( )Ibid: 21پنج نظام مرحوارهای برای زبنانهنای
مختلف مبش مج وعر مفاهیم شاخص دستوری ر شک دهندة نظام ساخت مفانومی زبنان
1

verb-frame
satellite-frame
3
Slobin
4
equipollently-framed language
5
serial verbs
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است ،ارائر داده است :ساختار تر یببندی ،1مکانِ نقطنر نظنر )،2توزین توجنر ،3دینامینک

نیرو و حاهت شناختی .4در ای بخش نظرا ،تاه ی را تنانا در منورد دینامینک نینرو مطنرح

خواهیم رد .در واق تاه ی نظام مرحوارهای دینامیک نیرو را نخسنتی بنار بنرعننوان ینک
مقوهة معنایی اصلی در حیطة نیروی فیزیکی و برمور خاص برعننوان تع ی نی بنرای مفانوم
زبانی سببی ارائنر داد ( .)Talmy, 1981, 1985, 2000a: 470-409اهگنوی دینامینک نینرو
ر زیربنای ه ة اهگوهای پیچیندهتنر دینامینک نینرو اسنت ،تقابن وضنعیت دو نینرو اسنت
( .)Talmy, 2000a: 413در زبان بر دو شر ت نننده در صنحنة واقعنی ،دو نقنش معننایی
متفاو ،اعطا میشود :اوهی شر ت ننده ،آگونیست ،5شر ت نندهای است ر در انون

توجر میباشد زیرا مسئلة اصلی در ای تعام ای است ر آیا آگونیسنت منیتوانند نینروی

خود را بروز دهد یا خیر؛ دومی شر ت ننده ،آنتاگونیست ،6بر تنأریری نر بنر آگونیسنت

میگذارد مربوط میشود ،برعبار ،دیگر ،بر نیروی آگونیست غلبر می نند ینا خینر .زبنان
ماهیتهایی را نتان میدهد ر دارای نیروی ذاتی هسنتند :آنانا ینا ذاتناً ت این بنر حر نت
دارند یا ت ای بر ماندن.
 .4تحلیل دادهها

در بررسی معنایی وند «پیش »-در ابتندا معنانی مختلنف این ونند را در اتصنال بنا مقنوال،

دستوری مختلف ،از فرهنگ سخ اسنتخرا ن نوده نر مج وعناً  63متنتش در این راسنتا

ج آوری شد .آن گناه بنرای متنتقا ،موجنود ج نال ،شناهدی را از فرهننگ سنخ و

پایگاه داده های زبان فارسی آورده و متتش منورد نظنر در بافنت ج لنر منورد بررسنی قنرار
گرفت نر رابطنة معننایی متنتش مزبنور بنا دیگنر عناصنر موجنود در ج لنر تصنریح شنود.

تحلی های معنایی در بخش ( ).1 .4با توضیحا ،مبسوط ارائر شده است.

1

configurational structure
location of perspective point
3
distribution of attention
4
cognitive state
5
agonist
6
antagonist
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 .1 .4تحلیل معنایی «پیش»-

از تحلی دادههای ج آوریشده ،دو خوشة معنایی از بنی مفناهیم مختلنف ونند «پنیش»-
تتخیص داده شده است :ترتیب زمانی؛ ترتیب مکانی ،ر مفاوم جات حر ت رو بنر جلنو
زیر مج وعة مفاوم مکانی است .شایستر است اشاره گردد ر در بیان ترتیبهنای زمنانی و
مکانی دو رخداد یا پدیده از حرو( انگلیسی بزر

یا وچک استفاده شده است .اگر دو

رخداد از یک نوع و یک مقوهر باشنند ،آنگناه بنرای یکنی از آنانا ینک حنر( انگلیسنی
بزر

م  Aمیآید و برای دیگری ،با افزودن پریم ` Aنتان میدهیم ر این دو از ینک

نوع هستند و تناا تقدم و تأخر بر آناا حا م است .اما وقتی دو رویداد از یک مقوهنر و ننوع
نباشند ،از دو حر( انگلیسی بزر
ر میخواهیم رابطة

