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 چکیده
شناسی شناختی در چارچوب معنیدر زبان ترکی آذربایجانی  )نگاه کردن( /baxmaq/دیداری فعل دیداری فعل چندمعناییبررسی هدف از تحقیق حاضر 

شناسی شناختی ارائه دهد. جهت نیل به این هدف براساس رویکرد معنیفعل اسنادی است و سعی شده تا معانی گوناگون  –توصیفی  تحقیق است. این

ها و شم روزنامه ،مجلات ،هاکتاب  ،های لغتهای زبان ترکی آذربایجانی از جمله فرهنگاستفاده در این پژوهش ترکیبی از پایگاه دادهی زبانی مورد پیکره

های نگرفتند. یافتههای قدیمی این افعال مد نظر قرار ای انجام شد و کاربردباشد. پژوهش بر روی زبان ترکی آذربایجانی معیار و محاورهزبانی نویسنده می

ها همچنین آن .استخراج گردید ،های بافتیبعد از طبقه بندی و انتزاع گونه معنا 56 )نگاه کردن( /baxmaq/فعل دیداریکه برای دهند تحقیق نشان می

بسیاردخیلند. به این ترتیب شبکه  گیری و توصیف آنمند بوده و عواملی همچون استعاره و مجاز در شکلای نظامدهند که چندمعنایی پدیدهنشان می

گیری چندمعنایی و کاربرد فعل در تری نسبت به مجاز در شکلتوان گفت که  استعاره نقش پر رنگگیرد و از سوی دیگر میگسترده معنایی فعل شکل می

 های گوناگون دارد.بافت

  ، فعل ترکیاستعاره ،چند معنایی ،شناسی شناختیمعنی ،زبان ترکی آذربایجانی :هاکلیدواژه  

 

 مقدمه -1
میلادی خصوصا در بررسی و  5631و  5691های شناختی نوظهور در دههشناختی و علومزبان ،ریشه در مباحث زبانی 5شناسی شناختیزبان        

 ،شناسی شناختیی زباندر حیطه(. 7: 1،2119دارد)ایواننز و گرین 4شناسی گشتالتیدر ذهن انسان و روان 7سازیو مفهوم 2بندیی مقولهمطالعه

شناسی شناسی شناختی است. اصطلاح معنیترین مباحث زبانی آن از بنیادیلعهاشناسی شناختی از اهمیت خاصی برخودار است ومطمعنی

وب خود ساخت. بر اساس شناسان را مجذ( مطرح شد. وی نگرشی را معرفی کرد که بسیاری از معنی5691) 9شناختی، نخستین بار از سوی لیکاف

 (.  794-797: 5797شناسی زبانی اساسا مبتنی بر شناخت است )صفوی،این نگرش، دانش زبانی مستقل از اندیشیدن و شناخت نیست و معنی

طبق . دآیاز عناصر اصلی آن به شمار می استعاره است. زیرا 3شناسی شناختی، استعارهمعنیترین موضوعات مورد بحث در یکی از مهم        

معاصر استعاره ابعاد و جزئیات  یفهم و تجربه چیزی به واسطه چیزی از نوع دیگر. لیکاف در نظریه :( استعاره عبارت است از5691تعریف لیکاف )

آید که ای در نظام مفهومی به شمار میمیان حوزه کند. در این نظریه استعاره الگوبرداریتر بیان میتر و صحیحاین تعریف کلی را به صورت دقیق

.وی این الگوبرداری را  شودتر است الگوبرداری میکه عینی 6مبدا یتر است به طور نسبی از روی حوزهکه انتزاعی 9مقصد یدر آن حوزه

 .نامددر همان تعبیر ریاضی می 51نگاشت

در معانی مختلف. اعتقاد  چندمعنایی یعنی کاربرد یک عنصر زبانیاست.  55چندمعنایی ،شناسی شناختیاز مفاهیم مهم دیگر معنی        

ی شناخت انسان است که بر نوع مند بوده و این قوهکه آن کاملا نظام تچندمعنایی این اس یدرباره( 5691از جمله لیکاف)شناسان شناختی معنی

آورد که سازوکارهای شناسی شناختی این امکان را به وجود میچندمعنایی از دیدگاه معنیی مطالعه ،دمعنایی نظارت دارد. از این رونو میزان چ

