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 چکیده

باشد. برای نیل بدین فارسی میزبان در  دیگر ۀبررسی شناختی معانی و مفاهیم موجود در واژاین مقاله  رشهدف از نگا
معناشناسی ناختی، از مفاهیم موجود در دستور شناختی النگاکر و شناسی شرچوب زبانادر این تحقیق، در چه ،مقصود، ما

های مورد دست داده باشیم. دادهرا به دیگر ۀسازی واژیند مفهومآفضاهای ذهنی فوکونیه استفاده نمودیم تا برشی از فر
نقاط ضعف  ۀئد. پس از اراانصورت گلوگاهی مورد تحلیل قرار گرفتههاند که بهای واقعی بودههایی از بافتبررسی براده

 ۀرچوب شناختی برای واژادر قالب معانی و مفاهیم، معانی و مفاهیم مستخرج در چه ،های رایج در قسمت پیشینهتحلیل
از این زمان به بعد؛ از این جا به بعد؛ عینِ، مثلِ؛ غیر از این، غیر از آن؛ عالوه بر این،  : عرضه گردید که عبارتند از دیگر

تفکیک یا غیریّت )این ناهمانی(؛ عینیّت )این همانی( در جنبه یا  در قالب مفاهیمآن؛ غیر از آن و عالوه بر آن  عالوه بر
 ها؛ تجمیع )عالویّت(؛ غیریّت و عالویّت تؤامان )تجمیع و تفکیک باهم(.هایی خاص در عین تفاوت در دیگر جنبهجنبه

 

 ، زبان فارسیشناختی شناسیزبانی شناختی، شناسدیگر، دستور شناختی، معنا ها:واژهکلید
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 مقدمه

لحاظ معنایی برای آن است و به شدهتلفظ می 2دیتیکرو  1دیتی پهلوی که ایست فارسی با ریشهواژه دیگر
هایی چند در معادل دیگر ۀالبته برای واژ«(. دیتیکر»و « دیت»وشی: اند )فرهرا ارائه داده مجددو  دیگرمعانی 

 «(.دیگر»وشی: پهلوی ارائه شده است که جای تحلیل همزمانی ندارد )فره زبان
 دیگهکه  دیگر ۀای واژای به این نتیجه رسیدیم که صورت محاورههای پیکرهاز آنجا که پس از بررسی

ای و رسمی نیاورده و هر دو صورت را باشد تفاوت معنایی با آن ندارد، این بخش را به تفکیک محاورهمی
 ی فرض نمودیم.یک

 سازی را با توجه به اینهای تجربی مواجه هستیم و مفهومشناسی شناختی ما با موقعیتدر زبان
های سری موقعیتنیز یک دیگر ۀدهیم. لذا برای واژهای تجربی )خواه درونی، خواه بیرونی( انجام میموقعیت

 پردازیم.معانی می ها به استخراج مفاهیم وعی را در نظر گرفته و از میان آنواق
 

 چهارچوب نظری
، هوش 4شناسی شناختی، روان3شناسی شناختیایست متشکل از عصبعلوم شناختی در حال حاضر مجموعه

( که فهرست آن 31: 1331نیا، )قائمی 7و علوم کامپیوتر 6ی ذهنشناسی شناختی، فلسفه، زبان5مصنوعی
ی عملکرد ذهن سروکار الصه هر آنچه با تحلیل شیوهطور خکل و به همچنان در حال گسترش است و در

شناسی شناختی است مأوا گزیند. سهم ما از علوم شناختی در اینجا زبان 8شناخت ۀسایتواند در داشته باشد می
ی کالم و آوردن مطالب تکراری دهد و ما برای اجتناب از اطالهکه چهارچوب کلی این پژوهش را تشکیل می

 شویم.فی نمییوارد مباحث تعر
 

 تحقیق ۀپیشین
ای هیچ پژوهش علمی که نگارنده جستجو نموده است،تا جایی پیش از آنکه وارد این قسمت شویم باید گفت

کنون انجام نشده است و در داخل و نه در خارج از کشور تاگرایی، نه در چهارچوب شناخت دیگر ۀدر مورد واژ
 شود.ها میترینت شامل مرتبطشده اس لذا آنچه در این مبحث گنجانده

گرایی البته در چهارچوب شناخت وم یاای که در داخل کشور برخوردهدر مورد این واژه به تنها کار علمی

                                                           
1. /dit/ 

2. /ditῑkar/ 

3. Cognitive Neuroscience 

4. Cognitive Psychology 

5. Artificial Intelligence 

6. Philosophy of Mind 

7. Computer Sciences 

8. Cognition 
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نماید، پژوهشی است که تر میشناسی تا حدودی پیکره بنیاد است و لذا واقعینبوده است، اما به لحاظ روش
را عالوه بر  دیگرفته است. نویسنده در این مقاله کاربرد قیدیِ ( صورت گر115-111: 1385توسط باطنی )