و مت ایز م  Aو  Bاستفاده میشنود .در منواردی هنم

بر جز را نتان دهیم ،از یک حر( بزر

م ن  Aو ینک حنر(

وچک  aر جزئی از  Aاست ،استفاده می نیم.
 .1 .1 .4ترتیب زمانی

در یک بافت ،م ک است دو نش داشتر باشیم نر از نقطنر نظنر زمنان رخنداد ،یکنی بنر
دیگری تقدم داشتر باشد نر این ترتینب رخنداد را منیتنوان بنا تکواژهنایی ماننند پنیش-

مفاومسازی رد.
 .1 .1 .1 .4تقدم زمانی

وقتی دو یا چند پدیده یا رویداد با فاصلة زمانی خاصی در ننار یکندیگر قنرار منیگیرنند،

یکی از آناا زودتر از دیگری رخ میدهد ر ای تقدم رخدادی با افزودن پیشوند «پنیش-
» بر پایة ل ة مورد نظر نتان داده میشود .ض ناً برخی از ای پدیدهها ینا رویندادها م کن
است ه ر از یک نوع و مقوهر باشند و برخی دیگر شباهت چندانی با هنم نداشنتر باشنند .در
بخشهای پیشِرو با جزئیا ،بیتتر بر موارد مورد نظر پرداختر میشود.
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الف) رخداد  Aقبل از B

پیشبر

قب از دریافت اعتبار

پیشپرداخت

قب از دریافت
خدما ،یا اال

پیشخرید

قب از توزی

اال

 )1فرهاد یک دستگاه اتومبی از ایران خودرو پیشخرید رده است.
پیشفروش

قب از آماده شدن اال

 )2پیشفروش آپارت انها شروع شد.
لیة متتقا ،فوق چر پدیدهها و نشهای  Aو چر  Bه گی در حیطة معنایی فعاهینتهنای
اقتصادی قرار میگیرند ،اما پدیده یا نش  Aشبیر بر پدیده یا ننش  Bنیسنت عنالوهبنرای
بی  Aو  Bفاصلة زمانی وجود دارد و  Aزودتر از  Bانجام گرفتر است و بر آن تقدم زمنانی
دارد.
پیشساختر

قب از بر ارگیری؛ «پنیشسناختر» چینزی اسنت نر قنبالً در جنایی و

زمانی خاص و توسط عاملی ساختر شده است برای ای

ر در جایی و زمنانی دیگنر بنر نار

رود؛ مانند :دیوار پیشساختر ،گعبری پیشساختر .بنابرای ایجاد ای ماهیتها ،قب از زمان
استفاده از آناا رخ داده و ت ام شده است.
پیشگفتر

قب از نق قول دوباره؛ «پیشگفتر» نیز بر مانند «پنیشسناختر» ،المنی

است ر در مکان و زمانی خاص و توسط شخصی بیان شده و م ک است بعندها تنانا بنر-
عنوان نق قول ،آن الم تکرار شود؛ مانند ن وة (:)3
 )3در بحثهای پیشگفتر یادآور شدیم ر. ...
در متتقا« ،پیشاگای ،پیشاندیتی  ،پیشگویی ،پیشبینی ،پنیشداوری» ،فنرد از قبن در
مورد مسائلی ،برترتیب امالع میدهد ،میاندیتد ،میگوید ،میبینند (اسنتعاری) و قضناو،
می ند .ای متتقا ،در ن ونرهای زیر بر ار رفتر است:
 )4سرمان ریر پیشآگای بدی دارد.
 )5ای پسر اندیتر را مقدم گفتار دار تا بر گفتر پتی ان نتوی ر پیشاندیتنی دوم فاینت
است.
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 )6خیلیها ادعای پیشگویی دارند ،اما آینده صحت و سقم ادعای آناا را رابت می ند.
 )7پیشبینیها در مورد نتیجة مسابقر درست درنیامد.
 )8باتر است دربارة ای مسئلر از پیشداوری پرهیز نیم.

نگارنده از دو شک متفاو ،برای نتان دادن پدیدههای  Aو  Bاستفاده رده است تا عندم

تتابر ای دو ن ایانتر باشد .شک ( )2گویای ای مطلب است ر بی ای دو پدیده ترتینب
زمانی وجود دارد و یکی بر دیگری از نظر زمانِ رخنداد تقندم دارد ،یعننی  Aبنر  Bمتقندم

است.

