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Abstract  
There is a great deal of research in the field of lexical polynomials today.The 

present study also deals with the polynomial approach of verb (dinmeh) in 

cognitive approach to poetry in poetry (Achi Machi Sleep),  by Shivan Foomani.  

This research can be the initiator of some studies that we can study dialects not 

only with phonetic and syntactic science but also with semantic knowledge. The 

statistical population of the present study is the most widely used verb in visual 

poetry in the poetry of Shivan Foomani Because in this poem, all kinds of verbs 

of seeing and its semantic variety are well mentioned. The important issue in this 

study is that How highlighting insemantic components of verb can create multiple 

meanings. There are three semantic components of the verb, the subject, and the 

comprehension. All three of these elements are equally involved in the semantic 

structure of the verb in constructing a syllable but as we move away from the 

meaning of the syllogism, this verb has changed and we have been highlighted in 

one or two elements. The research method is descriptive-analytical. The survey 

shows that this verb, in addition to the concept of seeing expressions of concepts: 

imagining, dreaming, imagining, assuming, forgetting, praying, cursing, hearing, 

eating, smelling, understanding, understanding, understanding, precision, sharing, 

receiving, witnessing, being It is facing, facing, experiencing and visualizing.   

Keywords: cognitive linguistics, polysemy, semantic highlighting, shivan 

fumani. 
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 فومني شیون شعر در چندمعنا فعلي شناختي تحلیل

 ایران تهران، فرهنگی، میراث پژوهشگاه زبانشناسی، پژوهشکدة استادیار  رضویسعیده شجاع

  چکیده
در زمينة چندمعنایي واژگاني صورت گرفته است. پژوهش حاضر نيز با رویکرد هاي بسياري امروزه، پژوهش

پردازد که از شيون فومني مي« اچي م ي خواب»بينم( در شعر )مي« دینمه»شناختي به بررسي چندمعنایي فعل 
واشناختي ها را نه تنها از بعد آها و لهجهتوان گویشهایي از این دست باشد که ميتواند آغازگر بررسيمي

« دینمه»و نحوي که از بعد معناشناختي نيز مورد بررسي قرار دهيم. جامعة آماري پژوهش حاضر فعل پرکاربرد 
از حوزۀ دیداري، در شعر شيون فومني است؛ زیرا در این شعر به خوبي انواع این فعل و تنوع معنایي آن آمده 

تواند هاي معنایي فعل ميسازي در مؤلفهبرجستهاست . مسألة قابل طرش در این پژوهش آن است که چگونه 
سه مؤلفة معنایي وجود دارد: شخص، موضوع ودرک مشاهده. « دید»چندمعنایي را به وجود آورد. در فعل 

اند، اما هرچه از معناي سرنموني در ساخت سرنموني هر سه عنصر به یک اندازه در ساختار معنایي فعل دخيل
سازي انجام گرفته فعلي این فعل دچار تغيير شده و در یک یا دو عنصر برجستهيشگيریم، عناصر پفاصله مي

شده نشانگر آن است که این فعل عالوه بر تحليلي است. بررسي انجام هاست. روش پژوهش حاضر توصيفي
کردن، از خاطر گذشتن، دعا و کردن، فرضدیدن، خيالمفهوم دیدن، بيانگر مفاهيم: تصورکردن، خواب

شدن، نصيب شدن،قسمتکردن، دقت شدن،متوجه کردن،درک شنيدن، خوردن، بویيدن، فهميدن، نفرین
 است.  کردنکردن و مجسمتجربه شدن،مواجه روشدن، به رو شاهدبودن،

  .فومنی شیون معنایی، سازیبرجسته چندمعنایی، شناختی، شناسیزبان ها:کلیدواژه
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 مقدمه . 1

هاي کالسيک، ليکاف و اي است با نظریهمقابله که ستعاره راجدید و معاصر ا ةینظر
اند. به نظر مطرش کرده 2کنيمهایي که با آن زندگي مياستعاره( در کتاب  1980) 1جانسون

که اندیشه و کردار آدمي بر آن استوار است در ذات خود  آنها، نظام مفهومي ذهن انسان
سي مستقيم به آن در حالت عادي مقدور نيست، ماهيتي استعاري دارد، اما ازآنجاکه دستر

توان از بازنمود آن، یعني زبان، بهره جست. در واقع، نظر براي کشف ساختار این نظام مي
هاي ذهن انسان را شناسان شناختي این است که زبان الگوهاي اندیشه و ویژگيزبان

سازي است. وهاي مفهومالگ مطالعةاز این نگاه  زبان مطالعةکند. بنابراین، منعکس مي
دیدگاه  در توان به ماهيت و ساختار افکار و آراي ذهن انسان پي برد.زبان مي بامطالعة

دانند، فکر و اندیشه را نيز داراي طور که زبان را داراي نظام و ساختار ميشناختي، همان
تار فکر ما را هم مندي که زبان دارد، ساخدانند. ازنظر آنان، ساختار نظامنظام و ساختار مي

اند: کند. ليکاف و جانسون دو اصل را در نظریة خود در باب استعاره بيان کردهمنعکس مي
اي زباني نيست، بلکه ه استعاره اصوالً پدیده2ه استعاره مختص زبان ادبي و شعر نيست؛ 1

.(Lee, 2001: 7ریشه در نظام مفهومي ذهن انسان دارد )
شناسي شناختي بود. شناسي شناختي زاده شد، معنين زباناي که از درورویکرد تازه

گرا و شناسي واقع( تفاوت اساسي ميان این دو رویکرد )معني1999) 3گاردنفورز
داند. او ها ميها به موجودیت معناي واژهشناسي شناختي( را در چگونگي نگرش آنمعني

وجود در جهان خارج است، گرایانه، معناي عبارت چيزي ممتعقد است در رویکرد واقع
شود. ي ذهني تعيين ميهاتیموجودعبارات توسط  شناسي شناختي معنايولي در معني

شناسي شناختي این است که معاني عبارات، ذهني هستند و در واقع، رویکرد اصلي در معني
 شناسيهاي شناختي در معنيها ميان عبارات زباني. ساختشناسي یعني یافتن نگاشتمعني

 عنوان نهادي مستقل. شود و نه بهعنوان بخشي از ساخت مفهومي تلقي مي شناختي، به
دانند ادراک حجمي را بدن انسان مي ( اساس2010کووچش ) ( و1980ليکاف و جانسون )

نامند. در هاي محيطي و ادراک او ميانسان را مبدأ شناخت پدیده و حواسو بدن 

                                                           
1. Johnson & Lakoff 

2. Metaphors we live by  

3. P. Garden Fors 
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 1اي ذهنيآن حوزه لةيوسبهشود که شي در نظر گرفته ميشناسي شناختي، استعاره روزبان
سازي شود و مفهومهاي دیگر به تصویر کشيده ميبر اساس اصطالحات و مفاهيم حوزه

در نظام  2ايحوزهتوان گفت استعاره عبارت است از تطابق بينااختصار ميیعني به؛ گرددمي
اي حوزهاین تطابق بينا 4تحقق رو ساختيواژه، گروه یا جمله( ) يزبانعبارت »و  3مفهومي

  .(Lakoff, 1992: 1« )باشدمي
هاي مختلف پي توان به تفاوت معنایي آن در بافتبا مطالعة معاني متعدد یک واژه مي

برد و یا حتي چندین مدخل متفاوت معنایي براي آن در نظر گرفت. این پژوهش سعي دارد 
در دیدگاه شناختي، معاني متعدد یک فعل واحد را در با در نظر گرفتن ساختار چندمعنایي 

شيون فومني مورد بررسي قرار دهد. از آنجا که فعل دینمه  شعر)اچي م ي خواب(
هاي زوج این شعر به بينم( در این شعر به صورت ردیف آمده است، در تمامي مصرع)مي

ه در این مقاله، شود، اما در هر بيت معناي متفاوتي دارد کصورت یکسان مشاهده مي
ي چندین معناي و هم دارا« بينممي»بررسي شده است. این فعل هم داراي معناي اولية 

توان گفت کاربرد استعاري این فعل  دیداري منجر به اي است. در نهایت ميحاشيه
چندمعنایي در شعر مورد بررسي شده است. به عبارتي واحدهاي زباني، پس از همنشيني با 

