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 191-222صص: 

 چکیده

آیای هاای منناشاناختی و راربردشاناختی بااهمانگیاهه تاا شده استمقاله حاضر تلاش در 

آیای باهم "دست"هایی با واژة چه واژه رندواژگانی بر اساس منناشناسی قالبی ره مشخص می

، بررسای هاا باشادایان واژه گر رنار هم قرار گرفتنتواند توجیهمی شناختی چه انگیههدارند و 

را در رناار  یآهاای پایاه و بااهمای راه واژهآیا انگیهه پرسش این است، به عبارت دیگر. شود

. برای بررسی این مهم لازم اسات یا خیر تناسب قالبی بین دو واژه است ،دارددیگر نگاه مییک

آیای باا واژة باهم به این ترتیب، و پایه با قالب رل ترریب مقایسه شود. یآهای باهماژهقالب و

-دیگر بازشناخته شادهآیی فنلی و اسمی از یکمورد بررسی قرار گرفته و در آن باهم "دست"

آیای دارد، اماا باا ها بااهمبا برخی از واژه "دست"واژة هر چند به علاوه، مشاهده شده ره اند. 

ظااهر  راه در آیی ندارد. همچنین، گاهی ساختارهایی وجود دارنادها باهمهای مترادف آنهواژ

شاوند. گااهی اوقاات اساتناره و تناسب قالبی ندارند، اما از طریق استناره و مجاز متناسب می

تاوان باه رنناد راه از آن جملاه مایسازی پیدا میمجاز به واسطة مفاهیم فرهنگی امکان مفهوم

  ستنمار و عالم غیب اشاره ررد.شیطان، ا

 آیی واژگانی، استناره، مجاز، قالب فرهنگیمنناشناسی قالبی، باهم ها:واژهکلید
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 مقدمه  -1

 پُاربا هم مترادف باشند آنگاه از بین آنهاا فقاو واژة  آرندهو  پُر، سرشار، لبریههای اگر واژه
هاای دیگار در ایان نی دارد و واژهآیی واژگااباهم "آمده است _با دست "در عبارت  دستبا 

ریه و آرنده باه راار ببه همراه سرشار، ل "از محبت _دستی "گیرند. در مقابل، ترریب قرار نمی

ندارد. چرا رفتار این دو ساختار تا ایان انادازه باا هام  پُرچندانی با  تناسبی راربردیرود اما می

 توان توضیح داد؟ را چگونه می "دست"اژة ها با وتفاوت دارد؟ دلیل رفتار آنها و دیگر ترریب

آیی مجموعه واژگانی هساتند نویسد ره باهمآیی واژگانی می( در مورد باهم20: 1331لاینه )

-شوند. وی در مورد ترادف نهدیک و بااهمای دیگر ظاهر میره در بافتی خاص به همراه واژه

آیای باا واژة ویساد ایان دو در بااهمنو مای مطرح رردهرا  largeو  bigآیی واژگانی دو واژة 

mistake دهند، چنانرفتار متفاوتی از خود نشان می( 1چه، در موردaباهم ) و  وجاود داردآیی

 خیر.( 1bمورد )در 

a. You are making a big mistake. 

b. * You are making a large mistake.  
آیای واژگاانی وجاود همنشینی بااهمدهند ره بین دو واژه در محور این دو نمونه نشان می

را بر اساس منناشناسی قالبی  "دست"آیی واژگانی با واژة دارد. در این راستا، مقالة حاضر باهم

 پاسخ داده شود.  زیر هایرند. برای این مهم، لازم است به پرسشبررسی می

-دیگر نگااه مایر یکها را در رناواژه ،آیی واژگانیهایی در باهم)الف( چه عوامل یا انگیهه

 دارد؟ 

 دهد؟آیی واژگانی چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می)ب( منناشناسی قالبی در مورد باهم

-آیی واژگانی نقش بازی مای)پ( عوامل فرهنگی، استناره و مجازه چگونه در فرآیند باهم

 رنند؟

ران زباان و تواناایی وزمینة گاویشآیی واژگانی در دانش پیششود ره انگیهة باهمتصور می

 آنها در استفاده از فرآیندهای دستوری و مننایی نهفته باشد. 

 آیی واژگانیباهم پیشینه -2

دیاده  فرانسیس بیکن "تاریخ طبینی"در رتاب  1201در سال  آیینخستین راربرد واژة باهم

در  1112ساال  در . این واژه یک قرن بناده نشده بودشناسی به آن نگریستاما از نظر زبان شد،
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هاا را نشاان دهاد. هار چناد رااربرد تا ترریب خطای گروهای از واژه رفتآثار هریس به رار 

گاردد راه آن را بازمی (4: 1391) های جدی پالمرشناسی به تلاشگستردة آن در محدودة زبان

هاایی راه اماروزه واحدهای واژگانی بهرگتر از واژه تنریف ررده است. این تنریف به تنریاف

 (.1399)پالمر، شود بسیار نهدیک است آیی واژگانی ارائه میرای باهمب

 1391در ساال  "شاگردهای منناشناسای"آیی واژگانی را فرث در مقالة خود با عنوان باهم

گردد راه بازمی 1311آیی واژگانی به رارهای فرث در سال تر باهممطرح ررد، اما تنریف رامل

ژگانی در سطح همنشینی است و باه طاور مساتقیم باه رویکارد آیی وامننای باهم"نویسد: می

نهفتاه  تااریکیآیای آن باا در بااهم شابیکی از مناانی  ،مفهومی وابسته نیست. به این ترتیب

گیاری مفهاوم هاای شاکلاین رویکرد فرث از جمله اولاین بارقاه(. 112: 1321)فرث،  "است

ای بافات ی تبدیل ررد و آن را مشخصاهآیی را به اصطلاحی تخصصآیی است. ایشان باهمباهم

 1311)فرث،  "های همراه آنها بشناسیدها را از طریق واژهواژه"نویسد: میفرث . انستمحور د

هاای ها در رناار واژهآیی واژگانی به رارگیری واژهباهم ": دارداظهار می دیگر و در جایی( 11:

 (.  91: 1391)فرث،  "دیگر است

آیی را مطرح ررد، اما برای آن تنریف دقیق و روشنی ارائه فرث واژة باهمچند، اولین بار هر

 ، هلیدی(1331) ، روی(1312) رروز(، 1331) شناسانی همچون سینکلرنکرد. بند از فرث زبان

آیای ای را برای باهمو غیره برای این اصطلاح تناریفی ارائه دادند ره هر ردام محدوده (1322)

شناسان داخلی شد. برخی از زبانای در آن دیده نمیگرفت اما وحدت رویهواژگانی در نظر می

 (1911) و رساام (1923) ، ملاانظر(1910(، صفوی )1911) شهریاری ،(1913)همچون افراشی

 شود. اند. در این بخش برخی از این تناریف عنوان میهم به این پدیده پرداخته

-های دستوری به راار مایای از ساختر دستهتجمع دو یا چند واژه را ره د (1331) روی

ها دانسته راه آیی را گروهی از واژهباهم (42: 1312) آیی واژگانی دانسته است. رروزرود، باهم

ای روند و اجهای آن از لحاظ منناایی شافاف باوده و هار رادام ساازهمنمولاً با هم به رار می

آیای باه ساادگی از اصاطلاحات ره بااهمدهند. وی همچنین منتقد است مننایی را تشکیل می

-آیی واژگانی دارای یاکآیی شفافیت مننایی دارد. همچنین، باهمشود، چون باهمبازشناخته می

آیای را وقاوه همیشاگی عناصار بااهم (11: 0229) رریستال .و انسجام است 1پارچگی مننایی

                                                           
1. semantic integrity 



 04/پیاپی 6های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة شناسی و گویشمجلة زبان                              631
 

هاا در آیی را رفتاار واژهمباه (94: 1331) است. رارتردانسته واژگانی بر روی محور همنشینی 

باه راار  strongدر زباان انگلیسای  teaنویسد به همراه واژة داند و میهای دیگر میرنار واژه

 شود.  به همراه آن به رار برده نمی powerfulرود، ولی می

نهاا اند. آدانسته هاهواژبسامد بالای زمان، منظم و آیی را وقوه همای از زبانشناسان باهمدسته

)هالیادی، بیاان رارد  رمایتوان به شکل می ها در رنار یکدیگر رامنتقدند ره میهان وقوه واژه

؛ مکاانری و ویلساون، 0221؛ پاارتینگتون، 0220؛ اساتابه، 0221؛ هویی، 1331؛ سینکلر، 1322

هاای رنناد و تحلیالای پیروی مایشناسان از رویکردهای پیکرهاین زبان (.0221؛ فلبوم، 0221

 دانند.  آیی میامدی و عددی را منیار باهمبس

هایی چند انجام گرفته ره در ایان بخاش آیی واژگانی در زبان فارسی پژوهشدر مورد باهم

آیای را در حاوزة ترجماه ( بااهم1923شود. ملاانظر )به طور خلاصه به برخی از آنها اشاره می

آیای داشاته و آن را بارای دو زباان مورد مطالنه قرار داده است. وی نگاهی ساختاری به بااهم

آیای واژگاانی های باهممحدودیت هم( 1912فارسی و انگلیسی مقایسه ررده است. شهریاری )

 .در ترجمه را بررسی ررده است

آیای داشاته و بیشاتر افناال را ماورد نگارانه به فرآیند بااهم( دیدگاهی فرهنگ1911رسام )

دیگر مجها ررده است: فنل ساده، مررب و همکارد. یک بررسی قرار داده و سه دسته فنل را از

راه فنال  اسات آیی با هر ردام از این گونه افنال را بررسی رارده و نشاان دادهوی میهان باهم

گیارد و در جایگااه آخار افناال را دارد، همکرد در جایگاه دوم قارار مای بسامدساده رمترین 