شکل  :2تقدم زمانی  Aبر B

ب) رخداد  Aقبل از `A

در متتقا ،جدول ( )1رخداد برخی پدیدهها از نظر مناسبا ،اجت اعی م ک است اهزامنی
باشد و برخی خیر .برعنوان ن ونر م ک است در مراس ی خناص ،پنیشغنذا قبن از غنذای
اصننلی تننناول شننود امننا در ما ننانیهننای خودمننانی چنننی چیننزی منندنظر نباشنند؛ متننتقا،

«پیشپرده ،پیشواقعر ،پیشقرارداد ،پیشنویس ،پیشگفتار» نیز چنی ویژگنی دارنند یعننی
رخداد آناا اهزامی نیست م الً م ک است قنراردادی نوشنتر شنود بندون آن نر قبن از آن
پیشقراردادی صور ،گیرد .در مورد «پیشدرد» ن یتوان گفنت رخنداد پنیشدرد قبن از
درد اصلی (درد زای ان) مط ئناً اتفاق میافتد یا خیر چرا ر ای یک ویژگی فیزیوهنوژیکی
و فردی و مبیعی است و در ه ة افراد م ک است ایجاد نتود .اما در مورد «پنیشدبسنتانی،
پیشدانتگاهی ،پیشامضا ،پیشنیاز» از نظنر قنوانی اجت ناعی وضن شنده ،حت ن ًا بایند فنرد
مرحلة  Aرا می ند تا بتواند بر مرحلة ` Aبرسد درغیر ای صور ،فرایند تغییر (تغییر پدیده

از مرحلرای بر مرحلة دیگر) متوقف میشود .درواق رخداد پدیندة  Aمقدمنرای ضاروری
برای رخداد پدیدة ` Aاست .الزم بر ذ ر است ر وجر اشتراک ه ة متتقا ،فنوق اهنذ ر
ای است ر  Aمقدمرای برای ` Aمحسو میشود .بر سخ دیگر اگر قنرار باشند نر هنر
دو پدیده رخ دهند ،ابتدا پدیدة  Aباید رخ دهد و پس از آن پدیدة ` Aاجرا میشود.
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جدول  :1ن ونة متتقا ،پیش-
پیشدرد ،قب از درد اصلی

پیشدرآمد ،قب از قطعة موسیقی اصلی

پیشغذا ،قب از غذای اصلی

پیشواقعر ،قب از اجرای تعزیر

پیشقرارداد ،قب از قرارداد اصلی

پیشپرده ،قب از ن ایش

پیشنویس ،قب از نوشتة اصلی

پیشدبستانی ،قب از دبستان

پیشگفتار ،قب از گفتار اصلی

پیشدانتگاهی ،قب از دانتگاه

پیشنیاز ،قب از نیاز اصلی

پیشامضا ،قب از امضای اصلی

در موارد اشاره شده ،با حداق دو پدیده یا نش روبررو هستیم ر یکی از آنانا نسنبت بنر
دیگری ،از نظر زمانی زودتر اتفاق میافتد اما تفاوتی ر ای متتقا ،با متنتقا ،بخنش (.1

 ).1دارند ای است ر هر دو مورد  Aو ` Aاز یک نوع و مقوهنر هسنتند و بنر هنم شنبیرانند
ازای رو برای نتان دادن رابطة زمانی و تتابر میان آناا ،نگارنده از دو شک یکسان اسنتفاده
رده است:

شکل  :3رخداد  Aقب از `A

پ) رخداد  aقبل از A
پیشخور

حقوق ام

پیش رایر

رایة ام

پیشقسط
پیشباا

لیة اقساط
باای ام

از صور،های اشتقاقی «پیشباا ،پیشقسط ،پیش رایر ،پیشخور» چنی برمیآید نر این
متتقا ،بخش یا بخشهایی از

باا ،قسط ،رایر و حقوق هستند ینا بنر عبنار ،دیگنر a

بختی از  Aاست ر  aاز نظر زمانی زودتر از  Aانجام شده است .بر ن وننرهنای زینر توجنر
نید:
 )9مجبور شدم مبلغی پیشباا پرداخت نم تا هبا
ه انمور ر از ج لة فوق برمیآید،
مورد نظر داده شده ،پیش از ای

را برایم نگر دارد.