صورت دهد و بهکار رفته در آن مورد بررسی قرار میبا توجه به بافت به از این پسیا بیش از این معانی  ۀارائ
 پردازد:بسیار کلی و نظری در چهار نوع جمله به بررسی آن می

آمده است؛ مانند حرف نزن دیگر، بیا  پسزینبه معنای  دیگرها نای( که در آاول جمالت امری )و یا نهی
خواهی تو می، مانند باز همیا  از این بیشترو  از این به بعددر جمالت پرسشی به معنای  دیگردیگر. دوم 

. سوم در جمالت خبری که در آن نویسنده صرفاً به کارکرد یا نقش معنایی خواهی؟تو دیگه نمیو یا  دیگه؟
 اشاره کرده است و معنایی برای آن ارائه نداده است:  ردیگ
 بی تفاوتی: شد دیگه! ۀنشان دادن هال -

 نشان دادن اطمینان و عدم تردید: میاد دیگه! -

خیلی دیر گفتی؛ نامه را فرستاد دادنِ یک رویداد در پیش از این زمان )زمان اظهار(: نشان دادن رخ -
 دیگه.

 «کار دارم دیگه!-روی؟ چرا نمی-: »برای اینکهی در پاسخ به سؤال، به معنا دیگر -

 « دیگه!-روی؟ چرا نمی-»سؤال از روی رنجش یا لجبازی:  ۀجلوگیری از ادام -

 آنچه در مورد کار فوق صورت گرفته است تنها یک تحلیل ذهنی مبتنی بر بافت بوده و هیچ تبیینی را
 ن معنا نیز هستیم. دنبال تبییبه تحقیقاست. ما، در این دنبال نداشتهبه

عنوان به نیز های لغات فارسی راسعی بر آن بوده است تا معانی ارائه شده توسط اکثر فرهنگ در ذیل
 آن، از ۀتر شود و هم پس از مطالعغنی نهکار در داخل کشور گردآوری کرده تا هم پیشی ۀبخشی از پیشین

 برده شود.ها و اشتباهات موجود پیتیفقدان برخی از معانی مدنظر ما به نقائص و کاس ۀمشاهد
اند، غیر تر بیان کردهاین، باز، شخص یا چیزی عالوه بر شخص و چیزی که پیش بر دیگر: )ق( عالوه. 1

 «(.دیگر»)معین: 

 نمایند شخص و یا چیزی را عالوه بر شخص یا چیزی که درآن )بیان( میدیگر: )صفت(: تعیینی که به. 2
د مانند این آدم و دیگر آدم و این کتاب و دیگر کتاب، عالوه و زیاده و نزدیک و باز و جز انپیش بیان کرده

ج:  مانده،بار و هیچ زمان و هنوز و بعداز ظهر و عشاء، سایر و بقیه و باقیاین و جز آن و قدری و هیچ
 «(. دیگر»دیگران )نفیسی: 

ینده، غیر از، سوای، متفاوت با قبلی، بیگانه، بقیه، این، پس، سپس، آبردیگر: دگر، باز، دوباره، عالوه. 3
 «(.  دیگر»پور: ها، بیگانگان )انصافعوض، تغییر )عوض کردن، عوض شدن(، دیگران: ج دیگر، غیر خودی

 «(.  دیگر»االسالم: دیگر: جدا و غیر و یکی از دو یا بیشتر؛ مثال: شاه دیگر است و گدا دیگر )داعی. 4
گانه، عالوه و زیاده، باز و مجدد، جز آن، جز این، هنوز، سایر و بقیه، نماز عصر، دو دیگر: دیگر: غیر، بی. 5

 «(.دیگر»پور: دوم )سعیدی
 «(.دیگر»طور، با این وصف )آموزگار: دیگر: غیر، بیگانه، جز این، از نو، حاال، با این. 6
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 «(.دیگر»ن وصف )زعفرانچی و آموزگار: طور، با ایدیگر: غیر، بیگانه، جز این، از نو، حاال، با این. 7

 ۀدیگر: غیر از مورد قبلی یا عالوه بر آن، بعد، بعدی، متفاوت با بقیه، پس از آن، پس از این، در مرتب. 8
گویی دیگر، رود: همین عمه جان خودمان را میکار میبعد، سپس، برای تأکید بر سخن یا موضوعی به

 وه بر این، مشابه؛ همانند؛ دومی؛ اانی، عالوه بر اصلی یا مشابه آن، یا هردوباره، مجدداً، همچنین، نیز، عال
 «(.دیگر»چیز غیر از مورد قبلی یا عالوه بر آن )انوری: 

دیگه: )دال بر آنچه تحول یافته یا به نتیجه رسیده باشد( از حاال به بعد، از این پس، از هم  دیگر/. 3
این، عالوه بر این )چنانکه گویی آنچه گذشته کافی نبوده باشد(؛ اکنون؛ )توسعاً( برای همیشه، بیش از 