تأثير افزایش یا کاهش معنایي تغييراتي در معناي اولية واژۀ )دینمه( به وجود  یکدیگر تحت
شویم. در آورند و ما در هر بيت از این شعر، با  چندمعنایي این واحد زباني مواجه ميمي

باشيم. هاي انتزاعي ميبرخي موارد نيز، ما در این شعر شاهد انتقال افعال دیداري به قلمرو
هاي بسياري از افعال حس بينایي یا دیداري هاي شناختي، نمونهه در بررسيبه این معنا ک
 شود که بيانگر انتزاعيات ذهني است. مشاهده مي

 پژوهش . پیشینۀ2
، به بررسي شناختيهاي حسي در چارچوب ردهفعل( در مقالة خود با نام 1984)5وایبرگ

پردازد. ندي، فارسي و ژاپني ميهاي انگليسي، ترکي، ههاي حسي در زبانو مطالعة فعل
کند و در چارچوب آنها، در این راستا سه مؤلفة کلي براي حواس پنجگانه معرفي مي

                                                           
1. mental domain 

2. cross- domain mapping 

3. conceptual system 

4. surface realization 

5. Weinrich 
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دهد. وي الگویي از چندمعنایي با در نظرگرفتن هاي حسي را شکل ميبررسي و تحليل فعل
 کند.نقش حواس ارائه مي

دهد که از نظر او انجام ميهایي را بر روي افعال دیداري ( بررسي1990) 1سویستر
هاي مقصد براي افعال دیداري دانش، عقل و بينایي ذهني است. وي ترین قلمرورایج
دهد که انتقال آورد و نشان ميهاي انگليسي، یوناني، التين و ایرلندي ميهایي از زبانمثال

، بلکه به اکثر شودهاي انتزاعي تنها محدود به زبان انگليسي نميافعال دیداري به قلمرو
شود. به گفتة او، خوردن به عنوان قلمرو مبدأ و فهميدن به عنوان ها نيز مربوط ميزبان

قلمرو مقصد، اگرچه با هم شباهت ندارند، ولي بر روي هم منطبق شده و به هم مربوط 
تواند کند. این همبستگي نميهاي دیگر نيز ارائه ميشوند. او این ارتباط را در زبانمي
شدۀ چندمعنا و متغير معنا را توضيح دهد؛ به همين دليل براي توضيح آنها هاي مشاهدهالگو

 (.Sweetser, 1990: 28تر از همبستگي است )تر و پي يدهنگاشت و بازنمایي، کامل
( در پژوهشي دربارۀ استعاره و چندمعنایي واژگان دیداري، این 1998) 2اسگوسترم

 هاي کننده، ویژگيهاي درکولة ادراک بصري، ویژگيواژگان را بر اساس چهارمق
سازد که شونده و علت ادراک در زبان سوئدي بررسي کرده است. وي مطرش ميدرک

کاربرد چندمعنایي و استعاري واژگان دیداري در زبان سوئدي نه تنها مربوط به افعال، بلکه 
لمرو دیداري و قلمرو شناختي شود. در اصل ارتباط بين قمربوط به اسامي و صفات نيز مي

 کنندۀ نور کامالً مستقيم است؛ مثالً کلمة نور در استعاره به معناي دانش است و ادراک
کنندۀ درک و عدم درک نور به معناي عدم درک است. این کلمه مربوط به حوزۀ بيان

 دیداري است، اگرچه جزء افعال دیداري نيست.
هاي مفهومي از دیدن تا فهميدن در زبان انگليسي ( به بررسي استعاره2006) 3ن يبوا

پرداخته است. وي در این پژوهش بعد از بررسي فعل دیدن، بيان کرده است این فعل داراي 
-کردن، طيکردن؛ تجربهنه معناي اصلي است: دریافت چشمي؛ در نظرگرفتن، قضاوت

-یدارکردن؛ همراهکردن، دکردن؛ مالقاتشدن، دقتکردن؛ مطمئنکردن؛ یافتن، محقق

کردن. این پژوهش به این نتيجه دست یافته که بين حوزۀ انتزاعي شدن؛ گرفتن، ارسال

                                                           
1. Sweetser 

2. Sgostrom 

3. nechybova 
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)مقصد( و حوزۀ عيني و ملموس )مبدأ( ارتباط مستقيمي وجود دارد و حوزۀ انتزاعي مقصد 
 شود. بر اساس حوزۀ عيني مبدأ درک مي

ورشناختي در افعال دیداري زبان اي به مطالعة تداخل منظدر مقاله (2012) 1شابانووا
کند که هر فعل، ساختار معنایي شناختي خاص خود را انگليسي پرداخته است. وي بيان مي

شوند و هر کدام هاي متفاوت مشاهده ميدارد. از نظر او افعال دیداري متعدد در ساخت
اني داراي معاني استعاري خاص خود هستند که البته در برخي موارد داراي همپوش

 شوند.هاي معنایي نيز ميحوزه

اي به بررسي ارتباط فرایند چندمعنایي فعل ( در مقاله1388در زبان فارسي نيز، شریفي )
پردازد. وي در این پژوهش، چندمعنایي فعل سادۀ افتادن زبان فارسي با عوامل شناختي مي
هاي تصوري و رحوارهبندي، معناي اوليه، طسادۀ افتادن را بر اساس مفاهيمي چون مقوله

 کند.هاي شعاعي بررسي ميمقوله
چنان ه قابل مشاهده است مطالعات معناشناختي در چند دهة اخير سبب مطالعات 

هاي مختلف هاي استعاري افعال در  زبانها و بررسياي در زمينة چندمعنایيگسترده
هاي رسي و گویشباالخص انگليسي شده است. به همين سبب لزوم بررسي افعال زبان فا

تر در این زمينه بر غناي هاي گستردهشود و به عبارتي بررسيآن بيش از پيش احساس مي
 مطالعات شناختي خواهد افزود.

 . روش3

هاي متعددي رویکرد معناشناسي که با مطالعات شناختي شکل گرفته است، داراي بخش
جدید استعاره. در این مختصر هاي تصویري و نظریة وارهبندي، طرشاست از جمله مقوله

 سعي شده است مقدماتي از این چارچوب ارائه شود. 
عنوان اصل کلي معناشناسي شناختي چهاراصل را به (2006ایوانز و گرین )

 شمارند.برمي
گویند. نيز مي شناخت تجسمي ةيفرضساختار مفهومي بدنمند است: به این اصل  هالف

گيرد. از این آید، از تعامل انسان با محيط شکل ميود ميکه در ذهن آدمي به وج مفاهيمي
 شود، نقش انکارناپذیر دارد. رو، بدن انسان در این فرایند مفهومي که به توليد معنا منجر مي

                                                           
1. shabanova 
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ه ساختار معنایي ساختاري مفهومي است: زبان به مفاهيمي که در ذهن گوینده هستند ب
تفکر ساختار معنایي برابر است با  وۀيشرج. در این دهد نه به اشيائي در جهان خاارجاع مي

و بيان  اندهمراهرو، معاني قراردادي با مفاهيم زباني یا واژگاني ساختار مفهومي. از این 
 طور مطلق و کامل. شوند؛ البته نه بهمي
هاي معنایي هاي پيشين کلمات را بستهنظریه در المعارفي است:ةئي معنا دایربازنماه ج
اما در رویکرد شناختي، به  ها وجود دارد،دانستند؛ یعني مانند آن ه در فرهنگوشن مير

تواند داشته باشد، اعم از صریح، ضمني، بافتي، که یک کلمه مي هاي دانشيتمام گنجينه
 شود. مجازي و استعاري، توجه نشان داده مي

کند، بلکه مفهوم ا رمزگذاري ميسازي: این زبان نيست که معنا رده ساختن معنا یعني مفهوم
واحدهاي زباني در خدمت شود که درآن، سازي به فرایند پویایي گفته مياست. مفهوم

 گيرند.اي قرار ميزمينهعمليات مفهومي و دانش پس
اي دارد. معناي اوليه اي عالوه بر معناي اوليه تعدادي معناي ثانویه یا حاشيههر واژه

 ,Lakoff & Johnsonواضع به هنگام وضع لفژ در نظر داشته است )همان معنایي است که 

(. به این اعتبار، معناي اوليه ارتباط مستقيم دال و مدلول است و به عبارتي 143 :1980
صداي او را »دو است. در افعال مورد بررسي جمالتي مانند  ترین ارتباط ميان اینمستقيم
فعل شنيدن در معناي اوليه و ثانویه به کار رفته  ، به ترتيب«گوش شنوا نداري»و « شنيدم

( مجموعه اي از معيارها را براي تشخيص معناي اولية ارائه 2003است. تایلر و ایوانز )
 دهند:مي
سازي ه اولين معني تایيدشده: به این معني که با در نظر گرفتن ماهيت ثابت و پایدار مفهوم1

شود که به لحاظ ان معني اوليه در نظر گرفته ميروابط مکاني در زبان، معنایي به عنو
 تاریخي نيز اولين معنا است.