 گیرند. مررب قرار می

نگارد. بارای آیای واژگاانی مایشناسی به بحث باهمادبی و سبک ( از لحاظ1913افراشی )

زباانی زبانی و برونرند و دو دستة درونهای یاروبسون پیروی میهای خود از یافتهتحلیل داده

نشاینی بار روی قطاب زبانی بر محاور هامآیی درونرند. وی منتقد است ره باهمرا مطرح می

زبانی بر محور جانشینی بر روی قطب اساتناری آیی برونهمدر حالی ره با ،گیردمجاز قرار می

آیای واژگاانی دارد و باه لحااظ مننایی به بااهم -( نگاهی ساختی1913گیرد. پناهی )جای می

خوش تغییار شاده درزمانی به این پدیده نگریسته و منتقد است این فرایند در گذر زمان دست

 است. 
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آیی واژگاانی در آثاار منظاوم و من اور بررسی باهم( به 1911میرعمادی و رربلایی صادق )

-آیایدهند ره باهمگرایی و از منظر آماری پرداخته و نشان میهای نقشمولانا بر اساس رویکرد

آیای های صفتی و عطفی بیشترین فراوانی را دارا هستند. در حالی ره در آثار مولانا بیشتر بااهم

آیای رباو داده اسات. را به تغییر در الگوهای بااهم از نوه مفنولی بوده است. وی این موضوه

اند و عنوان آیی را از لحاظ آماری مورد بررسی قرار داده( باهم1914همچنین، مدرس خیابانی )

آیای از اهمیات خاصای مننایی در شناخت بااهم-ویحاند ره سه منیار آماری، مننایی و نررده

 برخوردار است. 

اناد و در ایان ماورد، آیی واژگانی را بررسی نماودهنیه باهم شناسان در حوزه شناختیزبان

آیای از نظار شاناختی بااهم (1334) اناد. تلیاا و همکاارانشناسان روس بسیار فنال باودهزبان

آیی واژگانی را نحاو اند. آنها رویکردهای پیشین به باهمواژگانی را در زبان روسی مطالنه ررده

هاایی از اند. ایان رویکردهاا بخاشآ محدود رردهژگانی باهممحور و به شیوة ترریب عناصر وا

-و آن را حقیقتی فرازبان در نظر گرفته مننا را ره منشاء اصلی این ساختارها است نادیده گرفته

-اند. برای م ال، رابطه مننایی بین اجهای ترریب شده و دلالت ضمنی فرهنگی را نادیده گرفتاه

 اند. 

هایی همچون عبارت شناسای و ظهور حوزه (1332) ایا و اپارینااز سوی دیگر، سندومیرسک

آیای واژگاانی در حاوزه اند و بر لاهوم بررسای بااهممنناشناسی قالبی را تحول عظیمی دانسته

شناسی شناختی را ترین تحولات زباناند. همچنین، آنها یکی از مهممنناشناسی قالبی تارید ررده

آیای اند راه منناای بااهمآیی نشان دادهاند. در مورد باهمنستهاعطای نقش زایشی به استناره دا

واژگانی از تنامل بین نحو و منناشناسی حاصل نشده است، بلکه منشااء آن را باه رابطاة باین 

-اند. با انتخاب رویکرد منناشناسی قالبی آنها توانساتهمنناشناسی و ساختار مفهومی نسبت داده

آیای را راه بندی رنند؛ مارز بااهمانی را به شکل منناداری طبقههای زباند حجم وسینی از داده

اناد و اباهار مناسابی را بارای انجاام مجهای از مرز واژگانی و مرز دستوری است تنریف ررده

 اند. های خود به رار گرفتهتحلیل

آیای ها رمتر مورد توجه قرار گرفته است، پارداختن باه انگیاهة بااهمچه در این پژوهشآن

گیاری از منناشناسای ای است. در این پژوهش قصد داریم باا بهارهزمینهگانی و دانش پیشواژ

 را بررسی رنیم.  ییآرنار هم قرار گرفتن اجهاء باهمشناختی قالبی انگیهة 
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 نظری چهارچوب -1

های طبینی در اواخر دهة هفتااد و اوایال دهاة شناسی شناختی با تمرره بر تحلیل زبانزبان

های مفهاومی و تحلیل ،آثار لیکاف، لانگارر، تالمی و دیگران ظاهر شد. در این حوزههشتاد در 

. (0221)جیارارتس و راویکنه،  تجربی از مقولات زبانی از اهمیت بالایی برخوردار بوده اسات

شناسای گشاتالتی بنادی در ههان و رواناین رویکرد بیشتر به بررسی چگونگی تشکیل مقولاه

شناسای . با وجود اینکه هنوز زماان زیاادی از تولاد زباان(0222و گرین، )اوانه  پرداخته است

شناسی تبدیل شده اسات های زبانترین سنتگذرد، اما این رویکرد به یکی از مهمشناختی نمی

مصانوعی، فلسافه و شناسی، هوششناسی، عصبهای مختلف از جمله روانو توانسته با حوزه

 (. 2: 1932مهند، اسخنقد ادبی ارتباط برقرار رند )ر

هایی ره در حوزة شناختی پدید آمد، نظریة منناشناسی قالبی اسات راه باا در یکی از نظریه

هاا و تجربیات شخصی زبانمندان، به توصایف منناایی واژه المعارفیدایرةاختیار داشتن دانش 

مطارح  (a1311 ،1310 ،1311، 1311) پردازد. رویکرد منناشناسی قاالبی را چاارله فیلماورمی

 ها باوده اساتآشکار ساختن ساختار دانش واژگانی انسان ،ررده است. هدف اولیة این رویکرد

منناشناسای قاالبی را رویکاردی بارای  (0222)همچنین، فیلمور  (.000: 0222)اوانه و گرین، 

-های واژگانی، و ساختارهای دستوری خاص( میها، عبارتتوصیف مننایی اجهاء زبانی )واژه

ند و برای تنریف این اجهاء از ساختارهای مفهومی بهره برده است. این ساختارهای مفهاومی دا

رنناد و باا های موقنیتی را بازی مایبرای اجهاء زبانی نقش طرحواره ،شوندره قالب نامیده می

 های محتوایی بیان شوند. واژه

های جهاان ندة مشخصهساختاری ههنی قلمداد ررده ره بازتاب ده( 0221) قالب را بدنارک

 شناسی و فلسفه ربو دارند. فیلمورها به روانمنتقد است ره قالب ،همچنین ،بیرونی است. وی

پیوسته است ره برای درک هار جاهء همقالب نظامی مفهومی و به"نویسد ره ( می111: 1310)

لمه یکای از ایان از آن لازم است به ساختار رل آن دسترسی داشته باشید. هر گاه در متن یا مکا

. یکای از "شاودشود، آنگاه رل نظاام باه طاور خودراار در ههان برانگیختاه مایاجهاء ظاهر 

است ره هر واژه یاا عباارت  "1رویداد بازرگانی"هایی ره فیلمور مطرح ررده مشهورترین م ال

 دهند. اصطلاحی را با توصیف ظرفیت فنلی به هم ربو می

                                                           
1. Commercial Event 
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رنندگان در این رویداد خریادار رند ره اگر شررتان میخاطر نش (a1311 :10-19) فیلمور

برد و رالا را برد و فروشنده پول را میدهد و رالا را میو فروشنده باشند، آنگاه خریدار پول می

دهد. برای تکمیل توصیف این رویداد باید اجهاء دیگاری همچاون رالاا و پاول را باه ایان می

را نمونة اعلای در نظار بگیاریم، آنگااه در هار رادام از  "رویداد بازرگانی"فهرست افهود. اگر 

هاای ایان رویاداد گیرد فقاو یکای از مشخصاات یاا بخاشجملاتی ره در این قالب قرار می

سااخته  buyبرجسته شود، فنل  خریداراند. اگر زمینه قرار گرفتهشود و بقیه در پسبرجسته می

در پاول و رالاا شاود. اگار ساخته مای sellگاه در نظرگاه قرار گیرد آن فروشندهاگر  شود، ومی

شود؛ اگر خریادار و پاول یاا خریادار و فروشانده در ساخته می costد آنگاه ننظرگاه قرار گیر

شود و در نهایت اگر خریادار و پاول در نظرگااه ساخته می payنظرگاه آورده شود، آنگاه فنل 

هاا در دن جایگاه هار رادام از واژهشود. برای مشخص نموساخته می spendقرار گیرند، فنل 

 اند اشاره شود. ارائه داده (1330) رویداد بازرگانی لازم است به جدولی ره فیلمور و آتکینه
 

 ظرفیت معنایی و نحوی افعال در قالب بازرگانی  .1جدول 

 پول کالا فروشنده  خریدار 

BUY Subj (from) D-Obj (for) 

SELL (to) Subj D-Obj (for) 

CHARGE (I-Obj) Subj (for) D-Obj 

SPEND Subj NULL For/on D-Obj 

PAY Subj [I-Obj] [for] D-Obj 

PAY Subj (to) For D-Obj 

COST (I-Obj) NULL Subj D-Obj 

 شود.  ( نقل می13: 1330) نکته. این جدول مستقیماً از فیلمور و آتکینه

 

دارد؛  "رویاداد بازرگاانی"گانی نسبت به مفهوم دیدگاهی واژ (b, c1311) بنابراین، فیلمور

)فیلماور،  "انادازچشام"و   (b1311)فیلماور،  "صاحنه"چون علاوه بر مفهوم حالت، مفاهیم 

c1311 )افهاید. را به اصطلاحات رویکرد خود می 
 

  ب )رالاها( 

 الف )خریدار(  ت )فروشنده(

  پ )پول(  

 ( اقتباس شده استc1911رسی از فیلمور )که برای زبان فا "خریدن"قالب  .1شکل 

 