ای با فعل منفی یا به طریق استفهام انکاری( دال بر جمله ی دیگر، )درزودی، تا چند لحظههم، بهباز
، دال بر هشدار و تحذیر )معموالً در دست من نیست، کار خداستدیگر زشتی و خوشگلی که به: استثناء

، تا مدّتِ، به مدّتِ، گذاری. حدّ خودت را بشناس!ها میدیگر داری پایت را روی خرده شیشهت(: آغاز عبار
!، تکیه گویم برو، برو دیگرمیی خود )معموالً در پایان جمله(: طیِّ، تکیه کالمی برای تکمیل و تأکید گفته

(: برای چهیا  چرا؟)در جوابِ  کالمی برای قطع سخن مخاطب هنگامی که نخواهند یا نتوانند دلیل بیاورند
 «(.دیگر»)نجفی:  میرم و برای چه ندارد!میرم. پرسیدند برای چه؟ گفت دیگر میگفت من روز دوشنبه می

کند است که بیان می دگراند، مخفف آن دیگر: صفت مبهم برای شخص یا شیئی که قبالً بیان کرده. 11
اند. این کلمه هنگامی که صفت باشد پیش بیان کردهشخص یا چیزی را عالوه بر شخص یا چیزی که از 

پیوندد: شود و عالمت جمع به آن میجانشین آن می دیگرها موصوف آن حذف و گاه مانند دیگر صفت
اشخاص دیگر، دیگران، دیگر کسی؛ غیر، جز من، جز ما. غیر از من، غیر از ما، علیحده، جداگانه، مستقل، 

عالوه، عالوه بر این، زیاده، نیز، هم، پس ری، جز از، غیر از قبلی، غیر از اول، بهجز آن، غیر از آن، آخر، اُخ
از این مقدمات، بقیّه، مابقی، همانند، مانند، مثل، شبیه، نظیر، بدل، هنوز، تا آن زمان، قبالً، پیش از این، 

دیگر به معنی االث؛  کند؛ چنانکه سه همقبل ذلک، گاهی افاده معنی مطلق تعدد کند و گاهی افاده معنی 
کار نرود، )در تداول عامه( گاه در آخر جمله آید به معنی سرانجام و عاقبت؛ به تنهایی بهدر این صورت به

پس، بعد از این، استثنایی، چیز استثنایی، چیز دیگر، دوم، اانی، تو گفتم دیگر، از این پس، پس از آن، زین
 «(.دیگر»بار، هیچ زمان، هیچ گاه، هرگز )دهخدا: هیچپس از اول، نزدیک، هرگز، ابداً، هنوز، 

که در معنی مطلق تعدد کند چنان ۀقبل نیز آید و گاهی افادمعنی منبعد و گاهی به دیگر: به معنی من. 11
سه که معنی محدود هم کند چنان ۀ. گاهی افادملک بار دیگر به او دل خوش کرداین عبارت گلستان: 

 «(.دیگر»پادشاه: به معنی االث ) دیگر

دیگر: غیر، بیگانه؛ شخصی یا چیزی غیر از آنکه یا آنچه قبالً دیده یا گفته، نیز به معنی باز و مجدد، . 12
 «(دیگر»دوباره، دیگری: کس دیگر، شخص دیگر. )عمید: 

 «(.دیگر»فاقد مدخل مستقل )رضی:  ------------------------ دیگر:. 13

، بیشتر از چیزی، بعدی، پس از رویداد مورد بحث، جز آن، پس از این، از این دیگر: متفاوت با چیزی. 14
 هاستاین دیگر کار بچهی استثناء: ی رفتاری، واژهی اعتراض به ادامهبه بعد، بعد از آن، سپس، واژه
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 .«(دیگر»)صدری افشار و حکمی: 
 

 روش تحقیق
های مورد استفاده باشد. پیکرهبنیاد میدارد و پیکره تحلیلی -رفته در این پژوهش، اساسی توصیفیکارروش به

های مورد پژوهش در فارسی معاصر در صفحات موتور جستجوگر واژهی جستجو با کلیددر این پژوهش نتیجه
باشد. البته این ایم، میی مرتبطی که با آن برخورد نموده، همچنین ابت و ضبط مکالمات روزمره1گوگل

-در پی دارد )گنزالسالجرم های انتزاعی در زبان را نظر گرفتن انگارهاز قبیل عدم درهایی روش محدودیت
 (. 13: 2117مارکوئز و دیگران، 

مدنظر نبوده است و سیر تحول تاریخی  2نیز شایان ذکر است که در این پژوهش هیچ رویکردِ درزمانی
در فارسی امروزی مورد  نات معاصر این واژهوجه در نظر گرفته نشده است، بلکه تمامی امکابهیچ دیگرمعانی 

عنوان گلوگاه اند را بههایی که جامع جمیع معانی و مفاهیم محتمل بودهبررسی قرار گرفته و سپس آن بافت
ای را برای آنها پیشنهاد ها مفاهیم کلی را استخراج و معانیاتخاذ نموده تا بتوانیم پس از بررسی آن گلوگاه

 دهیم.
 

