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 رویکردی شناختی به یک فعل چندمعنای ترکی آذربایجانی 
 

 یوسف حضرتی

 

 تهران، ایران ،56761-7963صندوق پستی ، دانشگاه پیام نور ،مربی گروه زبان و زبان شناسی

 

 چکیده
 –توصیفی  است. این تحقیق شناختی ازدر زبان ترکی آذربایجانی )مشاهده کردن(  /etmǝk müşahidǝ /فعل چندمعناییبررسی هدف از تحقیق حاضر       

شناسی شناختی مورد تحلیل قرار گیرد و توصیفی از روابط موجود میان این معانی براساس رویکرد معنیفعل اسنادی است و سعی شده تا معانی گوناگون 

های زبان ترکی آذربایجانی از این پژوهش پایگاه داده ی زبانی مورد استفاده درارائه گردد و علت وجود این روابط بیان شود.. جهت نیل به این هدف پیکره

 /etmǝk müşahidǝ فعل/ دهند که برایهای تحقیق نشان میباشد. یافتهها و شم زبانی نویسنده میروزنامه ،مجلات ،هاکتاب  ،های لغتجمله فرهنگ

ای دهند که چندمعنایی و استعاره پدیدهها نشان میگردید. همچنین آنمعنا استخراج  51ها بندی آنکاربرد و بعد از طبقه 97حدود )مشاهده کردن( 

به  ،شودمنجر به چندمعنایی فعل می گیری و توصیف آن دخیلند و این امر باعث بسط معنایی و نهایتامندند و عواملی همچون استعاره و مجاز در شکلنظام

گیری چندمعنایی و کاربرد فعل در تری نسبت به مجاز در شکلی دیگر استعاره نقش پر رنگگیرد و از سواین ترتیب شبکه گسترده معنایی فعل شکل می

 آیند.  تر به حساب میایتر و برخی حاشیهبرخی معانی مرکزی ،بندی معنای اولیه )سرنمون(بافت های گوناگون دارد و بالاخره با توجه به مقوله

  "استعاره" ،"چندمعنایی" ،"شناسی شناختیمعنی" ،"زبان ترکی آذربایجانی" های کلیدی:واژه  

 

 مقدمه -5  
ی هاولی هایسنت و 5631 و 5691هایدهه جدید شناختی علوم درریشه  کهاست  شناسیزبان تفکر از مکتبی شناختی شناسیزبان      

 و ذهن و زبان یهمطالع در شده کالبدی یتجربه سازی مفهوم فرایند ،یمعن نقش اهمیت بر مکتب این اصلی. تاکید دارد گشتالتی شناسیروان

           . است یکدیگر با هاآن تعامل روش

شناسی ترین مباحث زبانی آن از بنیادیلعهامط شناسی شناختی از اهمیت خاصی برخودار است ومعنی ،شناسی شناختیی زباندر حیطه      

( مطرح شد. وی نگرشی را معرفی کرد که بسیاری از 5691) 5بار از سوی لیکاف شناسی شناختی، نخستینشناختی است. اصطلاح معنی

شناسی زبانی اساسا مبتنی بر شناسان را مجذوب خود ساخت. بر اساس این نگرش، دانش زبانی مستقل از اندیشیدن و شناخت نیست و معنیمعنی

 شناخت است.  

کند که  ( در خصوص ماهیت استعاره بیان می5662است. لیکاف ) 2شناسی شناختی، استعارهمعنیترین موضوعات مورد بحث در یکی از مهم      

از پیش پا  ،زنیم. بسیاری از مطالبکنیم و دست به استدلال انتزاعی میهای انتزاعی را درک میاستعاره سازوکار اصلی است که از طریق آن مفهوم

دهد موضوعی همچنین استعاره به ما امکان می شوند.های علمی فقط از طریق استعاره درک میریهترین نظها گرفته تا پیچیدهترین موضوعافتاده

  مند تر درک کنیم.تر یا دست کم ساخترا بر حسب موضوعی عینی نسبتا انتزاعی یا ذاتا فاقد ساختار

در معانی مختلف. اعتقاد زبانی چندمعنایی یعنی کاربرد یک عنصر است.  7چندمعنایی ،شناسی شناختییکی از مفاهیم مهم دیگر معنی      

دمعنایی نی شناخت انسان است که بر نوع و میزان چمند بوده و این قوهکه آن کاملا نظام تشناسان شناختی در باره چندمعنایی این اسمعنی

ی شناخت آورد که سازوکارهای ذهن و قوهشناختی این امکان را به وجود می شناسیی چندمعنایی از دیدگاه معنیمطالعه ،نظارت دارد. از این رو

 .انسان بیشتر و بهتر شناخته شوند
و رایج است که برای بیان  متداولها به ویژه، در زبان ترکی آذربایجانی، چندمعنایی و کاربرد استعاری واژگان و عبارات بسیار در اکثر  زبان      

باشد. به عبارت روند. در این زبان، واژگان و عبارات زیادی وجود دارد که دارای معانی متعدد میمفاهیم انتزاعی به کار می ی درونی ودرکتجربه

باشند، بسته به ی عمل دیدن میی این واژگان، افعال دیداری است که علاوه بر این که نشان دهندهاند. از جملهدیگر، چندمعنا و به صورت استعاره

جزو )مشاهده کردن( / etmǝk müşahidǝ /فعلروند. در این زبان، به کار می شان برای بیان فهم، درک، دانش، نور، دانایی وغیره نیزتموقعی
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های مختلف شناخت به کار ی درونی، درک مفاهیم انتزاعی و بیان جنبه، برای بیان تجربهاشکه علاوه بر دلالت بر معنی واقعی ستافعال دیداری ا