ه غلبه و چيرگي در شبکة معنایي: منظور چيرگي منحصر به فردي است که در بسياري از 2
 معاني متفاوت موجود است.

هاي بدنمند درون کند که تجربهاستدالل مي بدن در ذهن، ( در کتاب1987جانسون )
هاي تصوري، از وارهآورند. طرشهاي تصوري را به وجود ميوارهومي، طرشنظام مفه

تعامل ما با جهان و محيط اطرافمان  جةينتگيرند که مي نشأتتجربيات دریافتي و حسي 
رویم و از آنجا که در این وضعيت، سر ما صورت عمودي راه ميهستند. براي مثال، ما به
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زمين اجسام  جاذبةدر پایين و هم نين، به خاطر اینکه نيروي در باالي بدن قرار دارد و پاها 
کشد، محور عمودي بدن ما به لحاظ عملکردي، نامتقارن است؛ یعني طرف خود ميرا به
گویند اند. معناشناسان شناختي ميهاي بدن باهم متفاوتیي قسمتوانتهاهاي ابتدایي بخش

امل با محيط اطرافمان براي ما معنادار است. بودن محور عمودي بدن به دليل تعکه نامتقارن
توان تأثير تجربيات قابل ذکر است در تحليل چندمعنایي فعل دیدن در این گویش نيز نمي

نمند نادیده گرفت. به عبارتي ترکيبي حسي و جسماني را در ساخت نظام معنایي این فعل بد
تري از بود تا توصيف کامل از تجربيات حسي و بدنمند و همنشيني معنایي، قادر خواهد

اي این فعل، سه عنصر معنایي وجود چندمعنایي این فعل به دست دهد. در ساختار طرحواره
کند؛ موضوع مشاهده، گر که همان شخص یا چيزي است که مشاهده ميدارد: مشاهده

بر کند؛ درک و دریافت ذهني  یا تأثيري که مشاهده گر به آن نگاه ميیعني آن ه مشاهده
 گذارد. گر ميذهن مشاهده

دهد که یک عنصر واژگاني داراي سلسله معاني متفاوت چندمعنایي هنگامي رخ مي
اي چندین (. چندمعنایي فرایندي زباني است که به وسيلة آن واژهCrystal, 1996باشد )

ان شناسشناسي شناختي قابل توصيف است و زبانیابد. این پدیده در زبانمعناي مختلف مي
( معتقد است واحدهاي زبان، 1391دانند. صفوي )اي تصادفي نميشناختي آن را پدیده

گيرند و تغييراتي پس از همنشيني با یکدیگر تحت تأثير افزایش یا کاهش معنایي قرار مي
انجامد. هاي زباني ميدهد که به تدریج به چندمعنایي واحددر معناي اولية آنها روي مي

د خيلي بدوي تا معناشناس بشوي. اگرچه معناي اولية دویدن حرکت سریع براي مثال: بای
اي به نقطة دیگر است، ولي در جملة باال، دویدن به معناي تالش پاها براي انتقال از نقطه

 کردن است. بنابراین، دویدن چندمعنا است. 
ي که ( معتقد است که چندمعنایي عبارت است از تداعي دو یا چند معن1995تيلور )

اند. وي معتقد است اگر کاربردهاي متفاوت یک همة آنها با شکل زباني واحدي در ارتباط
واحد واژگاني براي توضيح خود نياز به ارجاع به دو حوزۀ متفاوت یا دو مجموعه حوزۀ 
متفاوت داشته باشد، این مالک خوبي است مبني بر اینکه واحد واژگاني مورد نظر چندمعنا 

 است. 
پذیر است: نخست آنکه نسبت سازي به دو شکل امکان(، برجسته1969قاد ليچ )به اعت

به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت پذیرد؛ دوم آنکه قواعدي بر قواعد حاکم 
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بر زبان خودکار افزوده شود. اگر زبان خودکار را زبان روزمره و زباني که به اعتقاد صفوي 
ته و فارغ از کاربرد هاي شعري و ادبي است، بدانيم، با مشکلي ( جنبة اطالعي داش3: 1380)

ها در گفتار روزمره و زبان خودکار است که نه شویم و آن کاربرد چندمعنایيمواجه مي
انحرافي از زبان خودکار دارد و نه قواعدي بر زبان خودکار افزوده است، بلکه نوعي دیگر 

ایم. به عنوان مثال، وقتي فعل نيز با آن مواجهسازي است که در زبان خودکار از برجسته
رود، به این معنا شوم، به کار مياي در زبان خودکار به  معناي متوجه ميبينم( در جمله)مي

گر، موضوع مشاهده و اي این فعل که سه عنصر مشاهدهاست که در ساختار طرحواره
قسمت دریافت ذهني صورت سازي معنایي در درک و دریافت ذهني وجود دارد، برجسته

اي بر قواعد گرفته است. در این ساختار نه انحراف بر قواعد خودکار اتفاق افتاده و نه قاعده
سازي یک یا دو عنصر معنایي فعل سبب شده است حاکم افزوده شده است. بلکه برجسته

ورت با که آن فعل از سرنمون خود فاصله گرفته و معناي دیگري را منتقل کند. در این ص
رود شویم که در زبان روزمره نيز به کار ميسازي معنایي مواجه مينوع دیگري از برجسته

 و سبب پيدایش چندمعنایي است.
در دیدگاه شناختي، جایگاه دقيق و واقعي استعاره در زبان نيست، بلکه ما به طریقي 

 ميکنسازي ميومدیگر مفه حوزۀذهني را )با استفاده از استعاره( بر مبناي  حوزۀیک 
(Lakoff, 1931در واقع، استعاره پدیده .)اي از اي شناختي است، زیرا انسان مجموعه

. در (Lee, 2001) کنديمها درک دیگري از پدیده مجموعةها را با توجه به پدیده
شناسي شناختي، برخالف دیدگاه سنتي، این امکان وجود دارد که استعاره را خود زبان

خودکار و براساس قوانين زایا توليد  صورتبهانيم، یعني اصطالحات استعاري انگيخته بد
 & Evansشوند و در عين حال، با یک یا چند الگو در نظام مفهومي انطباق دارند )مي

Green, 2008اي شناختي است و درچارچوب ذهن انسان (. از آنجا که استعاره پدیده
شویم. چنانکه قابل هم در زبان شعر با آن مواجه ميافتد، هم در زبان خودکار و اتفاق مي

هاي مفهومي گوناگون در این شعر، به صورت استعاره« دینمه»مشاهده است، فعل دیداري 
-حسرت به کار رفته است. در این پژوهش قلمرو مبدأ دیدن و قلمروهاي مقصد فهميدن،

-داشتن، چشم انتظارشک، پایيدن، داشتن، جستجوکردنتوقع بودن،انتظار چشم داشتن،

 شدن،نصيب شدن،قسمت کردن،تجربه شدن،مواجه شدن، رو به رو  بودن،شاهد بودن،
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-دیدن، خيالکردن، شنيدن، تصورکردن، خوابدقت شدن،متوجه کردن،درک فهميدن،

 شوند. کردن بر روي هم منطبق شده و به هم مربوط ميکردن و فرض

 ها. یافته4
( بيست معناي ضمني براي مصدر دیدن مشاهده 1383انوري، ) در فرهنگ روز سخن

شود که تعدادي از این معاني در ساختار فعل مرکب این فعل مشاهده مي شود، مانند مي
دیدن و برخي نيز در ساختارهاي متفاوت جمله، معاني دیدن، رنجدیدن، تدارکخواب

