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چكيده
دستوري فرايند كمك ميبه صورتشدگي را زبان دستوري امكانات تكوين چگونگي وتوان كرد بندي

داد دستوري.توضيح ميدر تبديل دستوري امكانات به كلمات عينشدگي در و امكاناتشوند حال
قديمي معموالً كه ميدستوري بين از تدريج به دستوريترند امكانات دوباره واژگان تغيير با و روند

مي خلق يك.شودجديدي تقريباًَ جريان يك تغيير، اين واقع ميدر تكرار مرتباً كه است ازسويه و گردد
چرخه مشخصة رو شدهاين قائل آن براي را بودن دستوريدر.انداي توضيح ضمن مقاله واين شدگي

دستوريمشخصه در كه معنايي تغييرات به آن ميهاي رخ شدشدگي خواهد توجه معنا.دهد به توجه
دستوري دستوريدر مطالعات با شناختي رويكرد چندين تالقي نقطة ميشدگي محسوب .شودشدگي
مهم از دارديكي نام استعاري بسط رويكردها اين ايند.ترين شدهر پرداخته استعاري بسط توصيف به جا

دستوري موارد برخي برو فارسي استشدگي گرديده تبيين آن نشان.اساس فارسي زبان از ما -شواهد
است دستوري امكانات ايجاد در استعاري بسط اهميت معناهاي.دهندة تبديل جهت در تنها بسط اين

بنابر است؛ انتزاعي به اعيني بسط در يكاين ميستعاري، محسوب عام قاعدة يك كهسويگي شود
استدست نشده مشاهده آن براي استثنائي تاكنون فارسي زبان در .كم

كليديهواژ دستوريدستوري:هاي يكشدگي، استعاري، بسط وزدايي، زمان اضافه حرف سويگي،

.مكان

پ.١ مسئولنشاني نويسندة الكترونيكي mnkohan@yahoo.com:ست
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مقدمه-1
آن1شدگيدستوري طي كه است قاموواژهفرايندي مياي دستوري نقشي ياسي گيرد

دستوري دستوري، ميواحدهاي دستوري).2003:33كرافت(شوندتر ديگر، عبارت -به
است دستور به واژگان از حركت دستوري.شدگي صرفيدر نقش تغيير با همراه شدگي،

نحوي دستواژةيا نيز آن تلفظ نحوة و معنا مي، تغيير ترتيب.شودخوش اين به
بازشدگدستوري صورتي و معنا استواژهتحليل زبان محققان.در از بسياري
يكدستوري فرايندي را چرخه2سويهشدگي كهيك.دانندمي3ايو معنا اين به سويه

مي تبديل دستوري واحدهاي به واژگاني رويواحدهاي فرايند اين وارونه روند و شوند،
سال.دهدنمي فرايندر بودن سويه يك اخير شدگيهاي دستوري اخيرد معناي زيردر

است رفته زبان.سؤال در را مواردي عبارتي تبديلبه دستوري امكانات كه داريم سراغ ها
شده قاموسي واژة دربه يا رفتهواژةاند كار به دستوري.اندسازي معكوس فرايند -اين

دارد4زدايي زباندستوري.نام در پراكنده صورت به ميزدايي رخ مانندها و دهد
نيستدستوري عام گرايشي دستوري(شدگي مورد در بحث آنبراي عيني موارد و زدايي

رك فارسي زبان واحديچرخه).الف1387كهننغزگوي.در كه است معنا اين به هم اي
مي زبان وارد ميواژگاني تبديل دستوري واحدي به حذفشود، زبان از نهايت در و شود

ومي واحد و اينشود وارد ديگري مياژگاني جدول).2003:253،كراف(گرددچرخه
كرافت)1( از نقل دستوري)2003:254كرافت(به در رايج موارد زبانبه در -شدگي

اشاره مختلف ..داردهاي

دستوري.1جدول رايجالگوهاي ).2003:254كرافت(شدگي
واژگاني كمكي>فعل زمان،>فعل نمودوند يا وجه

اضافه>علف حرف
اضافه حالت>حرف وند
اضافه ربط>حرف حرف

1.grammaticalization
2.unidirectional
3.cyclic
4.degrammaticalization
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شخصي مطابقه>بستيواژةضماير>ضماير وند
شده اسنادي جمله تاكيد>نشانه نشانه

نماطبقه>اسم
نماطبقه>فعل

اشاره تعريف>ضمير دستوري>حرف جنس نشانه
تعريف يا اشاره موصول>ضمير نشانه يا نما متمم