 .درومی
هایی از ها از اهمیت فراوانی برخودارند. چرا که مطالعات و پژوهشدر زبانچندمعنایی و استعاره  که گفتتوان با توجه به مطالب ذکر شده می      

ها بیشتر آنانجام یافته، ایران چندمعنایی و استعاره در کشور  تحقیقاتی که در مورد گردد.شناسی میتر شدن تحقیقات زباناین دست باعث غنی

. ولی با توجه  به این که اندای ازاستعاره پرداختهها فقط به جنبهاند و بعضی از آناستعاره و موضوعات مربوط به آن را در زبان فارسی بررسی کرده

شود، لذا توجه به شناسی میسترش زبانها باعث گها در مورد هر کدام از آنمطالعات و پژوهشهای مختلفی وجود دارد و زبان ،ایراندرکشور 

ی چندمعنایی و استعاره در زبان هیچ تحقیقی درباره ،ایراندر کشور از آن جا که های دیگر نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است. تحقیقات زبان

 /etmǝk müşahidǝ /دیداری فعل یاستعارحالت بایجانی انجام نیافته است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی چندمعنایی و رترکی آذ

 باشد:و جواب دادن به سوالات زیر میشناسی شناختی در چارچوب معنیدر زبان ترکی آذربایجانی )مشاهده کردن( 

 ؟باشدبه چه صورت می)مشاهده کردن( / etmǝk müşahidǝ / دیداری چندمعنایی و حالت استعاری فعل -1

 از نظر شناختی چیست؟ /etmǝk müşahidǝ /دیداری فعلای حاشیهمعنای و  4اولیهمعنای  -2

 دارند؟/ etmǝk müşahidǝ /دیداری فعلچه نقشی در چند معنایی  و غیره 1مفهومی و مجازاستعاره انواع  از قبیل: سازوکارهای شناختی -3

 دیدگاه نظری-2 
 که نگاهی. کرد بازا معن به نگرش در را جدیدی باب شد، مطرح( 5693) لیکاف جورج همت به بار نخستین که یشناخت شناسیاصطلاح معنی

. است آن جز و استدلال ،ییبینای هقو چون هم شناختی قوای سایر به نگاه همانند دقیقاً دارد، انسان زبانی رفتار و زبان به شناختی شناسیمعنی

 مجدداً  تجسم این و گیردمی شکل ذهن در موقعیت کی حسی یا و عینی یهوتجرب زبانی صورت یک کاربرد اثر در که است مفهومی درواقعا معن

 این بر شناختی شناسانمعنی. گیرندمی شکل او تجربیات طریق از انسان ذهنی مقولات دیگر، عبارت به . شودمی منعکس زبان هایدرساخت

 به منجر و یابندمی متفاوتی اشکال مختلف، شرایط در کاربرد اثر در زبان هایساخت و پردازدمی سازی مفهوم به تجربه هر از انسان که باورند

  .شوندمی مختلف هایسازی مفهوم

 ،حوزه مبدا و مقصد ،شی متحرک و مرزنما ،معنای اولیه ،بندیمقوله ،معناییچند ،مجاز ،مفاهیم و مباحثی مانند استعاره مفهومی      

در زیر بعضی از این  .آورد گرد شناسی شناختی معنیتوان در حوزهمفهوم دیگر را میهای تصویری و چند فضاهای ذهنی و طرحواره

 شود.مفاهیم توضیح داده می

 استعاره مفهومی -الف
فهم و تجربه چیزی به واسطه چیزی از نوع دیگر. لیکاف در نظریه معاصر استعاره ابعاد و  :( استعاره عبارت است از5691طبق تعریف لیکاف )      

ای در نظام مفهومی به شمار کند. در این نظریه استعاره الگوبرداری میان حوزهتر و صحیح تر بیان میجزئیات این تعریف کلی را به صورت دقیق

وی این الگوبرداری را  شود.تر است الگوبرداری میکه عینی 3ت به طور نسبی از روی حوزه مبداتر اسکه انتزاعی 9آید که در آن حوزه مقصدمی

( نظام تصویری ذهن بشر که اندیشه و عمل ما بر پایه آن قرار دارد در ذات 5691نظر لیکاف و جانسون) به .نامددر همان تعبیر ریاضی می 9نگاشت

هر  تر. بنابراین،ای ملموسانتزاعی بر اساس تجربه سازی یک تجربهاستعاره ابزاری است برای مفهوم پرداز،خود استعاری است.از منظر این دو نظریه

 دارد: یک مبدأ و یک مقصد.  ای دو وجهاستعاره
  مجاز -ب

ای بین رابطه ،داشته باشد. بنابراینایی است که در غیر معنی اصلی به کار رود و بین معنی حقیقی و ثانوی علاقه وجود کلمه یا جمله 6مجاز      

ی شناختی است که در آن یک عنصر مجاز فرایند کند.( مجاز را به این صورت تعریف می2112) معنای حقیقی وثانوی کلمه را علاقه گویند. کایکنز

 آورد.مفهومی دسترسی ذهنی به عنصر مفهومی دیگر را در درون یک حوزه فراهم می

 چندمعنایی -ج
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گویند. از دیدگاه گیرند به آن چندمعنایی میها معمولا دارای بیش از یک معنا هستند و وقتی این معانی با هم در ارتباط قرار میکلمه      

هایی مفهومی کند که واحدهای واژگانی را باید همانند مقولههای زبانی هستند نه استثنات. لیکاف استدلال میها نرم( چندمعنایی5693لیکاف)

توان به عنوان نقطه شروع در خصوص مطالعات چندمعنایی دانست. را می 51تحقیقات بره آل یابند.ظها سازمان میانست که از طریق سرنموند