مبلغ پرداخت نتنده اسنت بلکنر مقنداری از مبلنغ

ر تحوی هبا

انجام گیرد.
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 )10یخچال را قسطی خریدم ،پنجاه هزار تومان پیشقسط دادم.
ای ن ونر نیز بیانگر ای است ر مبلغ پرداختی بخشبندی شده و تناا بخنش اول (قسنط) از
آن در ابتدا پرداخت شده ر ای بخش ،جزئی از

مبلغ است.

 )11حقوقبگیران ه یتر پیشخورند.
در مورد صور ،اشتقاقی «پیشخور» هم بخش ینا بخنشهنایی از حقنوق قبن از پرداخنت
حقوق مصر( میشود.
بدی ترتیب اگر ای

 Aرا بر چند قس ت تقسیم نیم ،بختنی از آن بخنشهنای تقسنیم

شده یعنی  ،aزودتر از بخشهای دیگر تجلی مییابند.

شکل  :4رخداد  aقب از A

ت) تقدم زمانی فردی بر فرد یا افراد دیگر
 )12دالورانِ پیشجنگ دهیرانر پیش آمدند.

 )13او از مکاتبة وهیار با حس و پیشدستی حس خبر نداشت.
 )14پیشمرگان و عتایر غیور ضربا ،وبندهای بر دش

متجاوز وارد آوردند.

 )15درویتان واقعی پیشسالم بودند.
در صور،های اشتقاقی متخص شده ،افرادی نر چننی ویژگنی دارا هسنتند ،از نقطنرنظنر
جنگیدن ،یاری ردن ،تتر شدن و سالم ردن زودتر از سایری اقدام می نند.
 .2 .1 .4ترتیب مکانی

 .1 .2 .1 .4قرار گرفتن چیزی در جلوی فضایی که در پایه به آن اشاره شده

متتقاتی مانند پیشبخاری ،پیشایوان ،پیشخانر ،پیشماق ،پیشخان ،پیشسینر ،پیش نام،

پیشوند ،پیشهُنگ ،پیشدام  ،پیشفنگ ،پیش اسر ،مفاوم مکانی دارند.
 )16یک مجس ر روی پیشبخاری گذاشتر بودند.
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 )17تازهوارد روی پیشخان حجره نتست.
 )18پیشسینة او توسط دو قال بستر میشود.
در ای موارد با نوعی تصویرگونگی روبررو هستی م بندی معننا نر بنا اضنافر شندن پیتنوند
«پیش »-بر پایر ،چیزی بر مفاوم پایر اضافر میشود و در عی حال در واقعیت نینز چینزی بنر
آن ماهیت اشاره شده در پایر نیز اضافر شده است .عالوهبرای با توجر بنر اصن تر ینب ،از
عناصر سازندة متتقا ،فوق میتوان برساوهت بر معنای

واژه دسنت یافنت و این خنود

نتان دهندة شفافیت معنایی واژة بردستآمده است.
 .2 .2 .1 .4قرار گرفتن  Aقبل از `A

از نظر ترتیب جا ،در ن ونرهایی مانند پیشش اره :پیشش ارة تلف  A ،باید قبن از ` Aقنرار

بگیرد .بدی معنا ر دو فضا برای قرار دادن ش اره و پیشش اره وجود دارد ر پیشش اره
در اوهی فضا قرار میگیرد و دومی در فضای بعدی و از آنجنا نر تقندم فضنایی منجنر بنر
تقدم زمانی نیز میشود هذا با قرار گرفت پیشش اره در جای نخسنت ،از هحناظ زمنانی نینز
پیشش اره نسبت بر ش ارة اصلی در اهوینت اسنت .ضن ناً این ترتینب قنراردادی و از قبن
تعریف شده است.
A

