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چکیده
از جمله روابط مفهومی که در زبان فار سی اهمیت و ب سامد باالیی دا شته و بهعالوه ،آمیختگی زیادی با
مفاهیم شناختی دارد ،چندمعنایی است .ازسویدیگر ،در شبکة قالبی فریمنت) که پروژهای برخط در
حیطة واژگان زبان انگلی سی در دان شگاه برکلی کالیفرنیا بوده و م شخ صاً ،برمبنای نظریة معنی شنا سی
قالببنیاد فیلمور در سال  1997ارائه شده ا ست ،هر واژه به یک قالب ربط دا شته و روابط میان واژهها،
بهطور غیرم ستقیم از ارتباط م ستقیم با قالبها ،ا شتقاق مییابد .این همان چیزی ا ست که میتواند در
شبکة قالبی ،منجر به چندمعنا شدن کلمات شود .در فریمنت که آن را تحولی عظیم در شکلبندی
معنی شناسی شناختی دانستهاند ،مفاهیم زبانی به صورت قالبهایی مرتبط با هم در یک شبکه معنایی
دیده میشــوند و بازنمود این قالبها در واحدهای واژگانی اســت .در این پژوهش توصــیفی -تحلیلی،
برآنیم که با تمرکز بر برخی از افعال فارسی مستخرج از فرهنگ بزرگ سخن انوری  )1381که معنای
آگاهی -یافتن 1بهنوعی از آن ها ایفاد میشـــود ،تمام قالب های معنایی مربوط به معانی مختلف این
واحدهای واژگانی را بیابیم و ازســـویدیگر ،روابط میان این قالبهای بهظاهر متفاوت و نحوة اشـــتقاق
آنها را از قالب اصــلی نمونة اعال) مشــخص ســازیم تا بتوانیم ســازوکارهای چندمعنا شــدن واژهها در
فریمنت زبان فارسی را تبیین نماییم.

کلیدواژهها:

معنیشناسیشناختی ،معنیشناسی قالببنیاد ،فریم نت ،قالب آگاهی -یافتن ،چندمعنایی.

*E-mail: n.mhnprst@yahoo.com
نویسندة مس ول) **E-mail: golfamarsalan@gmail.com
***E-mail: h.ameri@modares.ac.ir
 . 1به قیاس از فریم نت انگلیســی فاصــله میان کلمات مربوط به عنوان یک قالب ،با خط تیره پر میشــود و از درج
فاصله اجتناب میگردد.
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 .1مقدمه
در شبکة قالبی فریمنت) ،معنی واژهها عمدتاً بهواسطة قالبهایی که آنها را فرامی
خوانند ،درک می شـــوند .در این میان با واحدهای واژگانی روبهرو میشـــویم که
امکان قرارگیری در چند قالب معنایی را دارند و به عبارتی چندمعنا هســـتند .در
این پژوهش ،تعدادی از افعال فارسی را که یکی از معانی تمام آنها آگاهی -یافتن
اســـت و آنها را به روش کتابخانهای از فرهنگ هشـــت جلدی ســـخن انوری
 )1381اســـتخراج کردهایم ،مورد بررســـی قرار میدهیم تا ببینیم آیا میان این
معانی مختلف رابطهای وجود دارد یا خیر .اگر جواب مثبت اســت ،چگونه میتوان
این ارت باط را در شـــبکة قالبی ز بان فارســـی و مشـــخصـــ ًا در قا لب مع نایی
آگاهی -یافتن 1تبیین نمود .پژوهشهایی از این دســت میتوانند گامی باشــند در
جهت تسریع فرایند راهاندازی شبکة قالبی در زبان فارسی که شبکة واژگانی جامع
و منسجمی است.
 .2پیشینة تحقیق
فیاضـــی  )1388در رســـالة دکتری خود به بررســـی پدیدة چندمعنایی در زبان
فارسی از منظر معنی شناسی شناختی در مفهوم عام و نظریة قالب فیلمور به طور
خاص ،پرداخته اســـت .وی در پژوهش خود به نقش اســـتعاره بهعنوان یکی از
اصــلیترین فرایندهای ســاختی شــناختی تأکید کرده و پیدایش معانی تازه را در
واژگان ،پدیدهای کامالً منظم میداند .به اعتقاد وی ،استفادة استعاری سخنگویان
فارسی از افعال حسی برای بیان وضعیتهای ذهنی خود ،از پیوندی نظاممند میان
قا لب های حوزة در یا فت فیزیکی و حوزة ادراک ذهنی ما یه می گیرد .ف یاضـــی
1 . Becoming-aware
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ازسویدیگر ،کاربردهای مجازی افعال حسی را موجب انباشت معانی استعاری این
گونه افعال ،صرفاً بر معنای صریح شان دان سته و این پدیده را منجر به چندمعنا
شدن آنها میداند .وی سپس قالبهای معنایی فیلمور را برر سی کرده و امکان پر
شـــدن جاهای خالی موجود در هر قالب معنایی با معنا بُنهای بالقوه را از عوامل
مهم چندمعناشدن واژهها بر شمرده است .به اعتقاد وی ،در نتیجة استفادة مکرّر از
کاربردهای بافت وابســتة صــورت زبانی ،آن واژه در معانی متفاوت خود پذیرفتگی
عام و کاربرد و سیع مییابد و میتواند چندمعنا تلقی شود ،چه در غیر این صورت
تمام واحدهای زبانی را میتوان چندمعنا به شمار آورد.
افراشـــی و صـــامت  )1393در مقالهای چندمعنایی نظاممند فعل حســـی
«شــنیدن» را با رویکردی شــناختی ،مورد بررســی قرار دادهاند .آنها چندمعنایی
نظام مند را در نگرش شـــناختی ،در تقابل با چندمعنایی در نگرش ســـاختگرا
دانســـتهاند و معتقدند ازآن جاکه در نگرش ســـاختگرا ،چندمعنایی واژه ها در
بافتهای مختلف و در همن شینی با دیگر واژهها م شخص میگردد ،در این نگرش،
چ ندمع نایی امری ات فاقی تلقی میشـــود و تحل یل این راب طة مفهومی با نگرش
شناختی ،کارآمدتر مینماید .سپس آنها با استفاده از الگوی تیلر)1995: 108 1
به تر سیم شبکة معنایی فعل « شنیدن» و تبیین نحوة شکلگیری معانی مختلف
این فعل و چگونگی ارتباط این معانی با یکدیگر پرداختهاند و اصـــل شـــباهت
خانوادگی را که مبتنی بر زنجیرههای معنی ا ست ،از عوامل مهم در شکلگیری و
ارتباط این معانی میدانند .نهایتاً ،تحلیلهای چندمعنایی نظاممند را از یک ســـو