 04/پیاپی 6های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة شناسی و گویشمجلة زبان                              044
 

هاای دیگاری تر به ]رویاداد بازرگاانید دارد، رویادادی راه فنال( دیدگاهی رلی0شکل )

گیرد ره متاسافانه در فارسای توجاه را نیه در بر می فروختن، پرداخت رردن و ارزیدنهمچون 

رناد، در خریدار مطرح میرویداد بازرگانی را از دید  "خریدن"چندانی به آن نشده است. فنل 

 رند. رویداد بازرگانی را از دید فروشنده مطرح می "فروختن"حالی ره فنل 
 

 
را تحت خریدن و فرختن های اندازهایی که فعلقالب ]رویداد بازرگانی[ با در نظر گرفتن چشم .2شکل 

 دهند تاثیر قرار می

 

گاردد. نکتاه زبان انگلیسی بازمیدر  GROUNDو  LANDمورد دیگر به تفاوت بین دو واژه 

بازشاناخت. در حاالی راه  SEAتاوان آن را از سطح خشک زمین اسات راه مای LANDاینکه 

GROUND  سطح خشک زمین را ازAIR هرچناد در زباان انگلیسای  ،مجها ررده است. بنابراین

land  وground  فتن در به یک واقنیت واحد اشاره دارند، اما تفاوت آنها باه شایوة قارار گار

هاای زیار از آن یااد شاده ای ره در م االگردد. بنابراین در توصیف پرندهتر بازمیقالب بهرگ

 است:
(2)   a. The bird spends its life on the land.  

       b. The bird spends its life on the ground.  

ای ( پرناده2aه م ال )توان به این نکته دست یافت رهای قالبی میاز طریق تشخیص تفاوت

رناد؛ در حاالی راه رند ره زندگی خود را در سطح دریا و رودخانه سپری نمایرا توصیف می

(. در Fillmore, 1982: 121تواند پارواز رناد )رند ره نمیای را توصیف می( پرنده2bم ال )

زمین  سطح خشک ررهزمین وجود دارد. در حالی ره  خشکی و زمینزبان فارسی تمایهی بین 

تماایه  دریاا رناد و از به سطح خشک رره زمین اشاره می خشکیمتمایه است؛ ا هواست و از 

ای های فارسی نیه درست است، چرا ره پرنادهم ال پرنده در مورد نمونه ،شود. بنابراینداده می

هاا زنادگی ای است ره در دریاها و رودخاناهپرنده "گذراندتمام عمرش را در خشکی می"ره 

تواناد ای است ره نمایپرنده "گذراندتمام عمرش را بر روی زمین می"ای ره رند، و پرندهمین
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زباااان انگلیسااای باااه آدرس   ناااتنتیجاااه راااار فیلماااور در قالااابپااارواز رناااد. 

framenet.icsi.berkeley.edu باه آدرس نات زباان فارسای نیاه قابل دسترسی است. قالاب

http://www.framenet.ir  شده است ره البته در مراحل ابتدایی است و باا مشاکلات مشاهده

 لوییهایی دیگر هم خوانده شده است. برای نمونه، نایبنت با نامبسیاری رو به رو است. قالب

همچناین، موساوی و همکااران اناد. ( آن را شبکه مننایی قالب بنیاد نامیاده1934) و همکاران

هاای متارادف باا اند و واژهبر اساس منناشناسی قالبی پرداخته "دیدن"واژة ( به بررسی 1934)

   .اندرا با هم مقایسه ررده "دیدن"واژة 

بنناوان یاک اصاطلاح ست ره منناشناسی قاالبی فیلمور در مقالات خود بارها تکرار ررده ا

)مینساکی،  "قالاب"وان باه تاتمامی مفاهیم مشابه خود است ره از آن جمله مای فراگیر شامل

 (1311؛ روملهاارت، 1390)بارتلات،  "طرحاواره"، (1311؛ چارنیاک، 1311؛ وینوگارد، 1311

، (1311)دوبوگراناد و درسالر،  "2الگاوی جهاانی" (،1311)شانک و آبلساون،  "1چارچوب"

)لیکااف و  "گشتالت تجربای"، (1319)لیکاف،  "مدل شناختی"، (1312)ویلکس،  "3متن نما"

 (،a, b1311)فیلماور،  "صاحنه"، (1314)لانگارر،  "پایه )در مقایسه با نما("، (1312انسون، ج

هاا اناواه اشاره ررد. این اصاطلاح (1321)اوسوبل،  "5داربست اندیشگانی"و  "4صحنه سازی"

رنند و از لحاظ ثابت یاا بسیاری دارند و حتی برخی از پژوهشگران از چند اصطلاح استفاده می

 شوند. ودن و شیوه استدلال بین آنها تمایه قائل میپویا ب

 ها و روش پژوهشنوع داده -4

جملاه  0222ای باا بایش از از پیکرهبرای انجام پژوهش حاضر بر اساس منناشناسی قالبی، 

از فرهنگ ساخن و پایگااه دادگاان  "دست"های مربوط به نمونه استفاده شده است. بیشتر داده

دسات، هاایی همچاون اند. از باین واژهاستخراج شده pldb.ihcs.ac.irزبان فارسی به آدرس 
انتخااب شاده، زیارا نسابت باه دیگار  "دست"، واژة بدن-عضوو غیره در قالب  چشم، گوش

آیای باا واژة بارای بررسای بااهمواحدهای واژگانی از تنوه ترریبی بیشتری برخاوردار اسات. 

                                                           
1. script 

2. Global pattern 

3. pseudo-text 

4. scenario 

5. ideational scaffolding 

http://www.framenet.ir/
http://www.framenet.ir/
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آیی اسمی آیی اسمی و فنلی. در باهمست: باهمدو نوه داده مورد بررسی قرار گرفته ا "دست"

آیی فنلی رنار هام قارار با اسامی دیگر مورد بررسی قرار گرفته و در باهم "دست"ارتباط واژة 

 شود.بررسی می و افنال "دست"گرفتن 

روشی ره برای انجام این پژوهش انتخاب شده روشی تحلیلی بوده و بار پایاة منناشناسای 

آ در نظر گرفتاه های باهمگروهی از واژه "دست"یرد. در این روش، برای واژة گقالبی انجام می

آ و رل ترریاب اند تا تناسب قالبی عضو پایه، باهمهای نهدیک آنها مقایسه شدهو با ترادف شده

بایست با قاالبی راه واژة می بدن-عضوقالب آیی اسمی، برای بررسی باهم با هم مقایسه شوند.

قرار گرفته تناسب قالبی داشته باشد یا هر دو سازندة قالب رل ترریاب باشاند. در  آ در آنباهم

باید به شکل مجازی یا حقیقای تواناایی تاثیرگاذاری بار  دستیننی  بدن-عضوآیی فنلی باهم

آیی واژگانی نیه بررسای تاثیر مفاهیم فرهنگی بر باهمفنل را از طریق عناصر قالبی داشته باشد. 

 شود. می

 بدن-عضودر قالب  "دست"آیی با واژه باهم -2

 1خاود باه دو زیرقالاب بادن-عضاوگیرد. قالب قرار می بدن-عضودر قالب  "دست"واژة 

ای ره در منار  دیاد . واحدهای واژگانیپنهان-بدن-عضوو  پیدا-بدن-عضوشود: تقسیم می

هایی راه و واژه پیدا-بدن-عضوهایی از هستند همچون دست، گوش، چشم، زبان و غیره نمونه

باشند. در می پنهان-بدن-عضودر منر  دید نیستند همانند قلب، رلیه، مغه و غیره مواردی از 

و در  گیاردمورد بررسی قرار مای بدن-عضودر قالب  "دست"آیی با واژه این مقاله انگیهة باهم

 .شوندبرخی موارد با دیگر اعضای بدن مقایسه می
 

 یی فعلی و اسمیآ. جدول مختصر باهم2جدول 

 آیی اسمیباهم آیی فعلیباهم

 پیش دست  01 از پا خطا رردن دست  1

  دستی پیش 00 برداشتن دست  0

  دست تنگ 09 رفتن دست از 9

  دست چپ 04 از چیهی شستن دست  4

                                                           
1. Subframe  
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 آیی اسمیباهم آیی فعلیباهم

 چپ دست  01 فروختن )فروش(  دست   1

 چپی دست  02 رشیدن دست از چیهی 2

 بالا دست  01 انداختن دست رسی را 1

  دست بالا 01 زدن دست به چیهی 1

 دراز)ی( دست  03 دادن دست به رسی 3

 شیطان دست  92 داشتن دست در چیهی 12

 غیب دست  91 رسی روتاه شدن دست  11

 نمکبی دست  90 رسی را خواندن دست  10

 به دست دست  99 رسی شکستن دست  19

 خرآ دست  94 رسی را رد رردن دست  14

 و پنجه دست  91 رسی را رو رردن دست  11

 پُر دست  92 پیدا رردن دست  12

 به سر  دست  91 نگه داشتن دست   11

 روزگار دست  91 رسی را گرفتن دست  11

 پلید دست  93 بردن/ برد دست  13

 به سینه دست  42 دادن دست فرصت 02

 

آیای دهاد. دو ناوه بااهمرا نشاان مای "تدسا"آیی باا واژة هایی از باهم( نمونه0جدول )

آیای فنلای از طریاق مشخص شده است: فنلی و اسمی. فیلمور منتقد اسات راه تبیاین بااهم

 از طریاق مقایساهآیی اسامی شود، حال آنکه شرح باهمتوصیف ظرفیت فنلی افنال ممکن می

از دیگار  "دسات" آیای فنلای باه جاای واژةدر بااهم به عنوان م ال،. شودفراهم می قالبیبین

شاود بسایاری از طور ره مشاهده مایاستفاده شود. همان پایا  ، گوشمچشاعضای بدن همانند 

آیای دارای باهم "رشیدن*از چیهی چشم/پا/گوش "شوند. برای نمونه، ها غیرممکن میترریب

 واژگانی نیستند.

