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 چکیده
سامد     سی اهمیت و ب شته و به از جمله روابط مفهومی که در زبان فار عالوه، آمیختگی زیادی با  باالیی دا

ط در  ی برخاپروژهنت( که دیگر، در شبکة قالبی  فریم مفاهیم شناختی دارد، چندمعنایی است. ازسوی    
شگاه برکلی کالیفرنیا بوده و مشخصاً، برمبنای نظریة معنی       طةیح سی     واژگان زبان انگلیسی در دان شنا

سال  قالب ست، هر واژه به   شده  رائها 1997بنیاد فیلمور در  شته و روابط میان واژه ا ها،  یک قالب ربط دا
شتقاق می از ارتباط مستقیم با قالب  میرمستق یغطور به ست که می ها، ا تواند در  یابد. این همان چیزی ا

شود. در فریم      شدن کلمات  ی  بندشکل را تحولی عظیم در  نت که آنشبکة قالبی، منجر به چندمعنا 
ی  هایی مرتبط با هم در یک شبکه معنای صورت قالب اند، مفاهیم زبانی بهاسی شناختی دانسته   شن معنی

ــوند و بازنمود این قالبدیده می ــیفی ش ــت. در این پژوهش توص تحلیلی،   -ها در واحدهای واژگانی اس
عنای  که م (1381سخن انوری   برآنیم که با تمرکز بر برخی از افعال فارسی مستخرج از فرهنگ بزرگ   

های معنایی مربوط به معانی مختلف این       شـــود، تمام قالب   ها ایفاد می  نوعی از آنبه  1یافتن  -آگاهی 
ظاهر متفاوت و نحوة اشـــتقاق  های بهاین قالب  دیگر، روابط میان واحدهای واژگانی را بیابیم و ازســـوی    

ها در  ی چندمعنا شــدن واژهها را از قالب اصــلی  نمونة اعال( مشــخص ســازیم تا بتوانیم ســازوکارهاآن
 نت زبان فارسی را تبیین نماییم.  فریم
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*E-mail:  n.mhnprst@yahoo.com 

**E-mail:  golfamarsalan@gmail.com   )نویسندة مس ول  
***E-mail:  h.ameri@modares.ac.ir 

ز درج  شــود و ا. به قیاس از فریم نت انگلیســی فاصــله میان کلمات مربوط به عنوان یک قالب، با خط تیره پر می1
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 . مقدمه1

یرامفهایی که آنها را ة قالبواسطبهها عمدتاً نت(، معنی واژهدر شبکة قالبی  فریم

ــوند. در این میان با واحدهای واژگانی روبه        ک می، درخوانند  ــویم که  رو میشـ شـ

ــتند. در              امکان قرارگیری در چند قالب معنایی را دارند و به عبارتی چندمعنا هسـ

 یافتن -ها آگاهیاین پژوهش، تعدادی از افعال فارسی را که یکی از معانی تمام آن

ــت و آن ــخن  فرهنگ ه ای از خانه  ها را به روش کتاب   اسـ ــت جلدی سـ انوری  شـ

ــتخراج کرده (1381  ــی قرار میاسـ دهیم تا ببینیم آیا میان این    ایم، مورد بررسـ

توان ای وجود دارد یا خیر. اگر جواب مثبت اســت، چگونه میمعانی مختلف رابطه

نایی              لب مع قا ــًا در  ــخصـ ــی و مشـ فارسـ بان  قالبی ز ــبکة  باط را در شـ  این ارت

توانند گامی باشــند در هایی از این دســت میهشتبیین نمود. پژو 1یافتن -آگاهی

شبکة قالبی در زبان فارسی که شبکة واژگانی جامع    اندازیجهت تسریع فرایند راه 

 و منسجمی است.

 . پیشینة تحقیق2

( در رســـالة دکتری خود به بررســـی پدیدة چندمعنایی در زبان 1388فیاضـــی  

م و نظریة قالب فیلمور به طور شناسی شناختی در مفهوم عا   فارسی از منظر معنی 

به        ــتعاره  ــت. وی در پژوهش خود به نقش اسـ عنوان یکی از خاص، پرداخته اسـ

ــناختی تأکید کرده و پیدایش معانی تازه را در اصــلی ــاختی ش ترین فرایندهای س

ان گویداند. به اعتقاد وی، استفادة استعاری سخن   ای کامالً منظم میواژگان، پدیده

 مند میانهای ذهنی خود، از پیوندی نظامحسی برای بیان وضعیت فارسی از افعال

لب   یه می       قا ما فت فیزیکی و حوزة ادراک ذهنی  یا ــی  های حوزة در یاضـ گیرد. ف
                                                           
1   . Becoming-aware 



 161           یعامر اتیحو  گلفام ارسالن، پرستهنیم نسا /...نت ميفر در افعال یبرخ يیچندمعنا نییتب 

 

این  دیگر، کاربردهای مجازی افعال حسی را موجب انباشت معانی استعاری   ازسوی 

صریح    صرفاً بر معنای  سته و   گونه افعال،  منجر به چندمعنا  این پدیده را  شان دان

سپس قالب شدن آنها می  سی کرده و امکان پر  داند. وی  های معنایی فیلمور را برر

ــدن جاهای خالی موجود در هر قالب معنایی با معنا بُن         های بالقوه را از عوامل    شـ

شمرده است. به اعتقاد وی، در نتیجة استفادة مکرّر از    ها برمهم چندمعناشدن واژه 

ــورت زبانی، آن واژه در معانی متفاوت خود پذیرفتگی کاربردهای بافت  ــتة ص وابس

سیع می  شود، چه در غیر یابد و میعام و کاربرد و صورت   تواند چندمعنا تلقی  این 

 توان چندمعنا به شمار آورد.تمام واحدهای زبانی را می

ــامت     ــی و صـ ــی   ای چندمعنایی نظام   ( در مقاله  1393افراشـ مند فعل حسـ

ــنیدن» ــی قرار داده  را با« ش ــناختی، مورد بررس نها چندمعنایی اند. آرویکردی ش

ــاخت          نظام  ــناختی، در تقابل با چندمعنایی در نگرش سـ گرا مند را در نگرش شـ

ــته  ــاخت    اند و معتقدند ازآن   دانسـ ها در  گرا، چندمعنایی واژه  جاکه در نگرش سـ

شینی با دیگر واژه بافت این نگرش،  گردد، درها مشخص می های مختلف و در همن

فاقی تلقی می     نایی امری ات یل چندمع ــود و تحل طة مفهومی   شـ با نگرش  این راب

ستفاده از الگوی تیلر نماید. سپس آن شناختی، کارآمدتر می  ( 108 :1995  1ها با ا

شبکة معنایی فعل     سیم  شکل « شنیدن »به تر  ختلفگیری معانی مو تبیین نحوة 

ــباهت     نی با یکدیگر پرداخته   این معا  این فعل و چگونگی ارتباط   ــل شـ اند و اصـ

شکل   خانوادگی را که مبتنی بر زنجیره ست، از عوامل مهم در  گیری و های معنی ا

ــو   های چندمعنایی نظام    دانند. نهایتاً، تحلیل    این معانی می  ارتباط  مند را از یک سـ

                                                           
1. Taylor 
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سم    سته به درک مفهوم ج سوی واب سته به مداری و انگیزش مفهومی، و از  دیگر واب