1. Taylor
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واب سته به درک مفهوم ج سممداری و انگیزش مفهومی ،و از سویدیگر واب سته به
درک نقش فرهنگها میدانند.
کریمی دوستان و روحی بایگی  )1395چندمعنایی فعل سبک «زدن» را از
دیدگاه شناختی مورد بررسی قرار دادهاند .آن ها ابتدا طرح وارة سرنمونی ،یعنی
طرحوارة مربوط به اولین معنای فعل «زدن» را ترســیم کرده اند و برای ســایر
معانی این فعل ،طرح واره های دیگری درنظر گرفته اند و همگی آنها را منشــعب
از طرحوارة سرنمونی می دانند .آنها با تحلیل داده ها به این نتیجه می ر سند که
ســـازوکارهای شـــناختی مانند مقولهبندی ،اســـتعارة مفهومی و طرح وارههای
تصــویری ،در چندمعنایی فعل زدن در قالب مقوله ای شــعاعی نقش اســاســی
دارند .آ نها سپس ،معنای سرنمونی فعل «زدن» را در افعال مرکب ساخته شده
با این فعل برر سی کرده و تغییر معنایی این فعل را برا ساس ب سط ا ستعاری،
برجسته سازی عنصر یا عناصری از طرح وارة سرنمونی این فعل و نیز تبدیل این
طرحواره ،قابل تبیین دان سته اند و فا صلهگرفتن تدریجی فعل «زدن» از معنای
ســرنمونی خود و حرکت از حوزة عینی به ســمت حوزه های انتزاعی تر را عامل
تبدیل این فعل به فعلی چندمعنا برشــمرده اند .آنها درادامه به اهمیت شــعاعی
بودن این مقولة زبانی در بررســی باهم آیی افعال ســبک با عناصــر پیش فعلی
مختلف اشــاره کرده و چن دمعنایی گســتردة افعال ســبکی مثل «زدن» را در
ترکیب با عناصــر پیش فعلی گوناگون ،ناشــی از بافت و عناصــر همنشــین تلقی
کرده و به یکی از معانی فعل «زدن» در فرهنگ ســخن اشــاره می کنند که از
«اعمال آســیب» مشــتق شــده و بهعنوان نمونه« ،نیشزدن» را ذکر کردهاند و
دلیل باهم آیی را وجود عناصــر معنایی ای می دانند که در معنای ســرنمون فعل
«زدن» وجود داشـــته اســـت و عناصـــر پیش فعلی را نیز حاوی این مؤلفههای
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معنایی می دانند و نهایتاً ،نتیجه می گیرند که معانی گوناگون و متنوع این فعل،
در باهم آیی آن با عناصــر غیرفعلی در فعل مرکب نقش داشــته و این باهمآیی،
تصادفی نیست.
فیلمور  )1982شرط چندمعناشدن یک واحد واژگانی را ،متناسب بودن آنها
با دو قالب شناختی مختلف دان سته ا ست و قالب را مجموعه مفاهیمی میداند که
با هم مرتبط بوده و برای درک هر کدام از آن ها با ید به مع نای کل ســـاخ تار
دربرگیرندة آنها دست یافت.
لیکا و جان سون  ) 2003چندمعنایی را برا ساس ا ستعارة مفهومی 1ت شریح
می کنند .آن ها گســترة واژگانی کلمات را عالوه بر معنای تحت اللفظی آن ها در
حوزه های عینی ، 2شـــامل معانی مرتبطب قاعده مند در حوزه های انتزاعی 3نیز
می دان ند .آن ها برای نمو نه به کلمات hit ،low ،high ،fall ،rise ،down ،up
 bottomو  ...اشـــاره و ب یان می کن ند که این ل غات عالوه بر این که به حا لت
عمودی اشـــاره دارند ،بیانگر کمیت نیز هســـتند .بنابراین ،اســـتعارة مفهومی
 More Is Upدلیل ا ستفاده از کلمة  riseرا هم برای افزایش ارتفاع و هم برای
افزایش مقدار ،تو ضیح می دهد .ا ستعارة مفهومی ،قاعده مندبودن چندمعنایی را
تفســـیر می کند و به همین ترتیب ،چندمعنایی قاعده مند ،شـــواهدی از وجود
استعاره را فراهم می نماید.

1. Conceptual metaphor
2. Concrete domain
3. Abstract domain
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النگاکر )2008 1معتقد ا ست واحد واژگانی را که با هر ب سامدی 2به کار رود ،میتوان
چندمعنا نامید .چنین واژهای دارای معانی متعدد مرتبط به هم اســت که از میان این
معانی ،بعضــی از آنها نســبت به بقیه مرکزیتر نزدیکتر به ســرنمون) ،و برخی دیگر
طرحوارههایی هســتند که با پیچیدگی بیشتری با بقیه ارتباط پیدا میکنند .برخی از
مفاهیم از طریق مقولهبندی روابط 3به شــکل یک شــبکه در میآیند .النگاکر با انکار
ادعای راهل )1989 4و هافمن )1997 5مبنی بر تکمعنابودن واحدهای واژگانی و
داللت یک معنای انتزاعی بر تمام کاربردهای آنها و بیان این مطلب که صـــرفاً یک
معنای انتزاعی ،قادر به بررســـی موشـــکافانة طیف حقیقی مفاهیم واحد واژگانی و
توصیف ارزش معنایی پایهای آن نخواهد بود ،واحد واژگانی را که معانی متعدد مرتبط
با هم داشته باشد ،میتوان در یک شبکة چندمعنا قرارداد.
 .3مبانی نظری
 .1 3معنیشناسی شناختی

6

نخســتین بار از ســوی لیکا  7در ســال  1987مطرح شــد .بر اســاس این نگرش،
دانش زبانی م ستقل از اندی شیدن و شناخت نی ست .این دیدگاه نقطة مقابل آرای
فیلســوفانی چون فودور 8و زبانشــناســانی چون چامســکی 9اســت .این گروه از
1. Langacker
2. Frecuency
3. Categorizing relationships
4. Ruhl
5 . Huffman
6. cognitive semantics
7. Lakoff
8. Fodor
9. Chomsky
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زبانشــناســان رفتار زبانی را بخشــی از اســتعدادهای شــناختی انســان میدانند؛
ا ستعدادهایی که برای آدمی امکان ا ستدالل و تحلیل را فراهم میآورند .بنابراین،
شاید بتوان مدعی شد که ه ستة ا صلی آنچه این د سته از زبان شنا سان به آن
معتقدند ،در این عبارت نهفته ا ست که «دانش زبانی بخ شی از شناخت عام آدمی
است» صفوی.)364 :1392 ،
 .2 3معنیشناسی قالببنیاد