ی اعضاای بادن را گیاری باا تماامرارقابلیت به زدن و خوردن برخی از افنال سبک همانند

*گاوش " "،پا زدن/خاوردن" "،چشم زدن/خوردن" "،دست زدن/خوردن"ند. برای نمونه، دار



 04/پیاپی 6های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة شناسی و گویشمجلة زبان                              040
 

دارای  "دسات زدن"هاایی از ایان دسات هساتند. ترریب "به گوش خوردن"و  "زدن/خوردن

گیرد و انگیهة خاود را از نقاش قرار می تفریحو  لمسی-ادراریچندمننایی است و در دو قالب 

 "خاوردن"گیرد. واژة ست( در عمل لمس رردن یا در تولید صدا برای تفریح می)د بدن-عضو

ای و غیارارادی باودن عمال را باه ای است و مننای لحظاهبه مننای اصابت رردن فنلی لحظه

بدن )چشم( قابلیت اصابت رردن به چیهی را نادارد، ولای در  -افهاید. عضوترریب مذرور می

ه در آن ممکن است چیهی از چشم به سامت شاخص ماورد ر وجود داردفرهنگ ما مفهومی 

نظر حررت رند و به او اصابت رند و باعث صدمه زدن به وی شاود. شخصای راه آن چیاه از 

-زند و شخصی ره آن چیه به او اصابت ررده است چشم میرند چشم میچشمش حررت می

ون ایان مفهاوم در چا، اساتترریب مورد نظر ترریبی فرهنگای و اساتناری  ،خورد. از این رو

 "گاوش"واژة . در جریان اسات "چشم جسم محرک است"فرهنگ ما تنریف شده و استنارة 

تاا از  باشددر جریان  "رلمه جسم است" رود ره استنارةتنها زمانی به رار می "خوردن"همراه 

را  "باه گاوش رسای خاوردن" و عباارت رردهبدن اصابت -ها بتوانند به عضواین طریق واژه

  ند. بساز

، دست گذاشاتنهای ترریب حررتدر قالب  رشیدنو  برداشتن ،گذاشتن هایبه همراه فنل

های انتخاب رردن یننای اولی یکی از شیوه شوند رهساخته می دست رشیدنو  دست برداشتن

عکس این عمال یننای برداشاتن دسات از  و سومی دومی ،گذاشتن دست بر روی گهینه است

گیارد و در قرار مایانتخاب در قالب  "دست گذاشتن"رنند. میتداعی روی گهینه مورد نظر را 

یاا  "دسات روی نقطاه ضانف رسای گذاشاتن"همچون  هاییمواردی ممکن است در ترریب

. شخصی ره دست روی نقطه ضنف رسی گذاشته در رودبه رار  "دست روی دست گذاشتن"

روی دسات گذاشاته شخصای  انتخاب ررده و رسی ره دست ویحقیقت آن را برای مقابله با 

یاا  "شاوددست رسی در حنا گذاشته می"همچنین، وقتی  از انتخاب سرباز زده است. ره است

اند تا از ها را محدود رردهدر حقیقت دستان آن "شوددست رسی در پوست گردو گذاشته می"

الاب باه حالات مجااز در ق "دست رشایدن"و  "دست برداشتن" انجام انتخاب و رار بازمانند.

به این مننا ره این دو فنل  ؛گری استگیرند ره توقف در فرآیند انتخابقرار می فرآیند-توقف

 "دسات از سار رسای برداشاتن"قالب دارناد. در ترریاب -به-نیه روابو قالب انتخاببا قالب 

باه  "دسات از راار رشایدن"انتخابگر برای توقف آزار و اهیت اسات و شخص  از درخواست
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-تلااشقرار دارد و با قالاب  فرآیند-توقففنل دیگری ره در قالب  آیند است.مننای توقف فر

باشد راه در می "دست رسی را رد رردن"قالب دارد -به-یک گهینه روابو قالب انگیهش-برای

 رناد.رناد و انتخاابگر آن را رد مایشخصی چیهی را پیشنهاد مای دستآن به صورت مجازی 

عقاب آوردن مورد نظار،  ه بردن دست به سمت گهینههم اشاره ب "دست دست رردن"عبارت 

 و تکرار مجدد همین عمل اشاره دارد ره بیانگر شک و دیرهنگامی عمل انتخااب اسات. دست

در قالب  "چشم گذاشتن"های روند و ترریبهم به رار می "چشم"همراه  ،لافنااین برخی از 

ند. گویی در ترریاب اول شاخص سازرا می دیداری-ادراریدر قالب  "چشم برداشتن"و  بازی

ای رند تاا عادهها استفاده نمیدهد( و از آنگذارد )قرار میچشمان خود را در جایی خاص می

خود را به مخفیگاه برسانند. در ترریب دوم، شخص گویی چشمان خود را ره روی چیهی قرار 

 .  رنددارد و دیگر به آن نگاه نمیداده بود، ارنون از روی آن چیه برمی

دست "ترریب  فرآیند-توقفدر قالب  "/نگاه داشتننگه داشتن" لفنبا  "دست"گاهی واژة 

. این ترریب ره در حالت مجازی باه راار رفتاه سازدمیرا  فرآیند-توقفدر قالب  "نگه داشتن

باشاد. نگاه/نگاه داشاتن دهد ره دست به عنوان عضوی از بدن عامل انجام رارها ماینشان می

رساد راه باه نظار مای دستش را از انجام راری نگاه دارد تا راری نکنناد. یننی شخصیدست 

در زباان  "*پاا نگاه داشاتن"و  "گوش نگه داشتن؟؟؟"و  "چشم نگه داشتن؟؟؟" هایترریب

گاوش "و  "پوشایدنچشام"های ها را عبارتروند چون رارررد این ترریبفارسی به رار نمی

 .1دهندانجام می "نرفتن"و  "نکردن

هاای ترریب "دست"گیرند و به همراه واژة قرار می مبادلهدر قالب  گرفتنو  دادنهای فنل

و  اجتمااعی-رواباودر قالب  "دست گرفتن"و  اقبالو  احوالپرسیهای در قالب "دست دادن"

سازد. عمل بردن دست باه سامت شاخص دیگار و تکاان دادن دسات وی را باه را می رمک

گیرد و انگیهة خود را از این عمال در قالب احوالپرسی قرار می اند رهتنبیر ررده "دست دادن"

اقباال "نیاه در حالات اساتناری  اقبالدر قالب  "دست دادن"اجتماعی رسب ررده است. فنل 

گویی با شخصی ره بخت با وی یار بوده احوالپرسی رارده و باه وی دسات داده  "انسان است

یه به شخص مورد نظر دسات داده و وی ن "فرصتی دست داده است"عبارت فرصت در است. 

                                                           
طور است به طوری ره در رود به این مننا نیست ره در زبانهای دیگر هم همیناینکه ترریبی در زبان فارسی به رار نمی . 1

  . رود( به مننای پافشاری رردن به رار میHold your feet on fire) "پا را بر آتش نگاه داشتن"زبان انگلیسی 
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گاوش "ولای  رااربرد ندارناد "*چشام دادن/گارفتن"هاای ترریابتواند از آن بهره ببرد. می

گیرناد باه ایان منناا راه شانیدن قرار می شنیداری-فنال-ادراریهر دو در قالب  "دادن/گرفتن

 ره تلاش رند تا چیهی را بشنود.  است 1گرینیازمند ادراک

را  "روتااه شادن دسات"رود و ترریب به رار می "دست"به همراه  "تاه شدنرو" هایفنل

، وقتای فرآیناد-توقافدر حالات مجااز و در قالاب . دنسازمی مردنو  فرآیند-توقفدر قالب 

یاازی توانایی دست درازی رردن یا دسات ،شودشخصی دستانش از رسیدن به چیهی روتاه می

روتاه شادن "در مورد  فرآیند-توقفقالب واهد داشت. رردن به چیهی را ره از آن او نیست نخ

چاه فرآیناد توقاف دسات شاخص از چناان ،رابطه قالب به قالاب دارد تجاوزبا قالب  "دست

ر د "یاازی راردندست"و  "درازی رردندست"دهد. از سوی دیگر، افنال تجاوزگری مننا می

ردن دست و بردن آن به جاایی گیرد به طوری ره دراز رقرار می تجاوزقالب  حالت مجازی در

رواباو  سارقتبا قالاب تجاوز شود. قالب و اموالی ره از آن ما نیست تجاوزگری محسوب می

باردن باه قالب دارد به طوری ره گاهی دست درازی رردن به اموال دیگران و دسات-به-قالب

شخصای ن، مرددر قالب شود. وب میسها نوعی تجاوز و سرقت محبرد زدن به آنآنها یا دست

به پایان رسیده است. برایش ره دستش از دنیا روتاه شده، توانایی استفاده از آنها در این دنیا نیه 

 "روتااه شادن،"به صورت مجازی در رنار افناال  بدن-عضودر قالب  "دست"به این ترتیب، 

را *چشام رسای "هاای ترریاب گیرد. قرار می اندازه-تغییردر قالب  "یازیدن"و  "دراز شدن"

پاای رسای را روتااه "روناد، ولای به رار نمای "*گوش رسی را روتاه رردن"و  "روتاه رردن

رود و مننای آن روتاه رردن پای شخص است تا مانع از رفاتن وی باه به رار می "رردن/بریدن

 جایی خاص شود. 