 دانند.ها میدرک نقش فرهنگ

را از « زدن»( چندمعنایی فعل سبک  1395دوستان و روحی بایگی   کریمی

وارة سرنمونی، یعنی  ها ابتدا طرحاند. آندیدگاه شناختی مورد بررسی قرار داده  

ــیم کرده« زدن»طرحوارة مربوط به اولین معنای فعل  ــایر را ترس اند و برای س

ــعب های دیگری درنظر گرفتهارهواین فعل، طرح معانی اند و همگی آنها را منش

سرنمونی می  سند که  این نتیجه می ها بهدانند. آنها با تحلیل دادهاز طرحوارة  ر

ــناختی مانند مقوله ــازوکارهای شـ ــتعارة مفهومی سـ های وارهو طرحبندی، اسـ

ــویری، در چندمعنایی فعل زدن در قالب مقوله ــی  تص ــاس ــعاعی نقش اس ای ش

سرنمونی فعل   دارند. آ سپس، معنای  ساخته « زدن»نها  شده  را در افعال مرکب 

سی کرده  با ستعاری،       و تغییر معنایی این فعل برر سط ا ساس ب این فعل را برا

این  این فعل و نیز تبدیل وارة سرنمونیسازی عنصر یا عناصری از طرحبرجسته

سته  صله طرحواره، قابل تبیین دان عنای از م« زدن»ن تدریجی فعل گرفتاند و فا

ــمت حوزه  ــرنمونی خود و حرکت از حوزة عینی به س تر را عامل های انتزاعیس

اند. آنها درادامه به اهمیت شــعاعی این فعل به فعلی چندمعنا برشــمرده تبدیل

 فعلیآیی افعال ســبک با عناصــر پیش این مقولة زبانی در بررســی باهم بودن

ــاره کرده و چن ــبکی مثل  مختلف اش ــتردة افعال س را در « زدن»دمعنایی گس

فعلی گوناگون، ناشــی از بافت و عناصــر همنشــین تلقی ترکیب با عناصــر پیش

ــاره می « زدن»یکی از معانی فعل  کرده و به ــخن اش کنند که از در فرهنگ س

اند و را ذکر کرده« زدننیش»عنوان نمونه، مشــتق شــده و به« اعمال آســیب»

دانند که در معنای ســرنمون فعل ای میرا وجود عناصــر معنایی آییدلیل باهم

های این مؤلفه فعلی را نیز حاویوجود داشـــته اســـت و عناصـــر پیش« زدن»
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این فعل،  که معانی گوناگون و متنوعگیرند نتیجه می دانند و نهایتاً،معنایی می

آیی، این باهم آیی آن با عناصــر غیرفعلی در فعل مرکب نقش داشــته ودر باهم

 تصادفی نیست.

ها ( شرط چندمعناشدن یک واحد واژگانی را، متناسب بودن آن   1982فیلمور  

ست و قالب را مجموعه مفاهیمی     با دو قالب سته ا داند که می شناختی مختلف دان

تار                کل ســـاخ نای  به مع ید  با ها  کدام از آن با هم مرتبط بوده و برای درک هر

 یافت.  ها دستدربرگیرندة آن

سون    ستعارة مفهومی  2003لیکا  و جان ساس ا شریح   1( چندمعنایی را برا ت

ــترة واژگانی کلمات را عالوهکنند. آنمی ر ها دبر معنای تحت اللفظی آنها گس

قاعده     2های عینی حوزه ــامل معانی مرتبطب  نیز  3های انتزاعی مند در حوزه ، شـ

ند. آن می مات      دان به کل نه   up، down، rise، fall، high، low، hitها برای نمو

bottom   یان می غات عالوه   و ... اشـــاره و ب که این ل ند  لت      این برکن حا به  که 

ــتعارة مفهومی   ــتند. بنابراین، اسـ ــاره دارند، بیانگر کمیت نیز هسـ عمودی اشـ

More Is Up   ستفاده از کلمة را هم برای افزایش ارتفاع و هم برای  riseدلیل ا

ضیح می افزایش مقدار، ت ستعارة مفهومی، قاعده و مندبودن چندمعنایی را دهد. ا

ــیر می ــواهدی از وجود کند و به همین ترتیب، چندمعنایی قاعدهتفسـ مند، شـ

 نماید.استعاره را فراهم می

                                                           
1. Conceptual metaphor 

2. Concrete domain  

3. Abstract domain  
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سامدی  2008  1النگاکر ست واحد واژگانی را که با هر ب توان به کار رود، می 2( معتقد ا

ــت که از میانای چندمعنا نامید. چنین واژه این   دارای معانی متعدد مرتبط به هم اس

 تر به ســرنمون(، و برخی دیگرتر  نزدیکمعانی، بعضــی از آنها نســبت به بقیه مرکزی

د. برخی از کننتری با بقیه ارتباط پیدا میهایی هســتند که با پیچیدگی بیشوارهطرح

ــبکه در   3بندی روابطمفاهیم از طریق مقوله ــکل یک ش   آیند. النگاکر با انکارمی به ش

معنابودن واحدهای واژگانی و     ( مبنی بر تک 1997  5و هافمن  (1989  4ادعای راهل  

ــرفاً یک      داللت یک معنای انتزاعی بر تمام کاربردهای آنها و بیان          این مطلب که صـ

معنای انتزاعی، قادر به بررســـی موشـــکافانة طیف حقیقی مفاهیم واحد واژگانی و            

ای آن نخواهد بود، واحد واژگانی را که معانی متعدد مرتبط زش معنایی پایهتوصیف ار 

 توان در یک شبکة چندمعنا قرارداد.با هم داشته باشد، می

 . مبانی نظری3

  6شناسی شناختی. معنی1 3

این نگرش،  مطرح شــد. بر اســاس 1987در ســال  7نخســتین بار از ســوی لیکا 

شیدن    ستقل از اندی ست.    دانش زبانی م شناخت نی این دیدگاه نقطة مقابل آرای  و 

ــوفانی چون فودور ــکی و زبان 8فیلس ــانی چون چامس ــناس ــت. 9ش این گروه از  اس

                                                           
1. Langacker 

2. Frecuency 

3. Categorizing relationships 

4. Ruhl 

5 . Huffman 

6  . cognitive semantics 

7. Lakoff 

8. Fodor 

9. Chomsky 
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ــان می   ــناختی انس ــتعدادهای ش ــی از اس ــان رفتار زبانی را بخش ــناس دانند؛ زبانش

ستعدادهایی که برای آدمی   ستدالل و تحلیل را فراهم می ا آورند. بنابراین، امکان ا

صلی آ     شا  ستة ا شد که ه سته از زبان  نچهید بتوان مدعی  سان به آن    این د شنا

ست که   معتقدند، در شناخت عام آدمی   »این عبارت نهفته ا دانش زبانی بخشی از 

 (.364: 1392 صفوی، « است

  1بنیادشناسی قالب. معنی2 3

صیفی برای ارا     ای تحقیقاتی در معنیبرنامه سی تجربی و چارچوبی تو ة نتایج ئشنا

ــت.چنین مطالعه ــی ویژه برای جســتجوی معنی واژه  ای اس ها، این رویکرد، روش

ــول مربوط به خلق واژه  های جدید، افزودن معانی جدید به        ها و عبارت  تعیین اصـ

ــکیل دهندة متن برای درک معنای کلی       واژه ها و نیز گردآوری معانی اجزای تشـ

 (.fillmore, 1982: 111آورد  آن، فراهم می

 نت( )فريم 2. شبکة قالبی3 3

ــی قالبدر حیطة واژگان زبان، بر پایة معنی  3ای برخطپروژه ــناسـ بنیاد فیلمور شـ

ــت. های نحوی و معنایی کلمات با هد  این پروژه به ترســیم طیفی از ویژگی اس

 (.4شبکة قالبیپردازد  پایگاه رسمی ها میتربودن معنای آنقابل فهم

                                                           
1. Frame Semantics 

2. FrameNet 

3. On-line 

4. http،//framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/framenet-search 

http://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/framenet_search
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  1. قالب1 3 3

ــت که برای درک معنای واژه مورد نیاز     2زمینه عی دانش پسنو درمورد مفهوم اسـ

ست، اما ارتباط تنگاتنگی با مفهوم پیش   ست. قالب با معنی متفاوت ا دارد.  3هزمینا

ــأ بروز آن، تجربیات هر فرد از  قالب دارای دو بعد مفهومی     و فرهنگی بوده و منشـ

 (.Lee, 2001: 8-11جهان خارج است  

شونده(  آگاه 5این قالب، با یک شناختگر های موجود در: واژه4یافتنـــآگاهیقالب 

ــوع  6که تعدادی پدیده      ید، رابطه دارند.    را به مدل جهان خارج می      7یا موضـ افزا