( اعتقاد دارد 5661) 52کند که چندمعنایی شرایطی است که یک واحد واژگانی چند معنی داشته باشد. همچنین تایلر( بیان می2111) 55گارددارد

 ها با یک شکل زبانی واحد در ارتباطند.ی آنکه همه اعنایی عبارت از تداعی دو یا چندمعنکه چندم

  معنای اولیه )سرنمون( -د

 هنگام به که واضع همان معنایی است معنای اولیه سنت همین شود. برحسبمی نامیده لفظ یک حقیقی معنای سنت، در معمولاً  اولیه معنای      

به طور کلی یک  "( معتقد است که5793یوسفی راد) باشد.لفظ می معنای آن پربسامدترین لفظ یک معنای اولیه است. داشته نظر در لفظ وضع

های های مفهوم که بیشترین تداخل مفهومی با دیگر نمونهآن نمونه ،عامل مهم در تعیین معنای اولیه میزان شباهت خانوادگی در مفهوم است

معنای اولیه است ، آیند. به طور کلی آن معناییکمترین تداخل مفهومی را با مفاهیم مجاور دارند معنای اولیه  به شمار میهمان مفهوم را دارند و 

معنایی  -2یابند. ترین صورت ممکن از آن اشتقاق میها به اقتصادیی معنیمعنایی که بقیه -1 های زیر باشد:که دارای بیشترین تعداد از ویژگی

     ."بیانش کرد ،شودمعنایی که با افعال دیگر نمی -7های کمتری در انتخاب شی متحرک و مرزنما دارد. که محدودیت

 پیشینه تحقیق -7    
روند، بین حالات مختلف ادراک و انواع مختلف ( وقتی عبارات مربوط به ادراک به صورت استعاری به کار می5661)57به عقیده سویتسر      

همانند  ،نوعی همبستگی و ارتباط ،شنوایی وحس لامسه محدود کنیم ،اگر این مشاهده را به بینایی همبستگی و ارتباط وجود دارد.ی درونی تجربه

 وجود خواهد داشت. ،( نشان داده شده است5آن چه در جدول )
 ( همبستگی بین ادراک و شناخت5جدول )                 

 ادراکحالت  تجربه درونی مثال های زبانی

 بینایی عینی تشخیص دادن

 شنوایی ذهنی و ارتباطی اطاعت کردن

 لامسه احساسی احساس

ی ما برای اطلاعات و داده های عینی منبع اولیه ،گوید بینایییستر میوان به صورتی منطقی توصیف کرد.سوتها و ارتباطات را میاین هبستگی      

ترین کمک به کودک در حال رشد و توسعه جهت دهد که درک بصری شاید مهمزبان کودک نشان می همچنین مطالعات مربوط به فراگیری است.

( نشان دادند که عبارات 5691شناسانی مثل لیکاف و جانسون )همچنین زبان (. 492 -446: 54،5639)کلارک شناسایی محیط پیرامونی باشد

ی زمانی که یک حوزه "در پژوهشی تحت نامنیز ( 5663) بوئرز روند.ونی به کار میی درمربوط به ادراک به صورت استعاری برای توصیف تجربه

پردازد که کند و به توضیح این موضوع میهای مقصد خاص را بیان میهای مرتبط با رفتار استعاری در حوزهآزمون "شودمبدا جسمانی برجسته می

های استعاری کاریرد بیشتری دارد ی مقصد نگاشتی مبدا در مقایسه با حوزهباور وی حوزهکند. به سازی انتزاعی را میسر میچطور استعاره مفهوم

 تر است.ی روزمره ی ما نمایانو در تجربه

 باسکی و اسپانیایی ،انگلیسی( در پژوهش خود واژگان ادراکی فیزیکی و واژگان احساسات درونی را درسه زبان 5666) 51ایبارتکس آنتونیانو      

بررسی کرده و نتیجه گرفته که قلمرو استعاری و پردازش ذهنی این افعال خیلی  "بررسی افعال ادراکی زبان انگلیسی"اس کارسویتسربراس

که فعلی شنیداری است در قلمرو « شیندن»برای مثال وی عنوان کرده که فعل  تراز قلمرویست که توسط سویتسر پیشنهادشده است.وسیع

که فعلی  "بو کردن"بلکه مرتبط با دانستن و درک کردن نیز هست. همچنین فعل  ،شودنه تنها به اطاعت کردن و اعتنا کردن مربوط می ،استعاری

 "دیدن"شود. فعلبلکه به بررسی کردن و گمان کردن نیز مربوط می ،نه تنها به احساسات بیزاری دلالت دارد ،بویایی است در قلمرو پردازش ذهنی

بلکه به معنی تصور کردن ودرک کردن نیز هست و بر این  ،نه تنها معنای پیش بینی کردن و یافتن دارد، ی دیداری است در قلمرو استعاریکه فعل

بلکه به لذت بردن و تنفر داشتن نیز مربوط  ،که فعلی چشایی است نه تنها دلالت بر تجربه کردن و دانستن دارد "مزه کردن"اساس فعل

های درک ی ادراک بصری، ویژگیدر تحقیقی استعاره و چندمعنایی واژگان دیداری را بر اساس چهار مقوله (5669) 59اسچوسترم همچنینشود.می

                                                           
10 -Gardard 
11 - Goddard 

12 -J. Taylor 
13 - E. Sweetser 
14 - E. Clark 

15 - Ibarretxe-Antuñano 

16 - S. Sgöstrom 
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های درک شونده و علت ادراک در زبان سوئدی بررسی کرده و نشان داد که کاربرد چندمعنایی و استعاری واژگان دیداری در زبان کننده، ویژگی