و  پیدا راردنو فنل  حررتدر قالب  رفتنو  آمدنهای به همراه فنلتواند می "دست"واژه 

ممکن است چیهی  "دست ظرف است". در حالت استناری به رار رود شناختدر قالب  یافتن

به )درون( دست بیاید و یا از )درون( دست برود. برای نمونه، فرصت علاوه بر دست دادن باه 

شخص ممکن است به )درون( دست بیاید و یا برود. از سوی دیگار، دسات ممکان اسات در 

جو ررده و آن را پیدا رند یا بیابد. برای نمونه، دست ممکن اسات حالت مجازی چیهی را جست

 فرصتی پیدا رند یا بیابد و از آن برای رسیدن به هدفش بهره ببرد. 

                                                           
1. Perceiver  
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در آن اشااره رارد راه  "در چیاهی دسات داشاتن"تاوان باه های فنلی میاز دیگر ترریب

شاود و باه مایترریاب  موجودیاتدر قالاب  "1داشاتن"با فنل  بدن-عضودر قالب  "دست"

در انجام راری حضاور داشاته و مشااررت رند ره را تداعی میصورت مجازی دستان شخص 

است راه  "دست رسی را رو رردن"یا  "دست رسی را باز رردن"عبارت  ،مورد دیگراند. ررده

در آن شخص رازی را در دستان خود مخفی ررده و دیگری ممکن است دستش را باز رناد تاا 

دسات "دستش را ره در میان دستان دیگر گم شده رو رند. همچنین، در عبارت  دیده شود و یا

رند ره گویی پاایی بارای به شخصی اشاره می "دست و پای خود را گم ررد"یا  "و پای ندارد

تواناد از راه رفتن و دستی برای انجام فنالیت ندارد و یا اینکه آنها را گم ررده و بناابراین نمای

دسات بساته "شود زیارا گاهی اوقات شخص دیگری باعث نداشتن دست می. آنها استفاده رند

دسات " عباارت "دست رسی را بستن" مقایسه باتواند از آنها بهره ببرد. در و نمی "شده است

باه راار انتخاابگر بارای انجاام فنالیات  "دسات"نیه برای آزاد گذاشتن  "رسی را باز گذاشتن

 . رودمی

رود. در عباارت به صورت دعایی به رار می "درد رردن"فنل  به همراه "دست"گاهی واژة 

رناد برای دیگری دعا می سپاسگهاریو در قالب  شخص در حالت مجازی "ددستت درد نکن"

راه در هم عبارتی دعاایی اسات  "دست مریهاد"ره دستش )مجاز از بدنش( درد نکند. عبارت 

رود. باه راار مای "زش و راستی نباشاددچار لر"به مننای  "مریهاد"به همراه فنل  "دست"آن 

در ایان قارار گرفتاه اسات.  سپاساگهاریدر قالب  "دستت درد نکند"همانند  ،این فنل دعایی

رند ره دستانش درد نکناد یاا دچاار حالت شخصی برای سپاسگهاری از مخاطب خود دعا می

 .  لرزش و راستی نشود، زیرا با استفاده از آنها برایش راری انجام داده است

 جهاتهایی در قالب ممکن است با واژه بدن-عضودر قالب  "دست"در حالت اسمی واژة 

شاود. تقسایم مای عمودی-جهتو  افقی-جهتخود به دو زیرقالب  جهتالب قترریب شود. 

شود و انگیاهة سااخت ترریاب ماورد تنریف می جهتو  دستدر قالب  "دست چپ/راست"

ای انگشت دست باعث مچنین، ویژگی اشارهاست. ه "دست"مشخص نمودن جهت اول برای 

 به رار رود.  جهتانگیهة ترریب با جهت را داشته باشد و در قالب  "دست"شود می
                                                           

نیه به رار رود؛ اما در این ترریب در مالکیت ها در قالب فنلی چند مننا است و ممکن است در برخی بافت "داشتن" .1 

در قالب  "ای در دانشگاه داریم؟آیا چنین رشته"در جملة  "داشتن"به رار رفته است. برای نمونه، فنل  موجودیتقالب 

 قرار گرفته است.  موجودیت
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 جهتبا راست در قالب  بدن-عضوآیی واژة دست در قالب باهم .1شکل 

 

اسات مشاخص  ب(9ای بارای شاکل )راه نموناه "دست راست علی آسیب دیاد"جملة 

ای ره این دو را باه نماید ره ردامیک از دستان علی آسیب دیده است: راست یا چپ. انگیههمی

-واژه "دست راست"الف( 9است. در شکل ) دیدگی زند تنیین دقیق جای آسیبهم پیوند می

ای ره این دو را به هام اند. انگیههبه هم پیوند خورده جهتدر قالب  "راست"و  "دست"های 

یننی جهتی راه دسات راسات  "دست راست"ای دست استوار است؛ یوند زده بر نقش اشارهپ

 دهد. نشان می

راسات/چپ "ترریب شود و ترریاب  "راست/چپ"های ممکن است با واژه "دست"واژة 

ای ره این دو را به هم پیوند زده جهت دستی . انگیههبه دست آید بدن-ویژگیدر قالب  "دست

های مغاه وابساته اسات ی زیادی برخوردار است. این توانایی بیشتر به نیمکرهاست ره از توانای

هاایی از در ترریاب باا واژه "دسات"ره به دست سمت راست یا چپ قدرت داده است. واژة 

دسات "هاای ای راه ترریاببسازد. انگیاهه سیاستممکن است ترریبی در قالب   جهتقالب 

گردد ولای اند بازمیره احهاب سیاسی در گذشته داشتههایی سازد به ویژگیرا می "راستی/چپی

هاا را درک امروزه لازم است دانشی در مورد احهاب سیاسی داشته باشیم تا مفهوم ایان ترریاب

 بدن-قالب: عضو

 واحد واژگانی: دست

 [______[  ]دست]    

 قالب: جهت 

 راستواحد واژگانی:  

 قالب: جهت

 واحد واژگانی: راست

 [  ]راست[_________]         

 بدن -عضو

 
 واحد واژگانی: دست

 

 )ب( )الف(



 043                                 ... هیبر پا یواژگان آیی باهم زةیانگ یبررس                           سال یازدهم                
 

در قالاب  "رضا دست راست علی اسات"م لا در جملة  "دست راست"رنیم. همچنین، ترریب 

 "انسان دست است"مجاز است. استنارة  گیرد ره ترریبی از استناره وقرار می اجتماعی-روابو

-هماراه واژه "دسات"در جریان است. واژة  "دست انسان بخشی از بدن انسان است"و مجاز 

-به راار نمای "*دست شرق/غرب/شمال/جنوب"همانند  اصلی-جهتهایی برگرفته از قالب 

هاست؛ همین حالات در مشخص رنندة هر ردام از چشم "تچشم چپ/راس"های رود. ترریب

-نیه صحیح است. با اینکه اعضای دو بخشی بدن همراه جهات به رار مای "گوش"مورد واژة 

هاای شاود ترریابروناد و نمایپارچاه هماراه جهاات باه راار نمایروند، اعضای بدن یاک

 را ساخت.  "*بینی/زبان راست/چپ"

آیی واژگانی دارد. ترریاب باهمبالا، پایین، فرا، فرو چون با جهات عمودی هم "دست"واژة 

تقریبااً  "؟؟؟دست زیاد"باشد، در مقابل می "بالا زیاد است"دارای انگیهة استناری  "دست بالا"

رود، چاون در حالات به ندرت باه راار مای "؟؟؟دست پایین"رود. از سوی دیگر، به رار نمی

-ساخته مای ____"دست "هایی ره به صورت رریب. تداردبه رار  "دست رم"عادی ترریب 

 مکااندر قالاب  "بالا/پایین دسات"گیرند. از سوی دیگر، ترریب قرار می اندازهشوند در قالب 

حدفاصل بین این دو مکان در نظر گرفتاه شاده اسات.  "دست"ره گویی به طوری ، داردقرار 

فقیار "رااربرد دارد و اساتنارة  "فرا/فرو دست"راربرد ندارد، ولی  "*دست فرو/فرا"همچنین، 

های خشد. با این وجود، ترریببآیی بدر جریان است تا به این ترریب انگیهة باهم "پایین است

بارای توصایف  "دست بلناد"روند و فقو به رار نمی "*دست پست"و  "*پست/بلند دست"

آیی درت باهمبه ن عمودی-جهتراربرد دارد. دیگر اعضای بدن با قالب  "دست"طول فیهیکی 

*بینای "، "*بالا/پاایین چشام"، "*چشام بالا/پاایین"هاای واژگانی دارند. برای نمونه، ترریب

بدن امکان پذیر نیست. به همراه واژة -به واسطة شکل این عضو "*بالا /پایین بینی"، "بالا/پایین

در مقابال رود؛ به راار مای ورزشدر قالب  "گوش بالا/پایین"منانی  "رنج"به مننای  "گوش"

بینای سار "، ترریاب "سار"رود. گاهی اوقات با افاهودن واژة به رار نمی "*بالا/پایین گوش"

 شود. ساخته می "بالا/پایین
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 اندازهدر قالب  "دست بالا"و ساخت  "بالا"و  "دست"آیی واژة انگیزة باهم .4شکل 

 

-دسات باه عضاو"هایی همچاون اخت ترریبامکان س "دست"بدن -شکل فیهیکی عضو

یننی وارد شدن چیاهی از دسات یاک شاخص باه  "دست به دست"دهد. ترریب را می "بدن

-حالتی است ره احتمالاً پس از سرگردانی به شخص دسات مای "دست به سر"شخص دیگر؛ 

هاایش را بار روی رند ره شخص دساتحالت احترامی را مشخص می "دست به سینه"دهد؛ 

 یننی گذاشتن دست روی رمر و انجام ندادن هیچ عملی.  "دست به رمر"دارد؛ گاه میسینه ن

ممکن است در قالاب  "اولدست". به رار میرودهم  ترتیبی-اعدادبا قالب  "دست"ترریب 

در زباان انگلیسای باشاد.  "set"ای بارای واژة ترجماه ورزشتنریف شاود یاا در قالاب  رالا

باار قبلااً مصارف شاده و شود ره یکارد و به رالایی گفته میهم همین وضع را د "دومدست"

 "دسات چهاارم"و  "دست ساوم"رند. به همین ترتیب ارنون شخص دیگری از آن استفاده می

شود ره ندانیم رالایی چند بار ماورد اساتفادة زمانی بیان می "دست چندم"قابل تنریف هستند. 