 هاتحلیل دادهتجزیه و 
 های الزم جهت بررسی در این قسمت همراه با تحلیل شناختی آن ارائه شده است:گلوگاه

 دیگرگلوگاه اول . 1

خواست برود خرید، یک دفعه باران شدیدی شروع به باریدن کرد. اوّلش خیال کردیم دیروز وقتی مادرم می»
روم خرید. خاطر همین به مادرم گفتم که خودم میبهآید، امّا گویا خیال بند آمدن نداشت. که زود بند می

چه من اصرار کردم قبول نکرد و آخر به این توافق رسیدیم که  دانی چه بخری و... هرمادرم گفت نه، تو نمی
من با ماشین ببرمش تا خودش خرید کند. ماشین را روشن کردم و رفتیم که ناگهان توی مسیر، وسط بزرگراه 

شدت با ماشین جلویی تصادف کرد. طبق رفت روی آسفالت سُر خورد و بهما که خیلی تند می ماشینِ جلوتر از
معمول جمعیت زیادی اطراف صحنه تصادف جمع شدند. من تا خواستم جلوتر بروم مادرم به من گفت: نرو 

ادم تا ببینم بینی راه بسته است؛ من هم به حرفش کردم و دیگر جلوتر نرفتم و همانجا ایستدیگر، مگر نمی
 .(1332)ذاکری، ارتباطات شخصی، « شودچه می

را که نمودار آن را  رفتنباشد، ما همان فعل زبانان ملموس میدر این موقعیت واقعی که برای اغلب فارسی
 دهیم تا تحلیل خود را بر روی آن پیاده نماییم.مورد بررسی قرار می ایم،زیر آوردهبه نقل از النگاکر در 

                                                           
1. Google search engine 

2. diachronic 
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 . (7: 1386اکر، )النگ
 

 
 نماسازی فعل رفتن :1نمودار 

 

توقف در زمان یعنی توقف در حرکت و توقف در حرکت و بوده  1داراز آنجا که تمام فرآیندها )افعال( زمان 
 دیگر، لذا توان دانستمییعنی توقف در زمان و نیز تغییر و حرکت جوهری را نیز در همین دامنه موجد زمان 

ی خاص(. بنابراین سازد به توقف )تقید در یک بازهدو را مقیّد می آید و هررت یک قید میصودر اینجا به
 ای که اکنون در آن هستیم خارج نشو؛ بنابراین داریم:یعنی از این همسایگی نرو دیگر!گوید وقتی می

 
 (7: 1386)النگاکر،  نماسازی صفت مفعولی رفته :2نمودار 

                                                           
1. temporal 
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 صفت مفعولی رفته؛ نرفته، متوقفعکس نماسازی : 3نمودار 

 
 در بیان بر محور زمان که نماسازی شده است. دیگری اِعمال نقطه -1

، زمان از فرآیند نماسازی حذف رفتهشود، برای صفت مفعولی مشاهده می 2 طور که در نمودارهمان
دهیم. یعنی از فرایندی شود و ما از حالت توالی در پایش خارج شده و به حالت خالصه تغییر وضعیت میمی

باشد و لذا در زمانی به مفهوم توقف و عدم حرکت میطور که قبالً نیز گفته شد بیزمان و هماندار به بیزمان
، ما، توقف؛ یعنی عدم خروج از همسایگی مدنظر را داریم و لذا دیگر(، به محض بیان قیدِ 3نمودار تحلیلی ما )

ی نماسازی شده مرحله ۀایم. مرحلت مسیرپیما نمایش دادهر همسایگی و ابوایستاییِ منظور را با نماسازی ب
nِباشد.می رفتن ام فرایند 

چه تفاوتی دارد، هر دو عدم خروج از همسایگی  نرو دیگر!با  نرو!ممکن است این سؤال مطرح شود که 
بیان دارد و  ۀفاصله از لحظقبلی با انفصال بال در اینجا نقش تفکیک از عملدیگر است. در توضیح باید گفت 

شود و تا خروج از همسایگی دقیقاً به یک نقطه در زمان اشاره دارد. چون حرکت در خود همسایگی آغاز می
بنابراین ما،  شود.محسوب می دیگربیان، یک  ۀتوقفی در داخل همسایگی در لحظ ۀیابد، لذا هر نقطادامه می

توانیم تمییز قائل شویم چرا که بین تفکیک زمانی و در اصل نمی به بعد اینجاو از  از این به بعددر اینجا بین 
 تغییرات است(. ۀتوانیم )زمان زائیدتفکیک مکانی نمی

در زمان و مکان انفصال ایجاد  دیگرتوان دست یافت که چون به این تعمیم می دیگراز این نقش معنایی 
توان در مثال زیر با وضوح بیشتری ود. این مطلب را میتوان در هر دو مورد از آن استفاده نمکند، میمی

