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Abstract

This paper focuses on the semantic extensions of zadan (to hit) in terms of two vital processes, namely,
metonymy and metaphor by adopting the four-category framework of Riemer (2005) as its analytical tool. It
provides a descriptive-analysis by looking at the data gathered from certain Persian texts such as the eightvolume of Sokhan dictionary. The analysis of the data revealed that all four categories including metaphor,
effect metonymy, constituent metonymy and context metonymy play a role in the semantic extensions of
zadan. Moreover, it was revealed that the aforementioned patterns had a considerable flexibility to explain
the semantic diversity of zadan (to hit) in Persian. The flexibility had two dimensions: a) it had the ability to
explain language specific examples which had compatibility with one of the existing sub-classes and could
easily be placed under one of the suggested classifications; b) it also had the potential to improve the
classifications in placing specific data which had no correspondence in English or Warlpiri by adding some
new sub-categories to Riemer’s framework. Finally, the examination of the semantic diversity of zadan
explicitly shows that out of the two main linguistic devices (i.e., metaphor and metonymy), metonymy by far
plays a more significant role in creating the semantic diversity for the verb zadan and the semantic
extensions are mainly the results of functions of metonymy and post-metonymy.
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گسترش معنایی فعل «زدن» محصول مجاز یا استعاره؟
تحلیلی در چهارچوب الگوی چندمعنایی چهارمقولهای


 فاطمه بهرامی
بهناز شیخانیان پور

چکیده
پژژژوهش حا،ژژر ،روشهژژای گسژژترش مینژژایی فی ژ «زدن» را ،بژژا تأکیژژد بژژر دو فراینژژد مهژژم اسژژتیاره و مبژژاز و بژژر اسژژا

ن ری ژ

چنژژدمینایی چهارمقولژژهای ریمژژر ( )1002بررسژژیکژژرده اسژژ م ملالیژژه از نژژوع توصژژی ی -تحلیلژژی بژژوده و دادههژژا بژژه شژژیو
کتابخانژژهای و از فرهنژژه هش ژ جلژژدی سژژخد گژژردآوری شژژدهانژژدم تحلی ژ شژژواهد ،حژژاکی از آن اس ژ

کژژه هژژر چهژژار مقولژژه

پیشژژنهادی ریمژژر ،در گسژژترش مینژژایی فیژژ زدن دخیژژ انژژدم هژژمچنژژید ،تحلیژژ نشژژان مژژیدهژژد کژژه کژژالنالگژژوی ریمژژر ،از
انیلژژژاز زم در تبیژژژید تمژژژامی تنوعژژژات مینژژژایی «زدن» منلبژژژا بژژژا شژژژواهد زبژژژانویژژژژه فارسژژژی برخژژژوردار اسژژژ
انیلژژازپژژذیری از دو جنبژژه ابژژ طژژرخ اسژژ  :نخسژژ

ایژژژد

م ژژالهژژایی کژژه گسژژترش مینژژایی ویژژژهای در فارسژژی را بازنمژژایی

مژژیکننژژد امژژا بژژهراحتژژی لی ژ یکژژی از زیرطبقژژههژژای پیشژژنهادی ریمژژر وا ژ مژژیشژژوند ،و دوم مژژواردی از گسژژترش مینژژا کژژه
نیازمنژژد افژژزودن زیرطبقژژهای خژژاب بژژه الگژژوی ریمژژر ،هسژژتندم درنهایژژ  ،بررسژژی دامنژژ تنوعژژات مینژژایی «زدن» در فارسژژی
بژژهصژژراح

نشژژان مژژیدهژژد از میژژان دو ابژژزار اصژژلی اسژژتیاره و مبژژاز بژژهعنژژوان عوام ژ زیربنژژایی دخی ژ در گسژژترش مینژژایی،

عام مبژاز بژا فاصژله فاحشژی نسژب

بژه اسژتیاره در ایبژاد تنژوع مینژایی بژرای ایژد فیژ در زبژان فارسژی دخیژ اسژ

و مینژایی

متیددی محصول تأثیر مباز یا پسامبازها اس م
کلیدواژهها:
فی «زدن» ،ن ری چندمینایی چهارمقولهای ،گسترش مینا ،استیاره ،مباز
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 .1مقدمه
در زبژژانشناسژژی شژژناختی ،پژژن :عام ژ « :اسژژتیاره ،مبژژاز ،تیمژژیم ،تخصژژیص و تبژژدی طژژرخواره تصژژویری» ،2بژژهعنژژوان
مهژژمتژژرید عوامژژ گسژژترش مینژژایی واحژژدهای زبژژانی و بژژالتب چنژژدمینایی شژژناخته مژژیشژژوند (کژژایکنز 2و زوادا،

9

)xii-xiv :1002م در اشژژژاره بژژژه چنژژژدمینایی حاصژژ از دو عامژژ اسژژژتیاره و مبژژژاز در آثژژژار متیژژژددی بژژژه روابژژ و
بژژرهمکژژنش ایژژد دو «فراینژژد» 2و عژژدم وجژژود مژژرز ژژاط میژژان اسژژتیاره و مبژژاز اشژژاره شژژده گنگژژاه کنیژژد بژژه بارسژژلونا

2

( ،)1000دیژژژرون 6و پژژژورینگز ،)1001( 1وارن )2331( 1و گوسژژژنز])2332،2330( 3م از جملژژژه دیژژژدگاههژژژای متمرکژژژز
بژژژر ایژژژد مو،ژژژوع ،ن ریژژ «چنژژژدمینایی چهارمقولژژژهای» 20ریمژژژر )1002( 22اسژژ  ،کژژژه در صژژژورتبنژژژدی از ن ریژژ
«اسژژتیاریژژژ مبژژازی» گوسژژنز تژژأثیر پذیرفتژژه اسژژ م البتژژه پژژژوهشگژژران دیگژژری نیژژز تحژژ

تژژأثیر ن ریژژ گوسژژنز،

ملالیژژاتی پیرامژژون بژژرهمکژژنش اسژژتیاره و مبژژاز انبژژام دادهانژژد کژژه از آن میژژان مژژیتژژوان بژژه گیژژررت )1001( 21
اشژژارهکژژردم امژژا ریمژژر در طژژرخ ن ریژژهاش بژژه طژژور خژژاب بژژه رابژ

و ت ژژاوتهژژای ن ریژ خژژود و گوسژژنز و وامژژداری

بژژژه او تصژژژری مژژژیکنژژژدم وی بژژژا ملالیژژژه افیژژژال دارای م هژژژوم «زدن/برخژژژوردکردن» ،29در زبژژژانهژژژای انگلیسژژژی و
والپیژژری ،بژژه چهژژار روش کلژژی گسژژترش مینژژا ا ژ اس ژ
مؤل ژژه و باف ژ م بژژر ایژژد اسژژا

کژژه عبارتنژژد از :کژژاربرد اسژژتیاری و سژژه نژژوع مبژژاز تژژأثیر،

و بژژا توجژژه بژژه دامنژژه وسژژی تنوعژژات مینژژایی فی ژ «زدن» در زبژژان فارسژژی ،در نوشژژته

حا،ژژر بژژرآنیم سژژازوکارهای دخیژژ در گسژژترش مینژژایی ایژژد فیژژ را بررسژژی کنژژیم و بژژه طژژور خژژاب در پژژی
پاسخگویی به پرسشهای زیر هستیم:
)2

کدام الگوهای گسترش مینایی پیشنهادی ریمر ( )1002در چندمینایی فی «زدن» در فارسی دخی اس ؟

)1

تنوعات مینایی زبانویژه در گسترش مینایی «زدن» در فارسی چگونه در الگوی ریمر تبیید میشوند؟

)9

کدامیک از عوام گسترش مینایی استیاره و مباز بیشترید تنوعات مینایی برای «زدن» را حاص میکند؟

پیرامژژون مو،ژژوع مژژورد بحژژ

پژژژوهشهژژای متیژژددی صژژورت گرفتژژه اسژژ م فژژامیلی ( )1006جزایژژر مینژژایی

برخژژی افیژژال سژژبک را بررسژژی کژژردهاسژژ م عمژژوزاده و بهرامژژی ( )2932چنژژدمینایی حاصژژ از عملکژژرد نیژژروی
محرکژژه در سژژازه فیلژژی افیژژال مرک ژ حاص ژ از «کژژردن» و «داشژژتد» در الگژژوی بروگمژژان ( )1002را بررسژژی کژژرده
انژژد و ایژژد الگژژوی ن ژژری در ملالیژژه خانبژژازی ( )2931بژژرای افیژژال سژژبک «زدن» و «کشژژیدن» و سژژللانی و همکژژاران
( )2936در چنژژژدمینایی فیژ ژ سژژژبک «گژژژرفتد» نیژژژز اتخژژژال شژژژده اسژ ژ م هژژژمچنژژژید گل ژژژام و همکژژژاران ()2930
1. image-schema transformations
2. H. Cuykens
3. B. Zawada
 2م ریمر در کتابش بر «فرایند» زبانی بودن استیاره و مباز تأکید داردم در در نامهها و دانشنامههای دیگری اید دو را بهجای «فرایند» ،با ل ظ «پدیده» میرفی
کردهاندم ما در حرز ریمر منا شه نکردهایم و آن را همچون یکی از پیشفرضهای او در اینبا مسلم انگاشتهایمم
5 . A. Barcelona
6 . R. Dirven
7 . R. Pӧrings
8 . B. Warren
9 . L. Gossens
10 . four category theory of polysemy
11 . N. Riemer
12 . D. Geeraerts
)13 . percussion and impact (P/I
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فاطمه بهرامی و بهناز شیخانیان پور

طژژرخوارههژژای مژژؤثر در چنژژدمینایی فی ژ سژژبک «شژژدن» و عمژژوزاده و همکژژاران ( )2932فی ژ سژژبک «گژژرفتد» را در
انگژژاره چنژژدمینایی اصژژولمنژژد واکژژاوی کژژردهانژژدم برخژژی ملالیژژات دیگژژر ماننژژد افراشژژی و جوکنژژدان ( )2939و
افراشژژی و عسژژگری ( )2936بژژه ترتی ژ چنژژدمینایی افیژژال حسژژی «شژژنیدن» و «دیژژدن» را بژژر مبنژژای الگژژوی ن ژژری تیلژژر
بررسژژی کژژرده و شژژبک مینژژایی افیژژال را ترسژژیم نمژژوده و کژژارایی سژژاختار مقول ژ مینژژایی مبتنژژی بژژر شژژباه

خژژانوادگی

و زنبیژژره هژژای میژژانی را ارزیژژابی کژژردهانژژدم گنژژدمکار ( )2932بژژا هژژدز نقژژد ردهشناسژژی وااگژژانی ،چنژژدمینایی
«خژژوردن» را در ایژژد الژ

محژژک زده اسژ م از جملژژه ملالیژژاتی کژژه بژژا اتخژژال دیژژدگاه درزمژژانی رونژژد چنژژدمینا شژژدن

افی ژال را در چژژارچوش شژژناختی و ترسژژیم طژژرخوارههژژای تصژژویری مژژورد توجژژه داشژژتهانژژد مژژیتژژوان بژژه چنگیژژزی و
عبژژژدالکریمی ( )2932بژژژرای افیژژژال «بریژژژدن» و «انژژژداختد» ،عبژژژدالکریمی و چنگیژژژزی ( )2936بژژژرای فیژژ «گژژژرفتد» و
صبوری و همکاران ( )2931برای افیال «ایستادن» و «نشستد» اشاره کردم
از ایژژد میژژان ،مژژرتب تژژرید اثژژر بژژه لحژژا ،مو،ژژوعی ،مقالژژه کریمژژیدوسژژتان و روحژژیبژژایگی ( )2932اسژژ

کژژه

بژژهاختصژژار بژژه برخژژی ن ژژرات ایشژژان اشژژاره مژژیشژژودم نویسژژندگان بژژا بهژژرهگیژژری از م ژژاهیم طژژرخواره سژژرنمون و
اسژژتیارههژژای م هژژومی ،تیژژدد مینژژایی فیژ سژژبک «زدن» را بررسژژی و اشژژاره مژژیکننژژد گسژترش مینژژایی فیژ زدن لیژ
سژژه طژژرخوار پیشژژنهادی شژژام  )2 :طژژرخوار سژژرنمون از طریژژا برجسژژته سژژازی عناصژژر اعمژژال نیژژرو ،تمژژا

لح ژژه

ای و حرک ژ  )1 ،طژژرخوار فرعژژی بژژا حژژذز م ژژاهیم اعمژژال نیژژرو و ،ژژربه و نیژژز برجسژژتگی عناصژژر مینژژایی تمژژا
(غیرلح ژژه ای یژژا دا ژژم) و ایبژژاد تسییژژر در سژژلحی م ژژروض و  )9طژژرخوار فرعژژی از طریژژا حرکژژ

دادن مرزنمژژا

توس گذرنده و رار دادن آن درون یک فضای م روض اب تبیید اس م
هژژمچنژژید بژژرای طژژرخواره سژژرنمون ،سژژه زیرمبموعژژه برمژژیشژژمرندم مژژ الوصژژد دلیژژ
طژژرخواره اصژژلی و ت کیژژک از دو طژژرخواره فرعژژی بژژهصژژراح

بیژژاننمژژیشژژودم چنژژید بژژهن ژژر مژژیرسژژد کژژه در

طژژرخواره اصژژلی هژژر چهژژار مؤل ژژه سژژرنمون شژژام «نیژژرو ،تمژژا  ،حرک ژ
«زدن» ح ژژظ و تنژژوع مینژژایی زیرمبموعژژهای تنهژژا براسژژا

رارگژژرفتد آنهژژا لیژژ

و تژژأثیر» بژژهعنژژوان مشخصژژههژژای مینژژایی

برجسژژتگی یکژژی از ایژژد مول ژژههژژا ایبژژاد مژژیشژژود ،امژژا

طژژرخوارههژژای فرعژژی از حژژذز یژژک یژژا دو مؤل ژژه مینژژایی سژژرنمون حاصژژ مژژیآینژژدم بژژهایژژد ترتیژژ

«زدن» را در

«بیضژژی خژژوراکیهژژا را سژژرما زدهبژژود» لیژ طژژرخواره سژژرنمون ژژرار مژژیدهنژژدم ایشژژان بژژهد ژ ااهژژارمیدارنژژد کژژه در
کژژارکرد فژژون ،عنصژژر تژژأثیر در طژژرخواره سژژرنمون ،برجسژژتگی یافتژژه ،امژژا مسژژأله ایژژدجاس ژ
در م ژژال مژژذکور را حام ژ مشخصژژه «حرک ژ » حتژژی در م هژژوم تبریژژدی آن دانس ژ

کژژه مشژژک بتژژوان «زدن»

در حژژالی کژژه طبژژا ن ژژر ایشژژان

اعژژدتا «زدن» سژژرنمون ،بایژژد حامژ هژژر چهژژار مؤل ژژه مرکژژزی مینژژایی باشژژدم نکتژژه ابژ لکژژر دیگژژر آنکژژه علژژیرغژژم
تأکیژژد بژژر بررسژژی چنژژدمینایی فی ژ سژژبک «زدن» در عنژژوان مقالژژه ،در مژژتد بژژه دفیژژات بژژه شژژواهدی از تنژژوع مینژژایی
«زدن» در مقام فی سنگید/اصلی استناد شدهاس م «ته ریحانها را با کارد بزن» نمونهای از اید دس