`A

+

شکل  :5قرار گرفت  Aقب از `A

 .3 .2 .1 .4اهمیت و برجستگی

بر م الهایی ر برای متتقا «،پیتاهنگ ،پیتخدمت ،پیشقراول ،پیش ار ،پیش سنو،،
پیشن از» آورده شده ،توجر نید:
 )19هنوز پیتاهنگ اروان بر نواقلی نرسیده بود ر مورد تااجم قرار گرفت.
 )20اینجا هت نیست ر دائ اً پیشخدمت عوض نیم.
 )21امور ماهی خود را در فرانسر بنر یکنی از دوسنتان واگذاشنت نر اداره نند و در واقن
پیش ار او باشد.
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 )22م برعنوان اوهی فارغاهتحصی مدرسة سیاسی و پیش سو ،قنوم ،دعنو ،نامنر هنا را
امضا ردم.
 )23پیشن از مسجد بلند قامت بود.
در صور ،های اشتقاقی منذ ور ،فنردی از بنی گروهنی از افنراد نر ه گنی نقنش و
ع لکرد یکسانی دارند ،از نظر جایگاه اجت اعی جلوتر است .در سلسلرمراتب اجت اعی این
افراد نسبت بر افراد آن مج وعر در جایگاه باالتری قنرار منیگیرنند .ه چننی ه گنی این
افراد در یک صفبندی واقعنی جلنوتر از دیگنران منیایسنتند .من الً شنخص پنیشن ناز در
صفو( ن از جلنوتر از بقینر منیایسنتد .در منورد متنتش «پنیشخندمت» ذ نر این توضنیح
ضروری است ر «پنیشخندمت» متنراد( «پنیش نار» اسنت نر در دورة سنلطنت قاجنار
پیشخدمتی خود یکی از مناصب درباری بر حسنا منیآمند .پنیشخندمتهنا مانمتنر از
فراشخلوتنان بودنند و بنرنندر ،پنیش منیآمند نر برخنی از فنراش خلنو،هنا ،بنرعلنت
ویژگیهای شخصی ،برخال( مع ول ،محتنرمتنر از پنیشخندمتهنا باشنند .در این دوره
پیشخدمتی اعتبار فزایندهای یافت ،چنان ر برویژه پیشخندمتان شناه نر از آننان غاهبناً بنا
عناوینی چون «پیشخدمت حضور»« ،پیشخندمت خاصنر» و «پنیشخندمت ه نایونی» یناد
میشده ،چندان اه یت یافتند ر رسیدن بر مرتبة آنان غایت آرزوی برخنی از شناهزادگان
نیز بود .عالوهبر موارد مطرحشده در پاراگرا( پیتی  ،ل ة اشتقاقی پیشزمینر هنم وجنود
دارد ر بردهی داشت معنای مام و برجستر بودن در ای بخش هحاظ گردیده اسنت.

شکل  :6اه یت و برجستگی

 .4 .2 .1 .4قرار گرفتن مانع  Aدر قسمت جلوی B

ن ونرهای «پیشگیری ،پیشبند ،پیشبندی» را در نظر داشتر باشید.
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 )24اقداما ،شارداری باعث پیشگیری از حوادری م آتشسوزی و سی شده است.
 )25وبیفة آدمی برای حفظ خود تایة اسبا پیشبندی حوادث است.
ستاکهای «بند» و «گیر» هر دو مفاوم انسداد بنا خنود بنره نراه دارنند از سنویی دیگنر ،بنا
افزوده شدن وند «پیش »-بر ای ستاکها ،مح دقیش انسداد متخص منیشنود نر قسن ت
جلو میباشد.

شکل  :7قرار گرفت مان  Aدر قس ت جلویB

 .5 .2 .1 .4جهت حرکت :رو به جلو

در صور،های اشتقاقی ای بخش ،وند «پنیش »-بنا افنزوده شندن بنر سنتاکهنای الزم ینا
متعدی ،معانی جدیدی ایجاد می نند .ستاک های مزبور افعال حر تنی هسنتند نر ینا ذاتناً
دارای ویژگی حر ت هستند یا ای

ر عاملی بیرونی مسبب ایجاد حر ت میشود .در مسیر

ای حر ت ر رو بر جلو است م ک است فع مورد نظر بدون هیع منانعی حر نت نند
یا با مانعی برخورد ند .الزم است اشنارهای داشنتر باشنیم نر ونند «پنیش »-در اینجنا ق نر
محسو میشود ر جات حر ت در مسیر را نتان میدهد.
الف) حرکت بدون مانع