گیارد و مشاخص قرار مای نتیجهدر قالب  "دست آخر"اشخاص مختلف قرار گرفته است. اما 

 آوردش چه بوده است.رند ره شخص در پایان رار به چه چیه دست یافته و دستمی

قابل تنریاف هساتند. غیره و گشاد، تنگ، باریک، پهن، دراز، روتاه های واژه اندازهدر قالب 

این مورد دسات گیرد ره در قرار می ثروتمندیدر قالب  "دست تنگ"و  "تنگ دست"ترریب 

 قالب: جهت 

 واحد واژگانی: باال

 قالب: استعاری

 زیاد ال با

 قالب: اندازه 

 واحد واژگانی: زیاد

 ]_________[ ]باال[

 بدن-قالب: عضو

 واحد واژگانی: دست
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شاود. عکاس ایان ترریاب شخص آنقدر تنگ اسات راه دارایای و پاولی در آن هخیاره نمای

برای توصیف شخصی است ره دساتانش گشااد اسات و دیگاران  "گشاد/گشاده دست/دستی"

تقریبااً رااربرد نادارد. باا اساتفاده از  "*دست گشااد". ترریب ای برگیرندتوانند از آن بهرهیم

شود ویژگی فیهیکی دست را توصیف ررد. همراه دیگر اعضاای می "روتاهدست باریک/دراز/"

 د. ررتوصیف توان میرا  "چشم"های فیهیکی ویژگی "چشم تنگ/گشاد/باریک/پهن"بدن 

در  "پار"قارار دارناد. واژة پر، سرشاار، لبریاه و آرناده هایی همچون واژه سرشاردر قالب 

رساد روند. باه نظار مایای مترادف آن به رار نمیهرود اما واژهبه رار می __"دست "ترریب 

-نیازمند عنصری قاالبی مای "*دست سرشار/آرنده/لبهیر"مننایش رامل است ولی  "دست پر"

از طریق استناری  "دست"، سرشاردر قالب روابو قالب به قالب دارد.  سرشارره با قالب  باشد

ر ررده است. در ایان قالاب اگار را پ ظرفنوعی ظرف در نظر گرفته شده و جای عنصر قالبی 

رود، اماا اگار محتاوا هرار به همراه دست به رار مایظرف هرر نشود، آنگاه محتوا عنصر قالبی 

های گفته شده ممکن است به رار روند. گاهی اوقات ممکن اسات سابک بار شود همگی واژه

صاحیح اسات ولای  "دستی پار از گنادم"آیی تاثیر بگذارد؛ برای م ال در حالی ره راربرد باهم

دساتی سرشاار/آرنده/لبریه از "دهاد. باه عکاس ها را عجیب جلوه میسبک راربرد دیگر واژه

   دهد.را در سبک ادبی عجیب جلوه می "پر"راربرد  "محبت

-اقاداماتدر قالاب  "بناددسات"پذیر است. با بن ماضی و مضاره امکان "دست"ترریب 

رالاایی زینتای  جاواهراتشود و در قالاب سته میای است ره با آن دست مجرم بوسیله امنیتی

باا  امنیتای-اقداماتای است ره در قالب هم وسیله "بندچشم"شود. است ره به دست بسته می

شود، ولی چون جواهری وجود نادارد راه باه چشام بساته شاود در قالاب آن چشم بسته می

رااربرد  "*دست بااز"و  "*باز دست"، "*بند دست"های شود. ترریبتنریف نمی جواهرات

-مای "بُرد"رود. به همراه بن ماضی به رار می "گشاده دستی"به مننای  "دستِ باز"ندارد ولی 

بادن مسالول باردن -دهد رادام عضاورا ساخت ره نشان می دزدیدر قالب  "برددست"شود 

د رنابه دستی اشاره می موفقیتدر قالب  "آورددست"اموال دیگران بوده است. عکس آن یننی 

و  "گیاردسات"های در ساخت "گیر"ره چیهی را به ارمغان آورده است. همچنین، بن مضاره 

قابل تنریف است؛ اولی به این مننا ره پلیس  رمکو  امنیتی-اقداماتدر دو قالب  "گیریدست

دست شخصی را گرفته است تا وی را از جرم بیشتر بازدارد؛ و دومی به این منناا راه شاخص 
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ازای چاون ماا باه  "ده*دسات"گرفته تا وی را از فلارات باازدارد. سااختار دست دیگری را 

 فیهیکی ندارد ترریبی ممکن اما ناموجود است. 

نیازمند داشتن  "دست شیطان"ها دارای انگیهة فرهنگی هستند. برای نمونه، برخی از ترریب

منفای اسات،  1زمینة فرهنگی در مورد شیطان است. دست شایطان دارای عارو  مننااییپیش

لازم اسات بادانیم راه  "دست غیب"ای ره از این موجود داریم منفی است. در زمینهچون پیش

هایی ره برای ماا دیادنی رند از جمله با دستای رمک میخداوند به بندگان خود به هر وسیله

د نیستند. این ساختار دارای انگیهة مجازی و استناری نیه هست، چون نه تنهاا خادا را باا خاو

دارای  "دسات پلیاد"ایم. همچنین، ایم بلکه به وی ویژگی دست داشتن را هم دادهمقایسه ررده

تواند پلید باشاد مگار اینکاه منظاور دسات نمی "دست"مجازی است، زیرا استناری و انگیهة 

لازم است در ماورد اساتنمار  "دست استنمار"شخصی باشد ره شریر و پلید است. در ترریب 

نیم و اینکه چه رسی یا رسانی عوامل استنمار هستند و به عبارت دیگار همانناد مواردی را بدا

 رنند. هایی هستند ره به پیکرة استنمار خدمت میدست

 آمده است. "دست"ای از ترریبات دستوری با واژة ( خلاصه9در نهایت در جدول )
 

 "دست"آیی با واژة مشخصات دستوری باهم .1 جدول

 ل مثا مشخصه دستوری 

 دستِ روزگار، دستِ خداوند، دست رضا، دست استنمار ... اضافه+اسم+رسرةدست

 بلند...دراز، دستتنگ، دستدست +صفتدست

 دستِ تنگ، دستِ شریر، دستِ پلید، دست چپ ... +رسرةاضافه+صفتدست

 دست، ...دست، خوشدست، چپتنگ دستصفت+

 دست به عصا، ... دست به دست، دست به سر، اضافه+اسم+حرفدست

 دست گرفتن، دست دادن، دست زدن، ... +فنلدست

 از دست دادن، به دست آوردن، به دست آمدن، ... +فنلدستاضافه+حرف

 فروش ...بند، دستنویس، دستگیر، دستدست + بن مضارهدست

 نوشت،...آورد، دستبرد، دستدست +بن ماضیدست

 

                                                           
1. Semantic prosody  
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آیای باا بان ماضای و مضااره باشند و باهمز نوه اسمی میها بیشتر اآیی، باهم9در جدول 

ای از باه هماراه دساته "دسات"آیی فنلای شود. در باهمآیی اسمی محسوب میبخشی از باهم

 آورد. های متنوعی را پدید میرود و قالبافنال به رار می
 

 "دست"بدن -با عضو آییباهم .4 جدول

 دستور آییباهمقالب  مثال آهمعنصر با قالب

 حررت
 آمدن

 رفتن

برنج  دست آمدنهمه حواسشان متوجه 

 بوده است...

 فرصت از دست رفت.

 رشاورزی

 فرصت، اتمام

 اسم+فنل

-حرف

 اضافه+اسم+فنل

 خطا رردن اشتباه
دست از جوانان محل سر به زیر داشته و 

 .رنندپا خطا نمی
 اسم+فنل پیروی

 شستن زدودن

از  و انددست از جان شستهرسانی ره 

توانند اند،تنها میچیه سرخوردههمه

 رارهای بهرگ انجام دهند.

 ههنی-ویژگی
-اسم+حرف

 اضافه+اسم+فنل

 برداشتن حررت
گویی برنخواهی دست از مهخرفتو 

 .داشت
 اسم+فنل امتناه

 رشیدن حررت
در اثر همین اتفاق، از نقاشی به رلی 

 .دست رشیدم
 اسم+فنل توقف

 انداختن حررت

زیر  اندازمدست می از پشت سر،

 رمربندش.

. تو به ایدست انداختهتو سی سال مرا 

 دلی من رحم نکردیساده

 گرفتن

 قضاوت

 اسم+فنل

 اسم+فنل

 گرفتن نظر
، دست بالا را ههار تومان هم بگیریماگر 

 باز ارزان است.
 اسم+اسم+فنل فرضیه

 اسم+فنل توقف دست بردار! تو را به خدا برداشتن انتخاب

 اسم+فنل بدن-حررت و لیوان شربت را برداشتم. دست بردم بردن یجابجای

 زدن اصابت

 سوزی.، میدست به بخاری نهن

و نه  زنیمدست مینه به شرینت خود 

 افهائیمچیهی بر آن می

 لامسه-ادراری

 تغییر

 اسم+فنل

 اسم+فنل

 اسم+فنل تغییر .دست نخوردهپول طلایت هیچ  خوردن اصابت

 اسم+فنل احوالپرسیو خداحافظی رردن  دست دادنم هنگا دادن مبادله
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 دستور آییباهمقالب  مثال آهمعنصر با قالب

 رسید.