اس م

بژژا توجژژه بژژه تو،ژژیحاتی کژژه از ن ژژر گذش ژ  ،در تحقیقژژات صژژورت گرفتژژه کمتژژر بژژر فراینژژدهای مبژژاز و اسژژتیاره
در گسژژترش مینژژای افیژژال تمرکژژز شژژده و اغلژژ

پژژژوهش هژژا بژژا تاکیژژد بژژر مقژژو ت شژژیاعی و طژژرخ واره هژژای

تصژژویری صژژورت گرفتژژه انژژدم مقالژژه حا،ژژر بژژا تمرکژژز بژژر حژژوزه م هژژومی «زدن» ،گسژژترش مینژژایی در هژژر دو کژژارکرد
فیژژ سژژژبک و سژژژنگید ایژژژد فیژژ را در چژژژارچوش ریمژژژر ( )1002مژژژورد بررسژژژی ژژژرار مژژژیدهژژژدم ایژژژد پژژژژوهش
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توصژژی یژ ژتحلیلژژی اس ژ

و شژژواهد مژژورد اسژژتناد بژژه شژژیوه کتابخانژژهای از مژژدخ »زدن» در فرهنژژه  1جلژژدی سژژخد

( )2912استخراجگردیدهاس م
در ادامژژه ،نخس ژ

مژژروری بژژر مبنژژای ن ژژری خژژواهیم داش ژ

از آن  12مینژژی مژژذکور لی ژ مژژدخ «زدن»

و پژ

در فرهنژژژه سژژژخد در بافژژ جمژژژالت نمونژژ منژژژدرج در خژژژودع فرهنژژژه در الگژژژوی چنژژژدمینایی ریمژژژر تحلیژژ و
دسژژتهبنژژدی مژژیشژژوند و نهایتژژا جم ژ بنژژدی ،نتژژای :حاص ژ از تحلی ژ و پاسژژخ پرسژژشهژژای ملروحژژه ارا ژژه مژژیگژژرددم
بژژدون شژژک عژژدم امکژژان بررسژژی پیکژژر زبژژانی وسژژی تژژر و دسترسژژی بژژه کاربردهژژای جدیژژدتری کژژه احتمژژا در
فرهنهها ثب

نشدهاند ،محدودیتی برای پژوهش حا،ر اس م

 .2مبنای نظری
در ابتژژدا بژژه عنژژوان پژژیش درآمژژدی بژژرای ورود بژژه میرفژژی ن ریژژه ،نگژژاه کوتژژاهی بژژه مسژژأله مرزبنژژدی مبژژاز و اسژژتیاره و
رواب ژ میژژان آن دو از دیژژدگاه ریمژژر و گوسژژنز خژژواهیم داشژژ م بژژهمن ژژور ش ژ ازسژژازی م ژژاهیم ،در میرفژژی ن ریژژ
چنژژدمینایی ریمژژر ،بژژه م ژژالهژژایی از کتژژاش او استنادخواهدشژژدم زم بژژه لکژژر اس ژ چهژژار روش گسژژترش مینژژایی در
الگژژوی ریمژژر ،هریژژک دارای زیژژربخشهژژایی اس ژ

کژژه ممکژژد اس ژ

لی ژ مژژدخ «زدن» فرهنژژه سژژخد ،متنژژااری

بژرای آنهژا یافژ نشژود ،مژ الوصژد میرفژی اجمژالی تمژامی زیژربخشهژا نمایژانگر د ژ
بح

ن ژر ن ریژهپژرداز و جامییژ

اس م

 1 .2استعاره و مجاز

مبژژاز و اسژژتیاره دو فراینژژد مهژژم در بح ژ

رواب ژ مینژژایی هسژژتند کژژه بژژهعنژژوان راهکارهژژای اصژژلی گسژژترش مینژژا از

مینژژای «هسژژتهای» 2بژژه مینژژای «گسژژترشیافتژژه» 1شژژناخته مژژیشژژوند و رواب ژ «چنژژدمینا» 9را حاص ژ مژژیکننژژد (ریمژژر،
)216-211 :1002م بژژا اینکژژه در سژژن

میناشناسژژی و فژژد شژژیر ،تقسژژیم فراینژژدهای گسژژترش مینژژا بژژه دسژژ کژژم دو

فرایند مباز و اسژتیاره ،بسژیار مقبژول اسژ  ،امژا ترسژیم خلژی ژاط کژه مژرز میژان دو فراینژد را میژید کنژد و همچنژید
برشمردن ویژگیهای د یا آنها هنوز مح اختالز میان میناشناسان اس م
ریمژژر ( )213-232 :1002در مرزبنژژدی مبژژاز و اسژژتیاره بژژه دو «ابهژژام لاتژژی» اشژژاره مژژیکنژژدم اولژژید ابهژژام بژژه مسژ ل
«حژژژوزههژژژای م هژژژومی» مربژژژوی مژژژیشژژژودم برخژژژی از محققژژژان (از جملژژژه تعرنعژژژر 12 :2311 ،2لیکژژژاز111 :2311 ،2

 2م اهمی

ن ر لیکاز به خاطر نقش و ن ول و تأثیر ویژهاش در میناشناسی شناختی بیشباه

1 . core meaning
2 . extended meaning
3 . polysemous
4 . M. Turner
به ن ول چامسکی بید نحوشناسان نیس م همید باع میشود

تأکید ویژه ای بر ن ر او داشته باشیم و نسبتش را با ن ر دیگران بیشتر بسنبیمم لیکاز در کتاش 2311اش که شاید مهمترید پژوهش او باشد ،از دو اصلالخ
«حوز مبدأ» ( )sourceو «حوز مقصد» ( )targetاست اده کرده اس

(ب  ،)111لیکاز و جانسون در پسگ تاری که در سال  1009بر کتاش مشترکشان

( )2310نوشتهاند ،باز بر همید دو اصلالخ تأکید ویژه کردهاندم لیکاز و نیز جانسون تأکید می کنند که استیاره حاص نگاش
نگاش

دو حوزه اس

و مباز حاص

در یک حوزهم همید م اهیم لیکاز و جانسون را ریمر با اصلالخ «بیناحوزهای» و «درونحوزهای» بیان کرده اس م روشدترید صورتبندی از اید دو

م هومی که لیکاز و جانسون بکار بردهاند در پسگ تار کتاش 2310شان بیان شده اس م

گسترش مینایی فی «زدن» محصول مباز یا استیاره؟ ممم
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فاطمه بهرامی و بهناز شیخانیان پور

لیکژژژاز و تعرنعژژژر )202-209 :2313 ،بژژژر ایژژژد عقیژژژدهانژژژد کژژژه مبژژژاز را بایژژژد فراینژژژد/انتقالی «درونحژژژوزهای»
بژژهحسژژاشآورد ،حژژال آنکژژه اسژژتیاره «بینژژاحوزهای» 1اس ژ م امژژا بژژرای برخژژی دیگژژر هویژ

2

حژژوزه در تمژژایز اسژژتیاره و

مبژژاز ملژژرخ نیسژ م دومژژید ابهژژام بژژه مسژژأله «مبژژاورت» 9در مبژژاز مربژژوی اسژ م برخژژی میتقدنژژد کژژه حژژدود و ثسژژور
مبژژاورت در مبژژاز مشژژخص نیس ژ م م ژ ال مژژیتژژوان از «رویژژدادهایی» نژژامبژژرد کژژه بژژه خژژودی خژژود بخشژژی از رویژژداد
«زدن/برخژژوردکردن» نیسژژتند ،امژژا در «مبژژاورت» آن ژژرار دارنژژد بژژهعنژژوان نمونژژه ،در مبژژاز سژژنتی « »hitبژژهجژژای
« »woundمبژژاورت ،برخاسژژته از رابل ژ «علّژژی و میلژژولی» اس ژ م امژژا چنژژید مبژژاورتی در همژژه حژژا ت میتبژژر نیس ژ
زیژژرا عمژ «زخمژژیشژژدن» مژژیتوانژژد در اثژژر رخژژدادی بژژه غیژژر از «زدن» نیژژز ایبژژاد و هژژمچنژژان بژژا فیژ «زدن» و م ژژاهیم
مشژژابه بیژژانشژژود2م «،ژژرش» در مینژژای «ریژژتم» (انژژوری )2122 :2912 ،مشژژابه چنژژید و،ژژییتی را در زبژژان فارسژژی نشژژان
مژژیدهژژدم در جملژژهای ماننژژد «بهتژژرید تصژژنیدهژژای عژژارز از حی ژ

وزن و آهنژژه و ،ژژرش همژژید تصژژنیدهاس ژ »،

جانشژژینی وااه «،ژژرش» بژژه جژژای «ریژژتم» مشژژهود اس ژ م بنژژابراید در ایژژد مژژوارد مژژیتژژوان تبیژژید را بژژر پایژژه هژژر یژژک از
موارد «استیاره» «،مبازژ استیاره» و یا حتی «مباز» ارا ه دادم
گژژاهی نیژژز یژژک رویژژداد ،نژژه بخشژژی از رویژژداد اصژژلی «زدن/برخژژوردکردن» اسژ

و نژژه بژژه م هژژوم سژژنتی مبژژاز ،در

مبژژاورت آن ژژرار دارد ،بلکژژه روابلژژی از نژژوع «تشژژابه» بژژا رویژژداد «زدن/برخژژوردکردن» بر ژژرار مژژیکننژژد ماننژژدع
جملژ «فکژژری بژژه سژژرم زده» ،کژژه ریمژژر در بحژ

کژژاربرد اسژژتیاری بژژه آن اشژژاره کژژرده و همژژان اسژژتیارههژژای سژژنتی را

شام میشوند (همانجا)م
گوسژژنز ( )2330بژژهنقژژ از ریمژژر ( )211 :1002عنژژوان فراگیژژر« 2اسژژتیاری-مبژژازی» 6را بژژرای ارجژژاع بژژه چهژژار
فراینژژژد حاصژژژ از بژژژرهمکژژژنش اسژژژتیاره و مبژژژاز بژژژهکژژژار مژژژیبژژژرد« :اسژژژتیارهازمبژژژاز»« ،مبازدراسژژژتیاره»،
«مبژژاززداییدراسژژتیاره» و «اسژژتیارهدرمبژژاز»م از ایژژد میژژان نژژوع اول ،یینژژی «اسژژتیارهازمبژژاز» رایژژ:تژژر اس ژ

و بژژه بیژژان

او ،بیشژژترید میژژزان ابهژژام را حاصژژ مژژیکنژژد ()239-232 :2330م او (همژژانجژژا) اصژژلالخ «»beat one's breast
را در مینژژژای « نمژژژایش پژژژر سروصژژژدا و تاحژژژدی مت اهرانژژژه بیژژژان غژژژم و انژژژدوه در حضژژژور دیگژژژران» نمونژژژهای از
«اسژژتیارهازمبژژاز» برمژژیشژژمرد خژژوانش اسژژتیاری از آنبژژا نشژژات مژژی گیژژرد کژژه صژژحنه مژژورد هژژدز اسژژتیاره ،از
طریژژا صژژحنه ای کژژه بژژه لحژژا ،م هژژومی کژژامال مت ژژاوت اس ژ
اسژ م نکتژ ابژ توجژژه ایژژد اسژ

کژژه در ایژژد مژژورد ،نگاشژ

(در ایژژد م ژژال یژژک عم ژ فیزیکژژی) توصژژید شژژده
دو حژژوز م هژژومی ،کژژه طبژژا تصژژور عمژژومی در مژژورد

اسژژتیاره رم مژژیدهژژد ،وجژژود نژژدارد زیژژرا مؤل ژژههژژای درونژژی عمژژ صژژورتگرفتژژه در دو صژژحن «زاریکژژردن در
جم » و «زدن بژه سژین خژود» هژی گونژه شژباهتی بژه هژم ندارنژدم امژا یژک پایژ مبژازی نیژز بژرای ایژد اصژلالخ وجژود
دارد و آن سژژنتی دینژژی در ژژدیم اسژژ  ،کژژه در آن افژژراد هنگژژام اعتژژراز در برابژژر مژژردم ،بژژه سژژین خژژود ،ژژربه

 2م ریمر ( )231 :1002بیان می کند که ابهام مباورت در مبازهای اسمی رم نمیدهد ،بلکه اغل

1 . inter-domain
2 . intra-domain
3 . contiguity
برای افیال ایبادمیشودم م ال و تی ،واا «انگش » به

م هوم «دس » گسترش مینا مییابد ،مرج م اهیم «مبدأ و مقصد» همیشه در مباورت هم هستندم
5 . cover term
6 . metaphtonymy
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مژژیزدنژژدم در ایژژد بافژ

زبژژانی ،م ژژاهیم «حامژ » یینژژی عم ژ فیزیکژژی ،ژژربه زدن بژژه سژژین خژژود و «مقصژژد» کژژه همژژان

بیژژان مت اهران ژ انژژدوه در جم ژ اس ژ کنژژار هژژم ژژرار گرفتژژهانژژد و دو صژژحنه را بژژه شژژیوهای بیشژژتر مبازگونژژه بژژه هژژم
مربژژژوی مژژژیسژژژازندم طبییتژژژا امژژژروزه آن بافژژ

پیونددهنژژژده در لهژژژد کژژژاربران فیژژژال نیسژژ

«اعتژراز» و «زدن» بژژر سژژین خژژود جژژدا از هژژم در ن ژژر گرفتژژه مژژیشژژوندم بژژه ایژژد علژ

اسژ

و بنژژژابراید دو حژژژوز
کژژه گوسژژنز ایژژد م ژژال را

استیاره میانگارد ،اما استیارهای که در آن عوام مبازی نقش تیییدکننده دارندم
 2 .2پسااستعاره و پسامجاز

چنان کژه از ن ژر گذشژ  ،گوسژنز بسژیاری از مژوارد گسژترش مینژایی را نژه کژامال مایژ بژه اسژتیاره ،و نژه مللقژا مبژاز
مژژیدانژژد و همژژید نگژژرش بژژر لژژزوم میرفژژی چهژژار فراینژژد لاتژژا ترکیبژژی ،لی ژ عنژژوان کلژژی «اسژژتیاریژ ژمبژژازی» صژژحه
مژژیگژژذاردم امژژا ریمژژر ( )211 :1002بژژر آن اسژ

کژژه برخژژی گسژژترشهژژای مینژژایی ،بژژیش از آنکژژه ملسمژژه یژژا ترکیبژژی

از دو فراینژژد باشژژند ،حقیقتژژا دیگژژر نژژه اسژژتیاره فژژرض مژژیشژژوند و نژژه مبژژاز و بژژه ایژژد ترتی ژ  ،اصژژلالخ «پسژژامباز» 2و
«پسا استیاره» 1را پیش مژی نهژد کژه البتژه ایژد دومژی کمتژر شژای اسژ م روابلژی کژه ایژد دو نژوع جدیژد گسژترش مینژا
بیژژان مژژیکننژژد ،نژژه تنهژژا از نژژوع ترکیبژژی نیسژژتند ،بلکژژه بیشژژتر از نژژوع «کلیشژژهای/تیمژژیمیافتژژه» 9و «پسژژامقولهای» 2هسژژتندم
بژژه ایژژد ترتی ژ  ،از ن ژژر ریمژژر (همژژان )231 :اصژژلالخ « »beat one's breastپسژژامبازی اس ژ