 مشاهده نمود:

بزرگترها داشتند کردیم. من از همه کوچکتر بودم و همه دور هم نشسته بودیم و داشتیم صحبت می» -
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 .«کشید کنار و گفت: تو حرف نزنی! کردند که پدرم منومهم اجتماعی صحبت می ۀراجع به یک مسأل

بزرگترها داشتند کردیم. من از همه کوچکتر بودم و بودیم و داشتیم صحبت می همه دور هم نشسته» -
 «کنار و گفت: تو حرف نزنی دیگر! کردند که پدرم منو کشیدمهم اجتماعی صحبت می لۀراجع به یک مسأ

 .(1363)ذاکری، ارتباطات شخصی، 
آن است که عملی در حال  ۀدوم نشان دهند ۀتبیین شده است، جمل 5و  4طور که در نمودارهای همان

اول  ۀبایست ادامه نیابد. اما در جملانجام بوده )حرکت در همسایگی آغاز شده( و از یک نقطه به بعد می
 . حرکت آغاز نشده )حتی در همسایگی(

 

 
 اول بدون دیگر ۀنماسازی جمل :4نمودار 

 

 
 دوم با دیگر ۀنماسازی جمل :5نمودار 
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 یان بر محور زمان که نماسازی شده است.در ب دیگراِعمال  ۀنقط -1

 دیگرگلوگاه دوم . 2

ها اسارت در بند اعتیاد، باالخره مجاب شدم تا به یکی از مراکز درمانی ترک اعتیاد بروم. شش پس از مدت»
کنم وقتی از کمپ بیرون آمدم گویی تولدی دیگر ای رساند که احساس میماه سختیِ مطلق مرا به نقطه

 .(1332زاهدی، ارتباطات شخصی، « )امداشته
 . (1334) ایمفوکونیه شده 1ی فضاهای ذهنیدر این گلوگاه، متوسل به نظریه دیگربرای تحلیل 

 شامل گلوگاه دوم: ۀو امّا تحلیل جمل
 .«یرون آمدم گویی تولدی دیگر داشتموقتی از کمپ ب»

کند که در چه ساختار ولد را مشخص میساز است و در بدایه نوع تیک فضا گویی ۀقطع نظر از اینکه واژ
باشد که در اینجا نوعی می دیگر ۀاز بار جهت ساخت معنا بر روی واژیابد، اما قسمتی ای تبلور میمعنایی

کند را ایجاد می متولدشدنای )مشابهی( از فضاساز است و برای بیرون آمدن از کمپ ترک اعتیاد فضای ویژه
 )بیرون آمدن از کمپ؛ تولد ذهنی( ول محرک )تولد واقعی( و هدفتا بین عناصر مشترک بین مدل

در اینجا به دو دلیل دیگر  ۀنظر، ایجاد و منتقل گردد. واژهایی را انجام دهد و از این مسیر مفهوم مدنگاشت
ر فضاهای ذهنی واحدهایی زبانی هستند که یا د ۀها در نظریفضاساز است؛ اول آنکه بنا به تعریف که فضاساز

را بین فضاهای ذهنی از پیش ساخته شده سیالن  2توجهاند و یا تشکیل یک فضای ذهنی جدید دخیل
دهد، بدین معنا که در تولید ل ما همین کار را انجام میدر تحلی نیز دیگرو ؛ (212:  2117دهند )ایوانز، می

شود. دوم آنکه به لحاظ نقش به جهت فضای ذهنی تولد فیزیولوژیک نقش دارد یک فضاساز محسوب می
کند قید محسوب شده و از آنجا شباهت به تولد توصیف می ۀشدن از اعتیاد را در یک رابطپاک فراینداینکه 

 نیز فضاساز است. دیگر داند، فضاساز میکه قیود را فوکونیه 
کند که یک تولد قبالً رخ داده بوده است و آن، تولد در اینجا تلویحاً به این اشاره می دیگر ۀکلم

نماید و در آن فضا تمام فیزیولوژیکی متکلم بوده و تصریحاً فضای آن تولد را در ذهن شنونده ایجاد می
تیِ تولد، گریه، سرما، گرسنگی، تشنگی، پاک بودن از هرگونه پلیدی و ... های قابل نگاشت از قبیل سخمؤلفه

نماید. ایی از معانی منتقل میصورت تودهرا با فضای بیرون آمدن از کمپ ترک اعتیاد و احساس گوینده را به
وفق از ، و فضاهای دیگر از قبیل فضای خروج م3در اینجا فضای ذهنی تولد فیزیولوژیکی، فضای ذهنیِ پایه

 باشد.( می4کمپ ترک اعتیاد، فضای ذهنی مرتبط در شبکه )فضای جدید
 را از جمله حذف کنیم خواهیم داشت:  دیگرتوان مشاهده نمود که اگر می