  شود.مربوط به افعال، بلکه مربوط به اسامی و صفات نیز میسوئدی نه تنها 

در زبان انگلیسی اختصاص  "از دیدن تا فهمیدن"های مفهومی خصوصا استعاره مفهومیپژوهش خود را به بررسی استعاره (2119) 53نچیبووا      

 ی اصلی به صورت زیر است:انمع داده است. وی در این تحقیق بعد از بررسی فعل دیدن بیان کرده که این فعل دارای

 هادریافت از طریق چشم -5

 درک کردن ،بدست آوردن ،دانستن ،فهمیدن -2

 فکر کردن ،بررسی کردن ،توجه کردن ،قضاوت کردن ،در نظر گرفتن -7

 تجربه کردن، طی کردن، عبور کردن -4

 یافتن، چک کردن، محقق کردن -1

 مطمئن شدن، اطمینان یافتن، دقت کردن -9

 به بدن اعضای حاوی هایحاصطلا در تصویری یو کنایه استعاره شناختی راهبردهای بررسی عنوان تحت ایمقاله در (5793ممسنی) و گلفام      

ها آن باور به پردازند.می شناختی شناسیمعنی چارچوب در فارسی زبان هایاصطلاح در های تصویریکنایه و هااستعاره بررسی به کلی طور

به موضوع نیز ( 5799محمدی ) است. ها متفاوتآن دهنده تشکیل اجزای تک تک معنای از هااصطلاح کنایی و استعاری معنای کرد ادعا تواننمی

 های حاوی تکواژهای دال بر اعضای بدن که در معناییهای این پژوهش را ساختاست. داده پرداختهها در زبان فارسی  های معنایی بدن واژهبسط

ا در تای را عمددهد که در زبان فارسی جهت یابی اشارههای تحقیق نشان مییافته .دهنداند تشکیل میغیر از معنی اصلی خودشان به کار رفته

یابی شود، بیشتر از نوع جهتصفت و قید دیده می ،های نحوی اسمای که در قلمروافت و جهت یابی فضایییتوان ی مکان میمورد حروف اضافه

 ای است. ای اشارهشی

 و ایستادن) انسان بدن قرارگرفتن وضعیت بر مبتنی استعاری یهایساز مفهومتحلیل  بررسی ای بهمقاله ( در5765پورابراهیم و دیگران )      

 مفاهیم یحاو زبانی عبارات بررسی .است شده انجام مفهومی یهاستعار یهنظری چارچوب درها آن تحقیق پردازند.می قرآن زبان در (نشستن

 کار به منسجم کاملاً  شکلی به دینی مفاهیم ی  سازمفهوم یبرا نشستن و ایستادن یهااستعاره که دهدمی نشان قرآن زبان در نشستن و ایستادن

 مقصد مفاهیم نوع انتخاب بر قرآن دینی یمحتوا ولی است، مقصد و مبدأ مفاهیم میان تجربی یهایهمبستگ حاصل ها،یالگوبردار نوع این.اندرفته

 چارچوب در فارسی زبان افعال ساده ی حرکتی چندمعنایی یمطالعه خود را به پژوهش (5765سلطانی کفرانی)  همچنین. است تأثیرگذار

 از ژگانی شناختیشناسی وابررسی میزان و کارآیی ساز و کارهای معنی پژوهش این از هدف شناختی اختصاص داده است. واژگانی شناسیمعنی

های پژوهش یافته است. فارسی حرکتی زبان افعال چندمعنایی توصیف و توجیه در سرنمونبندی ی تصویری و مقوله هاطرحواره استعاره، جمله

توصیف آن  گیری وی تصویری و استعاره در شکل هطرحواره تبدیل مند بوده و عواملی هم چون ای نظامهچندمعنایی پدید هدهند کنشان می

های مفهومی، در دو زبان فارسی و ترکی پرداخته و بر آن بوده تا در تبیین این به بررسی تطبیقی استعارهنیز ( 5762شقاقی زاده ارزنق ) .انددخیل

بندی ، طبقهاین پژوهشست یا خیر؟ مبنای نظری وابسته ا -زبان های شعری در شعر یک شاعر دوزبانه )مانند شهریار(مسئله بکوشد که آیا استعاره

دهقان  .بوده است 21و هستی شناختی 56 مندیا سویه ، جهتی59های ساختیهای مفهومی در قالب استعاره( از استعاره5691لیکاف و جانسون )

های دشواری شناسـی شناختی برآمده است تا به بررسیدر صدد بررسی چند معنایی واژگـان انگلیسـی در قالب نظریه معنی در پژوهشی (5762)

بندی، چندمعنـایی، استعاره، مجـاز، شناسی شناختـی از قبیل مقولـهیادگیری واژگـان انگلیسـی با استفاده از اصول و مفاهیم مطرح شده در زبـان

ا استناد عانی واژگان بها بپردازد. و پس از تحلیل معانی واژگان انگلیسی مشخص گردید که مشعاعی و امثال آن هایمقولههای تصویری، طرحـواره

 بندی هستند. شناسی شناختی قابل طبقهبه راهکارهای نظری معنی

شناختی فعل رفتن در غزلیات حافظ اختصاص داده و بعد از بررسی تعدادی از غزلیات نتیجه ( پژوهش خود را به بررسی معنی5767محرابی )      

به کار رفته است. مفاهیم  "حرکت فیزیکی از جایی به جای دیگر"ن اغلب در معنایی غیر از در غزلیات حافظ به جز چند مورد، فعل رفتگرفته که 

، رد انتزاعی بیان شده با فعل رفتن عبارتند از: مردن، گذر زمان، وجود داشتن و متحمّل شدن، عاشق شدن، طلب معشوق، وصال، آغاز و اتمام کار

ها در شناسی قالبی که چگونه معنای برخی از واژهنیاز منظر مع "دیدن" یهبه بررسی واژای همقالدر نیز ( 5767موسوی و دیگران )کردن و ثبات. 