2

کژژه در طژژول زمژژان،

بازت سژژیر و «کلیشژژهای/تیمژژیمیافتژژه» شژژده و هژژی «طژژرخ اسژژتیاریای» ،بژژهعنژژوان زمین ژ گسژژترش مینژژا جژژایگزید آن
نشدهاس م بنابراید تنها فرایند موجود مباز و نه استیاره اس م
1

ریمژژر (همژژان )233-100 :اسژژتیارههژژای مژژرده 6را پسژژا اسژژتیاره مژژینامژژدم یینژژی کاربردهژژایی اسژژتیاری از میژژانی
هسژژتهای ،کژژه در طژژول زمژژان خاصژژی

اسژژتیاری خژژود را از دسژژ

ارجژژاع مژژیدهنژژد امژژا ایژژد مقصژژد دیگژژر بژژا هژژی گونژژه نگاش ژ
سژژن

دادهانژژد و امژژروز همچنژژان بژژه مقصژژد اسژژتیاره

اسژژتیاری بژژه حام ژ اولیژژهاش مژژرتب نیس ژ م ریمژژر بژژه

اسژژالز خژژود در میناشناسژژی شژژناختی ماننژژد لیکژژاز و جانسژژون ( )1009بژژر اهمیژ

«اسژژتیارههژژای مژژرده» تأکیژژد

مژیکنژد1م بژه ن ژر شژناختگرایان ،اسژتیاره صژرفا بژه حژژوزههژایی چژون ادبیژات و فلسژ ه محژدود نمژیشژود ،بلکژه اساسژژا
انسژژان اسژژتیاری مژژیاندیشژژد و بهتژژرید جژژایی کژژه مژژیتژژوان اسژژتیاره را سژژراه کژژرد همژژید زنژژدگی روزمژژره اس ژ م بژژه
1 . post-metonymy
2 . post-metaphor
3 . conventionalized/generalized
4 . post-categorial
 2م ریمر در مقال  1001خود ،از وااههای« » hypermetonymyو « » hypermetaphorبرای «پسامباز» و «پسا استیاره» است اده نموده اس و تیری ی
که از اید دو ارا ه کرده ت اوتی با آنچه در کتاش  1002اش میبینیم ندارد ،اما وااهها مت اوت اس م گویی ن ری او در حال شک گیری و تحول بوده اس م
 1م میتوان حد

6 . dead metaphors
زد چرا ریمر اصلالخ « »post-metaphorرا به « »dead metaphorترجی میدهدم چرا که با و ،اید اصلالخ ،میتواند بر ارتبای

م هومی و شباه

اساسی میان « »post-metaphorو « »post-metonymyصحه گذاردم ش ییی کدکنی در مقالهای از اید نوع جی اصلالحات با عنوان

«جادوی مباورت» یاد کرده اس

(کدکنی )26-16 :2911م

 1م یک نکته فرعی اما مهم« ،استیاره مرده» دردسرهای بسیاری را برای کسانی که سیی کردهاند ن ریهای درباره «استیاره» به نحو کلی به دس

دهند ،ایباد

کرده اس م برای نشان دادن مشتی نمونه خروار ،نگاه کنید به:
Reimer, Marga, 1996, “The Problem of Dead Metaphor”, Philosophical Studies, 82 (1): 13–25.
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تیبیژژری «اسژژتیارههژژای مژژرده» در زبژژان روزمژژره بژژه «پ ژ زمینژژه» تبژژدی مژژیشژژوند ،ولژژی در زبژژان شژژیر بژژا اسژژتیارههژژای
زنده و بدی مواجهیم که باید در «پیشزمینه» نشان داده شوند (هاوک )222-203 :2932 2م
 3 .2نظریه چندمعنایی چهارمقولهای

بژژرای ورود بژژه ن ریژژه و تشژژری آن ،ابتژژدا مختصژژر تیری ژژی از صژژحن سژژرنمون «زدن/برخژژوردکردن» از دیژژد ریمژژر
ارا ه خژواهیم نمژود و سژپ
بخژژش بژژرای شژژناخ
م ژژالهژژای متنژژا

انژواع روشهژای گسژترش را بژهطژور جداگانژه میرفژی مژیکنژیمم در بسژ تو،ژیحات هژر

دیژژدگاه مژژوردن ر ،بژژه م ژژالهژژا و شژژواهد مژژورد اشژژاره خژژود ریمژژر اسژژتناد مژژیشژژود و ورودی بژژه
یژژا متنژژاار در فارسژژی نخژژواهیم داش ژ  ،امژژا در بخژژش چهژژارم متناارهژژای کژژاربردی فارسژژی و یژژا

احیانا تنوعاتی کژه مخژتص فارسژی هسژتند ،ارا ژه مژیگژرددم اتخژال ایژد رویکژرد ،از یژکسژو بژا هژدز بازنمژایی د یژا
دیژژدگاه ریمژژر و از سژژوی دیگژژر بژژهمن ژژور پیشژژگیری از خلژژ مباحژژ
ن رات نویسندگان ایژد سژلور اسژ
از ت اوتهای رفتاری زبان فارسی اس

و در هژژم آمیختگژژی دیژژدگاه خژژاب ریمژژر و

کژه بیضژا مژیتوانژد در جنبژه هژایی مت ژاوت باشژدم ایژد ت ژاوت در مژواردی ناشژی
و در جنبههایی نیز اختالز دیدگاه نویسندگان و ریمر ملرخ اس م

 1 .3 .2صحنه سرنمون رویداد «زدن/برخوردکردن»
9

1

آنچژژژه ریمژژژر ( )210 :1002در راسژژژتای دیژژژدگاه رایژژژ( :نژژژکم نگژژژاکر  111-902 :2332 ،پژژژا نکر -21 :2333 ،
 )62از مینژژای هسژژتهای «زدن/برخژژوردکردن» مژژدن ر دارد ،عنصژژری در حژژال حرکژژ
کژه بژه سژل شژیب ،ژربهخورنژده در یژک نقلژ تمژا

بژژه نژژام «،ژژربهزننژژده» 2اسژژ

مشژخص برخژورد مژیکنژدم در صژحنه مژذکور «،ژربهزننژده»

هژژم مژژیتوانژژد در نقژژش فاع ژ فیژ (م ژژال  )1aتیریژژد شژژود و هژژم در الژ

گژژروه حژژرز ا،ژژافهای ،در نقژژش «ابژژزار»

وا شود (م ال )1bم
The stick hit the fence.

چوش به نرده خوردم
او با چوش به نرده زدم

She hit the fence with the
stick.

a.

)1

b.

 2 .3 .2انواع گسترش معنایی رویداد «زدن/برخوردکردن»

چهژژار نژژوع گسژژترش مینژژایی در ن ریژژ ریمژژر شژژام کژژاربرد اسژژتیاری و سژژه نژژوع مبژژاز هسژژتند کژژه در زیژژر بژژه
تشژژری آنهژژا مژژیپژژردازیمم امژژا پژژیش از آن در شژژناخ

دیژژدگاه ریمژژر لکژژر ایژژد مهژژم ،ژژرورت دارد کژژه او (:1002

 )213-212در میرفژژی رخژژداد پایژژه «زدن» چنژژان کژژه از ن ژژر گذش ژ

بژژر برخژژورد یژژک ،ژژربهزننژژده فیزیکژژی بژژا سژژل

شیب،ژربهخورنژده تأکیژد مژژیکنژد ،امژا در ادامژژه تصژری مژینمایژد کژژه در انژواع گسژترش مینژژایی حاصژله ،هژر کژژدام
از عوام ،ژربهزننژده و ،ژربه خورنژده و حتژی نژوع برخژورد یژا تمژا  ،دسژتخوش تسییژر یژا دگرگژونی مینژایی شژده و
از م هژژوم پایژژه و سژژرنمون فاصژژله مژژیگیرنژژد بژژه ایژژد ترتی ژ

هژژر دو م هژژوم ،ژژربهزننژژده و ،ژژربهخورنژژده مژژیتواننژژد

1 . T. Hawkes
2 . R. Langcker
3 . E. Palancar
4 . impactor

پژوهش های زبانشناسی دانشگاه اص هان ،سال یازدهم ،شماره دوم ،شماره ترتیبی  ،12پاییز و زمستان 2931
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مژژاهیتی انتزاعژژی و غیرفیزیکژژی یابنژژد و طبییتژژا م هژژوم پایژژهای «سژژل ،ژژربهخورنژژده» بژژهعنژژوان «شژژیب دوبیژژدی»2
میتواند بژا فاصژله گژرفتد از م هژوم سژرنمون بژه صژورت لهنژی و انتزاعژی تصژور شژود کمژا ایژدکژه در ادامژه در م ژال
( )1بژژا چنژژید و،ژژییتی مواجژژه خژژواهیم شژژد ،کژژه در آن «حژژرز» بژژه عنژژوان ،ژژربهزننژژده و «وجژژدان» بژژهعنژژوان
،ژژربهخورنژژده عمژژ مژژیکننژژدم مضژژاز بژژر ایژژد حتژژی سژژل فیزیکژژی و عینژژی نیژژز بژژه م هژژوم ریا،ژژی آن محژژدود
نمژژیشژژود و در گسژژترش مینژژایی مژژیتوانژژد بژژهصژژورت نقلژژه ،خژژ  ،شژژیب دوبیژژدی و سژژهبیژژدی تبلژژی یابژژد کژژه
محصژژول فاصژژلهگژژرفتد از م هژژوم سژژرنمون اسژژ م دروا ژژ سژژل نژژه در م هژژوم ریا،ژژی آن ،بلکژژه در م هژژومی عژژام
بژژرای محژژ برخژژورد ،مژژورد توجژژه اسژژ م ایژژد نگژژرش در م ژژالهژژای متیژژددی کژژه ریمژژر از زبژژان انگلیسژژی ارا ژژه
میدهد ،کامال مشهود اس

و در بخش تحلی برای م الهای فارسی نیز مشاهده خواهد شدم

 کاربرد استعاری
بژژه بیژژان ریمژژر (همژژان )219-212 :ت ژژاوت کژژاربرد اسژژتیاری «زدن/برخژژوردکردن» بژژا مینژژای هسژژتهای در آن اسژژ
که گزاره به ،ربهزننده و ،ربهخورندهای ارجاع میدهد که سرنمون نیستندم م ال زیر از اوس م
Your feeble words shall not my conscience smite.

حرزهای سس

2.

تو به وجدان مد ،ربه نخواهد زدم

بژژا فژژرض آنکژژه ،ژژربهزننژژده و ،ژژربهخورنژژده در صژژحنه سژژرنمون ،عناصژژری مژژادی هسژژتند ،م ژژال فژژون بژژا اشژژاره بژژه
،ژژربهزننژژده و ،ژژربهخورنژژده غیرمژژادی ،لیژژا سژژرنمون نخواهژژد بژژودم «زدن» بیشژژتر در کژژاربردی اسژژتیاری اژژاهر شژژده
تژا یژژک گسژژترش مینژایی در م هژژوم خژژابم از آنبژا کژژه بژژرای درک م هژوم در ایژژد کژژاربرد ،نیژازی بژژه ت سژژیر نیسژ ،
بنژژابراید اسژژتیاره راهکژژاری بژژرای گسژژترش مینژژا بژژه مینژژی اخژژص کلمژژه تلقژژی نمژژیشژژود ،بلکژژه شژژیوهای اس ژ

بژژرای

بر راری رابله میان مینای هستهای یک فی  ،با مدلولهایی غیرمیمولم
ریمر (همان )111-193 :به هش

نوع کاربرد استیاری دس

مییابدم

الد) رار دادن وااهها در میرض زدن/برخوردکردن
«زدن» اسژژتیاره از کژژارکردن روی یژژک مو،ژژوع اسژژ کژژه بژژه منزلژژه تژژالش بژژرای فهژژم و درک مللبژژی و اسژژتد ل
پیرامون آن تلقی میشودم
Beat this discourse of mine over and over until you have gotten the habit
thereof.

3.

آن ژژدر بژژه ایژژد سژژخنان مژژد فکژژر کژژد (روی سژژخنان مژژد کژژار کژژد) ،تژژا بژژه آنهژژا عژژادت کنژژی
(در لهن

جا بی تد)م

ش) آگاهی سلحی اس

که اندیشهها و ادراکات در حکم ،ربهزننده به آن عم میکنند

«زدن» استیاره از «به لهد خلورکردن» اس م
!Hold … a thought has struck me

4.

صبر کدممم فکری به لهنم رسیده!
ج) رسیدن به نتیب دلخواه، ،ربهزدن به یک سل اس

1 . two-dimensional object
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«زدن» ،رسیدن و دس یافتد به مقصود تیبیر میشودم
One of the most difficult thing in painting is to hit the exact colour of
human face.

یکژژی از سژژخ تژژرید کارهژژا در نقاشژژی ایژژد اسژ

5.

کژژه رنژژه صژژورت انسژژان را درسژ از کژژار

دربیاوریمم
د) تیام صدمهزننده نوعی زدن/برخوردکردن اس
The Virus will strike many Australian this year.

امسال ویرو

6.

بسیاری از استرالیاییها را مبتال خواهد کردم

هژ) درخواس ها ،زدن/برخوردکردن هستند
«زدن» ،درخواستی ناگهانی و همراه با تح

فشار گذاشتد طرز درخواس

اس م

…let's hurry by or he'll strike us for the price of a drink.

7.

بیایید سری برویم وگرنه او به خاطر پول یک نوشیدنی خ تمان را میگیردم
و) رسیدن در یک مح زدن/برخوردکردن اس
8.

They struck the river within a day's ride of Rainbar.

در عرض یک روز با ماشید از رینبار به رودخانه رسیدندم
ز) جالبه هیبانی ،ربه فیزیکی اس
«زدن» استیاره از مبذوش و شی ته شدن اس م
9. Did … that young man ... seem struck up on Irene? Asked the Colonel.

کلن پرسید ،به ن رت آن مرد جوان به ایرید عال همند شد؟
با فشار در مقاب تما

خ) استیارههایی با فی لم شدن/کردن تما

بدون فشار

در کژژژاربرد اسژژژتیاری «لمژژژ کردن/شژژژدن» مسژژژ ل «نژژژوع تمژژژا » ملژژژرخ اسژژژ م ایژژژد تمژژژا
«زدن/برخژژوردکردن» همژژراه بژژا شژژدت و فشژژار اسژژ  ،امژژا در لمژژ
روبژژهرو هسژژتیمم م ژژال ( )20حژژاکی از ایژژد ملل ژ

در مژژژورد افیژژژال

کژژردن چنژژید نیسژژ و بژژا تمژژا

بژژدون فشژژار

اس ژ م نژژوع رابلژژه میژژان فاع ژ و م یژژول در افیژژال تماسژژی ،مو ژ

و

همژژراه بژژا ،ژژربه و فشژژار میژژان

غیرمتژژوالی و یژژا در مژژواردی ،خن ژژی اسژژ

و اشژژتراک آن هژژا عژژدم وجژژود تمژژا

،ژژربهزننژژده و سژژل ،ژژربهخورنژژده اسژژ

عژژاملی کژژه در وااگژژان مربژژوی بژژه «زدن/برخژژوردکردن» حتمژژا وجژژود

داردم
The prices, after touching 88, fell back on French sales to 86.