يك تعريف>عدد نامعينحرف
سه و دو جمع>عدد يا مثني وند

جمع جمع>اسم وند
اشاره ربطي>ضمير فعل

ايستايي ربطي>فعل فعل
تراگو و را)2003:7(هاپر زير الف(مراحل مرحله)در نمودار عنوان 1ايبه

دادهدستوري نشان :اندشدگي
مرحله.الف دستورينمودار شدگياي

آزاد واژگاني نقشيكلم>جزء تصريفي>بستواژة>ه )صفر>(وند
ديگري از پس يكي را فوق مراحل شدگي دستوري طي زباني اجزاء نمودار اين طبق بر

مي سر پشت شده داده نشان ترتيب مرحلهبا هر در البته دستوريگذارند؛ شدگياي
شودمي متوقف دستوري)ب1387(كهننغزگوي.تواند مراحل تمام طبقاز شدن
مثالنم فوق استودار آورده فارسي از .هايي

مهم از يكي جنبهاما دستوريترين يكهاي دستوري نقش يا معني تغيير شدگي
است زباني دستوري.صورت حاصل معنايي تغييرات معناييبرخي تضعيف را 2شدگي

چندمي حاصل را آن ديگر برخي اما گرين(دانندمي3معناييدانند، و .)2006:317اونز
مثال)2003:262(كرافت ارائه كاربردبا و انگليسي از وthatواژةهايي معنايي چند ،

مي نشان را شدگي دستوري در آن :دهدكاربرد

1�cline
2.bleaching
3.bolysemy
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(1) a. Pass me that اشاره] [حرف
b. George snored and she hated that. ارجاعي] اشاره [حرف
c. Lily said that she�d had enough. نما] متمم ]
d. George was the man that she loved . موصول] نشانه ]

عباربر از كلمه اين معناي كرافت، تحليل حيطةاساس به اول جملة در مكاني اشاري ت
اين نيز چهارم و سوم جمالت در و است شده كشيده دوم جملة در حيطةواژةزباني در

متمم عنوان به ميزبان عمل موصولي ضمير و معني.كندساز اساس، اين شناسانبر
مي استدالل دستوريشناختي در معني تغيير كه تضعكنند با همراه لزوماً يفشدگي

مي بلكه نيست، طرحمعنايي يا دستوري به قاموسي معناي از تغيير حاصل 1ايوارهتواند

هم طور به واحد، يك موارد برخي در و دستوريباشد، و قاموسي معاني داراي زمان،
اشميدريونگر(است .)1996و

سال زباندر بر عالوه اخير ردههاي و تاريخي دستورشناسان توشناسان، جهشدگي
استزبان كرده جلب خود به نيز را شناختي زبان(شناسان مورد شناختيدر شناسي
.1384،1386مهندراسخ.رك گري) و را)2006:713(نايوانز شناختي نظرية سه

كرده دستوريمعرفي حيطة به كه ديدگاهاند اين اگرچه و است، مرتبط دارايشدگي ها
مشتفاوت نقطة اما هستند، آنهايي دستوريترك كه است اين معنيها در ريشه شدگي
.دارد

از عبارتند ديدگاه سه استعاري:اين بسط انتزاعي2ديدگاه رويكرد ديدگاه3سازي، و ،
دعوت .4شدهاستنباط

مي معرفي را استعاري بسط رويكرد فقط مقاله، اين در ادامه)2بخش(كنيمما در و
دستوري موارد رابرخي فارسي ميشدگي تبيين ديدگاه اين اساس ).3بخش(كنيمبر

جانظرية ديگر ديدگاه دو از استعاري زبانافتادهبسط و است برتر زيادي اساسشناسان
دستوري كردهآن مطالعه را گرين(اندشدگي و )2006ايوانز

1.schematic
2.metaphorical extension
3.subjectification
4�invited inferencing
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استعاري-2 بسط
صورتزبان به افزودن براي صورتها و واژگاني اهايي دستوري دارندهايي متفاوتي .بزار

زبان واممثالً از تركيب، و اشتقاق بر عالوه بهها افزودن براي نيز ابداع و گيري
ميصورت استفاده واژگاني دستوري.كنندهايي ديگر، طرف بااز كه است ابزاري شدگي

صورت تعداد به ميآن افزوده زبان دستوري دستوري.شودهايي فرايند شدگيالبته
ميتدريجي اتفاق زمان طول در و صورتاست ظهور اما سريعافتد؛ واژگاني ترهايي