                                                           
1. Mental Spaces 

2. attention 

3. Base Space 

4. New Space 



 .......دیگر  به دیگر نگاهی 

 

 

64 

صورت ارجاع به فضای تولد واقعی )محرک( که در این« وقتی از کمپ بیرون آمدم گویی تولدی داشتم.»
هایی خاص، و یا همانی( در جنبه یا جنبهعینیّت )این»توانیم مفهوم می یگردشود. لذا برای رنگ میبسیار کم

ی ذهنی فوق را بندی فضاترکیب ۀنحو 6را مستخرج دانست. نمودار « هاعینیّت در عین تفاوت در دیگر جنبه
 دهد:نشان می

 

 
 ایجاد فضای ذهنی جدید با استفاده از فضاساز دیگر :6نمودار 

 

 فضای پایه  -1

 دیگرهمانی( غیرتام ایجاد شده توسط فضای عینیّت )این -2

 ی  قابل نگاشت مابین دو فضاهمتاها؛ عناصر قرینه -3

 هادهندهارتباط -4

  نشانگر ایجاد فضای جدید در ارتباط با فضای پایه -5

 دیگرگلوگاه سوم . 3

ها کرد. بعدش قابکم هم کمکم میامروز صبح از خواب که بیدار شدم شروع کردم به پرده زدن. برادر کوچ»
داد. قاب اول خیلی سنگین بود. میخ را به دیوار زدم. من رفته بودم باالی صندلی و برادرم هم به من میخ می

)میری، ارتباطات « اول را که زدم بهش گفتم یک میخ دیگر به من بدهد تا بتوانم آن را روی دیوار مهار کنم
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 .(1333شخصی، 
 

 
 اسازی مفاهیم عینیت و تجمیع در دیگرنم :7نمودار

 

فضای پشت قاب  1مشخص است ما با دو مرزنما مواجه هستیم. مرزنمای  7طور که در نمودار همان
ها. در این صحنه هر میخ نقش یک مسیرپیما را دارد که ظرف حاوی میخ 2عکس روی دیوار و مرزنمای 
 ۀکند و این تقاضا را با واژ( را تقاضا می2tr+1trد، میخ دوم )تواند قاب را مهار کنوقتی گوینده با یک میخ نمی

در پی دارد. بدین معنا که میخ دومی که به میخ  نیزدهد و این تجمیع، عینیّت )این همانی( را نشان می دیگر

 اول اضافه شده است دقیقاً عین همان میخ اول است. 

 دیگرگلوگاه چهارم . 4

ها کرد. بعدش قابروز صبح که از خواب بیدار شدم شروع کردم به پرده زدن. برادر کوچکم هم کمکم میام»
داد. قاب اول خیلی سنگین بود. میخ را به دیوار زدم. من رفته بودم باالی صندلی و برادرم هم به من میخ می

« خورهده، این به درد نمیاول را که خواستم بزنم دیدم میخ کجه! بهش گفتم یک میخ دیگه به من ب
 .)همان(
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 دیگرهمانی )غیّریت( در نانماسازی مفهوم این :8نمودار 

 

خارج شده فاقد  1 شود میخ دومی که در اینجا از مرزنمایمشاهده می 8طور که در نمودار همان
چین در نمودار تناظر است )کج است( و لذا تناظر ندارد )نقطه 2های الزم برای قرار گرفتن در مرزنمای ویژگی

در اینجا نقش مفهوم  دیگر ۀواژ .((7: 1386دهد )النگاکر، و یکسان بودن و ماندن و مسیرپیما را نشان می
 1در مقابل مسیرپیمای  2نماید. این مفهوم با نماسازی بر روی مسیرپیمای ناهمانی( ایفا میغیریّت )این

 گیرد.شکل می

 دیگرگلوگاه پنجم . 5

نظر نده خدایی تازه دوست شده بودم. توی محیط کار با هم آشنا شدیم. آدم خوبی بود، ولی مرموز بهبا یک ب»
دانستم؛ به من گفته بود اسمش فرهاد است. خالصه من هم فرهاد رسید. من فقط اسم کوچکش را میمی

ستانش که آمده بود زدند. تا اینکه یک روز یکی از دوزدم و همه در کارخانه فرهاد صدایش میصدایش می
من هم که شوکه شده بودم بهش گفتم  افشین چطوری؟درب کارخانه و من هم اتفاقاً آنجا بودم، صدایش زد 

 .(1333)رضایی، ارتباطات شخصی، « ؟!!پس اسم دیگر تو افشین است
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 دیگر. نماسازی تفکیک و تجمیع توأمان در 9نمودار

 

ل برداشت است ما دو مفهوم غیریّت و عالویّت؛ یعنی تفکیک و قاب 3طور که از نمودار در اینجا همان
 غیر از آننامی  فرهادبر اسم  عالوه، xداریم. به عبارت دیگر، فردی با هویت  دیگر ۀتجمیع را توأمان در واژ