در حراج فرانسه ،یم ها ابتدا به  11رسیدند و سپ

10.

به  16بازگشتندم

 مجاز تأثیر
به بیژان ریمژر (همژان )211 :مبژاز تژأثیر ،2گسژترش مینژای هسژته ای فیژ بژا توجژه بژه تژأثیر آن اسژ م دروا ژ در مبژاز
تژژأثیری ،فی ژ عژژالوه بژژر خژژود رویژژداد «زدن/برخژژوردکردن» ،تژژأثیر ناشژژی از آن را نیژژز بیژژان مژژیکنژژدم ریمژژر (همژژان:
 )122-112برای مباز تأثیر به انواع زیر ا اس :
1 . effect metonymy
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الد) حرک

بهوسیل زدن/برخوردکردن ،در سل پدید میآید

توپ در م ال زیژر ،تحژ تژأثیر عمژ فیژ (،ژربه پژا) ،بژه حرکژ

درآمژده و از بژا ی نژرده عبژورکردهاسژ م بنژابراید

پرت شدن توپ به آن سوی حصار ناشی از تأثیر «زدن» اس م
11.

He hit a ball over the fence.

او توپ را (با پا) به آن طرز حصار پرتکردم
در سل بهوسیل زدن/برخوردکردن ایباد میشود

ش) تسییر و،یی

«زدن» م هوم غلبهکردن و پیروزشدن را منتق میکند که نوعی تسییر و،یی

محسوشمیشود2م

He had beat the Romans in a pitched battle.

او رومیان را در یک جنه تد به تد شکس

12.

داده بودم

ج) تسییر در و ،روانی/تبربی ،در سل بهوسیل زدن/برخوردکردن ایباد میشود
«زدن» در م هوم خستگی شدید بهکاررفتهاس م
13.

He is completely knocked up from overwork.

او از فری کار بهک فرسوده اس م
د) تسییر در ساختار فیزیکی در سل بهوسیل زدن/برخوردکردن
«زدن» در م هوم «ساییدن» آوردهشدهاس م
We say, to beat drugs, to beat pepper, to beat spices; that is to say, to
pulverize them.

14.

به خاطر اید بژرای مژواد مخژدر ،فل ژ یژا ادویژه فیژ سژاییدن را بژه کژار مژیبژریم ،کژه آنهژا را
پودر میکنیمم
هژ) سل بهوسیل زدن/برخوردکردن بهوجودمیآید
برای م یول آتش ،زدنی رمنداده ،بلکه آتش بهعنوان نتیب رویداد «زدن» حاص آمدهاس م
I must observe, that no man can strike fire with a feather.

باید حواسم باشد که هی ک

ادر نیس

15.

با یک پَر آتش به راه بیندازدم

و) سل بهوسیل زدن/برخوردکردن بهوجودآمده و به حرک

درمیآید

«زدن» در م هژژوم کنژژار هژژم ژژراردادن اجژژزاب و سژژاختد شژژتاشزده چیژژزی اسژژ م دروا ژژ در نتیبژژ عمژژ «زدن»،
سژژم هژژای مختلژژد صژژحنه کنژژار هژژم آمژژده و سژژاختمان آن شژژک گرفتژژهاس ژ م بنژژابراید «زدن» ،هژژم چیژژزی را بژژه
حرک

درآورده و هم موجود ساخته اس م
16.

A temporary stage has been roughly knocked together.

یک صحن مو تی عبو نه سرهمبندی شده اس م
 مجاز بافت

 2م تییید چنید کارکردی لی عنوان مباز تأثیر توس ریمر ،برای نویسندگان اید سلور چنژدان موجژه نیسژ م کمژا ایژدکژه ریمژر در ادامژه بژه کارکردهژای
مشابهی اشاره میکند که لی عنوان مباز باف
اس

و «جنگیدن» باف

وسی تری اس

جای گرفتهاندم در مورد «جنگیدن» میتوان ایدگونه نتیبه گرف

که زدن در باف

جنه به مینی پیروز شژدن

که «زدن» هم در آن رم میدهدم یکی از داوران محترم نیز با نویسندگان در اید مورد همعقیده بودهاندم
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نوع سوم کژه همژان مبژاز بافژ  2اسژ  ،گسژترش مینژای هسژته ای فیژ تحژ تژأثیر بژافتی اسژ کژه رویژداد در آن بژه
و ژژوع مژژیپیونژژددم در ایژژد نژژوع از گسژژترش مبژژازی ،مینژژی فی ژ بژژهگونژژهای دسژژتخوش تسییژژر مژژیشژژود کژژه م هژژوم
جدیژژد آن ،باف ژ

یژژا چهژژارچوش رویژژدادی گسژژتردهتژژری را تژژداعی کنژژدم ریمژژر (همژژان )112-132 :چهژژار نژژوع باف ژ

را بژژهعنژژوان عوام ژ گسژژترش مینژژای «زدن/برخژژوردکردن» ملژژرخ مژژیکنژژد ،امژژا در ایژژدجژژا از طژژرخ یژژک نژژوع آن بژژه
دلی تابو بودن صرفن رمیکنیمم
الد) حرک

بهعنوان بافتی برای زدن/برخوردکردن

Always slap along at a desperate rate through the streets.

همیشه با سرع
«زدن» در فیژژ مرکژژ

17.

سرسامآور از خیابان عبورکدم
« ژژدمزدن» در فارسژژی م ژژالی از ایژژد نژژوع مبازاسژژ م در راه رفژژتد حرکژژ

وجژژود دارد و در

اید باف ع حرکتی ،پا به صورت مداوم بر سل زمید ،ربه وارد میکندم
ش) موسیقی بهعنوان بافتی برای زدن/برخوردکردن
A maid … smote her harp, and sang.

18.

دخترکی چنه نواخ /زد و آواز خواندم
در فارسژژی نژژواختد انژژواع آ ت موسژژیقی بژژا فیژژ «زدن» بیژژان مژژیشژژودم «زدن» بژژه نژژواختد تیبیژژر مژژیشژژود و ایژژد
گسژژترش مینژژایی در بافژژ

محقژژا مژژیگژژرددم بژژه ن ژژر ریمژژر (همژژان« )130 :زدن/برخژژوردکردن» روی تمژژام سژژاز

اعمالنشده ،بلکه بر بخشی از اید ابزار (فق سیمها) ،آنهم به شیوهای خاب اعمالشدهاس م
ج) حملهکردن /جنگیدن /برخورد خصمانه بهعنوان بافتی برای زدن/برخوردکردن
در جملژژ زیژژر (مژژأخول از یکژژی از نمایشژژنامههژژای شکسژژپیر) «زدن» در چهژژارچوش رویژژدادی گسژژتردهتژژر «جنگیژژدن»
یینژژی چیژژزی فراتژژر از عمژژ «زدن/برخژژوردکردن» بژژهکاررفتژژهاسژژ

و بژژهعنژژوان یکژژی از رویژژدادهای زیرشژژمول

جنگیدن ،م هوم ک رویداد را دربرگرفته اس م
His present gift shall furnish me to those Italian fields where noble fellows
strike.

19.

اینکْهدی او ،مرا به رزمگاه روم خواهد کشاند ،آنبا که نبی زادگان میرزمندم
 مجاز مؤلفه
در مبژژاز مؤل ژژه ،1یژژک یژژا چنژژد مؤل ژژه از مؤل ژژههژژای «زدن/برخژژوردکردن» گژژزینشمژژیشژژود و از ایژژدمیژژان« ،مؤل ژ
حرک ژ » موجژژود در «زدن» محژژوریتژژر اس ژ  ،امژژا مسژژلما «حرک ژ » تنهژژا مؤل ژ ایژژد رویژژداد نیس ژ م بژژه بیژژان ریمژژر
(همژژان )131-139 :ت ژژاوت مبژژاز مؤل ژژه بژژا دو نژژوع بلژژی آن اس ژ

کژژه ،بژژرخالز مژژوارد پیشژژید ،گسژژترش از طریژژا

جژژذش اطالعژژات ا،ژژافه در درون مینژژای هسژژتهای ات ژژان نمژژیافتژژد ،بلکژژه بژژرعک  ،تخصژژیص مبژژازی 9رم مژژیدهژژد
مینای هستهای «زدن/برخوردکردن» محدود شده و بنابراید تنها سم های میینی از آن مدن ر رارمیگیردم
He [a preacher] thrashed with his arms, as though he were about to strike.

20.

1 . context metonymy
2 . constituent metonymy
3 . metonymic narrowing
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واعظ دستانش را چنان در هوا تکانداد ،گویی بخواهد سیلیبزندم
واعژژظ دسژژتان خژژود را شژژالنوار بژژه ایژژدسژژو و آنسژژو حرکژژ مژژیدهژژد گژژویی بخواهژژد کسژژی را بزنژژد ،امژژا هژژی
برخژژورد یژژا زدنژژی در کژژار نیس ژ
حرک

و از ک ژ رویژژداد «زدن» کژژه در اینبژژا بژژا فی ژ « » thrashبیژژانشژژده ،تنهژژا مؤل ژژه

بازوها مورد توجهاس م

 .3تحلیل دادهها
چنژژانکژژه از ن ژژر گذشژ  ،تحلی ژ ن ژژری ریمژژر بژژر روی چنژژدمینایی تمژژام افیژژال حژژوز م هژژومی «زدن/برخژژوردکردن»
در زبان های انگلیسژی و والپیژری صژورت گرفتژه ،امژا ایژد نوشژتار صژرفا بژه شژواهد و تحلیژ هژای ریمژر در مژورد زبژان
انگلیسژژی اکت ژژاکرده و از تلبیژژا م ژژالهژژا بژژا متناارهژژای احتمژژالی در زبژژان والپیژژری صژژرفن رکردهاس ژ م هژژمچنژژید در
تحلیژژ از بژژید افیژژال موجژژود در حژژوزه مینژژایی وسژژی «زدن/برخژژوردکردن» تنهژژا ،بژژه گسژژترش مینژژایی فیژژ «زدن»
بسژژنده و شژژواهد از فرهنژژه سژژخد ،لیژژ ایژژد مژژدخ اسژژتخراجشژژدهاسژژ م از ه تادویژژک زیژژرمژژدخ مینژژایی
ثبژ شژژده بژژرای «زدن» ،نُژژه زیژژرمژژدخ آن ،کاربردهژژای ژژدیمی هسژژتند کژژه آنهژژا نیژژز در تحلیژ واردشژژدهانژژدم زم بژژه
لکر اسژ  ،منبژ م ژال هژای مژأخول بژه نقژ از فرهنژه لکرشژده و م ژالهژای فا ژد منبژ  ،از خژود نویسژندگان فرهنژه
هستندم
تحلیژ هژژا در چهژژار بخژژش مبژژزا ارا ژژه خواهنژژد گردیژژدم هرکژژدام از بخژژشهژژا شژژام زیژژربخشهژژایی اسژ

کژژه در

ن ریژ ریمژر اشژژاره شژده و در فارسژی متناارهژژایی داشژتهانژژدم در مژواردی کژه مینژژی مژورد ن ژر بژژا یکژی از کاربردهژژای
اشژژارهشژژده در ریمژژر ( )1002تلژژابا داشژژتهانژژد ،بژژا لکژژر م ژژال متنژژاار بژژه آن تصژژری شژژدهاس ژ

در غیژژر ایژژدصژژورت

مژوارد زبژان ویژژه فارسژی ملژابا بژژا مییارهژای دراختیژار طبژا الگژوی پیشژنهادی ،جایژژابی و تحلیژ شژده و یژا لیژ یژژک
عنژژوان پیشژژنهادی گنبانژژدهشژژدهانژژدم هژژمچنژژید پسژژامبازهای مربژژوی بژژه هژژر عامژ گسژژترش مینژژایی ،لیژ همژژان عامژ
آمژژده ،تژژا دسژژتهبنژژدی اصژژلی بژژهصژژورت وا ،ژ تژژری مشژژخصگژژردد و پراکنژژدگی ایبادنشژژودم درنهای ژ

متناس ژ

بژژا

کاربردهژژژژای مینژژژژایی «زدن» ،مژژژژواردی از گسژژ ژترش مینژژژژایی ،لیژژ ژ عنژژژژوان تل یقژژژژی «مبژژژژاز مؤل ژژژژه و تژژژژأثیر»
گنبانژژژدهشژژژده انژژژد کژژژه در الگژژژوی ریمژژژر موجژژژود نیسژژژ و ملژژژابا بژژژا سژژژاختار مینژژژایی «زدن» در فارسژژژی
پیشنهادشدهاس م
ب ژ از طژژرخ انژژواع گسژژترش مینژژایی ،کژژارکرد سژژرنمونی «زدن» در م ژژال زیژژر نژژاار بژژر اولژژید تیری ژژی اس ژ

کژژه

لی اید مدخ در فرهنه سخد ( )9192 :2912درجشدهاس « :چیزی را با فشار به جایی کوبیدن»
)2

دلم میخواس ممم سرم را بزنم به دیوارم

یینژژی برخژژورد عنصژژری در حژژال حرک ژ

(میرصاد ی )16

(سژژر) بژژهعنژژوان ،ژژربهزننژژده بژژه سژژل شژژیبی (دیژژوار) در نقلژژه تمژژا م از

آنجژژا کژژه ملژژابا مییژژار ریمژژر (، )212 :1002ژژربهزننژژده و ،ژژربهخورنژژده عناصژژر مژژادی هسژژتند و برخژژورد فیزیکژژی
میان آنها من ور ن ر اس  ،کارکرد سرنمونی داردم
 1 .3استعاره
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همژژانطژژور کژژه پیشژژتر اشژژارهشژژد ت ژژاوت کژژاربرد اسژژتیاری «زدن/برخژژوردکردن» بژژا مینژژای مرکژژزی در آن اس ژ

کژژه

گژژزاره بژژه ،ژژربهزننژژده و ،ژژربهخورنژژدهای ارجژژاع مژژیدهژژد کژژه سژژرنمون (فیزیکی/عینژژی) نیسژژتندم ریمژژر ه ژ

نژژوع

اسژژتیاره بژژا افیژژال حژژوزه م هژژومی «زدن/برخژژوردکژژردن» برمژژیشژژمرد کژژه در مبنژژای ن ژژری میرفژژی شژژدندم ملژژابا
الگوی او کاربردهای استیاری «زدن» در فارسی به شرخ زیر تیییدشدندم
 1 .1 .3تعامل آسیبزا/صدمهزننده ،زدن است.