ديگران.است و مي)1991:28(هاينه دستوريعنوان كه ايجادكنند باعث شدگي
ميصورت دستوري مفاهيم بيان براي مفاهيم.شودهايي با مقايسه در مفاهيم، اين

انتزاعي ماهيتي داراي معموالً اواژگاني، دستورياند، ساخت به ندارند، معنايي ستقالل
مي كمك تعلقجمله بسته طبقة به ندارند، شركت آن شناختي معناي در چندان كنند،

ندارند نيز صرفي استقالل معموالً و .دارند
ميآن دستوريها كه مسئلةافزايند حل توانايي يا خالقيت حاصل شدگي
است جديد.انساني زباني صورت ايجاد سخنبراي دستوري، مفهوم يك گويانبراي

برحوزه را انتزاعي حوزههاي مفهوماساس عيني ميهاي اصلسازي همان اين و كنند،
زبان در مفهومي استعارة استبنيادي شناختي جانسونليكا(شناسي و ).1990ف

ديگران و حوزه)1991:46(هاينه كه عينيمعتقدند مقصد(هاي در)يا
مدستوري اشياءشدگي مكانعموالً يا فرايندها بدن؛عيني، اعضاي مانند هستند ها،

فعاليت كه افعالي و نشستن؛ و رفتن مثل دارند، اشاره فيزيكي فرايندي به كه هايافعالي
مي نشان را انسان ماننداصلي گفتن:دهند، و داشتن كردن، سلسلهآن.ساختن، -ها

حوزه از دستوريمراتبي براي را ميزانبرميشدگيها از چپ به راست از كه شمارند
آنعيني ميبودن كاسته :شودها

بدن(شخص وضعيت>شيء>)اجزاي و كيفيت>زمان>مكان>فعاليت

اين ميبر عينياساس، مفاهيم از سلسلهتوان اين در دادنتر نشان براي مراتب
انتزاعي بردمراتب بهره استعاري صورت به ن.تر براي كهمثالً زمان حوزة دادن شان

مي است بردانتزاعي بهره مكان حوزة از يك.توان راستاي در ديدگاه سويگياين
هستدستوري نيز دستوري.شدگي در استعاري بسط اساس، اين بر يعنيپس شدگي
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عيني حوزة يك از انتزاعيرفتن حوزة سمت به استعارة.ترتر در مكان«مثالً زمان
انتزا»است حوزه بر، كه است زمان عينيعي حوزه صورتاساس مكان، ميتر .شودبندي

انگليسي در ترتيب اين ��به ����� براي�� است، داشته اشاره مكاني مفهومي به كه
مي كار به نيز آينده زماني مفهوم .رودبيان

دستوري از مواردي از استفاده با بعد، بخش خواهيمدر سعي فارسي، زبان در شدگي
دهيمكر نشان فرايند اين در را استعاري بسط كاركرد نحوة .د

دستوري-3 در استعاري بسط فارسينقش زبان در شدگي
دستوري در استعاري بسط موارد پركاربردترين از زبانيكي از بسياري در هايشدگي

اضافه حروف شدن ساخته فارسي، جمله از و اعضاي)هااضافهپس/پيش(جهان، نام از
استبد عينيبر.ن در بدن اعضاي استعاري، بسط طيف دارند،اساس قرار حوزه ترين

مي دست به خود بدن از را شناخت اولين انسان معني.آوردزيرا شناختيدر شناسي
معني اصول از يكي و است مفهومي ساختار همان معنايي اينساختار شناختي شناسي

مفهومي ساختار كه بر.است2شدهجسمي1است محيطيعني با جسم رابطة اساس
مي دست ادراكي به شخص هر استاطراف، تعامل اين حاصل كه عنوان.يابد مثالبه

بگيريد)2(جمالت نظر در .را
افتاده.الف)2( دردسر تو .علي

رفته.ب كما تو .مريض
درآمده.ج كما از .مريض
فكر.د تو رفته .دوستم

ان مفاهيم جمالت اين ماننددر مفهومكماودردسرتزاعي شدهطوري اندسازي
حجم داراي گويا مي3كه و آنهستند داخل آنتوان از يا شد آمدها بيرون در.ها

مي حجم داراي را آن انسان كه عيني مفاهيم داردواقعيت، وجود داخلفرض.داند كنيد
گير استكردهاتاقي شده قفل كه آن.ايد دادر را خود ميصورت حجمي كهخل دانيد