هميدن ) عيب کار را دید( و یا استعاري و ضمني خود را دارد، مانند: دیدن در معناي ف
معناي گذراندن )این دوره را دیده است( و غيره. معناي اوليه )سرنمون( فعل دید عبارت 

نامة دهخدا( و در تعریف انوري است از واکنش فيزیولوژیکي چشم در برابر نور ) لغت
ها از چشمدادن چيزي و چگونگي آن با استفاده ( دیدن به معناي دریافتن و تشخيص1383)

گيریم، زیرا طبق تعریف و حس بينایي است. این معنا را معناي اولية این فعل در نظر مي
شود و عالوه برآن، اگر این (،  زودتر از باقي معاني به ذهن متبادر مي2003تایلر و ایوانز )

 فعل به تنهایي به کار رود، این معاني تنها معنایي است که با خود به همراه دارد. 
به « بينممي»به معناي « دینمه»بار فعل  34شود که بيت این شعر مشاهده مي 33با مطالعة 

هاي هاي گوناگون به کار رفته است. در این پژوهش، کاربردعنوان ردیف پس از قافيه
هاي گوناگون این ابيات مورد بررسي قرار گرفته و پس از متفاوت این فعل و تصویرسازي

 معناي متفاوت از این فعل استخراج شده است.  9وناگون، بندي معاني گطبقه
گر، فعلي مشاهدهمصدر دیدن در معناي سرنموني، داراي سه مؤلفة معنایي یا پيش

شده و درک و دریافت ذهني آن است. به عبارتي، کسي چيزي را مشاهده موضوع مشاهده
شده و موضوع مشاهده بنددگر نقش ميکند و تصویري از آن موضوع در ذهن مشاهدهمي

نکه مشاهده خواهد شد، هر سة شود. در ساخت سرنموني چناگر درک ميتوسط مشاهده
اند، اما هرچه از معناي سرنموني این عناصر به یک اندازه در ساختار معنایي فعل دخيل

فعلي این فعل دچار تغيير شده و در یک یا دو مؤلفة معنایي، گيریم، عناصر پيشفاصله مي
تر از باقي عناصر در ساخت فعلي  دیگر کمرنگسازي هستيم و عنصر پيششاهد برجسته

معنایي فعل دخيل است.  به عبارت دیگر، سهم هر کدام از عناصر معنایي فعل در ساخت 
سرنموني به یک اندازه است، اما در معاني استعاري که از بسط مفهومي فعل دینمه حاصل 

هاي معنایي مواجه هستيم که در ادامه به آن پرداخته خواهد مؤلفهشود، ما با تناوب سهم مي
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شد. براي روشنترشدن بحث، سعي شده نموداري با طيف رنگي استفاده شود تا تقسيم 
هاي معنایي نمود دیداري داشته باشد و بهتر بتوان آن را نمایش داد. البته استفاده از مؤلفه

هش نيست، بلکه فقط براي توصيف هرچه بهتر نمودار، نشانگر کار آماري در این پزو
 هاي معنایي در ساختار فعل از این شيوه استفاده شده است. دخالت مؤلفه

 اصلي معنای یا . سرنموني1ـ4

شاعر به دیدن و مشاهدۀ موضوعي اشاره دارد و هر سه مولفة معنایي به یک  در این ساخت
دیدن که در این دسته افعال وجود دارد،  اند. نخستين معناي فعلميزان در این ساخت دخيل

ها و دریافت ذهني آن پدیده توسط مغز. این اي توسط چشمعبارت است از مشاهدۀ پدیده
( نيز یکسان است. این معنا به عنوان معناي 1383معنا چنانکه گفته شد، با تعریف انوري )

گر، موضوع هدهسرنموني و اصلي پژوهش حاضر لحاظ گردیده است. در این ساخت مشا
و عمل درک به یک اندازه در ساخت طرحواره نقش دارند. به عبارتي، هي کدام درصد 

اند. شاید بتوان ساختار فعل سرنمون را بيشتري از عمل دیدن را به خود اختصاص نداده
فعلي آن به یک اندازه در ساخت معنایي گونه توصيف کرد: فعلي که تمام عناصر پيشاین

تر شدن بحث سازي معنایي بر آن تأثير نگذاشته باشد. براي روشنو برجستهدخيل باشد 
 توان از این طيف رنگي کمک گرفت:مي
 

 
 

 هاي این ساخت در ابيات زیر قابل مشاهده است: نمونه

مشاهده گر

موضوع مشاهده

عمل درک
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 گرمه خوابم .... دو خوانه مرا مسافرخانه چي( 1

 1ویریزم چفه عرق مي رختخواباَ دینمه     





( و عمل دیدن به چفه عرقکننده )من(، موضوع مشاهده شده )هر سه مولفة مشاهده
 اند.یک اندازه در ساخت مفهومي دخيل

 من کي ماشين نارمه موتورچينَه وراگيرم( 2

  2مهفورانيد گشتش جاده شکار گوراباَ دین    

( و عمل دیدن، هر سه به یک اندازه شکار گوراباَشده )کننده )من(، موضوع مشاهدهمشاهده
 اند.در ساخت مفهومي دخيل

 کردن و از خاطرگذشتنکردن، فرضدیدن، خیال. تصورکردن، خواب2ـ4
کردن کردن، فرضدیدن، خيالتصورکردن، خواب معناي فعل دینمه در برخي از ابيات در

شود، در واقع تصویري از آن اطرگذشتن به کار رفته است. وقتي چيزي دیده ميو از خ
تواند آن پدیده را بندد. ذهن انسان داراي این توانایي است که ميشکل در ذهن نقش مي
شود نيز، تصور کند. حتي در مواردي انسان قادر است آن ه تا به در مواقعي که دیده نمي

هاي انتزاعي به همين صورت قابل صور کند. بسياري از پدیدهحال ندیده را نيز مجسم و ت
شوند. در این ساختار نقش بيننده و عمل دیدن پررنگتر از خود شيء یا موضوع توصيف مي

گر وجود دارد، در ذهن هم تصوراتي موجود است، اما شيء یا است. به عبارتي مشاهده
گر ناچار به خيال و ت و مشاهدهمورد مشاهده در زمان تصور، وجود خارجي نداشته اس

سازي در دو عنصر معنایي بيننده و تصور ذهني تصور شده است. به عبارت دیگر برجسته
 وجود دارد و موضوع مشاهده شده، وجود ندارد.

                                                           
 .خوابم غرق در عرق استخيزم رختبر مي .کنددر خواب گرم هستم که مسافرخانه چي صدایم مي. 1

 م. بينشکارگوراب را مي ،آباديگشت ۀآنها ميرانند در جاد .شومها سوار ميبرترک موتورچي ؛من که ماشين ندارم. 2
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 رو به طيران کي خوسم گيالن  خواباَ دینمه( 3

 1فوچينم مي چوما او کوگا عذاباَ دینمه     

/ ru be teyran ke xosm gilan xab

 

( و عمل دیدن وجود ندارد؛ زیرا گيالن  خواباَشده )کننده )من(، موضوع مشاهدهمشاهده 
شده به یک اندازه در کننده و موضوع مشاهدهدر خواب و رؤیا است. دومولفة مشاهده

 دیدن وجود ندارد. اند، اما عملساخت مفهومي دخيل
( و عمل دیدن وجود ندارد؛ او کوگا عذاباَشده )کننده )من(، موضوع مشاهدهمشاهده

شده به یک اندازه کننده و موضوع مشاهدهزیرا در خواب و رؤیا است. دو مولفة مشاهده
 اند، اما عمل دیدن وجود ندارد.در ساخت مفهومي دخيل

 ا گمدمبدم شيطاناَ النت کونمه خودای( 4

 2اَکه پس مي نازنين احمدگوراباَ دینمه؟



                                                           
 م.بينبندم و گرفتاري آن سامان را ميچشمم را مي .بينمخواب گيالن را مي ،خوابمرو به تهران که مي. 1