ها، به ویژه در زبان ترکی آذربایجانی، چندمعنایی و کاربرد استعاری واژگان در اکثر  زبان ی شناخت انسان بیشتر و بهتر شناخته شوند.ذهن و قوه

دارای  واژگان و عبارات زیادی وجود دارد که روند. در این زبان،ی ودرک مفاهیم انتزاعی به کار میی درونبسیار رایج است که برای بیان تجربه
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ی این واژگان، افعال دیداری است که علاوه بر این که نشان اند. از جملهباشد. به عبارت دیگر، چندمعنا و به صورت استعارهمعانی متعدد می

روند. در به کار می نور، دانایی وغیره نیز  ،احساس ،پند ،عبرت شان برای بیان فهم، درک، دانش،موقعیت باشند، بسته بهی عمل دیدن میدهنده

ی درونی، درک مفاهیم ، برای بیان تجربهاشواقعی که علاوه بر دلالت بر معنی ستجزو افعال دیداری ا)نگاه کردن(  /baxmaq/ فعلاین زبان، 

 .دروشناخت به کار میهای مختلف انتزاعی و بیان جنبه

هایی از این دست ها از اهمیت فراوانی برخودارند. چرا که مطالعات و پژوهشدر زبانچندمعنایی  که گفتتوان می فوقبا توجه به مطالب         

استعاره و بیشتر  اندیافته انجامایران چندمعنایی و استعاره در کشور  تحقیقاتی که در مورد شناسی می گردد.تر شدن تحقیقات زبانباعث غنی

با توجه به این که  اما. اندپرداختهمعنایی و چندای ازاستعاره ها فقط به جنبهاند و بعضی از آنموضوعات مربوط به آن را در زبان فارسی بررسی کرده

شود، لذا توجه به تحقیقات شناسی میگسترش زبانها باعث ها در مورد هر کدام از آنمطالعات و پژوهشوجود دارد و  زیادیهای زبان ،ایران در

 یاستعارمعانی ی چندمعنایی و هیچ تحقیقی درباره جا که نگارندگان اطلاع دارند تاکنونتا آنخوردار است. های دیگر نیز از اهمیت خاصی برزبان

شود به نماید. در این تحقیق تلاش میتحقیقاتی ضروری میانجام چنین ، از این روبایجانی انجام نیافته است. ردر زبان ترکی آذافعال دیداری 

 سوالات زیر پاسخ داده شود.

ای معنای حاشیهو )سرنمون( اولیه معنای  (2 ،؟باشدبه چه صورت می)نگاه کردن(  /baxmaq/( چندمعنایی و حالت استعاری فعل دیداری1        

چه نقشی در  ،مفهومی و مجازاستعاره انواع  نظیر: سازوکارهای شناختی (3و  ،چیست؟از نظر شناختی )نگاه کردن(  /baxmaq/فعل دیداری

 دارند؟)نگاه کردن( / baxmaq/فعل دیداریچندمعنایی 

 پیشینه تحقیق -2
عقل و  ،ترین قلمروهای مقصد برای افعال دیداری دانشدهد که رایجبر روی افعال دیداری نیز نشان می 52های سویتسرمطالعات و بررسی        

دهد که انتقال افعال دیداری به قلمروهای آورد و نشان میلاتین و ایرلندی می ،یونانی ،های انگلیسیهایی از زبانبینایی ذهنی است. وی مثال

تری تعلق دارد که استعاره شود، این نوع انتقال به نظام بزرگها نیز مربوط میشود، بلکه به اکثر زبانگلیسی نمی، تنها محدود به زبان انانتزاعی

احتمالا از طریق همبستگی بین تجارب بیرونی و حالت "ذهن به مثابه بدن"کند که استعاره شود. وی ادعا مینامیده می 57"ذهن به مثابه بدن"

ی چندمعنایی و تغییرمعنایی را تواند الگوهای مشاهده شدهشود، اما این همبستگی به تنهایی نمیرونی برانگیخته میهیجانی د های شناختی و

 (.5661:29،)سویتسرتر از همبستگی است تر و پیچیدهها نگاشت و بازنمایی کاملتوضیح دهد. بنابراین، برای توضیح آن