شدنمي خارج آن از در شدن باز بدون زبان.توان نظر جمالتاز درك شناختي يشناسان

1.conceptual structure
2.embodied
3.containment
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جمله بر)2(مانند دارند، اشاره انتزاعي مفاهيمي به واقعيتكه درك عينياساس هاي
مي جسميصورت دركي انسان اگر يعني باشد،)عيني(شدهپذيرد؛ نداشته حجم از
مان جمالتجمالتي كرد)2(ند نخواهد درك يا ادا يك.را حجم، واقع وارةطرحدر

مي1تصويري معني درك باعث جسمي تجربه آن در كه بيان)1987(ليكاف.شوداست
جملهمي معاني درك كه استعاري)1(كند فرافكني اساس ميبر صورت دراي كه پذيرد

طرح حوزهآن به حجم تصوري انتوارة مفهومي ميهاي كشيده حالت مانند .شودزاعي،
مفهومي استعارة امر اين هستندحالت«2نتيجة حجم از.شودمي»ها استفاده با يعني

مي حجم، عيني كردحوزة صحبت حالت انتزاعي حوزة درباره درك.توان اساس اين بر
جسمي حجم از ميما جسمي درك اين اما است، حوزهشده به نيزتواند انتزاعي هاي

شود جسمي.فرافكني مفهومي ساختار استپس .شده

نامدستوري-3-1 بدنشدگي اعضاي هاي
است)1386(استاجي كرده اشاره اضافه حروف به بدن اعضاي تبديل از مواردي .به

مي ذكر وي كه را مواردي اضافهالبته حروف همة و نيست جامع اصلكند در كه را اي
بوده بدن برميعضو در به.گيرداند تنها ،»كمر«،»ميان«،»پهلو«،»پشت«،»روي«وي

و»بغل« مي»سر«، نام.كنداشاره از بسياري امروز فارسي بدندر اعضاي مخصوص هاي
دارند دوگانه دستوري.كاربرد معناي هم دارند واژگاني معناي هم اضافه(يعني ).حرف

دوگانه كاربرد اين به اشاره براي اس(محققان ويعني واژگاني كلمة يك عنوان به تفاده
واگرايي)دستوري اصطالح مي3از دستوري.كننداستفاده اصول از بهواگرايي شدگي

مي ميحساب و دستوريآيد موارد شناسايي در ما به كندتواند كمك پرها.رك(شدگي
اين).1389كهنگوينغز؛1991 كردهدر ارائه استاجي كه مواردي بر عالوه فهرستجا ،
شدهكامل اضافه حرف به تبديل كه بدن اعضاي از استتري شده داده دست به در.اند

از اكثراً كلمات اين عاميانةاستخراج فارسي نجفيفرهنگ استفاده)1378(ابوالحسن
است مكاني.شده اضافة حرف صورت به اول بدن، اعضاي كه است اين توجه قابل نكتة

مي تودر با سپس و ميآيند زماني اضافة حرف به تبديل معنايي ويژگي.شوندسيع اين

1.image schema
2.conceptual metaphor
3.divergence
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دستوريهم در استعاري بسط طيف با شدراستا ذكر قبل بخش در كه است .شدگي
عيني زمان حوزة از مكان حوزة برچون را زمان كه است اين بر اصل است، اساستر

صورت كردمكان ح.بندي صورت به بدن اعضاي همة الزاماً نميالبته در اضافه آيندرف
آن ميو در مكاني اضافة حرف صورت به كه هم اضافةهايي حرف به تبديل حتماً آيند،

نمي پيش.شوندزماني صورت به تنها فارسي در كه بدني اعضاي فهرست به ابتدا زير در
آمده در مكاني مياضافة اشاره :كنيماند،

:شانه-
عب در اضافه حرف صورت به كلمه چوناين جاده«اراتي خاكي«و»شانة كار»شانه به

.رودمي
كشتند ديوار شانة گذاشتند را .او

:سينه-
معني در و است آمده در اضافه حرف صورت به نيز سطح(در«سينه داراي كه جايي

باشد برابر«؛»)وسيع در به؛ مي»چسبيده كار :رودبه
بيابان سينة ماه يك ماه گردنهيك توي بچههها، و زن نان تا كردم پاره را خودم راا، ام

بياورم .در
بود ايستاده ديوار سينة .رسول

بادكرده شكم با استخوان، و پوست بود، افتاده مردي آفتاب، سينة قدم، به .قدم
سينه مركب پيشكلمة عنوان به نيز داردكش كاربرد به.اضافه كاربرد اين در كلمه اين

دردر«معناي :است»ميانبرابر،
را تازه كندوي سينه...دوازده بشودگذاشت خشك كه آفتاب .كش