ــیایی از دنیای بیرون را به هویتـــــهای قالب آگاهیواژه ــبت یافتن، اش هایی نس

بدون   می ند و  عاتی       ده تاً اطال ــرور که ضـ یا دانش     این  ید  قا درمورد محتوای ع

ــناخت این قالب  عالوه،ها دارند. بهگر بدهند، حکایت از آگاهی درمورد آن هویتش

شیاء اطرا      8متوارث از قالب ادراکی ست، چراکه موجودات اغلب از طریق درک ا ا

 (.9شبکة قالبیشوند  پایگاه رسمی ها آگاه میخود، از آن

 دارجهتی ارابطهنت(، بطة قالبی در شبکة قالبی  فریم: هر را10روابط قالب به قالب

تواند قالب اصــلی یا قالب ( میترمســتقلها  این قالب بین دو قالب اســت. یکی از

شد و دیگری را نیز     شمول   رقالبیزشامل با  Ruppenhofer  مینامیمیا قالب زیر

                                                           
1. Frame 

2. Background knowledge 

3. Foregrounding 

4. Becoming-aware 

5. Cognizer 

6. Phenomenon 

7. Topic 

8 .Perception 

9 .http،//framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/framenet-search 

10. frame-to-frame Relations 

http://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/framenet_search
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& others, 2016: 79   ــبکة قالبی  فریم و دومی  1والد نت(، اولی قالب    ( که در شـ

 شوند.نامیده می 2قالب فرزند

ــبکة معنایی     : در3چندمعنایی   برای یک واحد واژگانی     4این رابطة مفهومی، یک شـ

ــت           با هم اسـ ما مرتبط   & Evansوجود دارد که در برگیرندة مفاهیم متعدد، ا

Green, 2006: 332.) 

ــتعاره  ــاس پدیده        5اسـ ــت  ای: به معنای درک و تجربة یک پدیده بر اسـ دیگر اسـ

 Lakoff & Johnson, 2003: 5 ستعاره توان یک حوزة مبدأ ها می(. برای تمام ا

تر است، مشخص کرد   تر است و یک حوزة مقصد که انتزاعی  تر و ملموسکه عینی

 Lee, 2001: 6.) 

ــاره و ارجاع به پدیدة دیگر که با آن مرتبط 6مجاز ــتفاده از یک پدیده برای اش : اس

ــت را گویند. ب   ــتن عملکردی ارجاعی، از یک       هاسـ این معنی که در مجاز، با داشـ

ــده و پدیدة اول، نمایندة پدیدة دوم   ــتفاده ش پدیده برای ارجاع به پدیدة دیگر اس

 (.Lakoff & Johnson, 2003: 35-36شود  می

ــعاعی  ــناختی جایگاهی بنیادین  این مقوالت، در تحلیل  :7مقوالت شـ های زبان شـ

شان    های مفهومی باط میان حوزهدارند و چگونگی ارت شوران زبان ن را در ذهن گوی

ــت،      دهند. حوزه می های مفهومی، پیرامون معنی مرکزی که همان نمونة اعال اسـ

                                                           
1. parent frame 

2. child frame 

3  . polysemy 

4. semantic network 

5. metaphor 

6. Metonymy 

7. Radial categories 
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ــازمان می ــعاعی س ــدن به مفهوم ش بودن مقوالت زبانی، چگونگی یابند. با قائل ش

 شــودارتباط بین مفاهیم ویژه در ذهن گویشــوران یک زبان خاص مشــخص می 

 Lee, 2001: 53-54.) 

ــامل  1نمونة اعال ــرنمون(: بازنمودی ذهنی و تا حدودی انتزاعی اســـت که شـ  سـ

شان می   هایی میویژگی دهد. در واقع نمونة شود که یک مقوله را به نحو مطلوب ن

های اعضــای یک مقوله اســت  ترین ویژگیترین و مرکزیای از مهموارهاعال، طرح

سخ مهند،   ( به سه روش برای تعیین  3 :2004  3و ورسپور  2یروِند( 90: 1393 را

 مفهوم از میان مفاهیم متعدد، قائل هستند: نیتربرجستهو  نیتریمرکز

شنیدن یک واژة خاص، چه مفهومی   (1 از  فوراً و زودترابتدا باید ببینیم که هنگام 

 شود. سایر اعضای آن مقوله، به ذهن سخنگوی زبان متبادر می

 لحاظ آماری کدام مفهوم از فراوانی بیشتری برخوردار است. اینکه به دوم (2

ست، یعنی مفاهیم دیگر  این نهایتاً (3 که کدام مفهوم از ظرفیت باالتری برخوردار ا

 کند.را بهتر توجیه می

 شناسی. روش4

ست. برای گردآوری داده       صیفی ـــــ تحلیلی ا شی تو ضر، پژوه ها، ابتدا تحقیق حا

کردند، به روش   را به ذهن متبادر می  « آگاهی یافتن  »نای  افعالی را که به نوعی مع   

ــخن انوری   ای از کتابخانه ــت جلدی س ــتخراج کرده (1381فرهنگ هش ایم و اس

نها  ت« آگاهی یافتن  »ایم که برخی از این افعال دارای معانی متعدد بوده و     دریافته  

                                                           
1. Prototype 

2 . Dirven 

3. Verspoor 
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ست که از آن  از افعال چندمعنا  شود. درواقع، با تعدادی ایفاد میها یکی از معانی ا

سی آن    روبه ستیم به برر شدیم که الزم دان شبکة قالبی    ها رو  صوص دررابطه با  بخ

ــاس رویکرد معنی     فریم ــی  نت(، بپردازیم. این واحدهای واژگانی را براسـ ــناسـ شـ

شود و با استفاده بنیاد که از رویکردهای مطرح در حوزة شناختی محسوب میقالب

ستعاره، مجاز و مقوالت      عنیاز سازوکارهای مطرح در م  شناسی شناختی از جمله ا

عاعی،   ــ ــی قرار شـ ید و درک آن    خواهیم دادمورد بررسـ ها  تا الگوی حاکم بر تول

ــخص گردد. ــخن، ابتدا معنی  با دقت در معانی ارائه مش ــده در فرهنگ بزرگ س ش

ــه ــتفاده از معیارهای س ــنمونة اعالی افعال چندمعنا را با اس پور گانة دیروِن و ورس

یم تا کوش کنیم و سپس با بررسی سایر معانی فعل مربوطه، می   ( تعیین می2004 

های معنایی را از قالب معنایی نمونة این قالب ها و نحوة اشــتقاقارتباط میان قالب

 اعال  قالب اصلی( تبیین نماییم.

 ها. تجزيه و تحلیل داده5

 «احاطه پیدا کردن»معنايی فعل . چند1 5

اند از: دو معنی ذکر شــده اســت که عبارت« احاطه»ســخن، برای واژة  در فرهنگ

دور چیزی را فراگرفتن و تسلط و چیرگی بر چیزی. براین اساس، دو قالب معنایی   

 گیریم:برای آن در نظر می

 :1کردن نمونة اعال(: محاصره 1قالب معنایی 

 گیرد.تعریف: عنصر نما، زمینه  مکان( را فرا می

                                                           
1 .Surrounding 
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 بی برجسته: نما/ زمینهعناصر قال

صره کردن: زورق 1معنی  چیان از هر طر  کشتی را  . دور چیزی را فراگرفتن؛ محا

 احاطه کردند.