به تجزیه و  ،"51استعاره در افعال ادراکی چندمعنایی و"در طی پژوهشی بسیار گسترده تحت عنوان ( 5666) 54ایبارتکس آنتونیانو             

ای بین قلمرو ادراک فیزیکی های چندمعنایی استعارهی معنایی  افعال ادراکی و بررسی این که چگونه ساختارتحلیل چندمعنایی و استعاره درحوزه

دهند پرداخته وعنوان کرده که افعال ادراکی هم معنای فیزیکی و هم باسکی و اسپانیایی رخ می ،نگلیسیهای اهای مفهومی دیگردر زبانو قلمرو

در تحقیقی استعاره و  (5669) 59اسچوسترم اند. همچنیندهند که اکثر این معانی بین زبانیتر انتقال میای را در سطح بسیار وسیعمعنای استعاره

های درک شونده و علت ادراک در زبان سوئدی های درک کننده، ویژگیی ادراک بصری، ویژگیاساس چهار مقوله چندمعنایی واژگان دیداری را بر

صفات  بررسی کرده و نشان داد که کاربرد چندمعنایی و استعاری واژگان دیداری در زبان سوئدی نه تنها مربوط به افعال، بلکه مربوط به اسامی و

در زبان  "59از دیدن تا فهمیدن"های مفهومی خصوصا استعاره مفهومینیز پژوهش خود را به بررسی استعاره (2119) 53نچیبووا شود.نیز می

  .انگلیسی اختصاص داده است. وی در این تحقیق بعد از بررسی فعل دیدن بیان کرده که این فعل دارای نه معنی اصلی است

شناختی در افعال بینایی)دیداری( زبان انگلیسی پرداخته است. شناختی و معنیخل منظوری تداای به مطالعه( در مقاله2152) 56شابانووا        

شود. یعنی از طریق علایم و نشانهها مرتبط میشناختی خودش را دارد که مستقیما به علایم و نشانهکند که هر فعل ساختار معنیوی بیان می

 گردد. هاست که معنی افعال مشخص می

شناسی شناختی پرداخته است. وی در این رساله با زبان فارسی در چارچوب معنیبه بررسی حروف اضافه  پژوهشی( در 5793راد )یوسفی        

چه در دستور سنتی آمده نشان داده که بر خلاف آن ،های زبان فارسی استخراج کرده استبررسی حروف اضافه مکانی زبان فارسی که از پایگاه داده

شود به کمک سازوکارهای در نظر گرفته می اولیهمند است و معنای مکانی حروف اضافه که آن را معناید حروف اضافه بسیار ساختکاربر  ،است

شود و به شود.این فرایند باعث بسط معنای حروف اضافه مکانی در زبان فارسی میشناختی به ویژه استعاره و مجاز به معانی دیگر آن مربوط می
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بررسی ارتباط فرایند ای به ( در مقاله5799شریفی) همچنین .گیردبکه گسترده معنایی حروف اضافه زبان فارسی شکل میاین ترتیب ش

براساس را  "افتادن"ی ساده چندمعنایی فعل در این پژوهش،وی  .پرداخته استفارسی با عوامل شناختی زبان  "افتادن"ی ساده چندمعنایی فعل

  است.قرار داد بررسی مورد  25های شعاعیو مقوله 21های تصویریطرحواره ،اولیهمعنای بندی،مقولهمفاهیمی چون 

قرآن مورد  زبان شناختی در شناسیی معنیحیطه در استعاره معاصر ینظریه چارچوب را در" رتیبص"( مفهوم 5761)پورابراهیم و همکاران         

 رفته کار به تأثیرگذاری شکل به و بالا بسامد با ر زبان قرآند "است شنیدن/ دیدن مثابه به دانستن "هایاستعارهبررسی قراردادند و ابراز داشتند که 

 واژگانی شناسیمعنی چارچوب در فارسی زبان ی حرکتیافعال ساده چندمعنایی یمطالعه خود را به پژوهش نیز (5765کفرانی)سلطانی ست.ا

فرهنگ سخن  در "سر"و  "در"به بررسی معانی مختلف حروف اضافه ( 5762ضرابی )مهند و رنجبرراسخ همچنین شناختی اختصاص داده است.