1

برنامهای تحقیقاتی در معنی شنا سی تجربی و چارچوبی تو صیفی برای ارائة نتایج
چنین مطالعهای اســت .این رویکرد ،روشــی ویژه برای جســتجوی معنی واژهها،
تعیین اصـــول مربوط به خلق واژه ها و عبارت های جدید ،افزودن معانی جدید به
واژه ها و نیز گردآوری معانی اجزای تشـــکیل دهندة متن برای درک معنای کلی
آن ،فراهم میآورد .)fillmore, 1982: 111
 .3 3شبکة قالبی( 2فريمنت)
پروژهای برخط 3در حیطة واژگان زبان ،بر پایة معنیشـــناســـی قالببنیاد فیلمور
اســت .این پروژه به ترســیم طیفی از ویژگیهای نحوی و معنایی کلمات با هد
قابل فهمتربودن معنای آنها میپردازد پایگاه رسمی شبکة قالبی.)4

1. Frame Semantics
2. FrameNet
3. On-line
4. http،//framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/framenet-search

166

 .1 3 3قالب

علم زبان؛ سال  ،7شمارة  ،11بهار و تابستان 1399
1

نوعی دانش پسزمینه 2درمورد مفهوم اســـت که برای درک معنای واژه مورد نیاز
ا ست .قالب با معنی متفاوت ا ست ،اما ارتباط تنگاتنگی با مفهوم پیشزمینه 3دارد.
قالب دارای دو بعد مفهومی و فرهنگی بوده و منشـــأ بروز آن ،تجربیات هر فرد از
جهان خارج است .)Lee, 2001: 8-11
قالب آگاهیـــیافتن :4واژههای موجود در این قالب ،با یک شناختگر 5آگاهشونده)
که تعدادی پدیده 6یا موضـــوع 7را به مدل جهان خارج می افزاید ،رابطه دارند.
واژههای قالب آگاهیـــــیافتن ،اشــیایی از دنیای بیرون را به هویتهایی نســبت
می ده ند و بدون این که ضـــرور تاً اطال عاتی درمورد محتوای ع قا ید یا دانش
شــناختگر بدهند ،حکایت از آگاهی درمورد آن هویتها دارند .بهعالوه ،این قالب
متوارث از قالب ادراکی 8ا ست ،چراکه موجودات اغلب از طریق درک ا شیاء اطرا
خود ،از آنها آگاه میشوند پایگاه رسمی شبکة قالبی.)9
روابط قالب به قالب :10هر رابطة قالبی در شبکة قالبی فریمنت) ،رابطهای جهتدار
بین دو قالب اســت .یکی از این قالبها مســتقلتر) میتواند قالب اصــلی یا قالب
شامل با شد و دیگری را نیز زیرقالب یا قالب زیر شمول مینامیم Ruppenhofer
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
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 )& others, 2016: 79که در شـــبکة قالبی فریم نت) ،اولی قالب والد 1و دومی
قالب فرزند 2نامیده میشوند.
چندمعنایی :3در این رابطة مفهومی ،یک شـــبکة معنایی 4برای یک واحد واژگانی
وجود دارد که در برگیرندة مفاهیم متعدد ،اما مرتبط با هم اســـت & Evans
.)Green, 2006: 332
اســـتعاره : 5به معنای درک و تجربة یک پدیده بر اســـاس پدیدهای دیگر اســـت
 .)Lakoff & Johnson, 2003: 5برای تمام ا ستعارهها میتوان یک حوزة مبدأ
که عینیتر و ملموستر است و یک حوزة مقصد که انتزاعیتر است ،مشخص کرد
.)Lee, 2001: 6
مجاز :6اســتفاده از یک پدیده برای اشــاره و ارجاع به پدیدة دیگر که با آن مرتبط
اســـت را گویند .به این معنی که در مجاز ،با داشـــتن عملکردی ارجاعی ،از یک
پدیده برای ارجاع به پدیدة دیگر اســتفاده شــده و پدیدة اول ،نمایندة پدیدة دوم
میشود .)Lakoff & Johnson, 2003: 35-36
مقوالت شـــعاعی :7این مقوالت ،در تحلیلهای زبان شـــناختی جایگاهی بنیادین
دارند و چگونگی ارتباط میان حوزههای مفهومی را در ذهن گوی شوران زبان ن شان
میدهند .حوزه های مفهومی ،پیرامون معنی مرکزی که همان نمونة اعال اســـت،
1. parent frame
2. child frame
3. polysemy
4. semantic network
5. metaphor
6. Metonymy
7. Radial categories
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ســازمان مییابند .با قائل شــدن به مفهوم شــعاعیبودن مقوالت زبانی ،چگونگی
ارتباط بین مفاهیم ویژه در ذهن گویشــوران یک زبان خاص مشــخص میشــود
.)Lee, 2001: 53-54
نمونة اعال 1ســـرنمون) :بازنمودی ذهنی و تا حدودی انتزاعی اســـت که شـــامل
ویژگیهایی می شود که یک مقوله را به نحو مطلوب ن شان میدهد .در واقع نمونة
اعال ،طرحوارهای از مهمترین و مرکزیترین ویژگیهای اعضــای یک مقوله اســت
راسخ مهند )90 :1393 ،دیروِن 2و ورسپور )2004: 3 3به سه روش برای تعیین
مرکزیترین و برجستهترین مفهوم از میان مفاهیم متعدد ،قائل هستند:
 )1ابتدا باید ببینیم که هنگام شنیدن یک واژة خاص ،چه مفهومی فوراً و زودتر از
سایر اعضای آن مقوله ،به ذهن سخنگوی زبان متبادر میشود.
 )2دوم اینکه به لحاظ آماری کدام مفهوم از فراوانی بیشتری برخوردار است.
 )3نهایتاً اینکه کدام مفهوم از ظرفیت باالتری برخوردار ا ست ،یعنی مفاهیم دیگر
را بهتر توجیه میکند.
 .4روششناسی
تحقیق حا ضر ،پژوه شی تو صیفی ــــ تحلیلی ا ست .برای گردآوری دادهها ،ابتدا
افعالی را که به نوعی معنای «آگاهی یافتن» را به ذهن متبادر میکردند ،به روش
کتابخانهای از فرهنگ هشــت جلدی ســخن انوری  )1381اســتخراج کردهایم و
دریافتهایم که برخی از این افعال دارای معانی متعدد بوده و «آگاهی یافتن» تنها
1. Prototype
2 . Dirven
3. Verspoor
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یکی از معانی ا ست که از آنها ایفاد می شود .درواقع ،با تعدادی از افعال چندمعنا
روبهرو شدیم که الزم دان ستیم به برر سی آنها بخ صوص دررابطه با شبکة قالبی
فریمنت) ،بپردازیم .این واحدهای واژگانی را براســـاس رویکرد معنیشـــناســـی
قالببنیاد که از رویکردهای مطرح در حوزة شناختی محسوب میشود و با استفاده
از سازوکارهای مطرح در معنی شناسی شناختی از جمله استعاره ،مجاز و مقوالت
شـــعاعی ،مورد بررســـی قرار خواهیم داد تا الگوی حاکم بر تولید و درک آن ها
مشــخص گردد .با دقت در معانی ارائهشــده در فرهنگ بزرگ ســخن ،ابتدا معنی
نمونة اعالی افعال چندمعنا را با اســتفاده از معیارهای ســهگانة دیروِن و ورســپور
 )2004تعیین میکنیم و سپس با بررسی سایر معانی فعل مربوطه ،میکوشیم تا
ارتباط میان قالبها و نحوة اشــتقاق این قالبهای معنایی را از قالب معنایی نمونة
اعال قالب اصلی) تبیین نماییم.
 .5تجزيه و تحلیل دادهها
 .1 5چندمعنايی فعل «احاطه پیدا کردن»
در فرهنگ ســخن ،برای واژة «احاطه» دو معنی ذکر شــده اســت که عبارتاند از:
دور چیزی را فراگرفتن و تسلط و چیرگی بر چیزی .براین اساس ،دو قالب معنایی
برای آن در نظر میگیریم:
قالب معنایی  1نمونة اعال) :محاصرهکردن:1
تعریف :عنصر نما ،زمینه مکان) را فرا میگیرد.