الد) سرای کردن
)1

ع ون

(میرصاد ی )11

به خونش زده بودم

ریمژژر ( )199 :1002در م ژژال «امسژژال ویژژرو

بسژژیاری از اسژژترالیاییهژژا را مبتالخواهژژدکردم» چنژژید اسژژتد لمژژیکنژژد

کژژه فراینژژد انتقژژال بیمژژاری ،در سژژل میکروسژژکوپی اب ژ ربی ژ

اس ژ م بنژژابراید تلقژژی آن بژژه عنژژوان عم ژ «زدن» ،بژژه

مژژا امکژژان مژژیدهژژد کژژه فراینژژد را مشژژابه رویژژدادهایی فیزیکژژی میمژژول ت سژژیر کنژژیمم بایژژد توجژژه داشژ

کژژه بسژژیاری از

م ژژاهیم مربژژوی بژژه چهژژارچوش جنژژه بژژه حژژوزههژژای مختل ژژی از جملژژه پزشژژکی راه یافتژژهانژژدم سژژاختد عبژژاراتی ماننژژد
حمل ژ ویژژرو هژژا ،یژژا زدن ع ون ژ

بژژه بخشژژی از بژژدن ،بژژر اسژژا

آنچژژه پیشژژگامان زبژژانشناسژژی شژژناختی ،همچژژون

جانسژژون و لیکژژاز ( )1009بژژه آن بژژاور دارنژژد ،جژژزو تبژژارش زیسژژت انسژژانهژژا هسژژتند و بژژرای سژژاختد عبژژارات
مژژذکور ،نیژژازی بژژه مشژژاهدات تخصصژژی بژژا ابزارهژژای خژژاب نیس ژ م چنژژید اسژژتیارههژژایی احتمژژا ژژدمتی بژژه انژژداز
عمر زبانهای بشری دارندم
ش) حرز نیشدار یا متلکگ تد به کسی
)9

خوش جلو همه بهش زدی و خیلش کردی

«زدن» اسژژتیاره از یژژک رفتژژار کالمژژی آسژژی رسژژان اسژژ م «متلژژک» بژژهعنژژوان ،ژژربهزننژژدهای غیرمژژادی ،و «احسژژا
فژژرد» بژژهعنژژوان ،ژژربهخورنژژدهای غیرمژژادی در بیژژان اسژژتیاری ااهرشژژدهانژژد و از آنبژژا کژژه تژژأثیر فیژ هژژم مژژدن ر ژژرار
گرفته ،نمونهای از مباز تأثیر نیز هس م در بخش 2م 1م  1بند (ش) مورد دیگری از اید کارکرد بیانمیشودم
ج) در میرض آسی
)2

آسژژی

رارگرفتد/تباهکردن

امسال سرما زده هم سردرختیها ریختهم

(هدای

)229

موجژژود ،در نتیبژژ رویژژداد وا یژژی «زدن» حاصژژ نشژژده چراکژژه سژژرما بژژهعنژژوان ،ژژربهزننژژدهای انتزاعژژی در

م هژژوم اسژژتیاری ،کنشژژگر «زدن» اسژژ م امژژا در عژژید حژژال ،تژژأثیر «زدن» بژژه لحژژا ،فیزیکژژی و شژژیمیایی بژژر روی
درختژژان مشژژهود و ابژژ اسژژتنبای اسژژ و نژژوعی مبژژاز تژژأثیر هژژم بژژه حسژژاشمژژیآیژژدم بژژهوا ژژ در افیژژالی ن یژژر
«شژژته/کرم/آف

زدن» کژژاربرد عینژژی چنژژید م هژژومی مشژژاهده مژژیشژژود کژژه در گسژژترش اسژژتیاری بژژه «سژژرما زدن» نیژژز

تسری یافته اس م
 2 .1 .3آگاهی یک سطح است؛ افکار ،ادراکات و مفاهیم ضربهزننده هستند.

بهن رآمدن /بهن ررسیدن

پژوهش های زبانشناسی دانشگاه اص هان ،سال یازدهم ،شماره دوم ،شماره ترتیبی  ،12پاییز و زمستان 2931
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)2

(چه تد )29

خاله جان ممم میان آنهمه مرد ،غریبه میزندم

مُژژراد از «زدن»« ،بژژه ن ررسژژیدن» اس ژ م دروا ژ غریبژژهبژژودن خالژژه ،بژژرای بیننژژده جل ژ توجژژهمژژیکنژژدم بنژژابراید ادراک
دیژداری بژهعنژوان ،ژژربهزننژدهای اسژ

کژه بژژه یژک آگژاهی (غریبژژهبژودن فژرد) مژیانبامژژد چراکژه بیشژترید شژژناخ

مژژژا از طریژژژا چشژژژم و نگریسژژژتد حاصژ ژ مژژژیشژژژودم بژژژه ایژژژد ترتیژ ژ « ،دیژژژدن» ،و متیا ژ ژ
،ربهزنندهای برای یک برداش

آن «درک دیژژژداری»

لهنی و ایباد آگاهی اس م

 3 .1 .3نزدیک بودن چیزی به چیزی دیگر از جهت کیفی زدن است.

الد) تمای رنگی به رنگی دیگر
)6

بیس

و دو سه سالی داش

با صورتی سبزه که بن ش میزدم

(میرصاد ی )21

ش) به طرز چیزی رفتد گراییدن به چیزی
)1

دیگران رع سم

« رعهزدن» عبژارت اسژ

همه بر عیش زدند

از «انژداختد عژدد ،نژام یژا نشژانهای بژهصژورت تصژادفی بژرای تییژید سژهم هژرکژ »م بنژابراید

گراییدن ا بال شاعر به اندوه و گرایش بخ
)1

دل غمدید ما بود که هم بر غم زد

(حافظ )202

دیگران بر عیش با « رعهزدن» بیانشدهاس م

حواسم پیش یخچال بود که امروز زده بود به در تنبلی و نمیکرد آش را یخ بزندم

(جی ری)22 :2911 ،

اصلالخ «زدن به چیزی» یا «زدن به در چیزی» کنایه از «وانمودکردن یا گراییدن به چیزی» اس م
 3 .1 .3ضربکردن (ریاضی) زدن است

)3

چون عدد را در م او زنی ،آنچه گرد آید او را مال خوانندم

(بیرونی )21

ریمژژر بژژه کژژاربرد «زدن» در م هژژوم ریا،ژژی «،ژژرشکژژردن» اشژژارهاینداشژژتهاسژژ م مژژ الوصژژد چنژژید کژژاربردی در
زبژژان فارسژژی بژژا واموااه متژژرادز «،ژژرش» وجژژود داردم اشژژاره بژژه آراب لیکژژاز و نژژونی  )2936( 2در مژژورد نحژژوه
شژژک گیژژری ریا،ژژیات در لهژژد انسژژان ،مژژیتوانژژد راهگشژژا باشژژدم بژژه بیژژان ایشژژان (همژژان )220 :شژژناختی کژژه عام ژ
شژژک گیژژری ریا،ژژیات اسژژ  ،بژژید تمژژام انسژژانهژژا مشژژترکبژژوده و در ایژژدههژژای جسژژمانی جژژایدارنژژد و از همژژان
توانژژاییهژژای شژژناختی عژژادی ن یژژر «اسژژتیاره م هژژومی» نشژژأتمژژیگیرنژژدم آنژژان (همژژان )11 :تصژژری مژژیکننژژد کژژه
درک م هژژوم ،ژژرش بژژهواسژژله تییژژید رابلژژه مبموعژژه اشژژیاب در لهژژد محقژژا مژژیشژژودم اگژژر سژژه مبموعژژه داشژژتهباشژژیم
کژژه هرکژژدام شژژام پژژن :عضژژو باشژژند ،و آنهژژا را یژژککاسژژه کژژرده و روی هژژم بریژژزیم ،آنگژژاه در مبموعژژه جدیژژد
پژژانزده عضژژو خژژواهیمداش ژ م پژ

«،ژژرش» را بژژا «روی هژژمریخژژتد» انبژژاممژژیدهژژیمم ملژژابا ایژژد تو،ژژی  ،نگارنژژدگان

بژژر ایژژد باورنژژد کژژه «،ژژرش» اسژژتیاره از «زدن/برخژژورد اعضژژای مبموعژژه(هژژا) در هژژم اس ژ » کژژه برداشژژتی انتزاعژژی از
رخژژداد وا یژژی و عینژژی «زدن» در برخژژورد اشژژیاب بژژا هژژم داردم مبموعژژه اعژژداد بژژهعنژژوان سژژل هژژای من ژژرد انتزاعژژی
،ربهزننده در یک سل انتزاعی واحد بههم برخوردمیکنند و م هوم ،رش (=جم مکرر) حاص میشودم
 2 .3مجاز تأثیر
1 . R. Núñez
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اشاره شژد کژه ایژد نژوع مبژاز ،گسژترش مینژایی بژا توجژه بژه تژأثیر عمژ فیژ اسژ و ریمژر شژش زیژربخش بژرای آن
برمیشمردم
 1 .2 .3حرکت بهوسیلۀ زدن در سطح پدید میآید.

الد) واردآوردن ،ربه بر چیزی یا واردکردن نیرو با فشار به جایی
)20

(هدای

اهر که دایهام ناهارم را آورد ،مد زدم زیر کاس آش ،فریاد کشیدمم

)16

«زدن» کژژارکرد سژژرنمونی دارد و بژژه مینژژای هسژژتهای ،بسژژیار نزدیژژک اسژژ م وارد آوردن ،ژژربه بژژه چیژژزی یژژا وارد
کژژردن نیژژرو بژژا فشژژار بژژه جژژاییم امژژا در عژژید حژژال تژژأثیر «زدن» بژژیش از خژژود رخژژداد برجسژژته اسژ م «زدن» زیژژر کاس ژ
آش ،به احتمال نزدیک به یقید سب
ش) تیوی

وارونهشدن آن و ریختد محتویاتش شدهاس م

کردن دند خودرو
بزن دو ،تو اید سربا یی ماشید نمیکشدم

)22

بژژه سژژردنده بژژرای تیژژوی

ایژژد کژژارکرد نیژژز بژژه مینژژای سژژرنمونی «زدن» یینژژی وارد کژژردن نیژژروی دس ژ

آن بسژژیار

نزدیژژک اسژ  ،امژژا تژژأثیر ویژژژهای داردم نیژژرو بژژه سژژرنده بژژهعنژژوان سژژل ،ژژربهخورنژژده وارد مژژیشژژود و تژژأثیر آن یینژژی
اتومبی ژ در سژژربا یی (در ایژژد م ژژال) برجسژژته اس ژ م ژژدر مسژژلم آن اس ژ

تسژژهی حرک ژ

شژژرایلی حام ژ تژژأثیراتی اس ژ
دیگر به تسییر سرع

کژژه مژژیتوانژژد ماننژژد م ژژال فژژون ،سژژهول حرک ژ

کژژه تیژژوی

دنژژده در هژژر

در سژژربا یی باشژژد و یژژا در مژژوارد

اتومبی بیانبامدم

 2 .2 .3تغییر وضعیت در سطح بهوسیلۀ زدن به وجود میآید.

الد) واردکردن یا فروبردن چیزی به جایی ،میمو با فشار
میخ را به با ی دیوار بزنم

)21

مژژراد از «زدن» مژژیخ بژژه دیژژوار ،صژژرفا تمژژا
تسییژژری و متیا ژ

آنهژژا نیس ژ

آن تژژأثیری در سژژل حاص ژ شژژده اس ژ

بلکژژه فژژرورفتد مژژیخ در دیژژوار من ژژورن ر اس ژ م دروا ژ
خژژواه حرک ژ

مژژیخ در دیژژوار را در ن ژژر آوریژژم ،خژژواه

سورام شدن آن رام
ش) مورد اصاب تیر ،گلوله و ام ال آن رار دادن
)29

با ت نه زدندشم

تژژأثیر «زدن» ،یینژژی افتژژادن یژژا زخژژمبرداشژژتد فژژرد مژژورد اصژژاب  ،یژژا کشژژتهشژژدن او و بژژهطژژورکلی تژژأثیر آسژژی زای
«زدن» به لهژد متبژادر مژیشژودم در خژوانش م ژروض دیگژر ،مژیتژوان تأکیژد بژر روش «زدن» (ت نژه نژه چژا و) را نیژز
در ن ر آوردم اما به هر روی ،تأثیر همچنان مح و ،اس م
ج) برخورد وسیل نقلیه به چیزی یا کسی و صدمه واردکردن به آن/او
)22

ماشید پیکانی به برادرم زده بود و در رفته بودم

(میرصاد ی )1

من ژژور از «زدن» تل یقژژی از «زدن/برخژژوردکردن» « +آسژژژی زدن» اسژژ

و بافژژ

گسژژژتردهتژژر «تصژژادز» را تژژژداعی

مژیکنژژد کژه «زدن» جز ژژی از آن اسژ م امژا در عژژید حژژال ،اثژری کژژه رویژداد «زدن» برجژژا گذاشژژته اسژ
مینمایدم

حژژا ز اهمیژ
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د) شکس دادن
)22

در جام جهانی  ،2331تیم فوتبال ایران تیم آمریکا را زدم

ریمژر ( )161 :1002بژژا لکژژر م ژژال مشژژابهی ،تصژژری مژژیکنژژد کژژه تسییژژر و،ژژیی
و شکس

و تژژأثیر ناشژژی از «زدن» یینژژی پیژژروزی

مدن ر اس م

هژ) دزدیدن ،غارتکردن
)26

کیس توتون و بیضی خرتوپرت دیگری که در جی

داشتم زدهاندم

(جمالزاده )61

در اید م ال بژا نژوعی تژأثیر (دزدی) مژواجهیم کژه در اثژر «زدن» در مینژای هسژتهای ات ژان نی تژاده امژا هژمچنژان بژا فیژ
«زدن» بیژژان شژژده اسژژ م بنژژابر رأی ریمژژر ( )232 :1002ایژژد گسژژترش مینژژایی از مبژژاورت «زدن» و «غژژارت کژژاروان»
حاصژژ آمژژدهاسژژ م در گذشژژته ،بژژا بسژژتد راه بژژر کژژاروان ،آن را غژژارت مژژیکردنژژد و «راهزدن» اسژژتیاره از دزدی و
غژژارت بژژودم امژژا امژژروزه ایژژد مبژژاورت و التژژزام میژژان «زدن» و «غژژارت/دزدی» از میژژان رفتژژه و بازت سژژیر آن در لهژژد
اه زبان ،گسترش مینایی از نوع کلیشهای/تیمیمیافته اس

و پسامباز تأثیر را نشانمیدهدم

و) پارککردن/متو دکردن خودرو
)21

بزن کنارم

)21

ماشید را نمیآوری تو؟ بیرون زدمش کنار دیوارم

تمژژا

(محمود )299

یژژا نزدیکژژی بژژه یژژک سژژل وا یژژی (دیژژوار در م ژژال  )21یژژا فر،ژژی (حاشژژی خیابژژان در م ژژال  )21و تژژأثیر «زدن»

یینی « راردادن» مد ن ر اس 2م
 3 .2 .3تغییر وضعیت روانی/تجربی در سطح بهوسیلۀ زدن به وجودمیآید.

زیرمدخ زیر ،در فرهنه سخد ،چنید کارکردی را نشانمیدهدم
برخوردکردن به عضوی حسی و ح شدن
)23

بوی سیگار زد تو دماغمم

(میرصاد ی )6

برخورد «بو» بهعنوان ،ربهزننده به سل دماه اثری برجای گذاشته که همان احسا شدن آن اس م
 4 .2 .3در اثر زدن ،تغییر در ساختار فیزیکی سطح پدید میآید.