را معین  ی مورد مطالعهحروف اضافهو معانی متفاوت  اولیه( معنای2117) 27و ایوانز  22و با استفاده از معیارهای تایلر اندپرداخته (5795انوری )

 اند. را ترسیم کردهمعنایی آن و در نهایت شبکه

مفاهیم مطرح در  یهبه دنبال ارائ شناسی شناختیای بر معنیمقدمه( در کتاب خودشان تحت عنوان 5762روشن و اردبیلی )         

فضای کنند که برای درک شناسی شناختی را معرفی میهای معنیشان اصول و برخی از پارادیمکتابدرها آن. شناسی شناختی هستندمعنی

شناسی قالبی که چگونه نیاز منظر مع "دیدن" یهبه بررسی واژای هدر مقال( 5767موسوی و همکاران ) فکری حاکم بر این رشته اهمیت دارند.

های قالب تا ها در این مقاله به دنبال این هستندآن. اندپرداخته ها وجود داردزمینه انسانها در تجارب روزمره و دانش پیشمعنای برخی از واژه

نگاه "، "تماشا کردن"، "مشاهده کردن"معنا نظیر های همو فعل "دیدن"های بین فعل را یافته و از یک سو روابط و تفاوت "دیدن"معنایی فعل 

  بیان کنند.و غیره را  "کردن

 دیدگاه نظری -3
شناسی از در نتیجه تاثیرپذیری زبان شود کهشناسی شناختی محسوب میهای زبانترین بخششناسی شناختی یکی از مهممعنی        

، (5693های لیکاف )در امریکا تحت تاثیر نگرش 5661و  5691های در دهه. شناسی شناختی پدید آمدو روان 24شناسی گشتالتروان

پیدایش این  شناسی شناختی معرفی شد.با نام معنی بعداشناسی به وجود آمد که حرکت جدیدی در معنی( 5693لانگاکر )و ( 5693) 21جانسون

شود و خود شناسی شناختی معنای عبارات به ساختارهای ذهنی مربوط میدر رویکرد معنی .آمدبه حساب میشناسی زباندر نگرش، رویداد مهمی 

یکی  ،شود نه معنای جمله. بنابراینتی ذهن است نه یک هویت مستقل. در این نگرش بیشتر بر معنای کلمه تاکید میزبان بخشی از ساختار شناخ

ی اجتماعی هم دارد و در درحالی که زبان جنبه ،گیردشناسی شناختی این است که معنای واژه را فردی در نظر میاز اشکلات و مشکلات معنی

 ی اجتماعی معلوم شود.عنای فردی به جنبهچارچوب این نظریه باید ربط م
. 

  29استعاره مفهومی -الف

 برای ،نیز معروف است 23استعاره ی معاصرنظریه یا و مفهومی ی استعارهنظریه همانند دیگری هاینام به که ی شناختیی استعارهنظریه        

مطالعات و  پس آن از و شد بیان "29کنیممی زندگی هاآن با که هاییاستعاره "کتاب در جانسون و لیکاف توسط 5691باردر سال  نخستین

 به شناختی شناسیمعنی نظری هاینظریه درچارچوب تأثیرگذارترین اولین و از این نظریه که شد. انجام آن در جهت گسترش زیادی هایپژوهش

 استعاری ساختاری دارای انسان ذهن مفهومی نظام بلکه نبوده، شودمی متجلی کلمات ی ادبی که درتنها آرایه هاستعار که است این آید،حساب می

 هاآن با و اندیشدمی استعاری انسان که هستند این از حاکی بلکه نبوده، ادبی زبان مختص و زبانی ایمسئله صرفاً هااستعاره عبارت دیگر، به است.