 یافتن: ـ. آگاهی2قالب معنایی 

 طور کامل فهمیدن: او بر علوم زمانه احاطه پیدا کرده بود.. آن را به2معنی 

ی را که معموالً مکان اســت، اکننده  نما(، زمینهدر قالب معنایی اول، محاصــره

ــرة خود قرار می   حاصـ نایی         در م لب مع قا فاق در  هد. همین ات به  2د وقوع هم 

صره درآمده،  این قالب، زمینه  این تفاوت که در پیوندد، بامی یا آنچه که تحت محا

ــت. نکتة قابل ذکر آن    کردن در معنای اول اتفاق   که، وقتی فعل احاطه    انتزاعی اسـ

یابد و تمام جوانب صــره کننده، تســلط کامل بر محاصــره شــونده میافتد، محامی

« آگاه شــدن»آورد. در احاطه پیدا کردن به معنای را، تحت ســیطرة خود درمیآن

شناختگر، بر تمام جنبه نیز همین اتفاق رخ می سأله دهد. یعنی  ضوع،   های م یا مو

به زمینه  حوزة مقصد(   شدنِ نما  حوزة مبداء( شود؛ لذا نگاشتی از محیط  واقف می

ضوع درک می صورت می   توانیم به ارتباطشود و بنابراین، می گیرد و درنتیجه، مو

ــتعاری        ــت اسـ ــه نگاشـ  طور کامل فهمیدن،    به »این دو قالب معنایی از طریق سـ

عالوه، ببریم. بهپی« موضوع، زمینه است  »و « ذهن، نما است »، «کردن است احاطه

شبکة قالبی  فریم  سی، قالب معنایی آگاهی ندر  ــت( انگلی ی یافتن در حالت کلـــ

ست و در این معنا به  1متوارث از قالب ادراکی شاندن   ا شناختی، با قالب پو  2لحاظ 

شـدن مسـأله   هم رابطه دارد، چراکه این نوع ادراک، درنتیجة فراگرفتن و پوشـانده 

                                                           
1. Perception 

2. Filling 
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م اگر بخواهیشده،  شود. باتوجه به توضیحات ارائه  توسط ذهن شناختگر حاصل می   

کردن، توارث آن از قالب ادراکی و ارتباط یافتن از قالب محاصرهـ بسط قالب آگاهی

میان این قالب، با قالب پوشــاندن را مشــترکاً در یک قاب نمایش دهیم، به شــکل 

 رسیم: مقابل می

                                       

 
کردن، توارث از قالب ادراکی و ارتباط با قالب محاصرهیافتن از  ـ: اشتقاق قالب آگاهی(1شکل )

 قالب پوشاندن در فعل احاطه پیداکردن
 

 کردنقالب اصلی: محاصره«/ پیدا کردناحاطه»های معنایی فعل : ارتباط میان قالب(1جدول )

 واسطة توارث متوارث از واسطة اشتقاق اشتقاق یافته از قالب معنایی

 لیقالب اص یافتنـآگاهی

استعاره، مجاز به عالقة 

مشابهت و مطابقت عناصر 

 قالبی برجسته

قالب 

 ادراکی
 قالب پوشاندن
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 شبکه شعاعی واحد واژگانی احاطه پیداکردن (:2شکل )

 معنايی فعل جاافتادن. چند2 5

( هفت معنی ذکر شده است.   1381این فعل در فرهنگ بزرگ سخن  انوری،   برای

 این فعل دست یافتیم: به سه قالب معنایی زیر برایبا بررسی معانی مذکور، 

 : 1نظرـموردـوضعیتدرــگرفتن نمونة اعال(: قرارـ 1قالب معنایی 

دهد، و را در مقصـــد تعیین شـــده  هد ( قرار می 3پذیر، کنش2تعریف: کنشـــگر

 پذیر تا زمان ورودش به مقصد، تحت کنترل کنشگر قرار دارد.کنش

 / مقصد4پذیر/ سببجسته: کنشگر/ کنشعناصر قالبی بر

. فراموش شــدن کلمه، جمله یا عبارتی هنگام خواندن یا نوشــتن؛ از قلم   1معنی 

ــید. معنی        افتان: معلم گفت: بچه    . به حالت    2ها یک عبارت جاافتاد. دوباره بنویسـ

شی      شی: تر شکل مطلوب و دلخواه درآمدن چیزی مانند غذا یا تر کامالً پخته و به 

                                                           
1 .Placing 

2 .agent 

3 .theme 

4 .cause 
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. در جای خود یا محل 3ترشی گردو هنوز درست هم جانیفتاده بود./ معنی    لیته و

یدی قطعه   جا نمی موردنظر قرارگرفتن چیزی: اگر د نار و یکی     ای  نداز ک تد، بی اف

ست نکن. / معنی       ست د شو، هی د ضو      4دیگر، معطل ن ستخوان یا ع شتن ا . برگ

ستخوان     جابه صلی خود: با تالش دکتر، ا شدة بدن به محل ا ستش جاافتاد.   جا  د

جا: تا آدم بخواهد . مستقرشدن در جایی و سازگاری پیدا کردن با وضع آن5/معنی 

سبز می      سر آدم  شود، مثل اجل معلق باال شنا ب اال شوند که، ی جا بیفتد و با محل آ

. معمول یا تثبیت شدن چیزی مانند رسم، سنت، قانون    7باید جمع کنید. / معنی 

برند، ای که به کار میدرآمدن امری: شــیوهصــورت عادتشــدن و بهو یا پذیرفته

 داند که چه کار باید بکند. جاافتاده، دیگر هرکس می

قالب معنایی        به وجودآمدن    1قرارگیری معانی مذکور در  ــاره بر  ، همگی اشـ

رسم و  »نیز،  7آل برای پدیدة موردنظر دارد. دررابطه با معنی ایدهوضعی مطلوب و 

حکایت از موضــوعی دارد که کامالً در ظر  پذیرش جامعه و در « رســوم جاافتاده

 جایی که باید، قرار گرفته است.

 یافتن: ـ. آگاهی2قالب معنایی 

 شدن: حاال دیگر توضیحات او کامالً برایم جاافتاده بود. . مفهوم6معنی 

یک قطعه(، در               پدیده  مثاًل  یت از قرارگیری  نة اعال، حکا لب نمو قا تادن در   جااف

ــوی       ید، دارد. ازسـ با که  له جایی  ظرفی(  ند    دیگر، در جم مان لب برایم  »ای  مط

شــدن ، گویا مطلب در ظر ب ذهن قرار گرفته اســت که اشــاره به حاصــل«جاافتاد

ساس     سطحی مطلوب، دررابطه با مطلب موردنظر دارد. بر همین ا آگاهی و فهم در

بریم که عالوه بر داشتن  میکار را معموالً برای فردی به« جاافتاده»است که صفت   

ســـن نســـبتاً باال، به لحاظ عقلی و ادراکی، به حد مطلوبی از کمال رســـیده و در 
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ــعیت  ، در جنس 2و  1ایده آلی از آگاهی قرار دارد، اما تفاوت دو قالب معنایی وض

شـــود؛ چراکه قالب گیرد و مفهوم میای اســـت که در جای خودش قرار میپدیده

رود، اما قالب    کار می های ملموس و عینی به  در رابطه با پدیده     معنایی اول، اغلب  

نایی   پدیده    2مع فاً برای  ــر ند حر ، مطلب، منظور و غیره      ، صـ مان های انتزاعی، 

ادن آگاهی یافتن، جاافت»های استعاری ازقبیل  شود. بنابراین، با نگاشت  استفاده می 

ست  ست   »، «ا شیء ا ست »و « مطلب،  ها ستیم که در آن رو هروبه« ذهن، ظر   ا

شــود و ذهن  مغز( به ظر . همچنین، کاربرد مطلب به شــیء ملموس تشــبیه می

ــابهت به     « یافتن آگاهی »جای  به « جاافتادن  »فعل   دلیل  دالّ بر مجاز به عالقة مشـ

ــت. به   ــتة آنهاس ــر قالبی برجس عالوه، در جاافتادن مطلب، به لحاظ مطابقت عناص

پذیرفته و اطالعاتی که قبالً در وضــعیت و  شــناختی، گویی عملی انتقالی صــورت

ستدالل    ایده آلی نبوده کیفیت ضیحات یک آموزگار، ا اند، اینک با فرایندی مثل تو

ــناختگر، نقل مکان کرده  ــناختگر و ... به وضــعی مطلوب در مغز ش  اند. بنابراین،ش