الد) ل کردن ،بریدن
)10

تمام درخ های خیابان را تازگی زدهاندم

تژژأثیر زدن کژژه لژژ درختژژان از سژژل مژژورد اصژژاب و تسییژژر سژژاختار فیزیکژژی آن اسژژ  ،برجسژژتگی یافتژژه و عامژژ
گسترش مینایی شدهاس م
ش) اصالخ و مرت کردن مو
)12

موی بور خود را کوتاه زده بودم

(مبیدیان :داستانهای نو )221

هژژمچنژژان نژژوع اریژژدتژژر و خاصژژی از « ل ژ کژژردن» و تژژأثیر آن بژژر تسییژژر سژژل (کوتژژاهی و مرت ژ شژژدن مژژو) مژژدن ر
اس م

 .ذیل مدخل «زدن» در فرهنگ سخن (« )8383 :1831قراردادن» در معنی پنجم آمده است1 .
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ج) تراشیدن
ریشش را دوتیسه زدهم

)11

تراشیدن هم نوعی اصالخ مو با تیغ یا ماشید اس م
د) حالجی کردن
)19

در اید چند روز چقدر پنبه زدی؟

پنبهزن بژا ،ژربه بژه سژیمهژای ابژزار پنبژهزنژی ،پنبژههژا را حالجژی مژیکنژدم «،ژربهزننژده» دسژ
اصاب » ،پنبه اس

پنبژهزن و «سژل مژورد

و تأثیر رخداد یینی جداشدن گلولههای پنبه موردتوجهاس م

 5 .2 .3سطح در اثر زدن بهوجودمیآید.

الد) روشدکردن
)12
)12

اینبا تاریک اس  ،چراه را بزنم
کبری

(محمود )992

میزنمم

ایبژژاد روشژژنایی و آتژژش در اثژژر «زدن» ،کژژاربردی اسژژ

کژژه خژژود ریمژژر ( )112 :1002نیژژز بژژه آن اشژژاره کژژرده

اس ژ 2م در «کبری ژ زدن» ،وا یژژا «زدن» رم مژژیدهژژد زدن سژژر گژژوگرددار کبری ژ
پدیژژد آمژژدن شژژیل آتژژش مژژیشژژودم در «زدن چژژراه» نیژژز دسژژ

بژژه سژژل زبژژر ژژوطی ،کژژه سژژب

بژژا شاسژژی کلیژژد چژژراه برخژژورد مژژیکنژژد و فشژژار

حاصله ،آن را روشد میکندم
ش) صدایی/سخنی درآوردن
)16

(شهریار )121

سرسپاریم به مره حا و هویی بزنیمم

صژژدایی شژژبیه صژژدای مژژره حژژا از برخژژورد هژژوای بژژازدم بژژه تارهژژای صژژوتی و ارتیژژاش آنهژژا پدیژژدمیآیژژدم هژژمچنژژید
اس

م ال زیر:
)11

بر بید عندلی

زند باه شهریار

بر سرو زندواز زند تخ

اردشیر

(منوچهری )92

 6 .2 .3سطح در اثر زدن به حرکت درآمده و بهوجود میآید.

الد) راردادن ،نص کردن
)11

کنار حیای تخ

چوبی بزرگی زده بودندم

اجزاب یا خژود تخژ  ،بژه حیژای منتقژ و در آنجژا نصژ
در حیای ایباد شده ،میتوان آن را لی عنوان «تسییر و،یی

(درویشیان )20

و سژرهمبنژدی شژدهانژدم هژمچنژید از ایژد جهژ

کژه تسییژری

در سل بهوسیل زدن» نیز رار دادم

ش) احداثکردن ،ساختد
)13

یک چهاردیواری گلی هم زدیم که شده بود هوهخانهم

سژژل (چهژژاردیواری) بژژهوسژژیل «زدن» بژژهوجودآمژژده اسژ
آنهژژا اسژ

(آل احمد )129

کژژه هژژمچژژون مژژورد بلژژی ،نیازمنژژد انتقژژال اجژژزاب و اتصژژال

و بژژه م ژژال ریمژژر (« )110 :1002یژژک صژژحن مژژو تی ،شژژتاشزده سژژرهمبنژژدی شژژده اسژ » 1مشژژابه

داردم

 . 1البته ریمر ( )572 :5003عبارت فعلی « »to strike a fireرا برای آنچه ما در فارسی «آتش درستکردن» مینامیم به کار برده است.
2 . A temporary stage has been roughly knocked together.
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چنژژید م ژژروض اس ژ

کژژه اجژژزا بژژه مکژژان منتق ژ و سژژرهمبنژژدی شژژدهانژژدم « »knock togetherدر م ژژال ریمژژر مینژژی

«بههمچسباندن» را هم میرساندم
ج) تأسی /ایبادکردن
)90

(میرصاد ی )22

کی گمان میکرد آنبا میشود دکان زد؟

ایژژد کژژارکرد ،مشژژابه مژژورد پیشژژید اسژ  ،بژژا ایژژد ت ژژاوت کژژه احژژداثکژژردن الزامژژا در مینژژای ایبژژاد سژژل فیزیکژژی و
عینژژی (و بنژژابراید انتقژژال و سژژرهمکژژردن اجژژزای دکژژان) نیسژژ  ،بلکژژه بژژهصژژورت تیمژژیمیافتژژه ،در م هژژوم تأسژژی
سازمان/مؤسسه/فروشژژگاه و ن ژژایر آن بژژهکژژارمیرودم بژژدید مینژژا کژژه ایبژژاد سژژاختمان مسژژازه بژژه عنژژوان یژژک سژژل
فیزیکژژی مژژدن ر نیسژژ

و چژژهبسژژا کژژه سژژاختمان فیزیکژژی ،از پژژیشموجژژود باشژژد بلکژژه کژژاربری آن بژژه عنژژوان

دکان/مسازه مورد توجهاس م اید بازت سیر و مینای کلیشهای را پسامباز حاص از مباز تأثیر میدانیمم
 7 .2 .3سطحی کوچکتر بهوسیلۀ زدن به حرکت درآمده و بر سطحی بزرگتر قرار میگیرد.

زم بژژه لکژژر اسژژ  ،در دسژژتهبنژژدی ریمژژر چنژژید زیرطبقژژهای تیریژژدنشژژده ،امژژا میژژانی و م ژژالهژژای (الژژد) و (ش)
چنید کارکردی از «زدن» در فارسی را نشانمیدهندم
الد) الصانکردن ،چسباندن
پوسترهای انتخاباتی را به دیوارها زده بودندم

)92

در فارسژژی ،در مژژوارد متیژژددی اتصژژال دو چیژژز یژژا سژژل بژژا «زدن» بیژژانمژژیشژژود« :پوسژژتر بژژه دیژژوار»« ،تع ژ بژژه سژژر»« ،
گژ سژژینه بژژه لبژژا »م ریمژژر در تیریژژد صژژحن آرمژژانی «زدن» کژژه پیشژژتر ملژژرخشژژد ،سژژه زیژژربخش مهژژم ایژژد صژژحنه را
جسژژم متحژژرک ،سژژل و نقل ژ مژژورد اصژژاب

میرفژژی مژژیکنژژدم م ژژال فژژون توصژژی گر و،ژژییتی اس ژ

کژژه میژژان «زدن»

در مینژژای هسژژتهای آن (ماننژژد «او مشژژتی گع ژ بژژه دیژژوار زد») شژژباهتی وجژژود داردم در هژژر دو کژژاربرد ،اثژژر فی ژ یینژژی
وا شدن سل کوچک بر روی سل بزرگتر برجستهاس م همچنید اس « ،زدن پوشیه» در م ال زیر:
)91

چادر سر کرده ،پوشیه زدهبودم

(میرصاد ی )92

ش) چاپکردن
)99

عک

ات را توی روزنامه زدهاندم

«زدن» بژژهمینژژی «چژژاپکژژردن» نژژوعی تیمژژیم مینژژایی مژژذکور در بنژژد الژژد اس ژ
پوسژژتر» و «زدن عک ژ » بژژا سژژلحی روبژژهرویژژیم کژژه چیژژزی (عک ژ

کژژه بژژه «پسژژامباز» رسژژیدهم در «زدن

یژژا پوسژژتر) روی آن رارمژژیگیژژردم امژژا در «چژژاپ

عک ژ » مینژژی بژژه صژژورت کلیشژژهای ،تیمژژیمیافتژژه و چژژاپ دیبیتژژال و نژژه فیزیکژژی عک ژ

بژژر سژژل روزنامژژه را هژژم

شام شدهاس م
 8 .2 .3کاربرد استعاری مجاز تأثیر

الد) ناراح /ملول/کس کردن
)92

اید خندههای بیمز آنها مرا زدم

(علوی )10

«زدن» اسژژتیاره از تژژأثیر ناشژژی از برخژژورد رفتژژار دیگژژران بژژر سژژل انتزاعژژی روان فژژرد اسژژ م من ژژیبژژودن ایژژد تژژأثیر
روانژژی از اث ررف فیزیکرری «زدن» اسژژتنبای مژژیشژژود یینژژی تژژأثیر روانژژی یژژک رفتژژار ،بژژهوسژژیل تژژأثیر عینژژی یژژک رویژژداد
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عینژژی بیژژانشژژدهاسژ م همچنژژید «پسژژامباز» اسژ

آسژژی جسژژمی و حتژژی روحژژی شژژود ،امژژا در

«زدن» مژژیتوانژژد سژژب

م ژژال ( )92زدنژژی محقژژا نشژژده ،بلکژژه تژژأثیر فیژژ از خاسژژتگاه خژژود جژژدا شژژده و مبژژازا کژژاربرد یافتژژهاسژژ م ریمژژر
( )112 :1002بیژژان مژژیکنژژد جمالتژژی ماننژژد جملژژ «او از کژژار شژژدید کژژامال فرسژژوده و بیمژژار شژژده اسژژ » ،بسژژته بژژه
ایدکه «کار شدید» تا چهاندازه بهعنوان «،ربهزننده» درن رگرفتهشود ،میتواند پسامباز تلقی گرددم
ش) بدگویی از کسی برای تخری
)92

جاسو های زبردس

یا تضیید مو یی

اجتماعی او
(جمالزاده )91

ممم تاجایی که از دستشان بربیاید برای یکدیگر میزنندم

اصژژلالخ «بژژرای کسژژی زدن» از «زیژژرآش زدن» ا تبژژا شژژده اسژژ م در گذشژژته بژژر اثژژر دشژژمنی بژژا کسژژی ،از طریژژا
بژژازکردن دریچژژه آشانبژژار کژژه زیژژرآش نژژامداش ژ  ،مخژژزن آش او را تخلیژژه کژژرده و بژژه شژژخص زیژژان مژژیرسژژاندند و
زیژژرآش او را مژژیزدنژژدم طبییتژژا امژژروزه چنژژید مبژژاورتی میژژان رخژژداد زدن و «آسژژی

رسژژاندن» بر ژرار

بژژه ایژژد ترتی ژ

نیسژژ  ،بلکژژه «زدن» در م هژژوم اصژژلالحی «بژژرای کسژژی زدن» ،کنایژژه از بژژدگویی بژژرای تخریژژ

مو ییژژ کسژژی

اسژژ 2م «کژژالم» ،ژژربهزننژژده بژژه مو ییژژ

فژژرد بژژهعنژژوان سژژل اسژژ

و تژژأثیر سژژوب آن ،یینژژی تخریژژ

مو ییژژ

اجتماعی/شسلی مورد توجه اس م
ج) تحقا رویدادی/ات ان افتادن
)96

زد و ترفی رتبه به نام مد درآمدممم م

(جمالزاده )230

تررأثیر «زدن» در «و ژژوع رخژژداد» مژژورد توجژژه اس ژ م در جمژژالت مشژژابهی چژژون «زد و دو لژژو زاییژژد» و «زد و اسژژمش
تژژوی رعژژهکشژژی درآمژژد» نیژژز چنژژید و،ژژییتی مشژژهود اس ژ م دروا ژ م هژژومی انتزاعژژی یینژژی تحقژژا امژژری ،بژژهعنژژوان
تررأثیر ومررومی رخررداد «زدن» در ژژالبی کلیشژژهای نهادینژژهشژژده کژژه مصژژدان بژژارزی از پسژژامباز اس ژ م «زدن» در
فراینژژد دسژژتوریشژژدگی در گژژذر زمژژان بژژه یکژژی از مؤل ژژه هژژای مینژژایی خژژود یینژژی «برخژژورد» در لح ژژه و ژژوع زدن
محژژدود شژژده اسژژ

و مبژژاز از و ژژوع رخژژداد اسژژ م بنژژابراید حامژژ هژژر دو م هژژوم نمژژود لح ژژهای و وجژژه وا یژژی

اس م (نکم ابوالحسنی 2919 ،راسخمهند  )2939و بنابراید پسامباز از «امکان تحقا رویداد» اس م
د) کاستد از چیزی ،حذزکردن
)91

مادرممم از تمام زندگی خود زده بود تا او و برادرش را بزرگ کندم

(حاتمی :شکوفایی )230

مینژژای «زدن» در اصژژلالخ «از چیژژزی زدن» بژژه م هژژوم « لژژ کژژردن و بریژژدن» مژژرتب اسژژ

و کژژاربردی اسژژتیاری از

یژژژک «پسژژژژامباز» اسژژژ م تژژژژأثیر «زدن» کنژژژدهشژژژژدن یژژژژا افتژژژژادن بخشژژژی از چیژژژژزی اسژژژ

و م هژژژژوم جدیژژژژد

«کژژمشژژدن/کردن»را بژژرای «زدن» حاصژژ کژژردهاسژژ م در م ژژال ( )91مصژژدان کژژاهشیافتژژه ،مژژاهیتی غیرمژژادی و
انتزاعژژی دارد زنژژدگی مژژادرم دروا ژ بژژه ازخودگذشژژتگی مژژادر در حژژذز خوشژژیهژژا و لذا ژژذ زنژژدگی او اشژژاره داردم
بنابراید «زدن از زندگی» پسامبازی از «ازخودگذشتگی» اس م
 3 .3مجاز بافت

 2م نگارندگان از داور محترم برای اطالعاتی که در مورد پیشینه تاریخی اصلالخ مورد بح

و کاربرد آن را در اختیار رار دادند سپاسگزاری میکنندم
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106

بژرای شژک گیژری مبژاز میرفژیمژیکنژد ،امژا از طژرخ یژک نژوع آن بژهدلیژ تژابو بژودن چشژمپوشژی

ریمر چهار باف
شدهاس م

 1 .3 .3حرکت بهونوان بافتی برای زدن

در فارسژژی ،افیژژال مرکبژژی ماننژژد « ژژدم/رکاش/کدزدن» کژژه مسژژتلزم حرکژژ هسژژتند و میمژژو ایژژد حرکژژ

بژژا

برخژورد بخشژی از بژژدن ماننژد دسژ یژا پژژا بژه زمژژید یژا سژلحی دیگژژر همژراه اسژ  ،مژیتواننژژد لیژ ایژژد عنژوان جژژای
بگیرندم
 2 .3 .3موسیقی بهونوان بافتی برای زدن