کار توانند به. این حالت که هر دوی این مفاهیم در یک واژه و در یک موقعیت با هم میافشینهم دارد یعنی 
 است. دیگری انگیز واژههای معناشناختی شگفتروند جزء ویژگی

 های بیشتربررسی نمونه. 6

های بنیادیِ صورت تحلیل ۀها در اینجا بر پایست که تحلیل آنطوریدیگه و یا  دیگرهای وقوع برخی از محل
. پیش از پرداختن به این پردازیمدار میها شکل گرفته است که به آنها در سطح جمالت بافتگرفته در گلوگاه

گیرد که بر اساس در ذهن شکل می 1موارد باید گفت در اار تکرار تجارب مشابه، الگوهای شناختی آرمانی
را از روی الگوی شناختی  مرد مجردطور که ما مفهوم واژگانی پذیرد. همانآنها درک موارد جزئی صورت می

هایی که در باال ارائه شد با ایجاد همین ترتیب، گلوگاهبه؛ (71: 1387کنیم )لیکاف، درک می ازدواجآرمانی 
آورد. ما، از طریق زبانان، موجبات درک موارد ذیل را فراهم مییک الگوی شناختی آرمانی برای فارسی

کنیم (؛ دانشی که از تجاربمان کسب می68: کنیم )همانالگوهای شناختی آرمانی، دانشمان را سازماندهی می
 گیرد.روزمره قرار می ۀو مورد استفادی شناختی آرمانی نهادینه شده در الگو

ها، بر اساس و در قالب در راستای توجیه مفاهیم و یا معانی موجود در خورده بافت مقالهلذا ما در این 
های بیشتر جهت اابات همسویی معانی ها، قسمتی را تحت عنوان بررسی نمونهمفاهیم مستخرج از گلوگاه

ایم تا خواننده پس از برخورد با آنها ف با مفاهیم کلی محصول تحلیل گلوگاهی، مورد التفات قرار دادهمختل

                                                           
1. Idealized Cognitive Models (ICM) 
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 تفاوت ظاهری در معانی را اختالف در مفاهیم تلقی نکند.
 . 1 ۀنمون

 مشقاتو نوشتی؟ - 
 .(1333آره، دیگه! )هیوا، ارتباطات شخصی،  - 

ام تکرار شده است و بنابراین nپرسش مربوطه برای بار  آن است که ۀن دهنددر اینجا نشادیگه  ۀواژ
 رساند.  پرسش را با اولین پرسش مطرح شده با همان مضمون می تجمیع

 .2 ۀنمون

 .(1383)کامیار،  ا ماه دیگر باید دوباره باز شوندهاین کولر -
ه بعدی. ماه بعدی ، ماهی است که پس از ماه هنگام بیان سخنگو خواهد آمد یعنی ماماه دیگردر اینجا 

اول این »گوئیم شود بر ماه قبلی و تحقیقاً عین ماه قبلی نیز هست. مثالً وقتی میماهی است که عالوه می
در اینجا  دیگرشوند بر پیازها. لذا ها عالوه میزمینی، سیب«ها رازمینیریزیم، بعد این سیبپیازها را می

 رساند.عالویّت و عینیّت را می
 . 3 ۀنمون

 چرا دیشب رستوران نیامدی؟ -
 .(1333دیگه! )جوانمرد، ارتباطات شخصی،  - 

خواهد است، بدین نحو که فرد می غیریّتدر عبارت فوق نوعی اشاره به  دیگهتحلیل نگارنده از مفهوم 
بنابراین معنای جدیدی در این سه « دلیلش به خودم مربوط است؛ یعنی به غیرِ من مربوط نیست.»بگوید 

 ه وجود ندارد که بعنوان گلوگاه مجزایی آن را در نظر بگیریم.نکت
 تعبیه نموده است: دیگر،مقابل آن؛  ۀو واژ خود ۀمحض یا انحصار را زبان در دو واژغیریّت 

 دیگر ≠خود  ←دیگری آن را درست کرد  ←خودم آن را درست کردم
 .4 ۀنمون

 چه جوری اینکارو کردی؟  -

( = ما این هستیم دیگر!  = ما مثل دیگران نیستیم = ما غیر از دیگران 1387ما اینیم دیگه! )کرمانی،  -
 غیریّت ←هستیم 
 .5 ۀنمون

با تغییر نوع تکیه و لحن دو  ←(. 1333امشب یک شکالت دیگه خوردم )بهنام، ارتباطات شخصی،  -
دست آنِ واحد( به معنی غیر توأمان )عالویت و غیریت در یک جمله با دو تفسیر متفاوت و نه در یک کلمه در

 آید:می
 دیگه = غیریّت ̀

 دیگه = عالویّت
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 .6 ۀنمون

دیگری منتقل شده است. آقای هندسی، ناظم  ۀمان به مدرسهمه از این خوشحال بودیم که ناظم مدرسه»
گیر و خشنی بود. به جای او یک ناظم برای ما فرستادند به نام آقای لوزی. طولی ما آدم بسیار سخت ۀمدرس