1 .Surrounding
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عناصر قالبی برجسته :نما /زمینه
معنی  .1دور چیزی را فراگرفتن؛ محا صره کردن :زورقچیان از هر طر ک شتی را
احاطه کردند.
قالب معنایی  .2آگاهیـیافتن:
معنی  .2آن را بهطور کامل فهمیدن :او بر علوم زمانه احاطه پیدا کرده بود.
در قالب معنایی اول ،محاصــرهکننده نما) ،زمینهای را که معموالً مکان اســت،
در م حاصـــرة خود قرار می د هد .همین ات فاق در قا لب مع نایی  2هم به وقوع
میپیوندد ،با این تفاوت که در این قالب ،زمینه یا آنچه که تحت محا صره درآمده،
انتزاعی اســـت .نکتة قابل ذکر آنکه ،وقتی فعل احاطهکردن در معنای اول اتفاق
میافتد ،محاصــره کننده ،تســلط کامل بر محاصــره شــونده مییابد و تمام جوانب
آنرا ،تحت ســیطرة خود درمیآورد .در احاطه پیدا کردن به معنای «آگاه شــدن»
نیز همین اتفاق رخ میدهد .یعنی شناختگر ،بر تمام جنبههای م سأله یا مو ضوع،
واقف میشود؛ لذا نگاشتی از محیطشدنِ نما حوزة مبداء) به زمینه حوزة مقصد)
صورت میگیرد و درنتیجه ،مو ضوع درک می شود و بنابراین ،میتوانیم به ارتباط
این دو قالب معنایی از طریق ســـه نگاشـــت اســـتعاری «بهطور کامل فهمیدن،
احاطهکردن است»« ،ذهن ،نما است» و «موضوع ،زمینه است» پیببریم .بهعالوه،
در شبکة قالبی فریمنت) انگلی سی ،قالب معنایی آگاهیـــــیافتن در حالت کلی
2
متوارث از قالب ادراکی 1ا ست و در این معنا بهلحاظ شناختی ،با قالب پو شاندن
هم رابطه دارد ،چراکه این نوع ادراک ،درنتیجة فراگرفتن و پوشـاندهشـدن مسـأله
1. Perception
2. Filling
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توسط ذهن شناختگر حاصل می شود .باتوجه به توضیحات ارائه شده ،اگر بخواهیم
بسط قالب آگاهی ـیافتن از قالب محاصرهکردن ،توارث آن از قالب ادراکی و ارتباط
میان این قالب ،با قالب پوشــاندن را مشــترکاً در یک قاب نمایش دهیم ،به شــکل
مقابل میرسیم:

شکل ( :)1اشتقاق قالب آگاهیـ یافتن از قالب محاصرهکردن ،توارث از قالب ادراکی و ارتباط با
قالب پوشاندن در فعل احاطه پیداکردن
جدول ( :)1ارتباط میان قالبهای معنایی فعل «احاطهپیدا کردن» /قالب اصلی :محاصرهکردن
قالب معنایی