«پیتامد ،پیشآمده ،پیشتاز ،پیشرفت ،پیشروی ،پیشاُفتاد» متتقا ،مفاوم حر ت بدون
مان میباشند ر در م الهای زیر بر تبیی آناا میپردازیم.
 )26نابم مدرسر با سر چ و شکم پیشآمده بر او نزدیک شد.
)27پیشرفت ویر در جلگر باعث نابودی زمی های تاورزی میشود.
 )28وقتی ر ش ا در ت دن پیشرو بودید ،هغاتی در زبان ش ا وجود داشت ر در زبانهای
دیگر نبود.
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ستاکهای «رفت ،رو ،آمد ،تاخت » جزو افعال مسیرن ا هستند و با افزوده شدن پیشوند
فعلی «پیش »-بر ای ستاکها ،جات حر ت ر رو بر جلو و در مسیری افقی است ،نیز بنر
مفاوم افعال مذ ور اضافر میشود .وند «پیش »-ق ر فع بر حسنا منیآیند .الزم بنر ذ نر
است ای افعال ذاتاً دارای ویژگی حر ت هستند؛ بنر دیگنر سنخ جنزو افعنال حر تنی در
زبان فارسی هستند .ض ناً فع تاخت شیوة حر ت را نیز نتان میدهد ر مفاوم سنرعت را
در حر ت با خود دارد .با مرحوارة ادغامی برخوبی رابطة میان ونند و سنتاک را منیتوانند
نتننان دهنند .ابتنندا ویژگننیهننای دو فضننای درونداد فرافکنننده مننیشننوند ،س ناس دانننش
دایرهاه عارفی اضافر میگردد ( نار و تحصنی ) و در مرحلنة آخنر ،مرحلنة تندقیش ،فضنای
ادغامی ت بیت میشود.

شکل  :8ادغام مفاومی «پیشرفت»

 )29ایتننان را تقلی ن معننام ننردن  ...و روزه داشننت باتننر باشنند و صننالح دل با ننالتننر و
پیشاُفتاد ار آخر ،بیتتر.
از ج لة( )29استنباط میشود «تقلی معام ردن و روزه داشت » در ابتدا انجام میگیرند
ساس آناا را برای وقت دیگر مورد استفاده قرار میدهند ر این وقنت در پنیشِ روی فنرد
قرار دارد و آن ارها را برای بارهبرداری در آینده میفرسنتند .ه نانمنور نر شنک زینر
نتان میدهد ،فرد ارهای  Aرا برای زمانی جلنوتر منیفرسنتد و این خنط منحننی دال بنر
پرتا چیزی بر مر( جلو و رسیدن آن در نقطرای در آینده است .علنت این

نر مسنیر بنر

ای شک نتان داده شده ،ای است ر نش افتادن ه واره پرتا از جایی بلنند بنر منر(
پایی است و نوعی حر ت از آن استنباط میشود هر چند حر ت واقعی نیست و اسنتعاری
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است چون مسنیری وجنود دارد نر در آن حر نت رو بنر جلنو ،مرحنوارة آیننده را نتنان
می دهد ر ه ان دنیای آخر ،پس از منر

اسنت و حتنی مضن ون انباشنتگی نینز از این

صور ،ل ر استنباط میشود چون وقتی چند چیز را در مسیری یکسان پرتا می نیم نر
مقصد فرود ه ة آناا یکی است ،ه ة آن پدیدههای پرتابی ،رویهم انباشتر میشوند.

شکل  :9مرحوارة فع حر تی پیشاُفتاد

ب) عامل  Aمسبب حرکت رو جلو در B

حر ت در ل ا« ،پیشران ،پیشرانر ،پیشبُرد ،پیش تی» ویژگی ذاتیشان نیسنت بلکنر
عاملی بیرونی باید بر پدیدة مورد نظر نیرو وارد ند تنا آن پدینده بنر حر نت درآیند .ونند
«پیش »-نیز جات رو بر جلوی حر نت را نتنان منیدهند .بنرعبنار ،دیگنر ننوعی نینروی
فیزیکی باید بر نشپذیر وارد شود تا بتواند حر ت ند .الزم بر ینادآوری اسنت نر این

حر ت میتواند واقعی باشد یا غیرواقعی؛ مانند «پنیشبُنرد» در ج لنة ( )30حر تنی واقعنی
نیست اما عام ِ بستر رودخانر و حواهی آن باعث جلو رفت
 )30باتری مر ز برای پیشبُرد ای

نشپذیر ( ار) شده است.