را یافته  "دیدن"های معنایی فعل قالب ها در این مقاله به دنبال این هستند تاآن .اندپرداخته ها وجود داردزمینه انسانتجارب روزمره و دانش پیش

و از  بیان کنندو غیره را  "نگاه کردن" ،"تماشا کردن" ،"مشاهده کردن"معنا نظیر های همو فعل "دیدن"ای بین فعل هو از یک سو روابط و تفاوت

                                                           
17 -B. Nechybova 
18 - structural metaphor 

19 - unidirectional metaphor 

20 - ontological metaphor 
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های متعدد بین قالب یهرابطزیر به دست آمد:  نتیجهها . از تحلیل دادهیندهای متعدد مشخص نمارا در قالب "دیدن"فعل  سوی دیگر، چندمعنایی

 شده است. "دیدن"عامل ایجاد چندمعنایی فعل  "چشمی-پایهادراک " با قالب

 روش تحقیق -4

 )مشاهده کردن( /etmǝk müşahidǝ / دیداری فعلاسنادی بوده و در آن سعی شده تا معانی گوناگون  –پژوهش حاضر از نوع توصیفی       

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

های زبان ترکی آذربایجانی از ی زبانی مورد استفاده در این پژوهش پایگاه دادهپیکرهو علت وجود این روابط بیان شود. جهت نیل به این هدف 

مبنای پژوهش زبان ترکی آذربایجانی معیار و ترکی آذربایجانی  باشد.ها و شم زبانی نویسنده میروزنامه ،تمجلا ،هاکتاب  ،های لغتجمله فرهنگ

فارسی »اند. برای معادل سازی واژگان و عبارات ترکی به زبان فارسی از فرهنگ لغت  های قدیمی این افعال مورد نظر نبودهای بوده و کاربردمحاوره

 شود.استفاده می ،انتشارات نشر نخستین ( 5733) تالیف بهزاد بهزادی  ،در دو جلد« آذربایجانی –

 کردن( )مشاهده /etmǝk müşahidǝ /فعل تحلیل -5

باشد که معنای / )مشاهده کردن( میetmǝk müşahidǝ/ دیداری گیرد فعلفعل دیداری دیگری که در این پژوهش مورد تحلیل قرار می      

تر است و معنایی است که ی معانی دیگر ملموساز همه ،آیداولیه آن عبارت است از: با چشم دیدن. زیرا این معنا زودتر از معانی دیگر به ذهن می

ج  ،5739ادی )بهز .بیانش کرد ،شودتر معنایی که با افعال دیگر نمیباشد و از همه مهمتر میدر توانایی یا قابلیت روشن کردن معانی دیگر اساسی

 :)مشاهده کردن( به معنی /etmǝk müşahidǝ/ دیداری کند که فعلبیان می (7

Diqqǝtilǝ baxmaq    ()با دقت نگاه کردن  

ها و نشریات نامهلغت ،مجلات ،هاروزنامه، هاز کتاب)مشاهده کردن( ا /etmǝk müşahidǝ/های مختلف فعل دیداریی بافتباشد. با مطالعهمی

بندی و ای بعد از طبقهگروه معنای حاشیه 54یک معنای اولیه و  ،معنا51کاربرداز این فعل استخراج شد و  97زبان ترکی آذربایجانی حدود دیگر 

 )مشاهده کردن( به صورت زیر است: /etmǝk müşahidǝ/فعل دیداری کاربرد 97ارائه گردید.  های بافتیانتزاع گونه

 با چشم دیدن -5

 افتادنکسی دنبال   -7 ،کردنتعقیب  -2

 کردن احساس -1 ،کردن حس -4

 کردنتفریح  -51 ،گشتن -6 ،سیر کردن -9 ،گردیدن -3 ،کردنگردش  -9

 کردنکمین  -51 ،کردنپاسداری  -54 ،کردن نگهبانی -57 ،کردنبانی دیده -52 ،پاییدن -55

 کردنموافقت  -59 ،کردنقبول  -53 ،پذیرفتن -59

 کردنرسیدگی  -25 ،کردنبازرسی  -21 ،کردنبررسی  -56

 مراعات کردن -24 ،ملاحظه کردن -27 ،رعایت کردن -22

 ماندنمنتظر  -23 ،نهادنچشم  -29 ،کشیدنانتظار  -21

 کردن پیدا -71 ،آوردن بدست -26 ،یافتن -29

 آمدن به سر -77 ،گرفتنیاد  -72 ،کردن تجربه -75

 -45 ،شدن مواجه -41 ،کردن ملاقات -76 ،کردن زیارت -79 ،سرزدن -73 ،کردن دیدار -79 ،رفتن بیمار دیدار به -71 ،کردن عیادت -74

 کردن تصادف -47 ،آمدن راست -42 ،کردن برخورد

 پی بردن -46 ،گرفتن -49 ،فهمیدن -43 ،شدن حالی -49 ،دانستن -41 ،کردن درک -44

 نگاه -13 ،کردن مشاهده -19 ،دیدن -11 ،کردننظاره  -14 ،کردن نظر -17 ،گرفتن نظردر -12 ،گرفتننظر تحت -15 ،کردننظارت  -11

 کردنرصد  -19 ،انداختن

 کردن تمرکز -97 ،سنجیدن -92 ،کردندقت  -95 ،کردنتوجه  -91 ،کردن اعتنا -16

 های بافتی به صورت زیر است:بندی و انتزاع گونه)مشاهده کردن( بعد از طبقه /etmǝk müşahidǝپانزده معنای فعل دیداری/      