ست، می  -قالب آگاهی ر وان دتیافتن را که در حالت کلی متوارث از قالب ادراکی ا

قالب دانست. چراکه در قالب به، دارای رابطة قالب1انتقالیـ این معنی، با قالب عمل

ــت، یک کنش -معنایی عمل ــببرو،  تحتانتقالی که قالبی انتزاعی اس یا  تأثیر س

ــگر، دچار رویداد یا تغییری می ــود؛ یعنی، همان رخدادی که آگاهی یافتن کنش ش

 کشد: کند. نمودار روبرو، این توضیحات را به تصویر مییدر این معنا، به ذهن القا م

                                                           
1. transitive-action 
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نظر، توارث از _مورد_وضعیت_در_گرفتن_یافتن از قالب قرار ـاشتقاق قالب آگاهی (:3شکل )

 انتقالی در فعل جاافتادنـقالب ادراکی و ارتباط با قالب عمل

 افتادن: ـقلم ـ. از3قالب معنایی 

یا عبارتی هنگام خواندن یا نوشــتن؛ از قلم   ه، جمله. فراموش شــدن کلم 1معنی 

 ها یک عبارت جاافتاد. دوباره بنویسید.افتادن: معلم گفت، بچه

صلی، به  میاین قالب معنایی را، به لحاظ مفهومی  ضاد قالب معنایی ا شمار  توان مت

ود را ترین حالت خآلایده، نشان از قرارگیری پدیده در 1آورد. چراکه قالب معنایی 

قالب معنایی      دارد؛ در حالی  به کار می  3که  ای از قلم رود که پدیده   ، در مواقعی 

این »افتاده، فراموش شده و نهایتاً در جایی که باید، قرار نگرفته است، مانند جملة  

تاد ]=جا  کلمه جا   به این         اف با توجه  ــعیت موردنظر قرار نگرفت[.  نیفتاد= در وضـ

میان این دو قالب معنایی را، از نوع مجاز به عالقة تضاد،  توان رابطة توضیحات، می 

 شمار آورد.به
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قالب اصلی: قرار گرفتن در «/ جاافتادن»های معنایی فعل ارتباط میان قالب (:2جدول )

 وضعیت موردنظر

 

 شبکه شعاعی واحد واژگانی جاافتادن (:4شکل )

 «چشیدن»معنايی فعل . چند3 5

سخن  انوری،   برای سه معنی  1381این فعل در فرهنگ بزرگ  ست.   (  شده ا ذکر 

ــی زبان القا می  از میان ــور فارس ــود، این معانی، معنایی که ابتدا به ذهن گویش ش

است. لذا، « از آن برای فهمیدن مزة آنزبان زدن به چیزی یا خوردن مقدار کمی »

شود. برای یافتن  نمونة اعالی این فعل انتخاب می یا عنوان معنی اولیهآن معنی به

 قالب معنایی
اشتقاق یافته 

 از
 واسطة توارث متوارث از واسطة اشتقاق

 قالب اصلی ـیافتنآگاهی

ه، مجاز به عالقة استعار

مشابهت و مطابقت 

 عناصر قالبی برجسته

 انتقالقالب عمل قالب ادراکی

   مجاز به عالقة تضاد قالب اصلی افتادنـقلمازـ
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این فعل، معانی ارائه شده در فرهنگ بزرگ سخن را مورد    به شبکه معنایی مربوط 

 بررسی قرار دادیم و به دو قالب معنایی به شرح ذیل دست یافتیم:

 :1کردنـ نمونة اعال(. مزه 1قالب معنایی 

 چشد.گر، غذا  خوردنی( را میاین قالب معنایی، کنش تعریف: در

 عناصر قالبی برجسته: کنشگر/ غذا

یا خوردن مقدار کمی      . 1معنی  به چیزی  از آن برای فهمیدن مزة آن:  زبان زدن 

یدم./ معنی         ــ قدری از آن را چشـ خت و من  چای برای من ری جانی  . 3پیرزن فن

 چنین مطبوع نچشیده بودم.ای بدین گوارایی و طعامی خوردن: در تمام عمر، لقمه

انســان، به واســطة این فعل، از افعال حســی اســت و ازآنجا که بخشــی از ادراکات 

 دانیم. می« ادراکی»گردد، لذا آن را متوارث از قالب این حس حاصل می وجود

 یافتن:ـ. آگاهی2قالب معنایی 

. احساس کردن؛ درک کردن؛ آزمودن؛ تجربه کردن: طعم آسایش و راحت   2معنی 

 چشید.وطن و مالقات احباب و خویشان را می

ــیدن »الب معنایی، ابتدا فعل     این دو ق  برای تبیین رابطه میان   را از منظر « چشـ

که عمل چشیدن به وقوع  دانیم برای آنکنیم. میاین فعل بررسی می  حسی بودن 

بپیوندد، کنشــگر باید پدیدة موردنظر  چشــیدنی( را بر روی زبان خود قرار داده و 

ــوی     ــت. ازسـ ــد و درک مزة آن از راه دور امکانپذیر نیسـ دیگر، فعل  آن را بچشـ

بریم که شناختگر، در  را نیز زمانی به کار می« آگاهی یافتن»در معنی « یدنچش »

ضوعی، آن    ستن به مو ساس و تجربه  نتیجة تماس نزدیک و پیو را با تمام وجود اح

                                                           
1. tasting 
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واسـطة فرایندهای ذهنی  مغز( به سـطح   کرده باشـد و در رابطه با آن موضـوع، به  

ــد. بنابراین، ارتباط       ــیده باشـ این دو قالب معنایی به لحاظ       عمیقی از آگاهی رسـ

آگاهی یافتن، چشــیدن »شــناختی کامالً مشــخص بوده و ســه اســتعارة مفهومی  

ست  ست   »، «ا ضوع، غذا ا ست »و « مو صور  توان برای آنرا می« ذهن، زبان ا ها مت

مجاز به عالقة الزمیت و « فهمیدن»جای به« چشـــیدن»شـــد. همچنین، کاربرد 

ــت.      کند، چراک  ملزومیت را تداعی می   ــیدن، الزمة فهمیدن مزة چیزی اسـ ه چشـ

ز یافتن، متوارث اـ های حسی، مانند قالب آگاهیعالوه در شبکة قالبی، تمام فعلبه

ــشده، قالب آگاهی هستند. ازسوی دیگر، با توضیحات ارائه   « ادراکی»قالب  ن یافتــ

این  د. لذاقالب داربهلحاظ شــناختی با قالب اتصــال، رابطة قالب این تعریف، به در

  توان نمایش داد:روابط را به صورت روبرو می

 

 
 یافتن از قالب ادراکی، اشتقاق قالب ـکردن و آگاهیـهای مزهتوارث قالب (:5شکل )

 کردن و ارتباط با قالب اتصال در فعلـیافتن از قالب مزهـآگاهی
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 اصلی: مزه کردن قالب«/ چشیدن»های معنایی فعل ارتباط میان قالب(: 3جدول )

 واسطة توارث متوارث از واسطة اشتقاق اشتقاق یافته از قالب معنایی

 قالب اصلی یافتنـآگاهی

استعاره، مجاز به عالقة 

الزمیت و ملزومیت و 

مطابقت عناصر قالبی 

 برجسته

 قالب اتصال قالب ادراکی

 

 شبکه شعاعی واحد واژگانی(: 6شکل )

 «گفتن»ايی فعل معن. چند4 5

ــخن  انوری،    برای ــاب   19( 1381این فعل در فرهنگ بزرگ سـ معنی  با احتسـ

 معانی قدیمی( درنظر گرفته شده است. 