ار ،بستر رودخانر و حواهی آن بود.

 )31مبعاً لیر اعیان بر حضنور او بنر مبنارکبناد و تانینت منیرفتنند و پنیش نش بنرای او
میبردند.

شکل  :10عام  Aمسبب حر ت رو بر جلو در B

پ) حرکت رو به جلو از نقطة الف به نقطة ب و جای گرفتن در نقطة ب
در «پیشنتی و پیتنااد» نتست فع الزم و ناادن فع متعندی اسنت ،امنا علنت قنرار دادن
ای دو در یک زیر بخش ای است ر هر دو فع قب از رسیدن بر نقطنة

نر در موضن
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برسنند؛ این حر نت

مقاب نقطة اهف قرار دارد ،حر ت ن ودهاند تا بر مقصد یعنی نقطة

در مورد فع نتست مربوط بر فاع است و در فع ناادن عاملی وجنود دارد نر چینزی را

بر حر ت درمیآورد ( ُنشپذیر) .بدی ترتیب هر دو صنور ،اشنتقاقی بعند از حر نت از
یک نقطة خاص و رسیدن بر نقطرای دیگر ،در مقاب هد( مورد نظر قرار میگیرند.

 )32پروانر ر نور ش

افروخت /چون پیشنتی ش

 )33بر ش ا توصیر می نم پیشنااد مرا قبول نید.
()Lmب.

شد سوخت

.الف ()Tr

شکل  :11حر ت رو بر جلو از نقطة اهف بر نقطة

 .2 .4نتایج تحلیل دادهها
ه انمور ر از تحلی معنایی وند پیش -در بخش ( ،).1 .4متخص است ،این ونند دارای
معانی متنوعی است اما دو خوشة معنایی مر زی وجود دارند ر دیگر معانی از ای دو گره

معنایی منتج میشوند :ترتیب زمانی و ترتیب مکنانی .از بنی این دو معننی ،یکنی بنرعننوان

معنای اصلی وند مذ ور است .برای تتخیص این معننای اصنلی از معیارهنایی نر تنایلر و

ایوانز ( )Evans and Tyler, 2003پیتنااد ردهاند ،باره میگیریم .اوهی معیار در رابطر با

شواهد تاریخی است ر میتوانند تأییدی بر معنای اوهیر باشد .در فرهنگ هغت ع یند بنرای
واژة «پیش» ای معانی موجود است( :اسنم) پپالنوی .1]pēš, pat(i)š] [piš] :پمقابن ِ پنس

جلو( .2.قید) قَب ؛ سابش؛ در زمان گذشتر( .3.حر( اضافر) ننزد .در فرهننگ هغنت دهخندا
برای «پیش »-هتت معنی ارائر شده است ر برجز دو معنا (بر

درخت خرما و خردمنند)

از هتت مورد ،مابقی مفاوم مکانی دارند :دندان پیش ،مقاب و بخش قُدامی چیزی ،نار و

ساح  ،جلو ونزدیک؛ عالوهبنرای

ل نة مزبنور در ل ناتی ماننند آسنیا پنیش ،بینرپنیش

وبیرپس (نام دو منطقر در گیالن) برعنوان پسوند مکانی استفاده شدهاند .هم چنی یکنی از
معانی «پیش» ،ض ر میباشد ر در فرهنگ دهخدا بنرعننوان یکنی از سنر حر نت حنرو(
مطرح شده اند؛ دو حر ت دیگر زبر (فتح) و زیر ( سر) هستند .نظر نگارنده بنر این اسنت
ر با توجر بر ای