در  ره با شما بتوانم رو دست دادفرصتی 

 رو صحبت رنم.

از دست پسرش را در تصادف رانندگی 

 .داد

 زمان

 

 مردن-سببی

 اسم+فنل

 

-حرف

 اضافه+اسم+فنل

 اسم+فنل شرارت .امدست داشتهها من هم در تک یر اعلامیه داشتن مالکیت

 اسم+فنل توقف .بودروتاه شدهاز مال حاجی  دستانش روتاه شدن هانداز

 اسم+فنل عمل-آزادی .اندگذاشتهبازرا در هر رار زشت  دستش گذاشتنباز حررت

 خواندن مطالنه
بردار و چاره یارو دستت را خوانده است

 نیست.
 اسم+فنل یافتن-آگاهی

 اسم+فنل اجتناب گیر.ات را ب، هدیهدست عمو را رد نکن ردرردن اجتناب

 رورردن آگاهی
دستش را های ضد و نقیض جواب

 .روررد
 اسم+فنل یافتن-آگاهی

 گرفتن نگهداری
دست تهارهای خواستند های میبلشویک

 روسیه را بگیرند.
 اسم+فنل رمک

-تغییر

 حالت
 شکستن

الاهی! صورت بچه را  دستت بشکند

 ربود رردی.
 اسم+فنل نفرین

 نگه داشتن صبر
رنی؟ یک لحظه ا فریاد برآورد: چه میمل

 .داردست نگه
 اسم+فنل صبر

-جستجو

 رردن
 پیدا رردن

های پهشکی به رشور ما در زمینه

دست پیدا ررده های مهمی پیشرفت

 .است

 اسم+فنل یافتن-آگاهی

 پیش مکان

 را گرفته تا پس نیفتد. دست پیش

و همه چیه را برایشان  دستی رردپیش

 تنریف ررد.

 بترتی

 ترتیب

 اسم+صفت

 اسم+اسم

 تنگ طول
 اشدستیتنگفروشی وی از سر دست

 بوده است.
 صفت+اسم دارایی

 تنها تنداد
همة رارها را انجام  تنهادستخودش 

 داد.
 اسم+صفت تنداد

 +صفتاسم بدن-عضو نویسد.می دست چپبا  چپ جهت
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 دستور آییباهمقالب  مثال آهمعنصر با قالب

 

 

 راست

، چپدستهای پرستهمه وطن

 گوششان به رادیوی لندن است.

و سپس به دست  ستدست رابپیچید به 

 چپ.

-، سیاست محافظهدست راستحهب 

 رندرارانه را دنبال می

است و همیشه موقع  دستراسترضا 

 شود.امتحان اهیت می

، دست چپ و راستم را شناختموقتی 

 شروه به رار رردم.

 رنم.خودم می دست راستتو را 

 سیاست

 

 جهت

 سیاست

 

 بدن-ویژگی

 

 یافتن-آگاهی

 

 رابطه

 

 

 صفت+اسم

 خالی اندازه
مراجنت  دست خالینتایجی گرفت و 

 نکرد.
 اسم+صفت اندازه

 دراز طول

. جسم سرد دستش را دراز رردشازده 

 توی دستش بود.

 بی پاسخ نخواهد ماند. دست درازیاین 

 جهت

 

 تجاوز

 اسم+فنل

 اسم+اسم

 شیطان آفرینش

همیشه به شما مواد تنارف  دست شیطان

 رند.می

را از  دست شیطانبازی بود، حقه عجب

 بست.پشت می

 ههنی-ویژگی

 فریب
 اسم+اسم

 غیب پنهان
مرا رو به روی او سبه  دست غیبییک 

 بود.ررده
 اسم+اسم متافیهیک

 نمکبی مهه

است، به هر رس نیکی  نمکدستش بی

 بیند.رند بدی میمی

پهد است، و هر چه می نمکدستش بی

 بدمهه است.

 سپاس

 

 مهه

 م+صفتاس

 آلودخون آغشته
آلود های او خوندستآید، از او بدم می

 است.
 اسم+صفت مردن-سببی

 حنا ماده
دست دادگاه ره حکم بازداشت او را داد، 

 .همه در حنا ماند
 زمان

-اسم+حرف

 اضافه+اسم
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 دستور آییباهمقالب  مثال آهمعنصر با قالب

 بهن اصابت
این بیچاره دلش را به چه چیه تو خوش 

 ؟ به زبان خوشت؟به دست بهنترند؟ 
 دعوا

-حرف

 اضافه+اسم+فنل

 بلند طول
 دست بلندیپدرم در رار م نوی واقناً 

 داشت و منرره بود.
 اسم+صفت ریفیت

-جهت

 عمودی

 بالا

 پایین

 شد.یکی دو صفحه بیشتر نمی دست بالا

 ارزد.ههار تومان میده دست پایین
 اسم+صفت مقدار

 بالا جهت
بسیار است. رارش  دست بالای دست

 نداشته باش.
 +اسم+اسماسم قدرت

-عضو

 بدن
 دست

برسانید به  دستبهدستاین بلیت را 

 راننده.

عروس و  به دست دادندستهنوز رسم 

 داماد متروک نشده بود.

-دست به دست مییکی ههار تومان 

 .شدند

 .گردددست میبهدستهایش نسخه

و  دست هم بدهیمبهدستبهتر است 

 دیگر باشیم.پشت و پناه هم

ره رحیم  ده بودمدست رردستآنقدر 

 رفته بود.

دست روی دست م ل مهمان بشینم و 

 ؟بگذارم

 حالت

 مراسم

 

 تغییر

 پرارندن

 اتحاد

 

 زمان

 عمل

-اسم+حرف

 اضافه+اسم

 ترتیب

 آخر

 اول

 دوم

 به این نتیجه رسید. آخردست

 دست اول.جنس 

-را با صرفه دومشدستپدرش رادیوی 

 بود.جویی خریده

 ترتیب

 ریفیت

 ریفیت

 اسم+اسم

 رار فنالیت

دست هیچ رس پیش ننهاد و عیسی خود 

 .به رار نشد

 .انددست به رار شدهدشمنان 

 .انددست به راری نهدهحضرات هنوز 

 عمل

 

 عمل

 عمل

-اسم+حرف

 اضافه+اسم

 اسم+اسم-ویژگیبه هر چیهی دست بهند  دستش طلاست طلا ماده
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 دستور آییباهمقالب  مثال آهمعنصر با قالب

 شود.زیاد می

. راری ره بکند نقص دستش طلاست

 ندارد.

 اعتقادی

 

 ههنی-گیویژ

 رم اندازه

رنگ بهههار تا بطری رنگ دست رمبوفه 

 دارد.

 .رم گرفتدستهرگه نباید حریف را 

 از او ندارد. رمیدستخودش هم 

 اندازه

 ارزش

 شباهت

 اسم+صفت

 پر اندازه
به خانه  دست پرآورد، همیشه میوه می

 گشت.بازمی
 اسم+صفت حالت

-عضو

 بدن
 پا

داری رند و هم خانهندارد ره  دست و پا

 داری.هم بچه

دست و پای خود را گم تنجب ررد و 

 .ررد

رند تا مربی شاگرد را وارد آب می

 .وپا بهنددست

دیدم ره در وسو آن خواب آتش می

 .زنمپا میودست

در هر صورت  دست و پایی بهنمهر 

 رلاهم پس منرره است

پا ودستاش برای او رار توی اداره

 .بودررده

دست و پایش بسته م مستقل نیست و آد

 .است

 توانایی

 

 شدن-گیج

 شنا

 تلاش

 

 تلاش

 

 تهیه

 توانایی

 اسم+اسم

 اسم+اسم+فنل

-عضو

 بدن

 پنجه

 

 

آن شیرازی را  در آشپهی  دست و پنجة

 امتحان رردند.

دخترم. این  ات درد نکنددست وپنجه

 وسایل را بردار.

آیند و اگر لوطی هستند، امشب می

 .رنندنرم می پنجهودست

 پنجه نرم بکند.ودستباید با دشواری 

 توانایی

 

 دعا

 رشتی

 

ادراری 

 )تجربه(

 اسم+اسم
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 دستور آییباهمقالب  مثال آهمعنصر با قالب

-عضو

 بدن
 دل

 آنها خیلی باز است. دست و دل

دست و دلش به توانست قالی ببافد، نمی

 .رودرار نمی

 این جوان پاک است دست و دل

دست و دلم رفتم، هر وقت به روچه می

  لرزیدمی

 بخشش

-ویژگی

 فیهیکی

 اخلاق

 اضطراب

 اسم+اسم

 

-عضو

 بدن

 دهان

 سر

 دست

 سینه

 رمر

 باشی؟ دهانبهدستخواهی تا ری می

شد و برای همیشه از  سربهدستبالاخره 

 دستش راحت شدم.

 شده است دستبهدستاین رتاب بارها 

 ایستاده بود. سینهبهدستتوی عکس 

مقابل او  رمربهدستالملوک شمس

 بود.ایستاده 

 وضنیت

 ههنی-ویژگی

 مالکیت

 ههنی-ویژگی

 ههنی-ویژگی

-اسم+حرف

 اضافه+اسم

 آماده داشت نقدبهدستهای همیشه جواب نقد بازرگانی
-اسم+حرف

 اضافه+اسم

 دقت رد شد. عصابهدستاز رنار ساحل باید  عصا ابهار
-اسم+حرف

 اضافه+اسم

 لباس
 یقه

 گریبان

-می یقهبهدستچیه ها سر همهبنضی

 شوند.