بودسينه لميده آفتاب .كش
سينه از ارنعوتي سيل كشيديك تنوره كوه .كش

:لب-
پيش»لب«كلمة كاربرد معناياضافهدر در خود كنار«اي روي، استفاده»باالي، مورد

مي :گيردقرار
حوض، لب باران، زير ميبچهزني را .شويداش

شد تمام معامله كه بود رسيده بام لب .آفتاب
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:دهان/دهن-
دارد مكاني معناي زير اصطالح در كلمه :اين

بود داده راديو كه دهندستوري به گشتن(گشتدهن دهن به شدن:دهن ).پراكنده
:دهنه-
كلمة»دهانه«/»دهنه« از مشتق حر»دهان/دهن«كه عنوان به اضافةهستند ف

معناي در جايي«مكاني به ورود محل ورودي، مي»مدخل، قرار استفاده :گيرندمورد
عمده و عطّاري تا چند ميدان سبزه دهنة توي نواب خان علي داشترجب .فروشي

:گوش-
است گرفته خود به مكاني معناي تركيباتي در كلمه :اين

مي محكمه گوشبيندتوي تا استگوش نشسته از��:گوشتاگوش(.مريض سرتاسر،
سر آن تا سر )��اين

خفيف دست دور ميصداهاي گوش .رسدبه
:ناف-

معناي در كلمه چيزي«اين ميان يا وسط يا مي»مركز كار به اضافه حرف عنوان :رودبه
تهرانيم ناف مال .ما

نبود خبري امشب بازارچه، ناف مال پابرهنه، و تخس بچة آن .از
:پهلو-
مي»)ي(وپهل« كار به اضافه حرف مقام كار.روددر اين معنايبرددر به كلمه در«اين

:است»نزد«يا»كنار
بود نشسته من .پهلوي

من پهلوي بياوردش آمد جا كه حالش و ببرد برايش آب كه زدم صدا را .فراش
:شكم-

پيش مقام در نيز بدن عضو اين معناياز در جايي«اضافه درون يا دارد»ميان :كاربرد
ناكلوخ ديوارهايهاي شكم در انسان، كمر ارتفاع به پيچ، هر سر كه بزرگي و تراشيده
بودندكاه گذاشته كار چه براي نبود معلوم .گلي،

ما شكم تو اومد زانتيا يك جاده .تو
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:كمر-
پيش»كمر« كاربرد معنايدر به چيزي«اضافه ارتفاع يا طول ميان :است»وسط،

آمدهمان كوچه كمر تا داشت، دست به را اسب دهانة كه .طور
مركب پيش»كمركش«كلمة مقام در درنيز معناي به امروز»وسط«اضافه فارسي در
دارد :كاربرد

به آسمان در را چيزي و داشتند هوا به سر كه افتاد جمعيتي به چشمم راه، كمركش
مي نشان .دانندهم

:قلب-
پيش عنوان به كلمه دراين عاميانهاضافه فارسي گفتارفرهنگ در ولي است، نشده ثبت

معناي در اضافه حرف عنوان به نوشتار دارد»مركز«و :كاربرد
تاختند دشمن قلب تا .سربازان

:بغل-
سينه« و دست دو ميان »آغوش،

بود گنده هم خيلي و بود بغلش توي بدهد من به بود قرار .هرچه
نزديك،« فاصلة در »نزديكيجايي

دارم كش نعش كالسكة يك من بغل .همين
پهلو« گوشه، »كنار،

خربزه بغلِ از الف يك كه گفتآغامحمدخان و فهميد بودند آورده در شب:اش بگذار
شقهجمعه خودم صبح بگذرد مياي .كنماش

(بغل« اضافه. به)حرف چسبيده نزديك، كنار، تنگ:مترادف(در »)پهلوي،
تازه مي...راكندوهاي قديمي كندوهاي .گذاشتبغل

بكند توبه و بخوانند گوشش بغل اذان بايد شده، كافر جوان .اين
بود مو داربست سر، آن تا سر اين از ديوار، .بغل

»دست پهلوي»بغل كنار، در معني ):وردست:مترادف(به
راننده دست بغل بود، نشسته بولدوزر روي پاسگاه .رئيس

بغلمخده بوداي گذاشته اسداهللا ميرزا براي خودش .دست
گوشِ« معناي»بغل مركب(در اضافة نزديك)حرف كامالً جوار، .در
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بسازند؟ سينما مسجد گوش بغل بيايند كه نيست ما روسياهي و ننگ مايه آخر
مي را نفر ده روشن، روز هم آن امينه، مأمورين گوشِ .كشندبغلِ