اشتقاق یافته از

واسطة اشتقاق

متوارث از

واسطة توارث

آگاهیـیافتن

قالب اصلی

استعاره ،مجاز به عالقة
مشابهت و مطابقت عناصر
قالبی برجسته

قالب
ادراکی

قالب پوشاندن

علم زبان؛ سال  ،7شمارة  ،11بهار و تابستان 1399

172

شکل ( :)2شبکه شعاعی واحد واژگانی احاطه پیداکردن

 .2 5چندمعنايی فعل جاافتادن
برای این فعل در فرهنگ بزرگ سخن انوری )1381 ،هفت معنی ذکر شده است.
با بررسی معانی مذکور ،به سه قالب معنایی زیر برای این فعل دست یافتیم:
قالب معنایی  1نمونة اعال) :قرارـگرفتنـدرـوضعیتـموردـنظر:1
تعریف :کنشـــگر ،2کنشپذیر 3را در مقصـــد تعیین شـــده هد ) قرار میدهد ،و
کنشپذیر تا زمان ورودش به مقصد ،تحت کنترل کنشگر قرار دارد.
عناصر قالبی برجسته :کنشگر /کنشپذیر /سبب /4مقصد
معنی  .1فراموش شــدن کلمه ،جمله یا عبارتی هنگام خواندن یا نوشــتن؛ از قلم
افتان :معلم گفت :بچه ها یک عبارت جاافتاد .دوباره بنویســـید .معنی  .2به حالت
کامالً پخته و به شکل مطلوب و دلخواه درآمدن چیزی مانند غذا یا تر شی :تر شی
1 .Placing
2 .agent
3 .theme
4 .cause
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لیته و ترشی گردو هنوز درست هم جانیفتاده بود /.معنی  .3در جای خود یا محل
موردنظر قرارگرفتن چیزی :اگر د یدی قط عه ای جا نمی اف تد ،بی نداز ک نار و یکی
دیگر ،معطل ن شو ،هی د ست د ست نکن / .معنی  .4برگ شتن ا ستخوان یا ع ضو
جابهجا شدة بدن به محل ا صلی خود :با تالش دکتر ،ا ستخوان د ستش جاافتاد.
/معنی  .5مستقرشدن در جایی و سازگاری پیدا کردن با وضع آنجا :تا آدم بخواهد
جا بیفتد و با محل آ شنا ب شود ،مثل اجل معلق باال سر آدم سبز می شوند که ،یاال
باید جمع کنید / .معنی  .7معمول یا تثبیت شدن چیزی مانند رسم ،سنت ،قانون
و یا پذیرفتهشــدن و بهصــورت عادتدرآمدن امری :شــیوهای که به کار میبرند،
جاافتاده ،دیگر هرکس میداند که چه کار باید بکند.
قرارگیری معانی مذکور در قالب معنایی  ،1همگی اشـــاره بر به وجودآمدن
وضعی مطلوب وایدهآل برای پدیدة موردنظر دارد .دررابطه با معنی  7نیز« ،رسم و
رســوم جاافتاده» حکایت از موضــوعی دارد که کامالً در ظر پذیرش جامعه و در
جایی که باید ،قرار گرفته است.
قالب معنایی  .2آگاهیـ یافتن:
معنی  .6مفهومشدن :حاال دیگر توضیحات او کامالً برایم جاافتاده بود.
ال یک قط عه) ،در
جااف تادن در قا لب نمو نة اعال ،حکا یت از قرارگیری پد یده مث ً
جایی ظرفی) که با ید ،دارد .ازســـوی دیگر ،در جم له ای مان ند «مط لب برایم
جاافتاد» ،گویا مطلب در ظر ب ذهن قرار گرفته اســت که اشــاره به حاصــلشــدن
آگاهی و فهم در سطحی مطلوب ،دررابطه با مطلب موردنظر دارد .بر همین ا ساس
است که صفت «جاافتاده» را معموالً برای فردی بهکار میبریم که عالوه بر داشتن
ســـن نســـبتاً باال ،به لحاظ عقلی و ادراکی ،به حد مطلوبی از کمال رســـیده و در
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وضــعیت ایده آلی از آگاهی قرار دارد ،اما تفاوت دو قالب معنایی  1و  ،2در جنس
پدیدهای اســـت که در جای خودش قرار میگیرد و مفهوم میشـــود؛ چراکه قالب
معنایی اول ،اغلب در رابطه با پدیده های ملموس و عینی به کار میرود ،اما قالب
مع نایی  ،2صـــر فاً برای پد یده های انتزاعی ،مان ند حر  ،مط لب ،منظور و غیره
استفاده می شود .بنابراین ،با نگاشتهای استعاری ازقبیل «آگاهی یافتن ،جاافتادن
ا ست»« ،مطلب ،شیء ا ست» و «ذهن ،ظر ا ست» روبهرو ه ستیم که در آنها
مطلب به شــیء ملموس تشــبیه میشــود و ذهن مغز) به ظر  .همچنین ،کاربرد
فعل «جاافتادن» بهجای «آگاهییافتن» دالّ بر مجاز به عالقة مشـــابهت بهدلیل
مطابقت عناصــر قالبی برجســتة آنهاســت .بهعالوه ،در جاافتادن مطلب ،به لحاظ
شــناختی ،گویی عملی انتقالی صــورت پذیرفته و اطالعاتی که قبالً در وضــعیت و
کیفیت ایده آلی نبودهاند ،اینک با فرایندی مثل تو ضیحات یک آموزگار ،ا ستدالل
شــناختگر و  ...به وضــعی مطلوب در مغز شــناختگر ،نقل مکان کردهاند .بنابراین،
قالب آگاهی -یافتن را که در حالت کلی متوارث از قالب ادراکی ا ست ،میتوان در
این معنی ،با قالب عمل ـانتقالی ،1دارای رابطة قالببهقالب دانست .چراکه در قالب
معنایی عمل -انتقالی که قالبی انتزاعی اســت ،یک کنشرو ،تحتتأثیر ســبب یا
کنشــگر ،دچار رویداد یا تغییری میشــود؛ یعنی ،همان رخدادی که آگاهی یافتن
در این معنا ،به ذهن القا میکند .نمودار روبرو ،این توضیحات را به تصویر میکشد:

1. transitive-action
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شکل ( :)3اشتقاق قالب آگاهیـ یافتن از قالب قرار_گرفتن_در_وضعیت_مورد_نظر ،توارث از
قالب ادراکی و ارتباط با قالب عملـانتقالی در فعل جاافتادن

قالب معنایی  .3ازـ قلمـ افتادن:
معنی  .1فراموش شــدن کلمه ،جمله یا عبارتی هنگام خواندن یا نوشــتن؛ از قلم
افتادن :معلم گفت ،بچهها یک عبارت جاافتاد .دوباره بنویسید.
این قالب معنایی را ،به لحاظ مفهومی میتوان مت ضاد قالب معنایی ا صلی ،به شمار
آورد .چراکه قالب معنایی  ،1نشان از قرارگیری پدیده درایدهآلترین حالت خود را
دارد؛ در حالی که قالب معنایی  ،3در مواقعی به کار می رود که پدیده ای از قلم
افتاده ،فراموش شده و نهایتاً در جایی که باید ،قرار نگرفته است ،مانند جملة «این
کلمه جا افتاد [=جا نیفتاد= در وضـــعیت موردنظر قرار نگرفت] .با توجه به این
توضیحات ،میتوان رابطة میان این دو قالب معنایی را ،از نوع مجاز به عالقة تضاد،
بهشمار آورد.
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جدول ( :)2ارتباط میان قالبهای معنایی فعل «جاافتادن» /قالب اصلی :قرار گرفتن در
وضعیت موردنظر
قالب معنایی