 با چشم دیدن -5

2- /sondamaq/  کردن()تعقیب 

7- /his etmǝk /(کردن حس)،/ ehsas etmǝk/ (کردن احساس)  

4- /dolanmaq/  کردن()گردش 
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1- /z olmaqӧg)پاییدن( /، /qorumaq/ کردن( )نگهبانی 

9- /qǝbul etmǝk/  )پذیرفتن( 

3- /arqamaq/  کردن()بررسی 

9- /zlǝ mǝkӧg/ )رعایت کردن( 

6- /göznǝmǝk/  کشیدن()انتظار 

51- /tapmaq /(یافتن) 

55- /tǝcrubǝ etmǝk /(کردن تجربه) 

52- /yolüxmaq/ (کردن عیادت)، /görüşmǝk/ (کردن ملاقات) 

57- /anlamaq( /فهمیدن) ، /dǝrk etmǝk/ (کردن درک ) 

54- /gӧz goimaq کردن(/ )نظارت، /rmǝkӧg/ )دیدن( 

51- /saimaqکردن( / )اعتنا، /max vermǝk کردن(  / )توجه 

 :باشد/ )مشاهده کردن( به صورت زیر میetmǝk müşahidǝی معنایی فعل/ای شبکهبا توجه به معنی اولیه و معانی حاشیه       
 / )مشاهده کردن(etmǝk müşahidǝ /ی معنایی فعل دیداری ( شبکه1)نمودار 

 
 باشد:به صورت زیر میاند / )مشاهده کردن( همراه با بافتی که در آن استفاده شدهetmǝk müşahidǝ/ ی فعل دیداریهاهاستعار      

         ”his etmǝk müşahidǝ etmǝk dir“ -1 "تحس کردن مشاهده کردن اس"

 .Mǝn onu qǝribǝ bir halda müşahidǝ etdim او را در حال عجیب حس کردم.

 ”dǝrk etmǝk müşahidǝ etmǝk dir“ -2 "تدرک کردن مشاهده کردن اس"

 .Müdir tǝlimverǝnnǝrin çǝtinnihlǝrini müşahidǝ etdir مدیر مشکلات معلمان را درک کرد.

  ”tǝcrubǝ etmǝk müşahidǝ etmǝk dir“ -7 "تمشاهده کردن اس تجربه کردن"

 .Noxişliqǝ qabağdan müşahidǝ etmişdir او بیماری را قبلا تجربه کرده بود.

  ”sondamaq müşahidǝ etmǝk dir“ -4 "تتعقیب کردن مشاهده کردن اس"

 .Olarin işlǝrini müşahidǝ edirdim کار آن ها را تعقیب می کردم.

   ”dolanmaq müşahidǝ etmǝk dir“ -1 "تکردن اسمشاهده  گردش کردن"

 .Meşǝni müşahidǝ etmǝk üçün olar ora getdilǝr برای گردش کردن جنگل ان ها به آن جا رفتند.

   ”gӧz lǝmǝk müşahidǝ etmǝk dir“ -9 "ترعایت کردن مشاهده کردن اس"

 .Yasalari gǝrǝk  müşahidǝ eliyǝk قوانین را باید رعایت کرد.

  ”qǝbul etmǝk müşahidǝ etmǝk dir“ -3 "تپذیرفتن مشاهده کردن اس"

 .Istǝklǝri müşahidǝ etdim درخواست ها را پذیرفتم.

   ”saimaq müşahidǝ etmǝk dir“ -9 "تمشاهده کردن اس اعتنا کردن"

 .Müdir fǝhlǝlǝrin istǝklǝrini müşahidǝ etdi .مدیر تقاضاهای کارگران را سنجید

 “ -tapmaq müşahidǝ etmǝk dir” 9 "تیافتن مشاهده کردن اس"

 .Yoldaşin xiyabanda müşahidǝ etdir دوستش را در خیابان یافت.

   ”gӧz goimaq müşahidǝ etmǝk dir -10 "نظارت کردن مشاهده کردن است"
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 O zavod işlǝm düzǝlmǝsini müşahidǝ etdir کند.او عملیات ساخت کارخانه را نظارت می

   ”gӧz olmaq müşahidǝ etmǝk dir“ -11 "پاییدن مشاهده کردن است"

 نگهبان، شب ها کارخانه را می پایید.

 "عیادت کردن مشاهده کردن است"

Gecǝlǝr zavod qapsini müşahidǝ etdir. 
12- “yolüxmaq müşahidǝ etmǝk dir”   

 برای عیادت مهدی به خانه ی او رفتیم.

 "انتظارکشیدن مشاهده کردن است"

 عسگر برای آمدن مهمان انتظار می کشید.

 "بررسی کردن مشاهده کردن است"

Mǝhdi müşahidǝ etmǝk üçün onün evinǝ getdik. 
13- “göznǝmǝk müşahidǝ etmǝk dir”   
Ǝsgǝr qonaq gǝlmǝk üçün qapini edirdi. 
14- “arqamaq müşahidǝ etmǝk dir”   
Fǝlǝlǝrin çǝtinnihlǝri müşahidǝ oldu. 