ميهامثال نشان باال چگي عينيدهد عنوان به بدن، اعضاي نام حوزةونه ترين
شده تبديل مكان نشانة به استعاري بسط با انسان، ذكرهمان.اندشناختي قبالً كه گونه

پيش هيچ فارسي زبان در واضافهشد، باشد آمده وجود به بدن اعضاي از كه نيست اي
باشد داشته زماني معناي به.تنها ابتدا بسط اين عبارتي، حوزةبه به سپس و مكان حوزة

مي متصل زمان صورت.شودانتزاعي به فارسي در كه بدني اعضاي فهرست ادامه در
آمدهپيش در زماني و مكاني مياضافة آورده :شوداند،

:سر-
مكاني»سر« معناي فارسي زبان است/در كرده پيدا :جهتي

درختغروب سر ميها سياه كالغ از .شدها
جو سر اين مياز سر سرب آن تا .خورديم

ديوار سر بودم .رفته
زماني»سر« معناي :در

مي سال سر تا باشد نداشته سر ديوار به كسي ساية .ميرداگر
شب .سر

سراسر مي/اصطالح كار به زمان هم و مكان براي هم نيز :رودسرتاسر
است شادماني و شرور در غرق ايران .سراسر

ماند بيدار بايد شب كوشيدسراسر عبادت و نماز در .و
:پشت-
پيش»پشت« نقش معنيدر به پي«اضافه از دنبال، به پس؛ در عقب، :است»در

مي و است نشسته ماشينش فرمان .راندپشت
مي خبر پشت ميخبر دهن به دهن و .گشتآمد

ميهمان كه است»پشت«بينيم،طور كرده پيدا زماني معناي دوم جملة در.در
مياصطال نيز زير زمانيحات معناي كرد»پشت«توان مشاهده :را

جمع ميخاطرت بر شما پاي پشت من باشد، ادارهجمع .گردم
كالسبچه طرف به بردبار، و آرام هم، سر پشت افتادندها راه .ها
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خوابيدم پشتش هم روز ده و نخوردم تكان اصالً بعدش روز دو كه زد چنان و زد را .من
ليوان نوشيددو هم پشت .آب

):ي(پا-
پيش)ي(پا مقام معنايدر در مكاني آن«اضافة جز و كنار در بالين، بر پايين، به»در

مي :رودكار
بي ميسر دار پاي نميگناه دار باالي .رودرود

داد كشيك او مردة پاي روز دو و شب .دو
خوابيديم درخت .پاي

استفا نيز زماني معناي در كلمه اين مياز :شودده
اعدام پاي بود رفته و بود كرده در تير كسي روي معناي(به به پاي جمله اين در

است»نزديك« ).زماني
مي را زماني كردكاربرد مشاهده نيز زير اصطالحات در :توان

مي پير دارم تو پاي به كه ببين را طوالني(شوممن مشترك زندگي از ).كنايه
نمي بود گور لب پايش بميردچون ذمه مشغول پايان(خواست به نزديك عمر از كنايه

).بودن
برود مرگ پاي تا شما همراه است .حاضر

به پا ميزن دردش كه يكزا زن يك دست به كه رختخوابي در را او برايشگرفت بخته
مي بودند .خواباندندگسترده

مي سن به پا باشندمردها نداشته بچه اگر مخصوصاً .گذارند،
خانهممك روزي دخترش است بين و تنها را گور به پا پيرمرد و كند ترك را كساش

برود و .بگذارد
است ماه به پا .زنت
نمونه مياين نشان زمانها يا مكان نشانة به بدن اعضاي نام چگونه كه دهند

شده مي.اندتبديل يافت نيز بدن از اعضاي نام از مواردي پيشالبته صورت به كه شود
درآمدها ميضافه نشان را كيفيتي بلكه مكاني؛ نه و دارند زماني معناي نه ولي .دهنداند،

مي نشان فارسي زبان در زير نمونة انتزاعيدو مفهوم دو چگونه كه و»شباهت«دهد
مي»مسئوليت« داده نشان بدن اعضاي نام از استفاده راستاي.شوندبا در نيز تغيير اين

صورت استعاري .گيردميبسط
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:شكل-
معناي»شكل« بدن«در فيزيكي وضعيت و قيافه صورت.است»صورت، به كلمه اين

معنايپيش در مانند«اضافه و مشابه مي»شبيه، كار :رودبه
دارد را او خوراكي بد و نيماست شكل سخت كه مازندراني پيريش...پيرمردي همة با