اشتقاق یافته
از

واسطة اشتقاق

متوارث از

آگاهیـیافتن

قالب اصلی

استعاره ،مجاز به عالقة
مشابهت و مطابقت
عناصر قالبی برجسته

قالب ادراکی

ازـقلمـافتادن

قالب اصلی

مجاز به عالقة تضاد

واسطة توارث

قالب عملانتقال

شکل ( :)4شبکه شعاعی واحد واژگانی جاافتادن

 .3 5چندمعنايی فعل «چشیدن»
برای این فعل در فرهنگ بزرگ سخن انوری )1381 ،سه معنی ذکر شده ا ست.
از میان این معانی ،معنایی که ابتدا به ذهن گویشــور فارســی زبان القا میشــود،
«زبان زدن به چیزی یا خوردن مقدار کمی از آن برای فهمیدن مزة آن» است .لذا،
آن معنی بهعنوان معنی اولیه یا نمونة اعالی این فعل انتخاب می شود .برای یافتن
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شبکه معنایی مربوط به این فعل ،معانی ارائه شده در فرهنگ بزرگ سخن را مورد
بررسی قرار دادیم و به دو قالب معنایی به شرح ذیل دست یافتیم:
قالب معنایی  1نمونة اعال) .مزهـکردن:1
تعریف :در این قالب معنایی ،کنشگر ،غذا خوردنی) را میچشد.
عناصر قالبی برجسته :کنشگر /غذا
معنی  .1زبان زدن به چیزی یا خوردن مقدار کمی از آن برای فهمیدن مزة آن:
پیرزن فن جانی چای برای من ری خت و من قدری از آن را چشـــ یدم /.معنی .3
خوردن :در تمام عمر ،لقمهای بدین گوارایی و طعامی چنین مطبوع نچشیده بودم.
این فعل ،از افعال حســی اســت و ازآنجا که بخشــی از ادراکات انســان ،به واســطة
وجود این حس حاصل میگردد ،لذا آن را متوارث از قالب «ادراکی» میدانیم.
قالب معنایی  .2آگاهیـیافتن:
معنی  .2احساس کردن؛ درک کردن؛ آزمودن؛ تجربه کردن :طعم آسایش و راحت
وطن و مالقات احباب و خویشان را میچشید.
برای تبیین رابطه میان این دو قالب معنایی ،ابتدا فعل «چشـــیدن» را از منظر
حسی بودن این فعل بررسی میکنیم .میدانیم برای آنکه عمل چشیدن به وقوع
بپیوندد ،کنشــگر باید پدیدة موردنظر چشــیدنی) را بر روی زبان خود قرار داده و
آن را بچشـــد و درک مزة آن از راه دور امکانپذیر نیســـت .ازســـویدیگر ،فعل
«چشیدن» در معنی «آگاهی یافتن» را نیز زمانی به کار میبریم که شناختگر ،در
نتیجة تماس نزدیک و پیو ستن به مو ضوعی ،آنرا با تمام وجود اح ساس و تجربه
1. tasting
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کرده باشـد و در رابطه با آن موضـوع ،بهواسـطة فرایندهای ذهنی مغز) به سـطح
عمیقی از آگاهی رســـیده باشـــد .بنابراین ،ارتباط این دو قالب معنایی به لحاظ
شــناختی کامالً مشــخص بوده و ســه اســتعارة مفهومی «آگاهی یافتن ،چشــیدن
ا ست»« ،مو ضوع ،غذا ا ست» و «ذهن ،زبان ا ست» را میتوان برای آنها مت صور
شـــد .همچنین ،کاربرد «چشـــیدن» بهجای «فهمیدن» مجاز به عالقة الزمیت و
ملزومیت را تداعی میکند ،چراکه چشـــیدن ،الزمة فهمیدن مزة چیزی اســـت.
بهعالوه در شبکة قالبی ،تمام فعلهای حسی ،مانند قالب آگاهی ـیافتن ،متوارث از
قالب «ادراکی» هستند .ازسوی دیگر ،با توضیحات ارائهشده ،قالب آگاهیــــیافتن
در این تعریف ،بهلحاظ شــناختی با قالب اتصــال ،رابطة قالببهقالب دارد .لذا این
روابط را به صورت روبرو میتوان نمایش داد:

شکل ( :)5توارث قالبهای مزهـکردن و آگاهیـیافتن از قالب ادراکی ،اشتقاق قالب
آگاهیـیافتن از قالب مزهـکردن و ارتباط با قالب اتصال در فعل
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جدول ( :)3ارتباط میان قالبهای معنایی فعل «چشیدن» /قالب اصلی :مزه کردن
قالب معنایی

اشتقاق یافته از

واسطة اشتقاق

متوارث از

آگاهیـیافتن

قالب اصلی

استعاره ،مجاز به عالقة
الزمیت و ملزومیت و
مطابقت عناصر قالبی
برجسته

قالب ادراکی

واسطة توارث

قالب اتصال

شکل ( :)6شبکه شعاعی واحد واژگانی

 .4 5چندمعنايی فعل «گفتن»
برای این فعل در فرهنگ بزرگ ســـخن انوری 19 )1381 ،معنی با احتســـاب
معانی قدیمی) درنظر گرفته شده است.
قالب معنایی  1نمونة اعال) .بیانـکردن:
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تعریف :در این قالب معنایی ،گوینده پیامی را که حاوی موضـــوعی اســـت ،تولید
کرده و آن را از طریق مجرای ارتباطی به گیرندة پیام میر ساند ،و این پیامر سانی
میتواند منجر به برقراری ارتباط شود.
عناصر قالبی برجسته :گوینده /پیام /مجرای ارتباطی /گیرنده
معنی  .1چیزی را به ز بان آوردن؛ ب یان کردن :این نک ته را از روی نوم یدی
نمی گویم /.معنی  .2چیزی را به قلم آوردن؛ نوشـــتن :ع بداهلل بن المقفع در ب یان
ســســلة مراتب حرص میگوید که /...معنی  .3آواهای زبانی را با دســتگاه گفتار ادا
کردن :بگو «اَ» همانطور که از فرانسویها می شنوی /.معنی  .4ابراز کردن؛ آشکار
کردن؛ فاش ساختن :خیالت از من راحت با شد ،من به ک سی نمیگویم /.معنی .6
نام نهادن؛ نام گذا شتن ،نامیدن :این را میز میگویند ،نه صندلی /.معنی  .7دربارة
کســـی حر زدن :همســـایهتان را میگویم ،همان که دو تا دختر دانشجو دارد/.
معنی  .9سرودن؛ بهنظم آوردن :مدتی شعر میگفت /.معنی  .10نظر دادن؛ اعتقاد
و نظری درموردی داشـــتن :این که می گوییم امروز روز نا مه و ک تاب برای مردم
حقیقتجو و وقت شناس حکم غذا را پیدا کرده ،نباید اغراق شمرده شود /.معنی
 .12سؤال کردن؛ پرسیدن :بغض بیخ گلوی مرا گرفت و گفتم :به چه جهت ساعت
خود را باید به تو بدهمم /معنی  .13جواب دادن؛ پاسخ دادن :قیصر پرسید ...محل
این قراولها را هیچ تغییر ندادهایدم صــاحب منصــب گفت :هیچ تغییری در محل
کشــیک قراولها نداده اســت /.معنی  .15مطلبی را به آگاهی کســی یا کســانی
رســـاندن؛ آگاهی دادن؛ اعالم کردن :دارند از بلندگو میگویند که همه در ســـالن
جمع شـــوند /.معنی  .17متداول و مرســـوم بودن :میگویند صـــبحانه نمیگویند
ظهرانه.
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قالب معنایی  .2ازـکسیـانجامـکاریـراـخواستن:
معنی  .8دعوت کردن :در مهمانی امشــب ما را هم گفته اند /.معنی  .14از کســی
انجام کاری را خواســتن؛ دســتور دادن :به مشــهدی رجب علی گفتم کولش کرد
آوردش تو ایوان.
در این قالب معنایی ،گوینده پیامی را تولید میکند که در پی آن ،درخواســت،
د ستور ،دعوت و چیزی مانند اینها را برای گیرندة پیام صادر میکند .ارتباط این
قالب معنایی با قالب نمونة اعال را میتوان از طریق قالب «درخواســـت» درنظر
گرفت ،چراکه حتی در دســـتور دادن هم ،با یک بارعاطفی منفی ،از گیرندة پیام،
درخواست انجام کاری را داریم.