نواختد آ ت موسژیقی یژا لیژه ،مقژام یژا نسمژهای بژا فیژ «زدن» بیژان مژیشژودم مژوارد زیژر نمونژههژایی از ایژد کژاربرد
اس م
)91

یک تارزنممم برای آنها لیاتی میزدم

(پزشکزاد )221

)93

ملرشها چهار ن رند که یکریز میزنندم

(شاملو )121

م هژژوم «زدن» در م ژژالهژژای ( )91و ( )93بژژه هژژم بسژژیار نزدیژژک اسژژ  ،امژژا م ژژال ( )93بژژه م هژژومی کلژژیتژژر ارجژژاع
دارد و مینژژای ( )91زیرشژژمول آن اسژژ م بژژر اسژژا
اس

که دسژ

ن ژژر ریمژژر ( ،)130 :1002نژژواختد سژژاز ،نژژوع خاصژژی از «زدن»

بژه سژیمهژای سژاز ،ژربه وارد مژیکنژد و بژرای سژازهای ،ژربی (ن یژر تنبژک و دز) بژا مینژای عژامتژر

«زدن» ارتبای دارد ،اما پسامباز ،موج

کاربرد اید فی برای سازهای بادی نیز میشودم

 3 .3 .3حملهکردن/جنگیدن/برخورد خصمانه بهونوان بافتی برای زدن

الد) کتکزدن
)20

مردم ممم دو ن ر آدمحسابی را درمیان گرفته و دارند به صد کش

«زدن» بخشی از باف

(جمالزاده )11/2

میزنندم

بزرگتر «دعواکردن» اس م

ش) حملهکردن ( ،دیمی) مقابله/برابریکردن
فق منت ر فرمان بودند که بزنند بر سپاه دشمدم

)22

«زدن» بژژه چهژژارچوش رویژژدادی گسژژتردهتژژر «جنژژه» اشژژاره داردم دو م ژژال زیژژر نیژژز کژژاربرد ژژدیمی «زدن» در باف ژ
«جنگیدن» اس م
)21

هرچند چنید اس  ،تا جان بزنیم و هی تقصیر نکنیمم

(بیهقی )199

)29

با پی دمان بزنم و با شیر ایان پنبه درافکنمم

(سیدی )211

ج) شکارکردن
)22

میرفتیم ماهیگیری و شکار و هرچه میزدیم ،میخوردیمم

«زدن» توأمژژان در مینژژای «زدن و کشژژتد» اسژژ
بنژژابراید «زدن» بخشژژی از بافژژ

(دریابندری )62

و ایژژد مینژژای خژژاب از بافژژ

زبژژانی و مژژو ییتی حاصژژ مژژیگژژرددم

رویژژدادی گسژژتردهتژژر «شژژکارکردن» اسژژ

و لیژژا مبژژاز بژژافتی تلقژژیمژژیشژژود

هم چنژید بنژا بژه برجسژتگی اثژر رخژداد ،بژا م ژال «بژا ت نژه زدنژدش» رابژ

داردم امژا نسژب

بژه «بژا تیر/ت نژهزدن» بژه

فاطمه بهرامی و بهناز شیخانیان پور

گسترش مینایی فی «زدن» محصول مباز یا استیاره؟ ممم

میژژزان بژژا تری نژژاار بژژه اثژژر رویژژداد اس ژ

101

چراکژژه کشژژتهشژژدن حیژژوان حتمژژا مژژدن ر اس ژ  ،درحژژالیکژژه «بژژا تیژژرزدن»

،رورتا به مینای «کشتهشدن» هدز نیس م
 4 .3مجاز مؤلفه

کارکردهای برخاسته از «مباز مؤل ه» به شرخ زیر اس م
 1 .4 .3حرکت و سروت یا تماس

الد) ،ربانداشتد ،تپیدن
)22

سرم گی :میرود ،شقیقههایم بنا میکند به زدنم

مؤل ژژههژژای «حرک ژ

مکژژرر» و «سژژرع » از «زدن» ا تبژژا

(محمود )912

و مینژژای «تپیژژدن» حاص ژ شژژدهاس ژ م پ ژ

مینژژای رویژژداد

اصژژلی «زدن» تقلی ژ یافتژژه و بژژه مؤل ژژههژژای خژژود محژژدود شژژدهاس ژ م از من ژژر ریمژژر ( )131 :1002تخصژژیص مینژژایی،
یکی از نشانههای مباز مؤل ه اس م
ش) رفتد
)26

برگشتم سوار ایقم شدم و زدم بیرونم

(دریابندری )223

)21

دلتنه غروبی خ ه بیرون زدم از در/ممم

(شهریار )921

من ژژور از «زدن» ،همژژان «رفژژتد» اسژژ

کژژه طبژژا ن ژژر ریمژژر ( )112 :1002در ت سژژیر مینژژایی آن« ،حرکژژ » بژژافتی

الزامی بژرای گسژترش مینژایی اسژ و در بخژش مبژاز بژافتی بژه آن اشژاره شژدم امژا نکتژ شژایان لکژر آن اسژ کژه در
م ژژالهژژای فژژون« ،بیژژرونزدن» درمقابژژ «بیژژرونرفژژتد» بژژهصژژورتی شژژتاشزده رمداده و چنژژید برداشژژتی بژژا مؤل ژژه
«سرع » ارتبای داردم همچنید اس  ،م ال زیر:
)21

(صا

تر نشد هرکه دلیرانه بر اید دریا زدم

)2692

در اصژژلالحی چژژون «دل بژژه دریژژا زدن» ،بژژدوا «دل» اسژژتیاره از جژژرأت بژژرای ملژژوانی ،و «بژژهدریژژازدن» درمینژژای
«بهدریژارفتد» بژا ح ژظ مؤل ژه «سژرع

و شژتاش» بژودهاسژ

امژا امژروزه مینژای کلیشژهای «ا ژدام جسژورانه» بژهصژورت

پسامباز از آن بهجاماندهاس م
ج) بههمزدن
)23

اگر میخواهی دوه درس کنی ،ماس

را خوش بزنم

مؤل ژژههژژای «حرکژژ » و «سژژرع » از رویژژداد «زدن» ا تبژژا
افزودهشدهاس م
د) افزودن چیزی به چیزی یا آن دو را مخلویکردن
)20
)22

به غذا نمک بزنم
ماس

بزن به آش و بخورم

مؤل ههای «حرک » و «تما » مدن ر اس م
هژ) پاشیدن ،ریختد
 )21یه مش

آش بزن به صورت م

(شهری )930/2

شژژده و مختصژژه ویژژژه نژژوع حرکژژ دورانژژی بژژه آن
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مول ه «حرک » دس

یافته اس م همچنید اید حرک

اهمی

احتما با «سرع » نیز همراه اس م

و) ا دام ناگهانی
)29

(تر ی )102

بزن برو ببید به کبا میرسیم

در راسژژتای تو،ژژیحی کژژه در م ژژالهژژای پیشژژید از ن ژژر گذشژژ  ،مؤل ژژه حرکژژ

سژژری و شژژتاشزده (ریمژژر :1002

 )131برجسژژتهشژژدهاس ژ  ،امژژا چژژون بژژهوا ژ زدنژژی رم نمژژیدهژژد« ،زدن» کنایژژه از ا ژژدام سژژری بژژوده و پسژژامبازی از
مباز مؤل ه محسوش میشودم
ز) بازیکردن ،چنانکه مار
)22

تا غذا آماده بشود ،ما هم یک دس

شلرن :بزنیمم

(وفی )26

نگارنژژدگان العژژان مژژیدارنژژد کژژه در ایژژد کژژارکرد ،رابلژ میژژان «زدن» و بژژازی شژژلرن :چنژژدان روشژژد نیسژ م امژژا اگژژر
«بژژازیکژژردن» در م هژژوم سژژرنمون را شژژام مؤل ژههژژای مینژژایی «حرک ژ » و «تکژژاپو» بژژدانیم ،مژژیتژژوان برجسژژتگی ایژژد
دو مؤل ه مینایی را دلی گزینش فی «زدن» در م ال فون دانس م
 2 .4 .3تماس و فشار

ریمژر ( )921-922 :1002بژژه مژژواردی از مبژژاز مؤل ژژه بژژا تأکیژژد بژژر مؤل ژژههژژای «حرکژ
شواهد زیر نشانمیدهند که «تما
الد) خراشدادن یا با تما
)22

و فشار» نیز برای «زدن» در فارسی گسترش مینایی حاص میکنندم

مداوم باع

آزار شدن

ک ش پایم را میزندم

«زدن» نه در مینژای مرکژزی ،موجژ
تما

و سژژرع » اشژژارهمژژیکنژژد ،امژژا

آسژی

مژیشژودم زیژرا ک ژش بژهعنژوان ،ژربهزننژده ،اساسژا پژا را نمژیزنژد ،بلکژه

مداوم جدار داخلی ک ش با پا عام آسی

اس م

ش) ،رشکردن سکه
)26

مؤل «تما

عبدالملک پرسید :سکه را به چه وزن و عیار و شک بزنیم؟

(مستوفی)991/1

با فشار» برجسته و گسترش مینایی از نوع مباز مؤل های اس م

ج) تولیدکردن محصول/کا
)21

ک ش ملی هی و

ک ش اید مدلی نمیزندم

«زدن» پسژژامباز در مینژژای تیمژژیمیافتژژه «تولیژژد محصژژول/کا » اسژژ م زدن بژژه مینژژی «تولیژژدکردن» در «سژژکهزدن»
پیشینهای کهد دارد که حاص از اعمال ،ربه و فشار بر روی فلز بودم
د) تزریاکردن ،وارد کردن مواد سوختی به باک وسای موتوری
)21

با خره آمپول

را زدی؟

تزریژژا آمپژژول ،در مؤل ژژههژژای «حرکژژ » و «فشژژار» بژژا «زدن» مشژژابهاسژژ م هژژمچنژژیداس ژ
باکم
)23

صد لیتر گازو ی زدیمم

تزریژژا مژژواد سژژوختی بژژه

گسترش مینایی فی «زدن» محصول مباز یا استیاره؟ ممم
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فاطمه بهرامی و بهناز شیخانیان پور

 3 .4 .3کاربردهای استعاری مجاز مؤلفه

الد) دمیدن ،طلوعکردن
)60

(اصسری :داستانهای نو )209

شاید تا آفتاش بزند ،برسیمم

«نژژژور» بژژژه عنژژژوان ،ژژژربهزننژژژدهای انتزاعژژژی ،بژژژه سژژژل چشژژژم برخژژژورد مژژژیکنژژژدم بنژژژابراید «زدن» اسژژژتیاره از
«برخورد/تما » اس  ،زیرا «تما » یا «برخورد» یکی از مؤل ههای مینایی زدن اس م
ش) وزیدن
)62

آتشی دارم که میسوزد وجود

چون بر او باد صبایی میزند

مؤل ژژههژژای «حرک ژ » و «سژژرع » در «زدن» ،اسژژتیاره از «وزیژژدن» اس ژ م حرک ژ

(سیدی )222

بژژاد و برخژژورد آن بژژه آتژژش مژژورد

توجه اس م
ج) باریدن
)61

نکند ش

مؤل ه حرک

(چه تد )23

دوباره برز بزندم

(بهصورتی ویژه از با به پایید) استیاره از باریدن اس م

د) ( دیمی) کردن ،انبامدادن
)69

(مولوی )112/1

شبی که ماه نباشد ستارهها چه زنند؟

از آنجژژا کژژه سژژتاره ،کنشژژگر هسژژتهای «زدن» نیسژژ
کژژارکرد اسژژتیاری ملژژرخ اس ژ

و در م هژژومی انتزاعژژی ،بژژهعنژژوان ،ژژربهزننژژده تیریژژد شژژده،

و هژژمچنژژید «حرک ژ » بژژهعنژژوان یکژژی از مؤل ژژههژژای رویژژداد «زدن» ،مبژژاز مؤل ژژهای

را حاص کژردهاسژ م دروا ژ شژاعر از طریژا جژان بخشژی بژرای سژتارگان و مژاه ا ژ بژه کنشژگری اسژ و طبژا ن ژر
ریمژژر در مژژورد کژژاربرد اسژژتیاری« ،زدن» در مینژژای هسژژتهای خژژود بژژه کژژار اس ژ

و چژژون انبژژام کژژار مسژژتلزم حرک ژ

اس ژ « ،حرک ژ » بژژهعنژژوان یکژژی از مؤل ژژههژژای رویژژداد «زدن» کژژاربردی اسژژتیاری از یژژک مبژژاز مؤل ژژهای را حاص ژ
کرده اس م
هژ) تالش کردن
)62

هرچه زد ،نتوانس

به جایی برسدم

«حرکژژ » مؤل ژژه مینژژایی مشژژترک میژژان «زدن» و «تژژالشکژژردن» اسژژ  ،کژژه در «تژژالشکژژردن» جنبژژه انتزاعژژیتژژر و
گستردهتری دارد و استیاره از حرک

و تکاپو دررسیدن به هدز اس م

و) بهشدت کوبیدهشدن به جایی
)62

تگرگ میزد به شیروانیها ،انگار هوا طوفانی شدهبودم

از مؤل ژژههژژای مینژژایی سژژرنمون «زدن» ،حرک ژ
فژون از ایژد حیژ

بژژا شژژدت و نیژژرو اس ژ

(میرصاد ی )10

کژژه بژژه برخژژورد مژژیانبامژژدم «زدن» در م ژژال

مینژایی بژه رویژژداد هسژتهای «زدن» بسژژیار نزدیژک اسژ  ،جژژز آنکژه فا ژد کنشژژگر سژرنمونی اسژ م

بنابراید استیارهای از مباز مؤل ه اس م
 3 .4 .3مجاز مؤلفه و تأثیر
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کارکردهژژایی از «زدن» در زبژژان فارسژژی مشژژاهدهمژژیشژژود کژژه در عژژید برجسژژتگی یکژژی از مؤل ژژههژژای مینژژایی فی ژ ،
بژژر تژژأثیر حاصژژ از زدن نیژژز د لژژ

دارد و بژژه ایژژد ترتیژژ  ،گسژژترش مینژژایی توأمژژان ،حاصژژ تیامژژ هژژر دو مبژژاز

مؤل ه و تأثیر اس م ریمر ( )1002نیز به شواهدی از اید دس

در دو زبان انگلیسی و والپیری اشاره میکندم

الد) مالیدن لوازم آرایش ،دارو و مانند آنها به سر و صورت و جاهای دیگر
)66

با ایدهمه علری که میزند ،باز بو میدهدم
مد پاهامو کعرم زدمم

)61

(میرصاد ی )236
(جی ری ،کافهپیانو )231 :2911

در فرهنژژه سژژخد چنژژید کژژاربردی از «زدن» در مینژژای «مالیژژدن» تیبیژژر شژژده ،چراکژژه در گذشژژته علرهژژا از طریژژا
مالیژدن بژر سژل پوسژ

اسژتیمال مژیشژده اسژ م امژا امژروزه ،م ژال ( )66بیشژتر م هژوم «اسژپریکژردن» و «پاشژژیدن» را

به لهژد متبژادر مژیکنژدم ازایژدرو م ژال ( )61نیژز افژزودهشژدهاسژ م در اثژر «زدن» چیژزی بژه پوسژ