مي بچه يك .ماندعين
:گردن-

ص به كلمه معناياين در و است درآمده اضافه حرف بر«ورت مسئوليت، به عهدة، به
:است»ذمة

آن گردن پنهان چه شما مياز كه .گويندها
مي اللّه؟البد فرج ميرزا گردن بگذارند را هفتم و سوم خرج خواهند

دستوري از مواردي اينجا اينتا عناصر كه شد، مطرح بدن اعضاي نام شدگيِ
را عيني حوزهحوزة انتزاعيبه ميهاي بسط كيفيت و زمان مكان، يافته.دادتر هااين

بخش در كه است ديگران و هاينه ديدگاه شد)2(مؤيد مي.معرفي درخاطرنشان گردد،
نمي موارد اين راتمامي موردي يعني كرد؛ حركت استعاري طيف عكس جهت در توان

زم نشانه ابتدا از كه عنصري مثالً كه تبديليافت بدن اعضاي از نامي به است، بوده ان
باشد نمونه.شده ادامه در مياكنون آنهايي در كه برهاآوريم ناظر كه اصلي فعل

است شده تبديل كمكي فعل به است بدني فعاليت يا طيف.وضعيت در عبارتي به
ك را كيفيت حوزه و كرده پيدا استعاري بسط فعاليت، حوزه از عناصري هاستعاري

ميانتزاعي نشان است حوزه .دهندترين

افعالدستوري-3-2 شدگي
دستوري فرايند به بخش اين ميدر استعاري بسط طريق از افعال .پردازيمشدگي

:ايستادن-
گونه از كه تاجيكي ميدر شمار به جديد فارسي زبان فعلهاي از »استاده/ايستادن«رود

»istodan/ist«ن دادن نشان ميبراي استفاده گذشته و حال زمان در مستمر شودمود
مثال226-2005:223پيري.رك( استهاي، منبع همين از برگرفته نيز ):زير

ايستاده ".كنممي".امكرده
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ايستاده ".روممي)دارم(".امرفته
ايستادهبچه كرده بازي مي)دارند(هابچه".اندها ".كنندبازي

پهل در همشيره كه استديد ايستاده خنديده خواهر".ويش كه دارد)ش(ديد او كنار
"خنددمي

به را اسپش شدنورعلي نمايان عمر حاجي كه بود ايستاده بسته داشت".ميخ نورعلي
مي ميخ به را شداسبش نمايان عمر حاجي كه ".بست

بود ايستاده پخته شام خوراك زنم آمدم، خانه به من رسيد".وقتي خانه به موقتي
مي غذا داشت ".پختهمسرم

بود ايستاده كرده صحبت دختري با كه ديدم را رفيقم كوچه را".در دوستم خيابان در
مي صحبت دختري با داشت كه ".كردديدم

مي كرده كار من شما آمدن مي".ايستمتا كار من برسيد اينجا به شما كه زماني -تا
".كنم

ه قرن تا حداقل فارسي قديم متون نموددر بيان براي ايستادن فعل از گاهي هجري فتم
است شده استفاده :شروعي

سماعشيخ نعرهباسر و زدنشد ).1388:140ميهني(ايستادفرا
دستوريدسته امكان كه قاموسي افعال از ديگر بااي حركتي افعال دارند، بااليي شدگي

هستند باال وقوع بسامد و عام نيز.معناي افعال حواين در استعاري بسط طيف در زةكه
مي قرار دستوريفعاليت ميگيرند، نشان را كيفيت انتزاعي حوزة و در.دهندشده مثالً

معناي به كه افعالي فارسي زبان بهبوده»رفتن«و»آمدن«تاريخ و شده دستوري اند،
گرفته قرار استفاده مورد كمكي فعل :اندعنوان

:آمدن-
فا زبان تاريخ شدهدر استفاده مجهول ساخت در كمكي فعل عنوان به فعل اين از رسي

:است
آنقصهاين بهر بدانيميگفتهاز تا .)1346:5افشار(بودكهذوالقرنيناينكهآيد

آن علمسبباز را كهنخستينتصور بودنهويتنخستخوانند چيز دانستهو چيز
).1337:481مينوي(آيد

قوافي انواعتو قسمجنانكبر الرّازي(آيذدادهشرحقوافيدر ).31:قيس
اصلي هر در رازي(آيدمينهادهبابيو ).1352:29نجم
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كردهبتازيهملفظآن تكلفياد از تا باشدآمد ).1344:3جرجاني(دورتر
قرار»آمدن«فعل استفاده مورد كاربرد، اين در فعلنميديگر را آن جاي و گيرد
است»شدن«كمكي .گرفته
شدن