 چیز اساس بر چیزی یتجربه و کدر استعاره، روزمره ادعا دارند که اساس مکالمات از شواهدی به استناد با لیکاف و جانسون کند.می زندگی

 . است دیگری

های استعاره ب( ، 26های ساختاریاستعاره الف(شوند. های مفهومی به سه نوع تقسیم می( اعتقاد دارد که استعاره2119لیکاف )        

کند. در ی مقصد فراهم میای را برای حوزهی مبدا دانش ساختاری غنیدر استعاره ساختاری حوزه .75های جهتیاستعاره ج(و   71شناختیهستی

                                                           
20 - image schema 

21 - radial categories 
22 - J. Taylor 

23- V. Evans 

24 - gestalt psychology 

25- M. Jonson 
26 -- conceptual metaphor 

27 - contemporary metaphor 

28 - metaphors we live by them 
29- structural metaphor 

30-ontological metaphor 

31-unidirectional metaphor 
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و مواد  ءشود و مفاهیم انتزاعی با امور کلی از قبیل شیی مقصد فراهم میشناختی ساختاردهی شناختی کمتری برای حوزهی هستیاستعاره

حاشیه و غیره  –مرکز  پایین، –های فضایی از قبیل بالا قصد عمدتا بر اساس جهات و سویهی مشوند. در استعاره جهتی حوزهسازی میمفهوم

 (.2117شوند. )لیکاف و جانسون سازی میمفهوم

 چندمعنایی -ب

به مثابه باشد و های متفاوت کاربرد آن می( معتقدند که چندمعنایی به عنوان تنوع در انطباق واژه در موقعیت2114) 72کرافت و کروز     

شناسی ( معتقدند که در زبان5793شود. لیکاف و جانسون )ی واژه در شرایط متفاوت با آن برخورد میجداسازی اجزا متفاوت معنای کلی بالقوه

ها آن کند. همچنینی تنگاتنگی دارد به طوری که آن در چندمعنایی نقش اساسی و مهمی را ایفا میبندی رابطهشناختی چندمعنایی با مقوله

( اعتقاد دارد که در پیدایش چندمعنایی سه منبع مهم 5793اولیه نیز بسیار مهم و اساسی است. لیکاف )اند که در چندمعنایی مقوله معنایمدعی

 ( گشتارطرحواره تصویری.7و ، ( مجاز  2، ( استعاره5وجود دارد که عبارتنداز: 

 اولیه معنای -ج

های اصلی و کلیدی را داراست و به بهترین که معنای اولیه بازنمایی ذهنی و انتزاعی است که جزئیات یا ویژگی کند( بیان می5639) 77رش        

های اصلی و بینابینی است که با اعضای ای است و دارای ویژگیمعنای اولیه بازنمایی طرحواره ،دهد. بنابراینای از آن مقوله را ارائه میصورت نمونه

 شود.مقوله مورد بررسی تداعی می

  مجاز -ت
به  ای برای ارجاع دادند که بین مجاز و استعاره تفاوت وجود دارد. به این صورت که در مجاز از شین( اعتقاد دار2117لیکاف و جانسون )        

کل به جز و  ،ای خاص )مالکیتی مبتنی بر مجاز همیشه در رابطهشود. دو عنصر در رابطهای دیگر در بافتی معین و مشخص استفاده میشی

ز در حالی که در مجا ،ی ذهنی در استعاره مدخلیت دارندترین تفاوت بین استعاره و مجاز در این است که دو حوزهغیره( با هم قرار دارند. مهم

  ی ذهنی فعال است.تنها یک حوزه

 روش تحقیق -4

زبان ترکی  )نگاه کردن( / baxmaq/ دیداری فعلاسنادی بوده و در آن سعی شده تا معانی گوناگون  –پژوهش حاضر از نوع توصیفی         

روابط موجود میان این معانی ارائه گردد و علت شناسی شناختی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و توصیفی از آذربایجانی براساس رویکرد معنی

ها و مجلاتی که به زبان ترکی آذربایجانی هستند به روزنامه، هاکتابهای لغت، فرهنگها از داده ،وجود این روابط بیان شود. جهت نیل به این هدف

ی افعال دیداری ی آماری کلیهجامعهاند. د نظر نبودهدست آمدند. مبنای پژوهش زبان ترکی آذربایجانی بوده و کاربردهای قدیمی این فعل م

ها به عنوان کشی از میان آنباشد که یک فعل به صورت قرعههای زبان ترکی آذربایجانی میها و روزنامهکتابهای لغت، ، فرهنگمجلاتموجود در 

    حجم نمونه انتخاب گردید. 