 گویم پس چه وقت احمدگوراب آبادي نازنينم را خواهم دید؟تم و به خود ميفرسدم به شيطان لعنت مي هر. 2

مشاهده گر

موضوع مشاهده

عمل درک
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( و عمل دیدن وجود مي نازنين احمدگوراباَشده )کننده )من(، موضوع مشاهدهمشاهده
شده به یک کننده و موضوع مشاهدهندارد؛ زیرا در خواب و رؤیا است. دو مولفة مشاهده

 اند، اما عمل دیدن وجود ندارد.اندازه در ساخت مفهومي دخيل

 فردایي بپائيسم پا کُرسي جور تالر ه سر( 5

1دسه دسه ب را دشتگي گاباَ دینمه     



 
 

( و عمل دیدن وجود ندارد؛ دشتگي گاباَشده )کننده )من(، موضوع مشاهدههدهمشا
شده به یک اندازه کننده و موضوع مشاهدهزیرا در خواب و رؤیا است. دو مولفة مشاهده

 اند، اما عمل دیدن وجود ندارد.در ساخت مفهومي دخيل

 بار جير چارودار  پيش کره مهتاب بشوپس( 6

 2 دهن اَالباَ دینمهماسوله قاطران     





 
( و عمل دیدن ماسوله قاطران  دهن اَالباَشده )کننده )من(، موضوع مشاهدهمشاهده

شده کننده و موضوع مشاهدهوجود ندارد؛ زیرا در خواب و رؤیا است. دو مولفة مشاهده
 اند، اما عمل دیدن وجود ندارد.به یک اندازه در ساخت مفهومي دخيل

 گردانم مي فانوساَ شب قالکول  صحرایي( 7

 3اونه کاهو باغ من کاپيش و راباَ دینمه

                                                           
 .کنمایستم و چراکردن گاوهاي دشت را تماشا ميهم در هال چوبي خانه برصندلي چوبي مي فردا. 1

 .کنمدر شبهاي مهتابي جلوتر از چارودار ... بخار نفس قاطران ماسوله را نگاه مي. 2

 .گردانم تا در باغ کاهو حلزون و آب دزدک را ببينمراي آبادي قلعه گُل ميفانوسم را در شب صح .2
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( و عمل دیدن وجود ندارد؛ کاپيش و راباَشده )دهکننده )من(، موضوع مشاهمشاهده
شده به یک اندازه کننده و موضوع مشاهدهزیرا در خواب و رؤیا است. دو مولفة مشاهده

 اند، اما عمل دیدن وجود ندارد.در ساخت مفهومي دخيل

 من کي باور نکونم عومر اگه بفا بداشت( 8

 1فومن  آغوزکله آشش  توراباَ دینمه     



 

( و عمل دیدن وجود ندارد؛ زیرا آشش  توراباَشده )کننده )من(، موضوع مشاهدهمشاهده
شده  به یک اندازه در کننده و موضوع مشاهدهدر خواب و رؤیا است. دو مولفة مشاهده

 اند، اما عمل دیدن وجود ندارد.يلساخت مفهومي دخ
 شيوني من کي شبان شکر خودا گوشنه خوسم( 9

 2پس چي واستي گيالن  اَچه مَ ي خواباَ دینمه؟    





( و عمل دیدن وجود ندارد؛ زیرا در گيالنشده )کننده )من(، موضوع مشاهدهمشاهده
شده  به یک اندازه در ساخت کننده و موضوع مشاهدهخواب و رؤیا است. دو مولفة مشاهده

 اند، اما عمل دیدن وجود ندارد.مفهومي دخيل

 . دعا و نفرین3ـ4

ساخت و ترکيب افعال دعایي و نفرین است. در  شدۀ فعل دیدن، درسومين مورد مشاهده
ل دیدن به معناي شاهدبودن و دیدن در آینده به کار رفته است. در این افعال، اینجا فع

                                                           
 .ي( فومن نزد آقاشي  ترا خواهم رفتاگر عمر وفائي داشت به آبادي )آغورکله ،کنمباشم من که باور نمي. 1

 بينم؟را ميگيالن  ةپس چگونه است که )در تهران( خواب آشفت .خوابمخدا شبها گرسنه مي شيون من که شکر. 2
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کند و موضوع قابل گر وجود دارد، اما عمل دیدن را موکول به زماني دیگر ميمشاهده
مشاهده نيز در حال حاضر وجود ندارد، اما به هر حال موضوعي مورد نظر گوینده است. 

ز موضوع است، اما عمل مشاهده صورت نگرفته است. گر بيشتر ادر اینجا نقش مشاهده
کردن موضوع قابل مشاهده است و عمل دیدن نيز احتماالً در آینده دیدن به صورت تصور

سازي معنایي بر معناي فعل تأثير گذاشته و اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر، برجسته
وضوع مشاهده نيز در ساختار تري از موضوع مشاهده پيداکرده و مگر نقش پررنگمشاهده

 شود، اما عمل مشاهده صورت نگرفته است.معنایي مشاهده مي

 

 مي زناي بخواب اَیه مراگه اَ غریبه جا( 10

1کله پيش آخرئي روز تي مرگه خواباَ دینمه 



 

تي مرگه شده )سهم بسياري در این ساخت دارد، موضوع مشاهده کننده)من(مشاهده
شود و عمل دیدن نيز وجود ( در حال حاضر وجود ندارد، ولي دربارۀ آن صحبت ميخواباَ

                                                           
 .گوید آخر روزي خواب مرگت را کنار آتش خواهم دیدهمسرم را در شهر غربت خواب مي بينم که بمن مي. 1

مشاهده گر

موضوع مشاهده

عمل مشاهده
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شده در کننده بيش از موضوع مشاهدهندارد؛ زیرا در ساخت نفرین است. مؤلفة مشاهده
 د ندارد.ساخت فعل دخيل است، اما عمل دیدن وجو

 نيشته یي مي قبر سر کراَ ميره آرده یاري( 11

 1مورده شور خانه تي او دس آسياباَ دینمه 



 

دس شده )کننده )من( سهم بسياري در این ساخت دارد، موضوع مشاهدهمشاهده
شود و عمل دیدن نيز وجود در حال حاضر وجود ندارد، ولي دربارۀ آن صحبت مي (آسياباَ

شده در کننده بيش از موضوع مشاهدهندارد؛ زیرا در ساخت نفرین است. مؤلفة مشاهده
 .ساخت فعل دخيل است، اما عمل دیدن وجود ندارد

 پاگوشا سونت کوني هفت شب و گازه فورشان( 12

2وسي داباَ دینمه؟آخ ئي واردشه دیهاتش عر





عروسي شده )سهم بسياري در این ساخت دارد، موضوع مشاهده کننده )من(مشاهده
شود و عمل دیدن نيز وجود ( در حال حاضر وجود ندارد، ولي دربارۀ آن صحبت ميداباَ

-کننده بيش از موضوع مشاهدهزیرا در ساخت دعایي و حسرت است. مؤلفة مشاهده ندارد؛

 شده در ساخت فعل دخيل است، اما عمل دیدن وجود ندارد.