 

 
شوند درک می)مشاهده کردن( را چون با حواس و تجربیات ذهنی تقریبا یکسانی  /müşahidǝ etmǝk/های فعل دیداری بعضی از استعاره      

 ها عبارتنداز: بیان کرد. این استعاره "عملکرد ذهن چشم است"تر یعنی استعاره ها را تحت یک استعاره کلیتوان آنمی

        his etmǝk müşahidǝ etmǝk dir حس کردن مشاهده کردن است

 dǝrk etmǝk müşahidǝ etmǝk dir درک کردن مشاهده کردن است

  tǝcrubǝ etmǝk müşahidǝ etmǝk dir کردن مشاهده کردن است تجربه

  sondamaq müşahidǝ etmǝk dir تعقیب کردن مشاهده کردن است

   saimaq müşahidǝ etmǝk dir مشاهده کردن است اعتنا کردن

  tapmaq müşahidǝ etmǝk dir یافتن مشاهده کردن است

   göznǝmǝk müşahidǝ etmǝk dir انتظارکشیدن مشاهده کردن است

   gӧz goimaq müşahidǝ etmǝk dir نظارت کردن مشاهده کردن است

   gӧz olmaq müşahidǝ etmǝk dir پاییدن مشاهده کردن است

  yolüxmaq müşahidǝ etmǝk dir عیادت کردن مشاهده کردن است

  arqamaq müşahidǝ etmǝk dir بررسی کردن مشاهده کردن است

/müşahidǝ etmǝk/ به زبان فارسی های فعلاستعاره   /müşahidǝ etmǝk/ به زبان آذربایجانی    های فعلاستعاره
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شوند. ها به عنوان یک استعاره مسقل در نظر گرفته میشوند هر کدام از آنها چون با حواس و تجربیات ذهنی متفاوت درک میبقیه استعاره      

فعل های جدول استعاره ،را قرار دهیم "چشم است عملکرد ذهن" ”beyin gӧzdir“اگر به جای همه ی استعاره های بالا استعاره ،بنابراین

  )مشاهده کردن( به صورت زیر خواهد شد: /müşahidǝ etmǝk/داری دی
 )مشاهده کردن( /müşahidǝ etmǝk/دیداری های کلی فعل ( استعاره2)نمودار 

         
های نوشتاری زبانی هاست. یعنی استعاره در همههای زبانها و همگانیدانیم استعاره یک موضوع جهانی و جزو جهانیطوری که میهمان      

)مشاهده کردن(  ترکی آذربایجانی  /müşahidǝ etmǝk/فعل دیداری  هایکند. بعضی از استعارهشان با هم فرق میولی نوع ،وگفتاری وجود دارد

های زیر استعاره ،با وجود این .زبان انگلیسی یکسانند ”observe“زبان فارسی و فعل دیداری  "مشاهده کردن"های فعل دیداری با استعاره

 )مشاهده کردن( ترکی آذربایجانی است:   /müşahidǝ etmǝk/فعل دیداری مختص 

  tǝcrubǝ etmǝk müşahidǝ etmǝk dir تجربه کردن مشاهده کردن است

  sondamaq müşahidǝ etmǝk dir تعقیب کردن مشاهده کردن است

   dolanmaq müşahidǝ etmǝk dir مشاهده کردن است گردش کردن

   gӧz lǝmǝk müşahidǝ etmǝk dir رعایت کردن مشاهده کردن است

بیشتر در نتیجه استعاره مفهومی از نوع ساختاری است. بدین  کردن()مشاهده /etmǝk müşahidǝ/فعل دیداریای ی معانی حاشیههمه        

 کردندرک"شود. برای مثال صورت که حوزه مقصد که یک چیز انتزاعی است از طریق حوزه مبدا که یک چیز ملموس و عینی است درک می

 کردندرککه نسبت به فعل کردن مشاهدهکه یک فعل انتزاعی است از طریق فعل  کردندرکیعنی فعل  "تکردن اسمشاهده

 شود.تراست درک میملموس

 /etmǝk müşahidǝاستعاری و بسط معنایی فعل دیداری/ یای و سازوکار شناختی نظیر استعاره شبکهبا توجه به معانی حاشیه      

  باشد:به صورت زیر می کردن()مشاهده
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ها نقش سازوکار شناختی که در رابطه با آن ،بنابراین ،ی ذهنی دخیل استمعانی دو حوزهدر معانی زیر چون بین فعل دیداری مورد مطالعه و       

 ،تجربه کردن() tǝcrubǝ etmǝk ،درک کردن()  dǝrk etmǝk،)حس کردن his etmǝk (دارد استعاره است. این معانی عبارتند از:

sondamaq )تعقیب کردن( ،dolanmaq )گردش کردن( ،z lǝmǝkӧg )رعایت کردن(، tapmaq ،)یافتن( qǝbul etmǝk )پذیرفتن(

saimaq ( ،)اعتنا کردنyolüxmaq ()عیادت کردن، arqamaq  ()بررسی کردن، gӧz goimaq نظارت کردن()، göznǝmǝk  انتظار(

 etmǝk/فعل دیداریو معنای اولیه  مند بودهنظام ایمعنایی پدیدهچند هکتوان چنین استنباط کرد پاییدن(. پس می) z olmaqӧgو ( کشیدن

müşahidǝ/ )شود. این فرایند باعث زبان ترکی آذربایجانی به کمک سازوکار شناختی به ویژه استعاره به معانی دیگر آن مربوط می )مشاهده کردن

گیرد شکل میفعل که گسترده معنایی گردد و به این ترتیب شببسط 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 

 نتیجه گیری -6
بیشتر  )مشاهده کردن( /muşahidǝ etmǝk/دیداری ای فعلی معانی حاشیههمهی تحقیق حاضر به این صورت است که ترین نتیجهمهم      

زبان ترکی  مورد پژوهش دیداری فعل نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که در نتیجه استعاره مفهومی و بسط معنایی است.