 کردن:ـ نمونة اعال(. بیان 1قالب معنایی 
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ــت، تولید این قالب معنایی، گوینده پیامی      تعریف: در ــوعی اسـ را که حاوی موضـ

ساند، و دة پیام میکرده و آن را از طریق مجرای ارتباطی به گیرن سانی  این پیام ر ر

 تواند منجر به برقراری ارتباط شود.می

 عناصر قالبی برجسته: گوینده/ پیام/ مجرای ارتباطی/ گیرنده

یان کردن:     1معنی  بان آوردن؛ ب به ز یدی     . چیزی را  ته را از روی نوم این نک

بداهلل   2گویم./ معنی نمی ــتن: ع به قلم آوردن؛ نوشـ یان  بن. چیزی را  المقفع در ب

. آواهای زبانی را با دســتگاه گفتار ادا 3گوید که.../ معنی ســســلة مراتب حرص می

. ابراز کردن؛ آشکار  4شنوی./ معنی  ها میطور که از فرانسوی همان« اَ»کردن: بگو 

سی نمی     شد، من به ک ساختن: خیالت از من راحت با . 6گویم./ معنی کردن؛ فاش 

شت  صندلی./ معنی  این را میز می ن، نامیدن:نام نهادن؛ نام گذا . دربارة 7گویند، نه 

جو دارد./ که دو تا دختر دانشگویم، همان تان را میکســـی حر  زدن: همســـایه

سرودن؛ به 9معنی  شعر می .  . نظر دادن؛ اعتقاد 10گفت./ معنی نظم آوردن: مدتی 

ــتن: مه   که می این و نظری درموردی داشـ نا تاب برای مردم  گوییم امروز روز و ک

شود./ معنی      جو و وقتحقیقت شمرده  شناس حکم غذا را پیدا کرده، نباید اغراق 

. سؤال کردن؛ پرسیدن: بغض بیخ گلوی مرا گرفت و گفتم: به چه جهت ساعت    12

 . جواب دادن؛ پاسخ دادن: قیصر پرسید... محل   13خود را باید به تو بدهمم/ معنی 

ــب گفت: هیچ تغییری در محل  نداده ها را هیچ تغییراین قراول ــاحب منص ایدم ص

ــیک قراول ــت./ معنی کش ــانی  15ها نداده اس ــی یا کس . مطلبی را به آگاهی کس

گویند که همه در ســـالن رســـاندن؛ آگاهی دادن؛ اعالم کردن: دارند از بلندگو می

گویند گویند صـــبحانه نمی. متداول و مرســـوم بودن: می17جمع شـــوند./ معنی 

 .ظهرانه
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 خواستن:راــکاریـانجامـکسی. ازـ2قالب معنایی 

ــی 14. دعوت کردن: در مهمانی امشــب ما را هم گفته اند./ معنی 8معنی  . از کس

ــهدی رجب علی گفتم کولش کرد   ــتور دادن: به مش ــتن؛ دس انجام کاری را خواس

 ایوان. آوردش تو

که در پی آن، درخواســت،  کندرا تولید میاین قالب معنایی، گوینده پیامی  در

ستور، دعوت و چیزی مانند  صادر می این د این  کند. ارتباطها را برای گیرندة پیام 

ــت»توان از طریق قالب   قالب معنایی با قالب نمونة اعال را می         درنظر « درخواسـ

ــتور دادن هم، با یک بارعاطفی منفی، از گیرندة پیام،          گرفت، چراکه حتی در دسـ

 کاری را داریم. درخواست انجام

 

 

کردن و ارتباط با قالب ـخواستن از قالب بیانراـکاریـانجامـکسیاشتقاق قالب ازـ (:7شکل )

 «گفتن»درخواست در فعل 
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 یافتن:_. آگاهی3قالب معنایی 

هاشان در  بردن؛ فهمیدن: مردهای جوانی را دیده ام که دست عروس . پی11معنی 

ــت، طوا  می ند.  دادهدسـ گل     ا با و ریز نقش و  ندهای زی یا نقره از روب دوزی دار 

 گویم که عروسند. شان میشده

ــیح ارتباط میان   این قالب با قالب نمونة اعال، دیدیم که در قالب نمونة             برای توضـ

ه کند و برا برای گیرنده صــادر میاعال ، گوینده، از طریق مجرای ارتباطی، پیامی 

 دهیم:                                این فرایند را به صورت زیر نمایش می د.دهدنبال آن، ارتباطی رخ می

 گیرنده ←پیام   ←گوینده   ←کردن( ـ بیان

نیز، همین اتفاق به شــکلی انتزاعی، و با تغییر جهت نســبت به  3در قالب معنایی 

 دهد: شکل باال، رخ می

 شناختگر  →پیام     →مغز   →یافتن( ـ آگاهی

ــناختگر، از طریق حواس ادراکی  مثل دیدن( که حکم مجرای ارتباطی را  یعنی ش

ــادر کرده، مغز با پردازش  دارد، پیامی  کند که   این پیام، بیان می   را برای مغز صـ

هایی که حکم علت را آگاهی حاصــل شــده اســت. یعنی شــناختگر، از روی پدیده

به معلولی پی می   ند،  باط     این ادراک، نشـــ برد، ودار یدن ارت ــ به ثمر رسـ ان از 

سازی  ، معادل3و  1یافتن( دارد. درواقع، اگر بخواهیم میان دوقالب معنایی  آگاهی

کند و در ، زبان یا نوشته پیام را بیان می1توانیم بگوییم در قالب معنایی کنیم، می

این  شدن را به شناختگر داده و شناختگر،گر پیامِ آگاه، مغز شناخت3قالب معنایی 

یان می     گاهی را ب ــول آ ــت      حصـ گاشــ لذا از طریق ن ند؛  عاری     ک ــت  های اسـ

ــت آگاهی » ــت »و « یافتن، گفتن اسـ توان به ارتباط میان    ، می«ذهن گیرنده اسـ

نابراین، وجود نقش پی 3و  1دوقالب معنایی     ــر قالبی(      برد. ب های معنایی  عناصـ
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ها، این قالب جود میانهای موشوند که تفاوتهای معنایی، باعث میمشابه در قالب

ــکل زیر، نمایندة توارث قالب  مانع درک روابط معنایی میان ــود. ش این مفاهیم نش

 کردن است:ـیافتن از قالب ادراکی، و اشتقاق آن از قالب بیانـآگاهی

 

 
 کردن و توارث از قالب ادراکی ـیافتن از قالب بیانـاشتقاق قالب آگاهی (:8شکل )

 ندر فعل گفت

 . پنداشتن:4قالب معنایی 

ــتن: گفتم البد حاال می     5معنی  نداشـ آیی ولی هیچ خبری از تو . گمان کردن؛ پ

 نشد. 

شتن »در فعل  شناختگر با مراجعه به پس «پندا های ذهنی خود در رابطه زمینه، 

یده، از طریق پیش     پد جام می    بینیبا  که ان با آن     هایی  طه  هد، رأیی را در راب د

ــادر نموده و در مراحل اولیه آگاهی درمورد پدیده قرار        پدیده، در ذهن   خود صـ

ــنی میان  گیرد. لذا، گرچه نمی  می این قالب با قالب نمونة اعال        توان ارتباط روشـ
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، مســـتخرج از قالب معنایی 1بینیتوان آن را به واســـطة قالب پیشیافت، اما می

   یافتن دانست.ـآگاهی

 کردن:. تهدیدـ5قالب معنایی 

 . نشان دادن ضرب شست به منظور ادب کردن کسی: آهان، با تو هستم       16نی مع

 این وقت روز کجا بودیم بایست تا بهت بگویم.