 

                                                           
دلم از غصه مثل آبکشي  .شوي آسياب دستي ترا مي بينممرده ةدر خان .کنياي و براي سر قبرم برنج آرد مينشسته. 1

 .شودمي

دوباره  .و شب هفت ب ه و مراسم بيرون آمدن دندان ب ه و ختنه آه مي شودمراسمي چون دعوت از عروس و داماد . 2

 ؟ آداب عروسي روستائيان را ببينم ...
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 . شنیدن4ـ4

رود. در این مورد قلمرو مبدأ دیدن و قلمرو مقصد در معناي شنيدن به کار مي دیدن فعل
هم منطبق شده و به جاي هم به کار  شنيدن اگرچه با هم شباهت ندارند، ولي بر روي

روند. این نوع انتقال به نظام بزرگتري تعلق دارد که استعارۀ ذهن به مثابة بدن ناميده مي
حاکي از آن است که ذهن نيز مانند بدن از طریق همبستگي بين  شود. این استعارهمي

 ,Sweetser)شود هاي شناختي هيجاني دروني برانگيخته ميتجارب بيروني و حالت

تواند (. در اینجا عمل شنيدن به جاي دیدن به کار رفته است. به عبارتي شاعر مي28 :1990
با شنيدن صدایي تصویر آن را در ذهن مجسم کند. دراین مفهوم موضوع وجود دارد، نقش 

ها استفاده ها به جاي چشمکننده از گوشبستن در ذهن و تصور نيز وجود دارد، اما مشاهده
گيرد و با جانشيني شنيدن به ده است. در اینجا فعل از معناي سرنموني خود فاصله ميکر

گر و شنونده شود. در اینجا مشاهدهجاي دیدن، عنصر پيش ساختي فعل دچار تغيير مي
شود، اما عمل شنيدن به یکي است یا به عبارتي فاعل وجود دارد، موضوع نيز مشاهده مي

 ه است. جاي عمل دیدن به کار رفت
 

 

 اَمي همساده چاکود عمارتش سه مرتبه( 13

 1مردم  خانه ولي من تي قوراباَ دینمه 

                                                           
 .مردم من شاهد دروغ تو هستم ةگوید همسایه ما آپارتمان سه طبقه ساخته در عوض در خان. 1

مشاهده گر

موضوع مشاهده

عمل مشاهده
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 «تي قوراباَ»شده سهم بسياري در این ساخت دارد. موضوع مشاهده مشاهده کننده )من(
شود. عمل دیدن وجود ندارد و به جاي آن شنيدن به تو( است که شنيده ميهاي )دروغ

شده در ساخت این فعل بيش از عمل کننده و موضوع مشاهدهکار رفته است. مؤلفة مشاهده
 دیدن دخيل است.

 تي کوال پَشم ناره خنده دآره تي مشتگي( 14

  1کرتاکرت ه ين تي او کفش  بخواباَ دینمه





« کرتاکرت»شده سهم بسياري در این ساخت دارد. موضوع مشاهده کننده )من(مشاهده
شود. عمل دیدن وجود ندارد و به جاي آن )صداي کفش خوابيدۀ او( است که شنيده مي

شده در ساخت این فعل کننده و موضوع مشاهدههدهشنيدن به کار رفته است. مؤلفة مشا
 بيش از عمل دیدن دخيل است.

 دانمه مورام بزه سگه سرم ني وان بينه( 15

 2ه يني سنگان سر تي چاقو ساباَ دینمه



 

« چاقو ساباَ»شده هم بسياري در این ساخت دارد. موضوع مشاهدهس کننده )من(مشاهده
شود. عمل دیدن وجود ندارد ها( است که شنيده مي)صداي سایيدن چاقویت روي سنگ
 و به آن جاي شنيدن به کار رفته است.

                                                           
 .بينمرا مي اتت خواباندهپشتنها صداي سُرخوردن کفش   ،دار استات خندهکالهت پشم ندارد و مشتگي. 1

 .بينمتنها سائيدنش را روي سنگها مي ،ات سر  سگ را هم نخواهد بُریدميدانم چاقوي زنگاربسته. 3
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 همه خو مردش مرا گول گيدي گول ئيشتاویدي( 16

 1من تي او نمکيار بساب بساباَ دینمه





)وسيلة سایيدن نمک و « نمکيار بساب بساباَ»شده کننده )من(، موضوع مشاهدهمشاهده
شنوم( شنوند، ولي من صداي نمکيار را ميگویند و ميسبزي و ...  همه با مرد خود گل مي

شود. سه مؤلفه به یک اندازه . به جاي دیدن از شنيدن استفاده ميو عمل دیدن وجود ندارد
در ساخت مفهومي دخيل نيستند. عمل دیدن وجود ندارد و به آن جاي شنيدن به کار رفته 

 است.

 روزي صدبار نيشينم عيزرائيلهش نامه فادم( 17

  2فان درم رایا اَکه اونه جواباَ دینمه 



 

)من جواب عزرایيل را بشنوم( است « جواباَ»شده کننده )من( و موضوع مشاهدهمشاهده
و به جاي دیدن از شنيدن استفاده شده است. سه مؤلفه به یک اندازه در ساخت مفهومي 

 دن به کار رفته است.دخيل نيستند. عمل دیدن وجود ندارد و به جاي آن شني

 . خوردن5ب4
رود. در این مورد قلمرو مبدأ دیدن و قلمرو مقصد در معناي خوردن به کار مي دیدن فعل

خوردن اگرچه با هم شباهت ندارند، ولي بر روي هم منطبق شده و به جاي هم به کار 
خوردن به جاي روند. این نيز نوع دیگري استعارۀ ذهن به مثابة بدن است. در اینجا عمل مي

بستن در ذهن و تصور نيز دیدن به کار رفته است. دراین مفهوم،  موضوع وجود دارد، نقش
ها استفاده کرده است. در اینجا فعل از کننده از دهان به جاي چشموجود دارد، اما مشاهده

                                                           
 .همه با شوهر خود گل مي گویند و گُل مي شنوند من فقط سائيدن )گردوي( ترا مي بينم 1

 .ارم چه وقت جوابش بدستم مي رسدروزي صدبار مي نشينم و براي عزرائيل نامه مي نویسم چشم انتظ 2
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ساختي گيرد و با جانشيني خوردن به جاي دیدن عنصر پيشمعناي سرنموني خود فاصله مي
گر و خورنده یکي است یا به عبارتي فاعل وجود شود. در اینجا مشاهدهعل دچار تغيير ميف

 شود، اما عمل خوردن به جاي عمل دیدن به کار رفته است. دارد، موضوع نيز مشاهده مي

 

 ئي شکم تا بخورم اَساَ تراَ نواستنه( 18

 1فومن  حلوا کوچيل مي دیله باباَ دینمه؟



 

« فومن  حلوا کوچيل»سهم بسياري در این ساخت دارد و موضوع  کننده )من(مشاهده 
شود )حلواي کنجدي فومن که باب دل من است را بخورم( است. موضوع نيز مشاهده مي

 فته است و در واقع عمل دیدن وجود ندارد. اما عمل خوردن به جاي عمل دیدن به کار ر

 یاني به ... کتل بنم خورشيدي قاوه خانه پيش؟( 19

 2شيخالي تاوستان  ورفه دوشاباَ دینمه؟
 

 

                                                           
 بخورم؟ ،کرده باشي ... یک شکم سير از حلواي کُنجدي فومن که باب دل من استهوس بي آنکه اکنون . 1

)معجون برف و شيره ميوه  خورشيدي بر صندلي کوچک چوبي تابستان برف و دوشاب  ةخانشود در قهوهآیا مي. 2

 جنگلي( شي  علي را ميل کنم؟

مشاهده گر

موضوع مشاهده

عمل مشاهده
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)برف و « ورفه دوشاباَ»موضوع  سهم بسياري در این ساخت دارد و کننده )من(مشاهده
شيرۀ حاج علي را بخورم( است. موضوع نيز مشاهده مي شود، اما عمل خوردن به جاي 

 عمل دیدن به کار رفته است و در واقع، عمل دیدن وجود ندارد.

 یاني به ... زاکي هوا دبه مي کلّه ئي تا روز؟( 20

 1فومن  سه شنبانه آلبالو آباَ دینمه؟ 





 . بوییدن5ـ5

رود. در این مورد، قلمرو مبدأ دیدن و قلمرو مقصد به صورت بویيدن به کار مي دیدن فعل
بویيدن اگرچه با هم شباهت ندارند، ولي بر روي هم منطبق شده و به جاي هم به کار 

است. در اینجا عمل بویيدن به جاي  نيز نوع دیگري استعارۀ ذهن به مثابة بدنروند. این مي
دیدن به کار رفته است. دراین مفهوم  موضوع وجود دارد. نقش بستن در ذهن و تصور نيز 

ها استفاده کرده است. در اینجا فعل از کننده از بيني به جاي چشموجود دارد، اما مشاهده
ساختي گيرد و با جانشيني بویيدن به جاي دیدن عنصر پيشه ميمعناي سرنموني خود فاصل

گر و بوینده یکي است یا به عبارتي فاعل وجود شود. در اینجا مشاهدهفعل دچار تغيير مي
دارد، موضوع نيز مشاهده مي شود، اما عمل بویيدن به جاي عمل دیدن به کار رفته است 

 و در واقع عمل دیدن وجود ندارد.