شکل ( :)7اشتقاق قالب ازـکسیـانجامـکاریـراخواستن از قالب بیانـکردن و ارتباط با قالب
درخواست در فعل «گفتن»
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قالب معنایی  .3آگاهی_یافتن:
معنی  .11پیبردن؛ فهمیدن :مردهای جوانی را دیده ام که دست عروسهاشان در
دســـت ،طوا می دادها ند .از روب ند های زی با و ریز نقش و گلدار یا نقرهدوزی
شدهشان میگویم که عروسند.
برای توضـــیح ارتباط میان این قالب با قالب نمونة اعال ،دیدیم که در قالب نمونة
اعال  ،گوینده ،از طریق مجرای ارتباطی ،پیامی را برای گیرنده صــادر میکند و به
دنبال آن ،ارتباطی رخ میدهد .این فرایند را به صورت زیر نمایش میدهیم:
بیانـکردن) ← گوینده ← پیام ← گیرنده
در قالب معنایی  3نیز ،همین اتفاق به شــکلی انتزاعی ،و با تغییر جهت نســبت به
شکل باال ،رخ میدهد:
آگاهیـیافتن) → مغز → پیام → شناختگر
یعنی شــناختگر ،از طریق حواس ادراکی مثل دیدن) که حکم مجرای ارتباطی را
دارد ،پیامی را برای مغز صـــادر کرده ،مغز با پردازش این پیام ،بیان میکند که
آگاهی حاصــل شــده اســت .یعنی شــناختگر ،از روی پدیدههایی که حکم علت را
دار ند ،به معلولی پی می برد ،و این ادراک ،نشـــان از به ثمر رســـ یدن ارت باط
آگاهییافتن) دارد .درواقع ،اگر بخواهیم میان دوقالب معنایی  1و  ،3معادل سازی
کنیم ،میتوانیم بگوییم در قالب معنایی  ،1زبان یا نوشته پیام را بیان میکند و در
قالب معنایی  ،3مغز شناختگر پیامِ آگاهشدن را به شناختگر داده و شناختگر ،این
حصـــول آ گاهی را ب یان می ک ند؛ لذا از طریق ن گاشــــت های اســـت عاری
«آگاهی یافتن ،گفتن اســـت» و «ذهن گیرنده اســـت» ،میتوان به ارتباط میان
دوقالب معنایی  1و  3پیبرد .بنابراین ،وجود نقش های معنایی عناصـــر قالبی)
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مشابه در قالبهای معنایی ،باعث میشوند که تفاوتهای موجود میان این قالبها،
مانع درک روابط معنایی میان این مفاهیم نشــود .شــکل زیر ،نمایندة توارث قالب
آگاهیـیافتن از قالب ادراکی ،و اشتقاق آن از قالب بیانـکردن است:

شکل ( :)8اشتقاق قالب آگاهیـیافتن از قالب بیانـکردن و توارث از قالب ادراکی
در فعل گفتن

قالب معنایی  .4پنداشتن:
معنی  .5گمان کردن؛ پنداشـــتن :گفتم البد حاال می آیی ولی هیچ خبری از تو
نشد.
در فعل «پندا شتن»  ،شناختگر با مراجعه به پسزمینه های ذهنی خود در رابطه
با پد یده ،از طریق پیش بینی هایی که ان جام می د هد ،رأیی را در راب طه با آن
پدیده ،در ذهن خود صـــادر نموده و در مراحل اولیه آگاهی درمورد پدیده قرار
می گیرد .لذا ،گرچه نمی توان ارتباط روشـــنی میان این قالب با قالب نمونة اعال
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یافت ،اما می توان آن را به واســـطة قالب پیشبینی ،1مســـتخرج از قالب معنایی
آگاهیـیافتن دانست.
قالب معنایی  .5تهدیدـکردن:
معنی  . 16نشان دادن ضرب شست به منظور ادب کردن کسی :آهان ،با تو هستم
این وقت روز کجا بودیم بایست تا بهت بگویم.
این قالب معنایی ،زمانی به کار می رود که بیان کننده با لحنی تهدید آمیز ،پیامی
را به قصد ایجاد رعب و وحشت و هراساندن گیرنده ،بیان کرده و میخواهد احساسات
او را در جهت منفی ،برانگیخته نماید .بنابراین ،این قالب معنایی را میتوان به واســطة
قالب «تحریک_ احساسات ،»2اشتقاق یافته از قاب نمونة اعال دانست.

شکل ( :)9اشتقاق قالب پنداشتن از قالب آگاهیـیافتن و ارتباط با قالب پیشبینی
در فعل گفتن
1. predicting
2 .stimulate-emotion
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شکل ( :)10اشتقاق قالب تهدیدـکردن از قالب بیانـکردن و ارتباط با قالب
تحریکـاحساسات در فعل گفتن

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

اشتقاق یافته از قالبِ

واسطة اشتقاق

از_کسی_انجام_کاری_را_خواستن

اصلی

قالب «درخواست» و مطابقت عناصر
قالبی برجسته

آگاهی_ یافتن

اصلی

استعاره و مطابقت عناصر قالبی برجسته

پنداشتن

آگاهی_یافتن

قالب «پیشبینی» و مطابقت عناصر
قالبی برجسته

تهدید_کردن

اصلی

قالب «تحریک_ احساسات» و
مطابقت عناصر قالبی برجسته
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شکل ( :)11شبکه شعاعی واحد واژگانی گفتن در فعل گفتن