  رود که بیان کننده با لحنی تهدید آمیز، پیامی       این قالب معنایی، زمانی به کار می      

ساسات  خواهد احایجاد رعب و وحشت و هراساندن گیرنده، بیان کرده و می  را به قصد  

توان به واســطة این قالب معنایی را می او را در جهت منفی، برانگیخته نماید. بنابراین،

 ، اشتقاق یافته از قاب نمونة اعال دانست.  «2احساسات _تحریک»قالب 

 
 بینی یافتن و ارتباط با قالب پیشـاشتقاق قالب پنداشتن از قالب آگاهی (:9شکل )

 در فعل گفتن

                                                           
1. predicting 

2 .stimulate-emotion 
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 کردن و ارتباط با قالب ـکردن از قالب بیاناشتقاق قالب تهدیدـ (:10شکل )

 احساسات در فعل گفتنـتحریک

 

 قالب اصلی: بیان کردن«/ گفتن»های معنایی فعل ارتباط میان قالب (:4جدول )

 واسطة اشتقاق اشتقاق یافته از قالبِ قالب معنایی

 اصلی خواستن_را_کاری_انجام_کسی_از
و مطابقت عناصر « درخواست»قالب 

 قالبی برجسته

 استعاره و مطابقت عناصر قالبی برجسته اصلی یافتن _آگاهی

 یافتن_آگاهی پنداشتن
و مطابقت عناصر « بینیپیش»قالب 

 قالبی برجسته

 اصلی کردن_تهدید
و « احساسات _تحریک»قالب 

 مطابقت عناصر قالبی برجسته
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 تن در فعل گفتنشبکه شعاعی واحد واژگانی گف (:11شکل )

 «کردنلمس»معنايی فعل . چند5 5

سخن  انوری،   ست و    ( دو معنی برای1381در فرهنگ بزرگ  شده ا این فعل ذکر 

 ما نیز برای آن، دو قالب معنایی را به شرح ذیل، درنظر گرفتیم:

 چیزی:برــمالیدنـ نمونة اعال(. دست 1قالب معنایی 

 د.کنای را لمس میکننده از طریق عضو بدن، پدیدهمساین قالب معنایی، ل تعریف: در

 کننده/ پدیدهعناصر قالبی برجسته: لمس

. مالیدن دست، پا یا بخشی از بدن بر چیزی: گل مریم، دست دراز کرد و     1معنی 

 دست او را لمس کرد. 

 یافتن: ـ. آگاهی2قالب معنایی 

هایی هستند  ن کودکان، آنتریکردن: بدبخت. به طور کامل فهمیدن؛ درک2معنی 

گذارند ... پســتی و دهند و نمیها را در ناز و نعمت پرورش میها، آنکه والدین آن

 بلندی جهان را لمس کنند.
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خداد لمس     از که ر جا  یده     آن پد با  طه  ها از   کردن درراب های عینی و ملموس، تن

شی         ضوی از بدن با آن  ستقیم ع سیار نزدیک و در نتیجة تماس م صلة ب به  ءفا

ای گاه که دررابطه با پدیده      کردن آنهمین قیاس، لمس پیوندد، لذا به   وقوع می

شناختگر، درنتیجة رویارویی و تماس    کار میانتزاعی به ست که  رود، مبیّن آن ا

را عمیقاً و با تمام وجود درک کرده  یا موضوعی داشته، آن  نزدیکی که با پدیده 

ضوع      صال با آن مو ست؛ گویی در ات ست.   ا سیده ا بوده و به درک عمیق از آن ر

را که هر دو متوارث  2و  1های معنایی توان رابطة میان قالببراین اســاس، می

ــتعاره  « ادراکی»از قالب  ــاس اس ــتند، بر اس کردن یافتن لمسآگاهی»های هس

«  کننده اســتذهن، لمس»و « لمس هســتندموضــوعات، جســم قابل»، «اســت

ی آگاه»جای به« کردنلمس»تعاره، شاهد کاربرد فعل  تبیین نمود. عالوه بر اس 

ــتیم، و ازآنجا که در آن، حوزة مبدأ    « یافتن  تواند حوزة  می« کردنلمس»هسـ

صد   شود،      را امکان« یافتنآگاهی»مق سیدن آن  سبّب به فعلیت ر پذیر کند و مُ

ــببیّت یا علت و معلولی قائل           توان میان لذا می   این دو فعل، مجاز به عالقة سـ

این تعریف،  یافتن درـــعالوه، براساس توضیحاتی که ارائه کردیم، آگاهیشد. به

  با قالب اتصال نیز درارتباط است.
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یافتن از قالب ادراکی و ارتباط با ـچیزی و آگاهیبرــمالیدنـهای دستتوارث قالب (:12شکل )

 کردنقالب اتصال در فعل لمس

 یافتنـچیزی و آگاهیبرــمالیدنـهای ادراکی، دستبی قالبارتباط عناصر قال(: 5جدول )

 

ل های قبیافتن را در بخشـــهای ادراکی، اتصال و آگاهیرتباط عناصر قالبی قالبا

 ذکر کردیم.

 مطابقت عناصر قالبی عناصر قالبی برجسته قالب

 کننده/ پدیدهدرک ادراکی
 شناختگر ~لمس کننده   ~کننده  درک

 

 موضوع ~پدیده  ~پدیده 

 کننده/ پدیدهلمس چیزی_بر_مالیدن_دست

 گر/ موضوعشناخت یافتن_آگاهی
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 کردنشبکة شعاعی واحد واژگانی لمس(: 13شکل )

 «وارد شدن»معنايی فعل . چند6 5

 معنی ذکر شده است: 8( 1381این فعل در فرهنگ بزرگ سخن  انوری،  برای

 آمدن:ـجاییـدرونـبه نمونة اعال(:  1قالب معنایی 

 کند.تعریف: محرک به مقصد راه پیدا می

 عناصرقالبی برجسته: محرک/ مقصد

خواهند از که می این عنوان . داخل شــدن، به درون جایی آمدن: علما... به1معنی 

. آورده شـدن چیزی به  2حرکت شـاه جلوگیری کنند، وارد عمارت شـدند./ معنی   

شد./    جایی، بویژه کاال از خ شور: مقدار زیادی برنج به مملکت وارد  ارج به داخل ک

تلپ و. رســیدن کســی به جایی و اقامت کردن در آن جا؛ رســیدن: با اهن 3معنی 

ــدند و در خانه ــربه8ای منزل گرفتند./ معنی وارد ش ــتم . فرود آمدن: ض ای به دس

 وارد شد.
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شتراک      علت قرارگیری این معانی در قالب معنایی نمونة اعال، رو ست. وجه ا شن ا

تمام این معانی، این اســت که یک محرک ملموس، در یک مســیر ملموس حرکت 

ــت. تمام این معانی، قابلیت القاکردن   ــده اس ــد  زمینه( ش کرده و نهایتاً وارد مقص

 قالب معنایی اصلی را به ذهن گویشوران زبان دارند. 

 شدن:ـ. گفته2قالب معنایی 

ایشان وارد شد که نظم اجتماع را   همیشه این تهمت بر  شدن: داده . نسبت 5معنی 

شــدن: در این زمینه روایات زیادی  قولشــدن؛ نقل . گفته6زنند./ معنی بر هم می

نیاز . گفتن مطلبی؛ دادن توضــیحی: معروفیت او مرا بی7وارد شــده اســت./ معنی 

 کند که در این باب وارد شوم.می

ــیار نزدیکی را می   مالحظه نمود. به این    2و  1میان قالب معنایی     توان ارتباط بسـ

وقوع به« داخل جایی شــدن»، عمل 2صــورت که در معانی مربوط به قالب معنایی

ای انتزاعی است، مانند ناسزا، روایت، مطلب پیوسته، با این تفاوت که محرک پدیده

ست. این هما         شده ا صیت فرد، حوزه و ...(  شخ صدی انتزاعی   ن و ...( که وارد مق

ضی اعتراض خود را بیان     ست که وقتی در دادگاه، فرد معترض به حکم قا چیزی ا

سخ می  می ضی پا ست »دهد کند، قا شاکی   «. اعتراض، وارد نی ست که  منظور این ا

جا که قالب     آمیز را در مکانِ دادگاه ندارد. لذا ازآن    اجازة بیان  ورود( کالم اعتراض  

ــگفته صد آن کالم، در حالت  کار میبه« کالم»شدن اغلب دررابطه با  ـــ رود و مق

ــت، رابطة دو قالب معنایی       توان از را می 2و  1غیرملموس، یک حوزة انتزاعی اسـ

تبیین « حوزه مقصد است  »و « کالم، محرک ملموس است »طریق استعارة دوگانة  

ــدن»نمود. همچنین، کاربرد  ــدنگفته»جای به« واردش در این بافت، به دلیل « ش

ــناخ ــابهت ش عنوان مجاز به عالقة را تحتتی این دو فعل با هم بوده که ما آن مش
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شابهت می  ستة این دو قالب         م صر قالبی برج شابهت را میان عنا سیم و این م شنا

 معنایی قائل هستیم. 