 هاتحلیل داده -5

اولیه آن عبارت است از: برای دیدن باشد که معنی)نگاه کردن( می /baxmaq/ گیرد فعلمقاله مورد تحلیل قرار می که در این فعل دیداری        

تر است و معنایی است که در ی معانی دیگر ملموساز همه ،آیدچیزی بینایی خود را به کار بستن. زیرا این معنی زودتر از معانی دیگر به ذهن می

 (7ج ،5739بهزادی ) .بیانش کرد ،شودتر معنایی که با افعال دیگر نمیباشد و از همه مهمتر میتوانایی یا قابلیت روشن کردن معانی دیگر اساسی

 :)نگاه کردن( به معنی /baxmaq/ دیداری کند که فعلبیان می (5ج ،5739بهزادی ) دیداری کند که فعلبیان می

 

 Nǝzǝrini bir şeyǝ tikmǝk. (به یک چیز توجه کردن )  

ها و نشریات دیگر زبان ترکی نامهلغت ،مجلات ،هاروزنامه ،هاز کتاب)نگاه کردن( ا /baxmaq/های مختلف فعل دیداریی بافتباشد. با مطالعهمی

بندی و انتزاع ای بعد از طبقهگروه معنای حاشیه 59اولیه و یک معنای ،71معنا 56استخراج شد و از این فعل 74 کاربرد 541آذربایجانی حدود 

  ارائه گردید. های بافتیگونه

انتخاب و  )مشاهده کردن( از هر گروه یک فعل به عنوان نمونه /etmǝk müşahidǝ گروه معانی فعل دیداری/ 59برای سهولت بررسی         

دقت  ،جستجو کردن ،عبرت گرفتن ،تابع بودن ،توجه کردن ،به مبلغی تمام شدنآوریم. این افعال عبارتند از: ها میای برای هرکدام از آنجمله

                                                           
32- W. Croft δ D.A. Cruse 

33 - E. Rosh  

34 - usage 

35 - sense 
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به حساب  ،فال بینی کردن ،انتظار کشیدن ،باز شدن ،مراقبت کردن ،فکر کردن ،مطالعه کردن ،مدیریت کردن ،مذاکره کردن ،خدمت کردن ،کردن

 باشد.ها استفاده شده به صورت زیر می. جملاتی که افعال فوق در آنمعالجه کردن ووابسته بودن  ،آوردن

 Mǝnǝ on min tümǝnǝ baxdi به من ده هزار تومان تمام شد.

 .O mǝnǝ baxmir به من توجهی نمی کند.او 

 .O baxir sǝnin fǝrasǝtinǝ آن تابع فراست توست.

 .Yoldaşlarina bax ozünü dözǝlǝt ت عبرت بگیر و خودت را درست کن.از دوستان

 .Yaxşi bax taparsan خیلی خوب جستجو کن پیدا می کنی.

 .Bax ayaqivǝ nǝcasǝtǝ qorma دقت کن پایت را روی نجاست نگذاری.

 .Vǝhid hǝr cün atasina baxar وحید هر روز به پدرش خدمت می کند.

 ?Mǝclisdǝ hansi mǝsǝlǝrǝ baxacaqlar مسله را مذاکره خواهند کرد؟در مجلس کدام 

 ?Bura çim baxir این جا را کی مدیریت می کند؟

 .Ǝli kitaba baxmir علی کتاب را مطالعه نمی کند.

 ?Baxarsan xoşüna gǝlsǝ agarsan  فکر می کنی اگر خوشش آمد می خری؟

 Xǝstǝyǝ yaxşi bax  از بیمار خوب مراقبت کن.

 .Evin pǝncǝrǝri hitǝ baxir  پنجره های خانه رو به حیاط است.

 Baxiram hǝsǝn gǝlǝ  انتظار می کشیدم حسن بیاید.

 .Çitaba baxdi  فال بینی کرد.

 .Bü iş sǝnǝ baxir  این کار وابسته به توست.

 .Mǝn ona bir alim kimi baxiram  من او را یک عالم به حساب می آورم.

 .Onǝn yaşayǝşǝ suva baxir زندگانی او وابسته به آب است.

 باشد:به صورت زیر میاند )نگاه کردن( همراه با بافتی که در آن استفاده شده /baxmaq/ استعاری فعل دیداری معانی
 -xitmǝt etmǝk dir" baxmaq "  1   "نگاه کردن خدمت کردن است"

 .Vǝhid hǝr cün atasina baxar وحید هر روز به پدرش خدمت می کند.