كمكي معناي»شدن«فعل به اصل است"رفتن"در اصطالح.بوده در هنوز معنا اين
شد« و است»آمد مانده جاي مي.بر كه مجهولهمچنان ساخت در فعل اين از دانيم

مي :شوداستفاده
شدند كشته زيادي عدة آمريكا و عراق جنگ .در

دستورين كيفيت حوزة به وضعيت و فعاليت حوزة از استعاري بسط از ديگري مونة
فعل است»داشتن«شدگي كمكي فعل به آن تبديل .و

:داشتن-
زبان»داشتن«فعل نقشدر و شده، كمكي فعل به تبديل زيادي پيداهاي متفاوتي هاي

است نقش.كرده زباناين در الزاماً همها با هميشه جهان نداردهمهاي كامل .پوشي
فعل كاربرد بر عالوه فارسي، زبان در اصلي»داشتن«مثالً فعل مقام مالك(در معناي به

بودن مي)چيزي استفاده نيز ديگر مورد دو در فعل اين از :شود،
مثالكاربرد

اصلي.1 فعل مقام دارد.در ميوه سبد .يك
مستمر.2 نمود بيان براي كمكي فعل عنوان مي.به درس .خوانيمداريم

مي درس زدداشتم زنگ كه .خواندم
تقريب.3 نمود بيان براي كمكي فعل مقام يعني1در ،

بوده وقوع شرف در يا است، وقوع شرف در كه كاري
است نيفتاده اتفاق .ولي

مي دارم نگهدار، سفت را .افتمنردبان
مي .رويمداريم

مي سكته داشتم داد، بهم بدي .مكردخبر

فعل از»داشتن«كاربردهاي بسياري در فعل اين كاربردهاي با فارسي زبان در
زبانزبان چه ديگر همهاي ايراني غير چه و ايراني نداردهاي چنداني در.پوشي مثالً

زبان ايرانيبعضي غربي(هاي چه و شرقي كمكي)چه فعل زبان(»داشتن«از مانند
نقلي)انگليسي ماضي ساخت ميبراي فعل)1383(قريب.گردداستفاده اين كاربرد به

زبان جزء كه سغدي زبان ميدر اشاره است، شرقي ايراني مثالهاي و ازكند نيز هايي

1 .proximative



زبانيپژوهش/132 شمارة3دورة،هاي تابستان1، و بهار ،1139

زبان ميساير ارائه نو غربي ايراني استفادههاي نقلي گذشتة براي داشتن فعل از كه كند
است اين.شده مندر همين از را سغدي از مثال دو ميجا :1383قريب(آوريمبع (

witu δārāmامديده
,�-�.��� .ايمشنيده�0�1/

مي گيلكي گويش در را كاربرد كنيمهمين مشاهده ):1387:55هاديپور(توانيم
buxurdə dârəاست .خورده
bu�o dârəmامرفته�

buxurdə dâ�timبوده بودم[امخورده خورده ]كذا،
bi�nâvəstə dâ�timداشتم بودم[شنيده شنيده ]كذا،

نتيجه-4
پديدهزبان به متفاوتي نگاه كه است ديدگاهي شناختي داردشناسي زباني اگرچه.هاي

بررسي در ديدگاه اين اندكريشه اما گرفته، شكل معنايي حوزههاي تمام به هاياندك
است يافته راه دستوري.زباني بررسي به مقاله اين اينشدگيدر از فارسي زبان در

پرداختيم ميداده.ديدگاه نشان فارسي درهاي مهمي نقش استعاري بسط كه دهد
دارد دستوري ابزار استفادهسلسله.ايجاد آن از مقاله اين در كه استعاري بسط مراتب

داده با ارتباط در جالبي پيامدهاي داردشد، فارسي زبان دريك.هاي بودن سويه
مع دستوريتغييرات بهنايي فوق معنايي تغييرات يعني است، اهميت حائز شدگي
يك ميصورت اتفاق يكسويه اين و حوزةافتد سمت به عيني حوزة از حركت سويگي

استانتزاعي انتزاعي.تر حوزة در موجود مفاهيم زمان(يعني بر)مانند مفاهيم، اساس
عينيحوزه بدن(ترهاي اندام نام يا مكان مي)مانند همين.گيرندشكل نشانهبه ايدليل

بر كه زماننداريم حوزه چون باشد، شده تبديل مكاني به زماني اضافة حرف آن اساس
انتزاعي مكان يكاز اصل نقض باعث امر اين و است ميتر .شودسويگي
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