با چشم  )مشاهده کردن(  /muşahidǝ etmǝk/فعل دیداریبه این صورت که معنای اولیه  باشد.میاولیه آذربایجانی از نظر شناختی معنای 

 دیدن است.

 etmǝk/فعل دیداری / )مشاهده کردن( مشخص شد که برای etmǝk müşahidǝ/ فعل دیداریبعد از بررسی چندمعنایی و حالت استعاری       

müşahidǝ )بندی و انتزاع ای. این معانی بعد از طبقهمعنای حاشیه 54یک معنای اولیه و  ،معنا 51وجود دارد و  کاربرد 97حدود / )تماشا کردن

 göznǝmǝk ،()نظارت کردن gӧz goimaq ،بررسی کردن()  arqamaq ،عیادت کردن() yolüxmaqاست: به صورت زیر  های بافتیگونه

  ،تجربه کردن() tǝcrubǝ etmǝk ،درک کردن()  dǝrk etmǝk،)حس کردن his etmǝk (پاییدن() olmaq ӧgو ( )انتظار کشیدن

sondamaq )تعقیب کردن( ،dolanmaq )گردش کردن( ،z lǝmǝkӧg )رعایت کردن(، tapmaq ،)یافتن( qǝbul etmǝk  )و )پذیرفتن

xitmǝt öiç ()اعتنا کردن. 

و مجاز در  بسط معنایی ،و عواملی همچون استعارهمند بوده ای نظامکه چندمعنایی پدیدهمشخص کرد  تحقیقمطالعات انجام شده در این       

تری نسبت به مجاز در شود و استعاره نقش پر رنگشکل گیری و توصیف آن دخیلند و این امر باعث بسط معنایی و در نتیجه چندمعنایی فعل می

ی تصادفی نبوده و بر پایه چندمعنایی امرید که دهنها نیز نشان میهای گوناگون دارد. یافتهگیری چندمعنایی و کاربرد آن فعل در بافتشکل

معنای اولیه که  شوند وهای متفاوتی درک میزیرا از راه ،گیرد و معانی واژگان با یکدیگر تفاوت دارندتجارب ما از مفاهیم مختلف صورت می

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

 

 منابع -7

 .(5761) ،شناسی، تهرانهای زبانوهشژ، پ1یشماره ،شناسی شناخیپورابراهیم، شیرین و دیگران، بررسی مفهوم بصیرت در قرآن در چارچوب معنی

 .(5796، )انتشارات سمت ،، تهراننظریه ها و مفاهیم ،درآمدی بر زبان شناسی شناختی، مهند، محمدراسخ

  .(5765) ،دانشگاه اصفهان ،نامه کارشناسی ارشدپایان ،رویکردی شناختی به چند معنایی در افعال حرکتی زبان فارسی ،رضا ،کفرانیسلطانی

 نامه  کارشناسی ارشدپایان ،نور تهران دانشگاه پیام  :های شناختی اشعار ترکی و فارسی شهریاربررسی تطبیقی استعاره، (5762) زاده ارزنق، حوریهشقاقی

 .شناسی همگانیزبان

 شناسیزبان پایان نامه دکترای تخصصی ،های یادگیری واژگان انگلیسی برای فارسی زبانان در ایران از دیدگاه شناختیتوصیف و تحلیل دشواری ،مسعود ،دهقان

  .(5762) ،تهران دانشگاه تربیت مدرس ،همگانی

 .(5799) ،دانشگاه پیام نور استان تهران شناسی همگانیزباننامه کارشناسی ارشد پایان ،ها در زبان فارسیکاربردهای استعاری بدن واژه محمدی، معصومه،

 .(5767) ،تهران ،7 یشماره ،و بلاغی یادبهای پژوهش ،بررسی معنی شناختی فعل رفتن در غزلیات حافظ ،محمد ،کالیمحرابی

 .(5767) ،اصفهان ،جستارهای زبانی ،شماره جاری ،شناسی قالبیبررسی فعل دیدن از منظر معنی ،سید حمزه و دیگران  ،موسوی

 .(5795) ،تهرانهای علوم شناختی، نامه تازه فصل، 51ی شماره شناسی شناختی و استعاره،، زبان ارسلان گلفام، فاطمه ورادیوسفی 
Clark, Eve, universal Categories: on the semantics of classifiers and children’s early word meanings, Saratoga, 

(1976). 

Ibarretxe-Antunano, I. Polysemy and metaphor in perception verbs, A cross-linguistic study, PhD Thesis: University of 

Edinburgh, (1999). 

Lakoff, George, Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, Chicago, the 

University of Chicago Press, (1987). 

Archive of SID

www.SID.ir

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/565003
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/565003
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/656059
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=8776&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/665430
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=3054&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=3054&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/512043
http://www.ensani.ir/fa/34607/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/27907/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/27907/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/6733/magazine.aspx
http://www.sid.ir


 
 

Lakoff, George, the Contemporary Theory of Metaphor, Cambridge, Cambridge University Press, (1992). 

Lakoff, George and Johnson, Mark, Metaphors We Live BY. London, University of Chicago Press,(2003). 

Lakoff, George and Johnson, Mark,  (1980), Metaphor We Live By, Chicago, University of Chicago Press. 

Langacker, Ronald, W. Cognitive Grammar: A Basic Introduction, Oxford,Oxford University Press, (2007). 

Nechybova, B. Conceptual Metaphors:From seeing to Uderstanding, Masaryk University Faculty of Art: Masaryk, 

(2006). 

Sgöstrom, Sörnfrom, vision to cognition: A Study of metaphor and Polysemy in Swedish, Department of 

Linguistics, Göteborg, Göteborg University, (1998). 

Sweetser, E. From Etymology to Pragmatics, Cambridge Studies in Linguistics: Cambridge University Press, (1990). 

Taylor, J. Linguistic categorization: prototype in linguistic theory, Oxford Clarendon Press, (1989). 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