ر در توهید حر ت ض ر ( ُ ) حاهت هبها برمر( جلو تیده میشنود،

پس میتوان گفت ای هم ننوعی حر نت رو بنر جلنو اسنت و مفانوم مکنانی دارد .امنا در
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دادههای ج آوریشده از فرهنگ هغت پالوی ،تعداد متتقا« ،پنیش »-نر مفانوم زمنان
دارند ،بیش از متتقا ،مکانی می باشد( pēšdaxšak :پنیشخبنر)( pēšdȃt ،پنیشآفرینده)،

( pēšdȃdپیشداد) .مبش معیار اول در تعیی معنای اصلی ،برعبنار ،دیگنر ناربرد شنواهد

تاریخی جات تعیی معنای اصلی یک صور ،زبانی ،و با توجر بنر مطاهنب پناراگرا(هنای
پیتی  ،با تسامح معنای مکانی (رو بر جلو) معنای اصلی وند «پیش »-محسنو منیشنود .بنا

توجر بر معانی بردستآمده از تحلی معنایی «پیش »-و معانی ارائرشنده در فرهننگ سنخ ،

در رابطر با معیار دوم ،یعنی رخداد غاهب در شبکة معنایی ،از تعداد  63واژة تحلی شده34 ،
مورد معنای مکانی دارند و مابقی مفاوم ترتیب زمانی نر این دال بنر غاهنب بنودن مفانوم

مکانی نسبت بر مفاوم زمانی است .الزم است اشناره داشنتر باشنیم نر گنره معننایی جانت

حر ت رو بر جلو نیز ،مفاوم مکانی دارد چرا ر جابرجایی از یک مکان بنر مکنانی دیگنر

رخ میدهد .از ای رو معنای اصلی وند «پیش »-مکانی است.

شکل  :12شبکة شعاعی از معانی «پیش»-

 .5نتیجهگیری

در پایان برعنوان ج بندی بحث حاضر و پاسخ بنر سنئوال پنژوهش نر آینا ونند «پنیش»-
دارای معانی متعددی است و اگر این گوننر اسنت این معنانی چگوننر بنر یکندیگر منرتبط

میشوند ،میتوان بیان رد ر از منظر زبنانشناسنی شنناختی و بنرمنور خناص معناشناسنی
شناختی و براسا

تحلی دادههای منتخب ،متخص شند نر این ونند جنزو صنور،هنای

زبننانی اسننت ننر از ویژگننی چننندمعنایی برخننوردار اسننت .از بررسننی  63متننتش حاصن از
وندافزایی پیشوند «پیش »-بر مقوال ،دستوری مختلف ،دو معنا بردست آمد ر هر ندام
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از آناا نیز زیرمقوال ،مفاومی مختلفی داشتند .از بی ای خوشرهای معنایی ،معنای مکنانی
برعنوان معنای اوهیر ،مبش معیارهای تایلر و ایوانز ( )Evans and Tyler: 2003یعنی شنواهد
تاریخی و بسامد رخداد در شبکة شنعاعی ،معرفنی شند نر سنایر معنانی حنول این معننای
مر زی قرار گرفتند .الزم بر توضیح است نر در نگناه اول گ نان منیرود معننای «جانت
حر ت روبر جلو» معنایی مجزا باشد اما چون حر ت در مکان رخ میدهد ،از این رو این
مفاوم نیز در بخش تقدم مکانی قرار میگیرد .ض ناً در منواردی از ج لنر «پنیششن اره» بنا
درگیری تنگاتنگ مفاوم مکان و زمان مواجر بودیم ر در ای موارد بنا توجنر بنر این

نر

زمان مفاومی است انتزاعی و رخداد آن در مفاوم مکان اتفاق میافتند ،از این رو تفکینک
مفاهیم تقدم مکانی و زمانی در متتقاتی از ای دست چندان آسان نیسنت .بنرای بسنط این
پژوهش میتوان متتقا ،حاص از افزودن ای وند ر در معادلسازیهایی ر فرهنگسنتان
زبان فارسی انجام داده است مورد بررسنی قنرار داد .الزم بنر ذ نر اسنت فرهنگسنتان زبنان
فارسی برای پیشوندهای  fore-, pre-, pro, anteاز معادل فارسی «پیش »-استفاده نرده
است.
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