مالیژده مژیشژود و

به خورد آن میرودم بنابراید یکی از مؤل ههای زدن ،یینی «تما » و تأثیر آن برجستگی یافتهاس م
ش) فشار دادن دکمه یا کلید برای به کارانداختد دستگاه یا روشد و خاموشکردن چراغی
)61

استارت بزن ،روشد میشهم

)63

آن کلید رمز را که بزنی دستگاه به کارمیافتدم

بیشژژترید تأکیژژد بژژر روی تژژأثیر «زدن» یینژژی روشژژدشژژدن و بژژه کارافتژژادن وسژژیله اسژ م پ ژ

وجژژود مبژژاز تژژأثیر لیژژی

مژژینمایژژدم امژژا درعژژیدحژژال «زدن» ،نژژه در م هژژوم هسژژتهای ،بلکژژه بژژا برجسژژتگی مؤل ژژه «فشژژار/نیرو» بژژهکاررفتژژه و حامژ
مباز مؤل ه نیز هس م
ج) تایپکردن
)10

نشسته بود و ایدها را با ماشید تحریرش میزدم

(گلشیری )6

«،ژژربه» انگشژژتان دس ژ  ،میمژژو سژژری و بژژا شژژدت ،بژژر دکمژژههژژای ماشژژید تحریژژر ،مؤل ژژه اساسژژی در ایبژژاد چنژژید
کاربردی اس

و همچنید تأثیر آن بر سل برجستهاس م

د) خوردن/نوشیدن
)12

یک ساندوی زدمم

پارهگ تژی ن یژر «بیژا یژه چژای بژزن تژو رگ» و یژا فیژ «مژی زدن» در اشژیار فارسژی نمونژههژایی از کژاربرد زدن در ایژد
مینژژا اس ژ م در خژژوردن و نوشژژیدن مژژواد غژژذایی ،اعژژم از جامژژد و مژژای وارد بژژدن مژژیشژژوند کژژه تژژأثیر «زدن» محسژژوش
میشودم
هژ) استیمال چیزی مانند سیگار و تریاک
)11

سیگارش را درمیآورد و میگوید :میزنی؟ میگویم نهم

در «اسژژتیمال مژژواد مخژژدر» ،هژژم چنژژان ورود چیژژزی بژژه سژژل (بژژدن) ملژژرخ اسژژ و اگژژر اسژژتیمال تزریقژژی را
درن ژژرآوریم ،بژژه کژژارکرد بلژژی مشژژابه

بسژژیار دارد ،جژژز آنکژژه تژژأثیر آن بژژیش از آنکژژه جنبژژه فیزیکژژی و جسژژمانی

داشتهباشد ،روانی اس م بنابراید «استنشان/تزریاکردن» مانند «خوردن/نوشیدن» تلقیشدهاس م
و) نیشزدن ،گزیدن

گسترش مینایی فی «زدن» محصول مباز یا استیاره؟ ممم

)19

122

فاطمه بهرامی و بهناز شیخانیان پور

زنبور بینیاش را زده اس م

مؤل ههای «حرک » و «نیرو» و در عید حال ،صدمه «نیشخوردن» بهعنوان اثر رخداد ،برجسته اس م
ز) ،ب کردن
اید نوار کاس

)12

را برای مد بزنم

چیژژزی در اثژژر نژژوعی «زدن»،« ،ژژب » یژژا «کپژژی» (،ژژب مبژژدد) مژژیشژژودم در «،ژژب کژژردن» حرکتژژی صژژورت پذیرفتژژه:
چژژرخش نژژوار پالسژژتیکی دسژژتگاه ،کژژه موجژژ ثبژژ
برخورد/تمژژا

مسناطیسژژی اطالعژژات بژژر نژژوار مژژیشژژودم ایژژد ثبژژ  ،حاصژژ

نژژوار پالسژژتیکی بژژا بخژژشهژژای مکژژانیکی و الکترومسناطیسژژی دسژژتگاه اسژژ م بژژه ن ژژرمژژیرسژژد ایژژد

مینژژای «زدن» ،از مینژژای «چژژاپکژژردن» کژژه پیشژژتر ملژژرخ گردیژژد ،ا تبژژا شژژده زیژژرا عمژ چژژاپ هژژم بژژه نژژوعی بژژرای
ح ظ و ثبژ

صژورت مژی گیژرد در چژاپ ،مژتد یژا تصژویر ثبژ

به اید ترتی

مباز مؤل ه و تأثیر توأمان اید کاربرد را ر مزدهاندم

مژیشژود و در «،ژب کژردن» بژه م هژوم بژا  ،صژوتم

 .4جمعبندی و نتیجهگیری
مقالژژه حا،ژژر بژژا توجژژه بژژه  12مینژژی منژژدرج لیژژ مژژدخ «زدن» در فرهنژژه سژژخد بژژه ارزیژژابی انژژواع روشهژژای
گسژژترش مینژژایی ایژژد فی ژ در الگژژوی «چهارمقولژژهای» ریمژژر پرداخ ژ م در پاسژژخ بژژه پرسژژش نخس ژ  ،مبنژژی بژژر تییژژید
روشهژای گسژژترش مینژژایی ،مشژژخص گردیژژد کژژه هژژر چهژژار مقولژژه یژژا روشژژی کژژه ریمژژر آنهژژا را در گسژژترش مینژژایی
و بژژه طژژور خژژاب گسژژترش مینژژایی افیژژال «زدن /برخژژوردکردن» دخی ژ مژژیدانژژد ،در فی ژ «زدن» در فارسژژی مشژژاهده
مژیشژود امژا از میژان  12م ژال مژژأخول ،تنهژا در  22مژورد تنژاار کژاربردی یکسژان یژژا بسژیار مشژابه میژان م ژال انگلیسژژی
و شژژواهد زبژژان فارسژژی بر راراسژژ
 29 ،21 ،22و درنهایژژ

کژژه عبارتنژژد از م ژژالهژژای شژژمارههژژای ،93 ،91 ،13 ،11 ،12 ،26 ،22 ،9 ،1 ،2

12م سژژایر شژژواهد گسژژترش مینژژایی مژژورد اسژژتناد ،گرچژژه بژژهخژژوبی در الگژژوی پیشژژنهادی

ریمژژر تبیژژید مژژیشژژوند و لیژ یکژژی از الژ هژژای گسژژترش مینژژا جژژای دارنژژد ،امژژا کژژارکردی زبژژانویژژژه از فیژ «زدن»
در فارس ژی محسژژوش مژژیشژژوند کژژه متنژژااری در انگلیسژژی بژژرای آنهژژا ارا ژژه نشژژدهاس ژ م بژژهایژژد ترتی ژ

در پاسژژخ بژژه

پرسژژش دوم ،مژژیتژژوان ادعژژا کژژرد کژژه الگژژوی کژژالن ریمژژر ،از انیلژژاز زم در تبیژژید شژژیوههژژای گسژژترش مینژژایی
«زدن» بژژرای تلبیژژا بژژا شژژواهد زبژژانویژژژه فارسژژی برخژژوردار اسژ م ایژژد انیلژژازپژژذیری از دو جنبژژه اب ژ طژژرخ اس ژ :
نخسژژ

م ژژالهژژایی کژژه گسژژترش مینژژایی ویژژژهای در فارسژژی را بازنمژژایی مژژیکننژژد ،امژژا بژژهراحتژژی لیژژ یکژژی از

زیرطبقژژههژژای پیشژژنهادی ریمژژر وا ژ مژژیشژژوند ،و دوم مژژواردی از گسژژترش مینژژا کژژه نیازمنژژد افژژزودن زیرطبقژژه خاصژژی
در الگژژوی ریمژژر اسژ م گسژژترش مینژژایی م ژژالهژژای شژژمارههژژای 92-99 ،6-3و هژژمچنژژید مژژوارد  22-23کژژه مبموعژژا
 21مژژورد را شژژام مژژیشژژوند ،بژژا افژژزودن زیرمبموعژژ «نزدیژژک بژژودن چیژژزی بژژه چیژژز دیگژژر از لحژژا ،کی ژژی زدن
اس ژ » لی ژ کژژاربرد اسژژتیاری« ،سژژلحی کژژوچکتر بژژر اثژژر زدن بژژه حرک ژ
گیژژرد» لیژ کژژالن عامژ «مبژژاز تژژأثیر» و «تمژژا

درآمژژده و بژژر سژژلحی بزرگتژژر ژژرار مژژی

و فشژژار» لیژ کژژالنعامژ «مبژژاز مؤل ژژه» ،تبیژژید شژژدند و درنهای ژ

در پاسژژخ بژژه پرسژژش سژژوم ،بررسژژی الگژژوی گسژژترش مینژژایی «زدن» در فارسژژی بژژهصژژراح

نشژژانمژژیدهژژد کژژه از میژژان

دو ابژژزار اصژژلی اسژژتیاره و مبژژاز بژژه عنژژوان عوامژژ زیربنژژایی دخیژژ در گسژژترش مینژژایی ،عامژژ مبژژاز بژژا فاصژژله
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فاحشژژی نسژژب

بژژه اسژژتیاره در ایبژژاد تنژژوع مینژژایی بژژرای ایژژد فیژ در زبژژان فارسژژی دخیژ اسژ م بژژا صژژرفن ر از مینژژی

سژژرنمون ،از میژژان  19م ژژال مژژورد اسژژتناد 1 ،مژژورد گسژژترش مینژژایی صژژرفا بژژه اسژژتیاره و  20مژژورد گسژژترش مینژژایی بژژه
«کژژاربرد اسژژتیاری مبازهژژای مؤل ژژه و تژژأثیر» اختصژژابداشژژ م بژژهایژژد ترتیژژ
تنوعات مینایی «زدن» دخی اس

اسژژتیاره مبموعژژا در  21مژژورد از

و سایر تنوعات مینایی محصول تأثیر انواع مباز یا پسامبازها اس م

کتابنامه

ابوالحسژژنیچیمژژه ،زهژژرا ()2919م افیژژال نمژژودیم بژژه کوشژژش ابژژراهیم کژژاامی (ویراسژژتار) ،مبموعژژهمقژژا ت ششژژمید
کن ران

زبانشناسی ایران ()92-12م تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطباییم

افراشژژی ،آزیتژژا و سژژید سژژباد صژژام جوکنژژدان ()2939م چنژژدمینایی ن ژژاممنژژد بژژا رویکژژردی شژژناختی :تحلیژژ
چندمینایی فی حسی شنیدن در زبان فارسیم ادشپژوهی13-23 ،90م
افراشژژی آزیتژژا و سژژاناز عسژژگری ()2936م چنژژدمینایی فیژژ حسژژی دیژژدن در زبژژان فارسژژی :پژوهشژژی شژژناختی و
پیکرهایم پژوهشهای زبانشناسی تلبیقی 62-19 ،22م
انوری ،حسد ()2912م فرهنه بزرگ سخد ( 1جلدی)م تهران :سخدم
چنگیژژژزی احسژژژان و سژژژپیده عبژژژدالکریمی ()2932م ابیژژژاد مینژژژایی بریژژژدن و انژژژداختد بژژژا رویکژژژردی درزمژژژانی:
چندمینایی ،همنامی یا هممینایی باف مقید؟م زبانشناسی گویشهای ایرانی 16-222 ،2م
خانبژژازی ،شژژقایا ()2931م بررسژژی چنژژدمینایی افیژژال سژژبک زدن و کشژژیدن در افیژژال مرک ژ
براسا

زبژژان فارسژژی

چارچوش شناختی بروگمد ،پایاننامه کارشناسیارشدم شیراز :دانشگاه شیرازم

راسژژخمهنژژد ،محمژژد ()2939م پیژژدایش افیژژال دوگانژژه در زبژژان فارسژژیم پژژژوهشهژژای زبژژانشناسژژی تلبیقژژی ،)1( 2
63-32م
سژژللانی ،ر،ژژا ،محمژژد عمژژوزاده و حژژدا ا ر،ژژایی ( ،)2936پویژژایی نیژژرو و چنژژدمینایی در سژژاخ هژژای فی ژ سژژبک
متشک از فی گرفتدم پژوهشهای زبانی 23-11 ،)1( 1م
ش یییکدکنی ،محمدر،ا ()2911م جادوی مباورتم بخارا 26-16 ،1م
صژژبوری ،نژژرج بژژانو ،زهژژرا حامژژدیشژژیروان و شژژهال شژژری ی ()2931م بررسژژی چنژژدمینایی فیژژ هژژای ایسژژتادن و

نشسژژتد در تژژاریخ بلیمژژی و مقایس ژ آن بژژا شژژواهدی از فارسژژی میانژژه و فارسژژی میاصژژرم مژژتدشناسژژی ادش فارسژژی
21-11 ،22م
عبژژدالکریمی ،سژژپیده و احسژژان چنگیژژزی ()2936م بررسژژی درزمژژانی ابیژژاد مینژژایی گژژرفتد از من ژژر تحلی ژ مؤل ژژهای و

مینژژیشناسژژی شژژناختی :اثبژژات چنژژدمینایی از طریژژا بژژازنمود طژژرخوارههژژای تصژژوریم زبژژانشناسژژی و گژژویشهژژای
خراسان 12-21 ،21م
عمژژژوزاده ،محمژژژد و فاطمژژژه بهرامژژژی ()2932م بررسژژژی سژژژاخ
پژوهشهای زبان و ادبیات تلبیقی 232-263 ،21م

افیژ ژال سژژژبک براسژژژا

زبژژژانشناسژژژی شژژژناختی،

129

انگژژار

فاطمه بهرامی و بهناز شیخانیان پور

گسترش مینایی فی «زدن» محصول مباز یا استیاره؟ ممم

 شژژبکه مینژژایی فی ژ گژژرفتد براسژژا،)2932(  غالمحسژژید کریمژژیدوسژژتان و بابژژک شژژرید، محمژژد،عمژژوزاده
م221-296 ،)2( 1 چندمینایی اصولمندم پژوهشهای زبانی

)م بررسژژژی چنژژژدمینایی فیژ ژ سژژژبک زدن از دیژژژدگاه2932(  غالمحسژژژید و زهژژژرا روحژژژیبژژژایگی،کریمژژژیدوسژژژتان
م221-213 ،92 شناختیم جستارهای زبانی
:)م فضژژای مینژژایی فیژژ شژژدن در زبژژان فارسژژی2930(  سژژحر بهرامژژیخورشژژید و آری ورهژژاگد، ارسژژالن،گل ژژام
م222-261 ،1 نگرشی شناختیم پژوهشهای زبان و ادبیات تلبیقی
، نمونژژژهای از عژژژدم کژژژارایی ردهشناسژژژی وااگژژژانی،)م بررسژژژی چنژژژدمینایی فیژژ خژژژوردن2932(  راحلژژژه،گنژژژدمکار
م223-261 ،23 زبانپژوهی

ژژژیات را،ژژژیات از کبژژژا مژژژیآیژژژد؟ چگونژژژه لهژژژد جسژژژمانی ریا،)م ریا2936(

 جژژژورج و رافا ژ ژ نژژژونی،لیکژژژاز

 آگاهم: ترجم جهانشاه میرزابیگیم تهران،خلامیکند؟
 مرکزم: ترجم فرزانه طاهری (چاپ ششم)م تهران،)م استیاره2932(

 ترن، هاوک
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