 گریبانبهدستگونه افکار نویسنده با این

 بود.

 جدال

 ههنی-ویژگی

-اسم+حرف

 اضافه+اسم

-آگاهی

 یافتن
 مصارهاسم+بن حیوان-نوه دست آموز؛ طوطی دست آموزپرنده  آموز

 آورد آوردن
این موسسه بسیار اندک  آوردهایدست

 است.بوده
 ماضیاسم+بن دارایی

 باف خیاطی
ررباسی باب  بافدستهای پارچه

 ایرانیان آنجا بوده است.
 مضارهاسم+بن خیاطی

 برد بردن
دزد به رلی  برددستدار بر اثر چند گله

 بود.فقیر شده
 ماضیاسم+بن دزدیدن

 اسم+اسم رویداد-حالتمرا تنها گذار شب را  دست روزگار روزگار زمان
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 دستور آییباهمقالب  مثال آهمعنصر با قالب

 ام.نوشیده

 بحث  -6

باا اساتفاده از رویکارد  (0219) و گلباخ و رلسنیکوا (1331)  آیی واژگانی را ملچوکباهم

اند، اما این رویکارد هایچ توضایحی در ماورد انگیاهة منناایی ترریاب نقشی تبیین ررده-واژی

هاا اساتوار آیی واژگانی ندارد. این رویکرد بر اساس تجارب پیشاین ماا از واژهواژگانی و باهم

دهاد. ها باه دسات نمایر هم قرار گرفتن واژهنیست و اطلاعی در مورد تجارب ما از شیوة رنا

نقشای -هاای رویکارد واژیآیی واژگانی، استناره یکی از بهرگترین چاالشمخصوصاً در باهم

-رنند. این مقاله نشان میآیی دو حس را متهلهل میاست، چرا ره عناصر متناقضی توضیح باهم

یاا  فرهنگایاسااس قالاب  چگونه ممکن اسات بار "دست"آیی فنلی و اسمی واژة دهد باهم

 به هم پیوند بخورد.  استناری

از مطرح رردن منناشناسی قالبی بیشاتر بارای  (a1311 ،1310 ،1311، 1311) هدف فیلمور

 (0229) . هر چند روپنهوفر و همکاارانبوده استنت قالب های زبان و تهیة فرهنگتبیین واژه

آیای واژگاانی و طلاعات مهمی در ماورد بااهمشود به انت میدارند ره از طریق قالباظهار می

ای دست یافت، اما این اطلاعات به صورت ضمنی و غیرمستقیم اسات. در های چندواژهعبارت

آیای واژگاانی اسات باا اساتفاده از هایی را ره در پاس بااهمدهیم ره انگیههاین مقاله نشان می

 توان نشان داد. منناشناسی قالبی می

های استناری در زبان روسی را بار اسااس ( ساخت1332) یا و اپاریناهمچنین، سندمیرسکا

است. وی منتقد است ره باا در نظار گارفتن عامال اساتناره  بندی رردهمنناشناسی قالبی طبقه

آیی را در منناشناسی هم باهم (1334) توان تبیین ررد. تلیا و همکارانآیی را خیلی بهتر میباهم

هاای ایان مقالاه باه ایان دو اناد. دادهی استناره و مجاز در نظار گرفتاههاقالبی به همراه عامل

آیی در قالاب های بسیاری دارد، با این تفاوت ره موضوه این مقاله انگیهة باهمپژوهش شباهت

)دست( است و استناره و مجاز در این مقاله بر اسااس منناشناسای قاالبی تنریاف  بدن-عضو

 شده است.

بر اساس  استناره و مجاز ،آییی واژگانی بدون تنریف سه اصطلاح باهمآیتبیین انگیهة باهم

ای از یاک قالاب در رناار آیی واژگانی را قرار گرفتن واژهمنناشناسی قالبی ممکن نیست. باهم
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رنیم. اساتناره را نگاشات ای در قالبی دیگر و ساخت ترریبی در قالبی مشخص تنریف میواژه

رنیم راه در قالب تنریف می-به-رنیم. مجاز را نیه نگاشتی قالبیر میاز قالبی به قالب دیگر تنب

گیری از این ساه مفهاوم تبیاین ها زیرمجموعة قالب دیگری باشد. حال با بهرهآن یکی از قالب

ها به ساادگی باا اساتفاده از شود. باید دقت داشت ره برخی از ترریبآیی ساده میانگیهة باهم

 . آیی قالبی قابل تبیین هستندباهموم های واژگانی و مفهقالب

آیاد. اول، واژة هایی از دو قالب سه حالت ممکان پدیاد مایاز سوی دیگر، از ترریب واژه

آ توصیفی برای واژة پایه است و در نتیجه قالب واژة پایه به رل ساخت تساری پیادا رناد. باهم

-دن را مشاخص نمایاد آنب-اگر عضو "راستدست"( ترریب ب9برای نمونه، در م ال شکل )

آ به رل ساختار تسری پیادا رناد و گیرد. دوم، مننای واژة باهمقرار می بدن-عضوگاه در قالب 

( نشاان داده شاده اسات، الاف9عضو پایه را در برگیرد. برای م ال، همان طور راه در شاکل )

الب واژة پایه آ بر قگیرد و مننای قالب واژة باهمقرار می جهتدر قالب  "راستدست"ترریب 

آ و عضاو چیره شده است. سوم، قالب ترریب ساخته شده به طور مستقیم با قالب عضاو بااهم

دسات "پایه در ارتباط نیست و به قالبی جدید پیوند داده شده است. برای نموناه، در سااخت 

 نیست.  جهتو  بدن-عضوهای ارتباط مستقیمی بین این قالب با قالب سیاستدر قالب  "چپی

پاذیر اسات. ها امکانگیری از قالبها صرفاً با بهرهای از ترریبآیی دستهرسی انگیهة باهمبر

شود؛ هماین ای دارد و از آن برای نشان دادن جهت استفاده میبدن )دست( قابلیت اشاره-عضو

شاود. از ساوی مایمنجار  جهاتاز قالاب  "چپ"و  "راست"های آیی آن با واژهنکته به باهم

شاود در یاک جهات آیی ندارد، زیرا دست همیشه نمیبا دست باهم "غرب"و  "شرق"دیگر، 

-ثابت قرار گیرد بلکه با توجه به راستایی ره بدن در آن قرار گرفته است تغییر و تحول پیدا می

 رند. 

-ممکن می مجازو  استنارههای ها با استفاده از قالبآیی گروه دیگری از ترریبانگیهة باهم

جهاات عماودی را  "دسات"( نشان داده شده در حالت عادی 1طور ره در شکل )نشود. هما

 "بالاا"و  "دست"آیی انگیهة باهم "زیاد بالا است"تواند نشان دهد، اما تنها از طریق استنارة می

عااملی راه واژة  "دسات روزگاار"شاود. در ترریاب ممکن می اندازهو تولید ترریبی در قالب 

، باشادمای "روزگار انسان اسات"ب استناری رند قالبه هم متصل می را "روزگار"و  "دست"

تواند دست داشته باشد. از آنجا ره دست با انساان پس می ،نتیجه اینکه اگر روزگار انسان باشد
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 "دست روزگار دسات انساان اسات"تواند ترریب شود فقو در حالت استناری است ره به می

دسات "یم ترریبای وجاود نخواهاد داشات. در نهایات تواند تبدیل شود و به صورت مستقمی

گیارد. قارار مای اتفااقیشود ره به عنوان واحدی واژگانی در قالب ای منجمد میواژه "روزگار

واحادی  "دست طبینات"رند با این تفاوت ره ای مشابه را طی میهم مرحله "دست طبینت"

 ننایی برخوردار است. منجمد نیست، بلکه در حالت استناری تا حدودی از شفافیت م

ای است ره نمونه "دست شیطان"ها دارای انگیهة فرهنگی هستند. ترریب آییبرخی از باهم

از لحاظ فرهنگی بدانیم ره شیطان ره بوده و چاه اطلاعااتی از آن در  آن باید برای درک مننای

یبای از دو دارای انگیاهة ترریبای اسات و مشخصااً ترر "دست استنمار"اختیار ماست. ترریب 

-است. در مرحلة اول باید بدانیم ره استنمار به چه چیاهی گفتاه مای فرهنگیو  استنارهقالب 

و  "دسات"در جریان است تا بتواند  "استنمار انسان است"شود. در مرحلة دوم قالب استنارة 

 را به هم پیوند دهد.  "استنمار"

 گیری. نتیجه1

ها بر اساس منناشناسی قالبی مورد با دیگر واژه "ستد"واژة  آیی واژگانیدر این مقاله باهم

آ ماورد بررسای قارار هاای بااهمبا واژه "دست"و انگیهة به رار رفتن واژة بررسی قرار گرفت 

اصر قاالبی فنال باا قالاب اساامی آیی فنلی عننشان داده شد ره در باهم به این ترتیب،. گرفت

اسمی عناصر قاالبی اساامی باا هام تناساب قاالبی آیی تناسب قالبی دارد، در حالی ره در باهم

توانساتند شارایطی را بارای دارند. در مواردی ره تناسب قالبی برقرار نبود استناره و مجاز مای

و  بادن-عضاودر قالاب  "دست راست"هایی همچون . برای نمونه، ترریبآیی ایجاد رنندباهم

تناسب قاالبی  مجازو  استناره طریق ، اما دست طبینت از آیی مستقیم هستنددارای باهم جهت

در نهایت نشان داده شد ره گاهی اوقات مواردی هستند ره فقاو در فرهنگای خااص  .یابندمی

فرهنگی اعمال شاده و باه تناساب ر دامنة بقابل تنریف هستند، در این شرایو استناره و مجاز 

 انجامند. قالبی می
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