 -baǧli olmaq dir" "baxmaq  2       "نگاه کردن وابسته بودن است"

 .Onǝn yaşayǝşǝ suva baxir زندگانی او وابسته به آب است.

 -ilmaq dir"ça "baxmaq  3             "است نگاه کردن باز شدن"

 .Evin pǝncǝrǝri hitǝ baxir  خانه رو به حیاط است.پنجره های 

 -tabi olmaq dir" "baxmaq   4       "نگاه کردن تابع بودن است "

 .O baxir sǝnin fǝrasǝtinǝ آن تابع فراست توست.

 -airamaq dir" "baxmaq    5            "نگاه کردن مدیریت کردن است "

 ?Bura çim baxir این جا را کی مدیریت می کند؟

 -müzakirǝ etmǝk dir" "baxmaq 6 "نگاه کردن مذاکره کردن است "

 ?Mǝclisdǝ hansi mǝsǝlǝrǝ baxacaqlar در مجلس کدام مسله را مذاکره خواهند کرد؟

 hesab etmǝk dir" "baxmaq-  7   "نگاه کردن به حساب آوردن است "

 .Mǝn ona bir alim kimi baxiram  من او را یک عالم به حساب می آورم.

  fikir vermǝk dir" "baxmaq                           "نگاه کردن فکر کردن است "
8- 

 ?Baxarsan xoşüna gǝlsǝ agarsan  فکر می کنی اگر خوشش آمد می خری؟

 -ibrǝt almaq dir" "baxmaq   9     "نگاه کردن عبرت گرفتن است "

 .Yoldaşlarina bax ozünü dözǝlǝt عبرت بگیر و خودت را درست کن.از دوستانت 

 -qimǝtǝ gurtarmaq dir"    "baxmaq 10                   "است نگاه کردن به مبلغی تمام شدن "
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 Mǝnǝ on min tümǝnǝ baxdi به من ده هزار تومان تمام شد.

 -max vermǝk dir" "baxmaq   11   "نگاه کردن توجه کردن است "

 .O mǝnǝ baxmir به من توجهی نمی کند.او 

به صورت  )نگاه کردن( /baxmaq/ معنایی پیشنهادی فعل دیداری یای و سازوکارهای شناختی نظیر استعاره و مجاز شبکهبا توجه به معانی حاشیه

 باشد:زیر می

 )نگاه کردن( /baxmaq/ فعل دیداریمعنایی پیشنهادی  ی( شبکه5نمودار)

 
ی ذهنی فعال )نگاه کردن( و معانی تنها یک حوزه /baxmaq/ فعل دیداریتوان گفت که در معانی زیر چون بین با توجه به نمودار بالا می       

 fala ،معالجه کردن() müalicǝ etmǝkباشد. این معانی عبارتند از: در نتیجه سازوکار شناختی که در رابطه با آن ها نقش دارد مجاز می ،است

baxmaq ()فال بینی کردن، göznǝmǝk انتظار کشیدن()، qaramaq مراقبت کردن() ،diqqǝt elǝmǝk ()دقت کردن، axtarmaq ( جستجو

دو مطالعه کردن(. همچنین در معانی زیر چون بین فعل دیداری مورد مطالعه و معانی ) mütaliǝ etmǝkمعالجه کردن( و ) max vermǝk ،کردن(

خدمت )  xitmǝt etmǝkها نقش دارد استعاره است. این معانی عبارتند از:سازوکار شناختی که در رابطه با آن ،بنابراین ،ی ذهنی دخیل استحوزه

 ibrǝt almaq، (فکر کردن) fikir vermǝk، (مذاکره کردن) müzakirǝ etmǝk ،تجربه کردن() tǝcrubǝ etmǝk ،(بازشدن) ilmaq ça،(کردن

 baǧli olmaq (به مبلغی تمام شدن) qimǝtǝ gurtarmaq ، (به حساب آوردن) nǝzǝrǝ almaq (،تابع بودن) tabi olmaq ،(عبرت گرفتن)

فعل و معنای اولیه  مند بودهنظام ایمعنایی پدیدهچند هکتوان چنین استنباط کرد . پس می(مدیریت کردن) airamaq و (وابسته بودن)