 .)همان(« امیدهایمان نقش بر آب شد و فهمیدیم آقای لوزی یک آقای هندسی دیگر است ۀشید که همنک
در این شبه گلوگاه گرچه مشخصاً آقای لوزی همان آقای هندسی نیست اما به لحاظ اینکه یکسری از 

توان تسامحاً را می همانیّتایناند آموزان برجسته و شناخته شدهها و روابطی که در فضای ذهنی دانشویژگی
 دست آورد.با استفاده از فضاهای ذهنی فوکونیه به

 .7 ۀنمون

در جمله، دو معنای متفاوت  دیگر ۀبا جابجایی واژ (1331)اکبرپور،  حتی ۀآید که همانند واژگاه پیش می
تخراج گردیده صورت مجزا ایجاد شود که مفاهیم آنها قبالً استفکیک زمانی و تفکیک غیرزمانی )غیریّت( به

 است:
کنم: از زمان بیان به بعد )تفکیک زمانی(؛ ام را درست میروم و خودم دوچرخهنزد کسی نمی دیگر -

 بیان، وضعیت من غیر از این بوده است. ۀغیریّت زمانی؛ تا لحظ
کنم: غیریت غیرزمانی )عام(؛ شخصی غیر از ام را درست میروم و خودم دوچرخهنمی دیگرنزد کسی  -
 (1383م. )موسوی، ارتباطات شخصی، خود

  .8 ۀنمون

 کند:سازی میوجود آمده مفهومدر بیان علل وقوع افعال باز هم غیریتِ به
 جا کشید؟چرا کار به این -
از عدم نظارت وجود ندارد یا گوینده به آن  غیر(: علتی 1332کسی نیست نظارت کنه دیگه! )امیری، -

 بیان. ۀعلت واقف نیست در لحظ
  .9 ۀمونن

اند در واقع همان غیریّت در نظر گرفته دیگرعنوان تأکید در پایان جمالت در شرح معنای هآنچه برخی ب
 است:
 کدام مذاکرات؟-
 تجاری دیگه! )همان(: نه چیزی غیر از آن )مذاکرات تجاری( -
 سش انجام دادم.تونم غذا را بجوم بزارم تو دهنش دیگه!: غیر از این کار همه کاری وامن که نمی -

  .11 ۀنمون

 رساند:را می غیریتدر نقش ضمیر نیز معنای خود را از نقش قیدی خود کسب کرده و  دیگر
کند کسی است غیر از آن کس ( = کسی که تنبیه می1334کند دیگری تنبیه )بانوادمین، یکی تشویق می

 کند.که تشویق می
 ز خودش را آرامش بخشید.به یکدیگر آرامش بخشیدند = هر کدام کسی غیر ا



 .......دیگر  به دیگر نگاهی 
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 گیرینتیجه
، و تفکیک معانی 1ی معناییخوشه ۀمعانی و ارائ ۀهدف استخراج کلیدر این تحقیق ذکر است الزم به
است و صورت کلیشه در مقاالت فارسی مرسوم شدهاکنون بهبر اساس آنچه هم 3و معانی متمایز 2سرنمون

باشد، بلکه نگارنده بیشتر به آن (، نمی2113) وانز و تایلر استای 4مندمعنایی نظامبرگرفته از الگوی چند
 ۀاستخراج مفاهیم از واژ هذاعلیاند. سازیِ آن را داشتهاندیشید که بیشتر گویشوران مفهومای میمفاهیم کلی

 هایی در فارسی تا حدّ امکان محقق گردید:مزبور و متعاقب آن ارائه معادل
هایی خاص در عین ریّت )این ناهمانی(؛ عینیّت )این همانی( در جنبه یا جنبهتفکیک یا غی :دیگر مفاهیم

 ها؛ تجمیع )عالویّت(؛ غیریّت و عالویّت تؤامان )تجمیع و تفکیک باهم(تفاوت در دیگر جنبه
الوه از این زمان به بعد؛ از این جا به بعد؛ عینِ، مثلِ؛ غیر از این، غیر از آن؛ عالوه بر این، ع :دیگرمعانی 

جابجایی بعضی از قیود در جمله بدون تغییر دیگر  توان نتیجه گرفتنیز، می بر آن؛ غیر از آن و عالوه بر آن
کند و این مطلب نیز مؤیدی است بر نظرگاه بودن قید؛ درست همانند جایگاه عناصر، معنای قید را عوض می

نیز صفت و قید به لحاظ داشتن  ، وکندوض میفیلمبرداری که با تغییر موقعیت معنای صحنه را ع دوربین لنز
 تر است.بت به آن  شاملسنظرگاه در ذات خود کارکرد مشابهی دارند که قید ن
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