 یافتن:ـ. آگاهی3قالب معنایی 

ــت. آگاهی و تجربه به   4معنی  ــد و به مرحلة    آوردن: کمدسـ کم در کارش وارد شـ

 رسید. استادی

سته    شناختگر درنتیجة ارتباط نزدیک و پیو دت ای که طی مدر این قالب معنایی، 

ــوع یا حوزه ــبتاً زیادی، با موض های الزم را ای خاص دارد، تجربه و مهارتزمان نس

های شود. حتی در حوزه کسب کرده و از سطح آگاهی مناسبی در آن برخوردار می   

سوم ما واردی   تو دیگه به ر»انتزاعی، مانند جملة  شخص   ، الزمة این«سم و ر که 

ای از این نوع برسد، این است که در مجاورت نسبت به این رسم و رسوم، به آگاهی

خاص بوده باشد. دررابطه با نحوة اشتقاق این معنی   و تماس طوالنی مدت با قومی 

شناختگر را به مثابة محرکی درنظر گرفت که ا از قالب نمونة اعال، می ریق ز طتوان 

کند. چنین ای خاص به مثابه مقصـــد، کســـب آگاهی میورود و اتصـــال به حوزه

 توان فهمید:چیزی را از جمالت زیر نیز می

 علی  محرک( وارد اتاق  مقصد( شد.

 علی  شناختگر( در کار تراشکاری  موضوع( بسیار وارد شده است.

ــت توان از طریق لذا رابطه میان این دو قالب معنایی را می        ــتعاری   نگاشـ های اسـ

« موضوع مقصد است   »و « گر محرک است شناخت »، «یافتن واردشدن است  آگاهی»

عالوه ازآنجاکه ورود پیدا کردن مســـتقیم یا غیرمســـتقیم به مکانی، تبیین نمود. به

شــدن از مســائلی که در آن مکان درجریان اســت، بشــود، لذا تواند منجر به آگاهمی

ــدن»تــوان گــفــت حــوزة مــبــدأ مــی ــد  «واردشــ ــبــّب حــوزة مــقصــ  ، مســ
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توان میان این دو سازد. با این توضیحات، می  را ممکن میاست و آن « یافتنآگاهی»

ب عالوه، اشتقاق قال از نوع عالقة سببیّت قائل شد. به  قالب معنایی، به مجاز مفهومی 

گاهی   لب         معنایی آ قا لب نمونة اعال و نیز توارث آن از  قا این در « ادراکی»یافتن از 

 شکل زیر نشان داد:به« نزدیکـارتباط»توان ازطریق ارتباط با قالب معنی را، می

 

 
آمدن، توارث از قالب ادراکی و ـجاییـدرونـیافتن از قالب بهـاشتقاق قالب آگاهی (:14شکل )

 نزدیک در فعل واردشدنـارتباط با قالب ارتباط

 قالب اصلی: به درون جایی آمدن«/ واردشدن»ایی فعل های معنارتباط میان قالب (:6جدول )

 واسطة توارث متوارث از واسطة اشتقاق اشتقاق یافته از قالبِ قالب معنایی

 اصلی شدنـگفته

استعاره، مجاز به عالقة 

مشابهت و مطابقت عناصر 

 قالبی برجسته

  

 اصلی یافتنـآگاهی

استعاره، مجاز به عالقة 

سببیّت، قالب 

و مطابقت « عمیق_طارتبا»

 عناصر قالبی برجسته

قالب 

 ادراکی

قالب 

 نزدیک_ارتباط
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 شبکه شعاعی واحد واژگانی واردشدن (:15شکل )

 گیری. بحث و نتیجه6

سی را که یکی از معانی تمام   در این پژوهش چند مورد از افعال چندمعنای فار

این  ان معانی مختلفها آگاهی یافتن بود، تحلیل کردیم تا ببینیم که اگر می  آن

ــبکة   ای وجود دارد، چگونه می افعال چندمعنا رابطه     توان این ارتباط را در شـ

ــقالبی زبان فارسی و مشخصاً در قالب معنایی آگاهی     یافتن تبیین نمود تا بهــ

ــط و    چگونگی ارتباط میان قالب     های معنایی مختلف این افعال و نیز نحوة بسـ

واژگانی چندمعنا از معنی اصلی و سازوکارهای اشتقاق معانی مختلف یک واحد 

این فرایند، پی ببریم. مالحظه کردیم که قرارگیری یک واحد واژگانی        حاکم بر 

ایجاد پدیده    حال مرتبط به هم، منجر به    های معنایی مختلف و درعین  در قالب  

شود. درواقع، هر کدام از معانی مختلف یک واژه چندمعنایی در شبکة قالبی می

ــبکه، قابلیت قرارگیری در قالب های معنایی دیگر را دارند و چندمعنا در این ش

ند.            خود می ــو نایی دیگر شـ لب مع قا یه، برای چند مفهوم و  نای اول ند مع توان

صلة معنایی زیادی  قالب هایی که به ظاهر هیچ ارتباط معنایی با هم ندارند و فا

سطحی از معنا  م   میان آن ست، اما در  صر    انند مطابقتها حاکم ا شناختی عنا
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شابه معنایی می      سانی یا ت سته( به نوعی از یک سند و ارتباط می قالبی برج ان ر

لب    قا به  معانی و  به         های مختلف و  ظاهر متفاوت این افعال چندمعنا که منجر 

ــیار پیچیده ــبکة واژگانی می ای درایجاد روابط بس ــود، تنها از طریق این ش ش

ست. مالحظه کردیم       یراهکارهای مطرح در معن شناختی قابل تبیین ا سی  شنا

لب          قا جاز بر روی  عاره و م ــت گذاری اسـ ــول اثر نایی، روابط   که محصـ های مع

ــت که میان معانی مختلف افعال چندمعنا وجود دارد و         به قالب   این  قالبی اسـ

شعاعی برای     شبکة  سیم  شبکه    ارتباط منجر به تر شد.  ای این مفاهیم مختلف 

ــن و اولیة فعل  نمونة اعال( را در مرکزیت مجموعه قرار داده و  که معنای روشـ

شیه  شعاع   مابقی مفاهیم  معانی حا شناختی را مانند   هایای( مرتبط به لحاظ 

البتــه در این پژوهش  کنــد.گــذاری میاین معنــا جــای یــک دایره، حول

لب      محدودیت   قا یافتن  ــت. در بحث  های معنایی مختلف   هایی نیز وجود داشـ

ــتفاده از قالب         افعا  ــتیم و به     ل چندمعنا که نیاز به اسـ های ارتباط دهنده داشـ

این روابط، دارای  جا که اوالً بســـیاری ازرســـیدیم، از آنقالب میبهروابط قالب

صرفاً با پس      ستند و  ستعاری ه شوران  زمینهمعانی ا های ذهنی و تجربیات گوی

ــازی هر زبان خاص مطابقت دارند و انتظارِ معادل        میان دو زبان متفاوت، در  سـ

این روابط  نماید و ثانیاً    ها، منطقی نمی یا غیرحقیقی واژه رابطه با معانی ثانویه      

لب    قا ــی  فریم     در اکثر  قالبی انگلیسـ کة  ــب ندکی       های شـ یت ا جامع نت( از 

 هایهای شــناختیِ ارتباط دهنده، از دشــواریبرخوردارند، بنابراین، یافتن قالب

لذا در  یل  طی پژوهش بود.  فاوتی که       این تحل ــترین ت ــدیم بیشـ ها متوجه شـ

توانند با هم داشـــته باشـــند، مربوط به بخش های واژگانی دو زبان میشـــبکه

هایی از این دســـت را که پژوهشاســـت. نکتة پایانی این« قالببهروابط قالب»

 های تصوری نیز مورد بحث و بررسی قرار داد. توان از منظر طرحوارهمی
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