شود. این زبان ترکی آذربایجانی به کمک سازوکارهای شناختی به ویژه استعاره و مجاز به معانی دیگر آن مربوط می /tamaşa etmǝk/دیداری

فعل گردد و به این ترتیب شبکه گسترده معنایی فرایند باعث بسط معنایی و در نتیجه چندمعنایی فعل مورد نظر در زبان ترکی آذربایجانی می

 .آیندبه حساب می ای ترتر و برخی حاشیهمرکزیفعل برخی معانی نمونه ی ییشبندمقوله به توجه باکه گیرد شکل می

 گیرینتیجه -6

معنایی و استعاره از اهمیت فراوانی برخودارند. کلمات معمولا بیش از یک معنا هستند و وقتی با هم در شناسی شناختی چنددر حیطه معنی   

شود. استعاره یعنی ارتباط دو حوزه معانی که در آن یک حوزه معنایی بر اساس حوزه معنایی ارتباط قرار می گیرند به آن چندمعنایی گفته می

گردد. تحقیق حاضر نیز که در بررسی تر تجربه و درک میشود به عبارتی در استعاره یک پدیده انتزاعی بر اساس یک پدیده ملموسدیگر بیان می

دهند که برای های تحقیق نشان می)نگاه کردن( انجام یافت نتایجی به دنبال داشت. یافته /baxmaq/ فعل دیداریچندمعنایی و حالت استعاری 
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بندی و انتزاع ای بعد از طبقهمعنای حاشیه 59یک معنای اولیه و  ،معنا 56وجود دارد و  کاربرد 511حدود  )نگاه کردن(   /baxmaq/ فعل دیداری

 müzakirǝ ،تجربه کردن() tǝcrubǝ etmǝk ،(بازشدن) ilmaq ça،(خدمت کردن) xitmǝt etmǝkارائه گردید: به صورت زیر  های بافتیگونه

etmǝk (مذاکره کردن) ،fikir vermǝk (فکر کردن) ،ibrǝt almaq (عبرت گرفتن)، tabi olmaq (تابع بودن،)   nǝzǝrǝ almaq ( به حساب

معالجه ) max vermǝk (مدیریت کردن) airamaq ،(وابسته بودن) baǧli olmaq ،(به مبلغی تمام شدن) qimǝtǝ gurtarmaq ، (آوردن

 axtarmaq ،دقت کردن() diqqǝt elǝmǝk، ()مراقبت کردن qaramaq ،()انتظار کشیدن göznǝmǝk ،فال بینی کردن() fala baxmaq،(کردن

مند بوده و عواملی همچون ای نظامدهند که چندمعنایی پدیدهها نشان میمطالعه کردن(. همچنین آن) mütaliǝ etmǝkجستجو کردن( و )

تری شود و استعاره نقش پر رنگن دخیلند و این امر باعث بسط معنایی و در نتیجه چندمعنایی فعل میاستعاره و مجاز در شکل گیری و توصیف آ

تصادفی  چندمعنایی امریدهند که ها نیز نشان میهای گوناگون دارد. یافتهگیری چندمعنایی و کاربرد آن فعل در بافتنسبت به مجاز در شکل

 شوند وهای متفاوتی درک میزیرا از راه ،گیرد و معانی واژگان با یکدیگر تفاوت دارندمختلف صورت می ی تجارب ما از مفاهیمنبوده و بر پایه

 در واقع معنای اصلی و ثابت یک واژه است. ،معنای اولیه که کاربردش در چندمعنایی است
 

 منابع -7
 (.5762) ،انتشارات علم ،تهران ،چاپ اول .،شناسی شناختای بر معنیمقدمه ،روشن و لیلا اردبیلی ،بلقیس

-7،صص 7ی ، دوره2یشماره ،شناسیهای زبانوهشژپ ،شناسی شناخیبررسی مفهوم بصیرت در قرآن در چارچوب معنی ،همکارانپورابراهیم، شیرین و 

56( ،5761.)  

 ،1 یشماره ،شناسی تطبیقیهای زبانپژوهش ،بررسی شبکه معنایی حروف اضافه در و سر در زبان فارسی ،مهند، محمد و نفیسه رنجبر ضرابیراسخ

 .(5762) ،555-61صص  ،7ی دوره
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