                                                           
 ؟بخورمشنبه بازار فومن آب آلبالو سرم بزند و من در سهه روزي ب ،شود هواي کودکيميیعني  .1
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 ران  خوشکه ناناَ چيليک زنم درجک پوشتطي( 21

 1خيابان کلوخ کلوخ دود کباباَ دینمه      





« دود کباباَ»شده سهم بسياري در این ساخت دارد و موضوع مشاهده کننده )من(مشاهده
شود( است. عمل دیدن وجود ندارد و به جاي آن بویيدن به کار رفته يده مي)بوي کباب شن

 است.

 مي چوقا چلکه چالنه دودٍکه بویا دهه( 22

 2تي گوالب شيشه ولي مکّه گوالباَ دینمه



 

                                                           
 کنم.را استشمام مي کبابهاي که دود در حالي ،خورم(زنم )مينان خشک تهران را سق مي ،در پشت پنجره. 2

گالب مکّه  است که وگالب پاش ت بوي خوش در امّا  ،لباس پشمي روستائي من چرکين است و بوي دود مي دهد. 2

 دارد.

مشاهده گر

موضوع مشاهده

عمل مشاهده
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« گوالباَ» شدهسهم بسياري در این ساخت دارد و موضوع مشاهده کننده )من(مشاهده
شود( است. عمل دیدن وجود ندارد و به آن جاي بویيدن به کار )بوي گالب شنيده مي

 رفته است.

 دقت کردن  شدن، متوجه کردن، درک . فهمیدن،6ـ4

در « دید»نمند کردن، در اینجا فعل بددقت شدن،متوجه کردن،درک فهميدن، معناي در
رود که عالوه بر بيان مفاهيم انتزاعي نشان به کار مي شدن متوجه فهميدن و معاني استعاري

معتقد است، ( 1990دهندۀ دانش، عقل و بينایي ذهني است. همانطور که سویستر )
هاي مقصد براي افعال دیداري دانش، عقل و بينایي ذهني است در اینجا ترین قلمرورایج

شود. عناصر معنایي فعل، عنصر معناي فهميدن و درک کردن مشاهده مينيز دیدن در 
تر از درک موضوع مشاهده شده است. به عبارتي مشاهده کننده و موضوع مشاهده کمرنگ

تر از موضوع و مشاهده کننده است و نقش بستن در ذهن و درک کردن موضوع، برجسته
  ه است.برجسته سازي در عنصر سوم پيش فعلي اتفاق افتاد

 

 

 

مشاهده گر

موضوع مشاهده

عمل مشاهده



 351 |شجاع رضوی 

 من کرا سيلي مرا مي دیمه کا سُرخادرم( 23

 1در عوض بجوش بآموک تي زرده آباَ دینمه     





ه تي زرد» شدهسهم بسياري در این ساخت دارد. موضوع مشاهده کننده )من(مشاهده
فهمم تو بينم( در واقع به معناي این است که مي)صفراي به جوش آمدۀ تو را مي« آباَ

 عصباني هستي. پس عمل دیدن صورت نگرفته و به آن جاي آن فهميدن به کار رفته است.

 خانه تکاني ئي تاروز تي گوشورائي تا روز ( 24

 2تي توندش تاباَ دینمه ذله یم بسکي همش





تي توندش » شدهسهم بسياري در این ساخت دارد. موضوع مشاهده کننده )من(مشاهده 
فهمم تو نا آرامي و در بينم( است. در واقع، به معناي این است که مي)تالش تو را مي« تاباَ

  رفته و به آن جاي آن فهميدن به کار رفته است.تالشي. پس عمل دیدن صورت نگ

 اوناگم آخر زناي خوابم مرا دس نکشي؟( 25

 3مي ماده بهم خوره تو ال کيتابا دینمه 

/



( و عمل دیدن وجود ندارد. ال کيتابا توشده )کننده )من(، موضوع مشاهدهمشاهده
تو بيسواد یا ال ) شدهسهم بسياري در این ساخت دارد، موضوع مشاهده کننده )من(مشاهده

                                                           
 .من با سيلي صورتم را سرخ نگاه مي دارم امّا در عوض تو صفرایت بجوش مي آید 1

 .یک روز خانه تکاني داري و یک روز شستن کثافت خسته ام از بسکه تالش ترا مي بينم 2

 .و ال کتاب را مي بينمبه او مي گویم آخر اي زن در خواب هم مرا راحت نميگذاري؟ دلم بهم مي خورد وقتي ت 3
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سوادي یا همتراز من نيستي. فهمم تو بيکتابي( است و در واقع، به معناي این است که مي
 پس عمل دیدن صورت نگرفته و به آن جاي آن فهميدن به کار رفته است.

 رسمه صفياني بم اَجورکي شب خواب ميانت( 26

 1تي مانستان آدم کلّه خراباَ دینمه





( و عمل دیدن وجود ندارد. آدم کلّه خراباَشده )کننده )من(، موضوع مشاهدهمشاهده
به معناي این  شدهبسياري در این ساخت دارد، موضوع مشاهدهسهم  کننده )من(مشاهده

اي یا کله خرابي. پس عمل دیدن صورت نگرفته و به آن جاي فهمم تو دیوانهاست که مي
 آن فهميدن به کار رفته است.

 شدن نصیب شدن، . قسمت7ـ4

 نقش مشاهده شد، 3ه4شدن در اینجا نيز مانند فعل دعایي که در نصيب شدن،قسمت
کردن گر بيشتر از دو نقش دیگر در طرحوارۀ دیدن است. دیدن به صورت تصورمشاهده

 موضوع قابل مشاهده است و عمل دیدن نيز به صورت دیدن نتيجه و مشاهده از دور است. 
 

 
                                                           

 .بینمدر خوابم مثل تو آدم کلّه خراب را می هاترسم ديوانه شوم اينطور که شبمی. 1

مشاهده گر

موضوع مشاهده

عمل مشاهده
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 رقایب روزهش ره شم چارباغ قبرستاني پوشت( 27

 1نان و حلوا تُخس کونم اونه صواباَ دینمه  





«  صواباَ»شده سهم بسياري در این ساخت دارد. موضوع مشاهده کننده )من(مشاهده
شود. )صواب خيرات نان و حلوا( در حال حاضر وجود ندارد، ولي دربارۀ آن صحبت مي

 شدن در آینده است. ور از دیدن نصيب یا قسمتعمل دیدن نيز وجود ندارد و منظ

 من کي باور نکونم عومر اگه بفا بداشت( 28

 2فومن  آغوزکله آشش  توراباَ دینمه 





آشش  »شده وع مشاهدهسهم بسياري در این ساخت دارد، موض کننده )من(مشاهده
)ممکن است آشي  تراب را ببينم( است و عمل دیدن نيز وجود ندارد و منظور از «  توراباَ

 دیدن نصيب یا قسمت شدن در آینده است. 

 وختي شيد هوا خوشي  شهر بجار حصيرشورا( 28

 3ماسي و مارُخ و مُمتاز و رُباباَ دینمه 



 

                                                           
به قبرستان چهارباغ )واقع در فومن( خواهم رفت و نان و حلوا  ،در روزی که برای مردگان خیرات خواهند داد. 1

 .قسمت خواهم کرد تا صوابی ديده باشم

 .خواهم رفت بي( فومن نزد آقاشي  ترابه آبادي )آغورکله ،نم اگر عمر وفائي داشتکمن که باور نمي. 1

ممتاز و رباب را  ،ماهرخ ،من معصومه .روندفومن مي ةبجار محل در روزهاي آفتابي وقتي براي شُستن حصير به شهر  . 3

 ؟خواهم دید
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ماسي و »شده سهم بسياري در این ساخت دارد. موضوع مشاهده کننده )من(مشاهده  
را ببينم( است و عمل  ربابهو مُمتاز و  ماهرخو  معصومه)ممکن است « مارُخ و مُمتاز و رُباباَ

 مت شدن در آینده است. دیدن نيز وجود ندارد و منظور از دیدن نصيب یا قس

 کردنتجربه شدن،مواجه روشدن، به رو . شاهدبودن،8ـ4
گر بيشتر از دو نقش دیگر در طرحوارۀ دیدن است، اما از سایر افعال نقش مشاهده در اینجا

تر است؛ زیرا نقش موضوع و درک نيز چندان کمرنگ نيست. دیدن به به سرنمون نزدیک
مطرش است و موضوع قابل مشاهده و عمل دیدن  صورت شاهد بودن و نایر بودن

  تر از نمونة سرنمون است.کمرنگ
 

 
 

 درازه روزاَ دري صحرا مرا محل نني( 29

 1ج تووبيشتر مي کنار تي عکسه قاباَ دینمه



 

                                                           
 .بينمو در کنارم قاب عکست را ميبيشتر از ت. من نگاهي نداريهاي و بدر طول روز در حياط خانه. 1

مشاهده گر

موشوع مشاهده

عمل مشاهده
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)قاب عکس( است؛ یعني به جاي « عکسه قاباَ»شده موضوع مشاهده کننده )من(،مشاهده
کنم.  عمل دیدن وجود دارد، شوم یا مشاهده ميخودت بيشتر با قاب عکست رو به رو مي

کننده نقش پررنگتري از دو اند، ولي مشاهدهبه عبارتي سه مؤلفه در ساخت مفهومي دخيل
 مشخصة دیگر دارد.

 مي دیالَ گریه درهدمبتو ابر  مانستان ( 30

1دمبدم مي پاجيري روبار آباَ دینمه





است؛ به این معنا که زیر پایم شاهد « روبار آباَ»شده کننده )من(، موضوع مشاهدهمشاهده
یدن وجود دارد. به عبارتي، سه مؤلفه در ساخت هایم هستم. عمل داي از اشکرودخانه

  کننده نقش پررنگتري از دو مشخصة دیگر دارد.اند، ولي مشاهدهمفهومي دخيل

 بشویي کاغذ فاگيفتي نکودي بارواکوني( 31

 2تا بگم بازار منم تي چله چاباَ دینمه





است؛ به این معنا که در بازار کار « تي چله چاباَ»شده کننده )من( و موضوع مشاهدهمشاهده
نکردي تا من هم شاهد چاپيدنت در بازار باشم. عمل دیدن وجود دارد. به عبارتي، سه 

گر کننده نقش پررنگتري از دو مشخصة دیاند، ولي مشاهدهمؤلفه در ساخت مفهومي دخيل
 دارد.

 

                                                           
 بينم.هایم را مية اشکدلم چونان ابرگرفته هواي گریه دارد و هر دم زیرپایم رودخان. 1

 .در بازار باشمبده بستانت رفتي و درس خواندي و نگفتي چيز بفروشي تا من هم شاهد . 2
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 . مجسم کردن9ـ4
گر و درک او از موضوع  بيشتر از نقش موضوع مورد مشاهده است. نقش مشاهدهدر اینجا 

-مجسم کردن است. موضوع قابلشود، دیدن به صورت مشاهده مي چنان ه در مثال

گر قابل تصور است و در ذهن او نقش اي وجود ندارد و فقط موضوع براي مشاهدهمشاهده
گر وجود دارد، در ذهن هم تصوراتي موجود است، اما شيء . به عبارتي مشاهده است. بسته

گر مجسم کرده یا مورد مشاهده در زمان تصور، وجود خارجي نداشته است و مشاهده
است. به عبارت دیگر، برجسته سازي در دو عنصر معنایي بيننده و تصور ذهني وجود دارد 

 د.شده وجود ندارو موضوع مشاهده

  

 مي دیالَ غوصه کونه ه ين ئي تا سمان پالن( 32

1وختي کي سوالخ سوالخ مي پاجوراباَ دینمه





است؛ به این معنا که دلم مثله « جوراباَ»شده کننده )من( و موضوع مشاهدهمشاهده
کنم. عمل دیدن هاي سوراخ سوراخ تو را مجسم ميقرص ميشود، وقتي جوراب آبکش

                                                           
 .بينمسوراخ مي وقتي که جوراب پاي خود را سوراخ ،شوددلم از غصه مثل آبکشي مي. 1

مشاهده گر

موضوع مشاهده

عمل درک
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-کند. سه مؤلفه در ساخت مفهومي دخيلگر مجسم ميوجود ندارد و به جاي آن مشاهده

 کننده نقش پررنگتري از دو مشخصة دیگر دارد.اند، ولي مشاهده

 گیری. بحث و نتیجه5

ها سعي شد، به عنوان هاي زباني و گویشگونه به منظوردستيابي به عوالم شناختي دیگر
 هاي شناختي بر روي یک شعر از گویش فومني انجام پذیرد تا آغازگر نمونه برخي تحليل

ها را نه تنها از بعد آواشناختي و نحوي ها و لهجههایي از این دست باشد که گویشبررسي
 که از بعد معنایي و شناختي نيز مورد بررسي قرار دهيم.

همانگونه که در این بررسي مشاهده شد، فعل دیداري دینمه در گویش فومني چندمعنا 
هایي از این تنوع معنایي در شعر مورد است و داراي معاني متعدد استعاري است که نمونه

اي بررسي مشاهده شد. این فعل عالوه بر معناي اوليه یا سرنمون، داراي معاني متعدد حاشيه
اند. چنانکه قابل مشاهده است، فعل دیداري تصاویر استعاري شعر دخيلاست که در ساخت 

هاي مفهومي گوناگوني به کار رفته است و تصاویر دینمه در این شعر به صورت استعاره
زیبایي را شاعر به این وسيله آفریده است. در این پژوهش قلمرو مبدأ دیدن و قلمروهاي 

 گذشتن، دعا و نفرین،کردن، خاطرن، فرضکرددیدن، خيالتصورکردن، خواب مقصد
 شدن،قسمتکردن،  دقت شدن،متوجه کردن،درک شنيدن، خوردن، بویيدن، فهميدن،

کردن، بر روي کردن و مجسمتجربه شدن،مواجه روشدن، به رو  بودن،شدن، شاهدنصيب
شاعرکه غالباً شوند. به عبارتي، مفاهيم مختلف مورد نظر هم منطبق شده و به هم مربوط مي

 مفاهيمي انتزاعي و گاه وصف ناپذیر است، توسط این فعل بيان شده است. 
سازي عناصر معنایي این فعل، در ساخت هم مهمترین نتيجة بحث آن است که برجسته

سازي معنایي اند. در این بررسي با نوع دیگري از برجستهها و عبارات استعاري دخيلمعنایي
است. براي فعل  رود و سبب پيدایش چندمعنایيبان روزمره نيز به کار ميمواجه شدیم که در ز
گر، موضوع فعلي و معنایي در نظر گرفته شد که عبارت است از مشاهدهدینمه سه عنصر پيش

مشاهده و درک و دریافت ذهني.  به عبارتي در فعل دید سه مؤلفة معنایي وجود دارد: شخصي 
گر شود و تأثيري که این مشاهده بر ذهن مشاهدهده ميبيند، موضوعي که مشاهکه مي
گذارد یا همان درک از مشاهده. در ساخت سرنموني هر سة این عناصر به یک اندازه در مي

فعلي گيریم عناصر پيشاند، اما هرچه از معناي سرنموني فاصله ميساختار معنایي فعل دخيل
سازي هستيم و عناصر معنایي شاهد برجستهاین فعل دچار تغيير شده و در یک یا دو عنصر 
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تر در ساخت معنایي دخالت دارند. همين موضوع به چندمعنایي فعل مورد دیگر کمرنگ
بررسي منجر شده است. به عبارتي در معاني استعاري فعل دینمه در این گویش، ما با تناوب 

 گسترده شده است. هاي معنایي مواجه هستيم، که این تناوب سبب چندمعنایي سهم مؤلفه
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 .11ه1(، 4)11

. بحثي درباره ي طرش هاي تصویري از دیدگاه معنا شناسي شناختي(.  1391صفوي، کوروش. ) 
 .85ه65(، 1)6 ،مة فرهنگستاننا

 رشت: ثابت. .خياله کرده گيج(.  1393فومني، شيون. )

 رشت: فرهنگ ایليا. .زبان گيلکي(. 1394جهانگيري، نادر. )

 پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي.: . تهران(شعر) از زبان شناسي به ادبيات(. 1380صفوي، کورش. )
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