 .5 5چندمعنايی فعل «لمسکردن»
در فرهنگ بزرگ سخن انوری )1381 ،دو معنی برای این فعل ذکر شده ا ست و
ما نیز برای آن ،دو قالب معنایی را به شرح ذیل ،درنظر گرفتیم:
قالب معنایی  1نمونة اعال) .دستـمالیدنـبرـچیزی:
تعریف :در این قالب معنایی ،لمسکننده از طریق عضو بدن ،پدیدهای را لمس میکند.
عناصر قالبی برجسته :لمسکننده /پدیده
معنی  .1مالیدن د ست ،پا یا بخ شی از بدن بر چیزی :گل مریم ،د ست دراز کرد و
دست او را لمس کرد.
قالب معنایی  .2آگاهیـیافتن:
معنی  .2به طور کامل فهمیدن؛ درککردن :بدبختترین کودکان ،آنهایی هستند
که والدین آنها ،آنها را در ناز و نعمت پرورش میدهند و نمیگذارند  ...پســتی و
بلندی جهان را لمس کنند.
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از آن جا که ر خداد لمس کردن درراب طه با پد یده های عینی و ملموس ،تن ها از
فا صلة ب سیار نزدیک و در نتیجة تماس م ستقیم ع ضوی از بدن با آن شیء به
وقوع می پیوندد ،لذا بههمین قیاس ،لمسکردن آن گاه که دررابطه با پدیدهای
انتزاعی بهکار می رود ،مبیّن آن ا ست که شناختگر ،درنتیجة رویارویی و تماس
نزدیکی که با پدیده یا موضوعی داشته ،آن را عمیقاً و با تمام وجود درک کرده
ا ست؛ گویی در ات صال با آن مو ضوع بوده و به درک عمیق از آن ر سیده ا ست.
براین اســاس ،می توان رابطة میان قالب های معنایی  1و  2را که هر دو متوارث
از قالب «ادراکی» هســتند ،بر اســاس اســتعاره های «آگاهییافتن لمسکردن
اســت» « ،موضــوعات ،جســم قابللمس هســتند» و «ذهن ،لمس کننده اســت»
تبیین نمود .عالوه بر اس تعاره ،شاهد کاربرد فعل «لمس کردن» به جای «آگاهی
یافتن» هســـتیم ،و ازآنجا که در آن ،حوزة مبدأ «لمس کردن» می تواند حوزة
مق صد «آگاهییافتن» را امکان پذیر کند و مُ سبّب به فعلیت ر سیدن آن شود،
لذا می توان میان این دو فعل ،مجاز به عالقة ســـبب یّت یا علت و معلولی قائل
شد .به عالوه ،براساس توضیحاتی که ارائه کردیم ،آگاهیـ ـیافتن در این تعریف،
با قالب اتصال نیز درارتباط است.
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شکل ( :)12توارث قالبهای دستـمالیدنـبرـچیزی و آگاهیـیافتن از قالب ادراکی و ارتباط با
قالب اتصال در فعل لمسکردن
جدول ( :)5ارتباط عناصر قالبی قالبهای ادراکی ،دستـمالیدنـبرـچیزی و آگاهیـیافتن
قالب

عناصر قالبی برجسته

مطابقت عناصر قالبی

ادراکی

درککننده /پدیده

درک کننده ~ لمس کننده ~ شناختگر

دست_مالیدن_بر_چیزی

لمسکننده /پدیده

آگاهی_یافتن

شناختگر /موضوع

پدیده ~ پدیده ~ موضوع

ارتباط عناصر قالبی قالبهای ادراکی ،اتصال و آگاهیـ ـیافتن را در بخشهای قبل
ذکر کردیم.
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شکل ( :)13شبکة شعاعی واحد واژگانی لمسکردن

 .6 5چندمعنايی فعل «وارد شدن»
برای این فعل در فرهنگ بزرگ سخن انوری 8 )1381 ،معنی ذکر شده است:
قالب معنایی  1نمونة اعال) :بهـدرونـجاییـآمدن:
تعریف :محرک به مقصد راه پیدا میکند.
عناصرقالبی برجسته :محرک /مقصد
معنی  .1داخل شــدن ،به درون جایی آمدن :علما ...به این عنوان که میخواهند از
حرکت شـاه جلوگیری کنند ،وارد عمارت شـدند /.معنی  .2آورده شـدن چیزی به
جایی ،بویژه کاال از خارج به داخل ک شور :مقدار زیادی برنج به مملکت وارد شد/.
معنی  .3رســیدن کســی به جایی و اقامت کردن در آن جا؛ رســیدن :با اهنوتلپ
وارد شــدند و در خانهای منزل گرفتند /.معنی  .8فرود آمدن :ضــربهای به دســتم
وارد شد.
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علت قرارگیری این معانی در قالب معنایی نمونة اعال ،رو شن ا ست .وجه ا شتراک
تمام این معانی ،این اســت که یک محرک ملموس ،در یک مســیر ملموس حرکت
کرده و نهایتاً وارد مقصــد زمینه) شــده اســت .تمام این معانی ،قابلیت القاکردن
قالب معنایی اصلی را به ذهن گویشوران زبان دارند.
قالب معنایی  .2گفتهـشدن:
معنی  .5نسبت داده شدن :همیشه این تهمت برایشان وارد شد که نظم اجتماع را
بر هم میزنند /.معنی  .6گفتهشــدن؛ نقلقولشــدن :در این زمینه روایات زیادی
وارد شــده اســت /.معنی  .7گفتن مطلبی؛ دادن توضــیحی :معروفیت او مرا بینیاز
میکند که در این باب وارد شوم.
ارتباط بســـیار نزدیکی را میتوان میان قالب معنایی  1و  2مالحظه نمود .به این
صــورت که در معانی مربوط به قالب معنایی ،2عمل «داخل جایی شــدن» بهوقوع
پیوسته ،با این تفاوت که محرک پدیدهای انتزاعی است ،مانند ناسزا ،روایت ،مطلب
و  )...که وارد مق صدی انتزاعی شخ صیت فرد ،حوزه و  )...شده ا ست .این همان
چیزی ا ست که وقتی در دادگاه ،فرد معترض به حکم قا ضی اعتراض خود را بیان
میکند ،قا ضی پا سخ میدهد «اعتراض ،وارد نی ست» .منظور این ا ست که شاکی
اجازة بیان ورود) کالم اعتراضآمیز را در مکانِ دادگاه ندارد .لذا ازآن جا که قالب
گفتهـــــ شدن اغلب دررابطه با «کالم» بهکار میرود و مق صد آن کالم ،در حالت
غیرملموس ،یک حوزة انتزاعی اســـت ،رابطة دو قالب معنایی  1و  2را میتوان از
طریق استعارة دوگانة «کالم ،محرک ملموس است» و «حوزه مقصد است» تبیین
نمود .همچنین ،کاربرد «واردشــدن» بهجای «گفتهشــدن» در این بافت ،به دلیل
مشــابهت شــناختی این دو فعل با هم بوده که ما آن را تحتعنوان مجاز به عالقة
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م شابهت می شنا سیم و این م شابهت را میان عنا صر قالبی برج ستة این دو قالب
معنایی قائل هستیم.
قالب معنایی  .3آگاهیـیافتن:
معنی  .4آگاهی و تجربه بهدســـتآوردن :کمکم در کارش وارد شـــد و به مرحلة
استادی رسید.
در این قالب معنایی ،شناختگر درنتیجة ارتباط نزدیک و پیو ستهای که طی مدت
زمان نســبتاً زیادی ،با موضــوع یا حوزهای خاص دارد ،تجربه و مهارتهای الزم را
کسب کرده و از سطح آگاهی مناسبی در آن برخوردار میشود .حتی در حوزههای
انتزاعی ،مانند جملة «تو دیگه به ر سم و ر سوم ما واردی» ،الزمة این که شخص
نسبت به این رسم و رسوم ،به آگاهیای از این نوع برسد ،این است که در مجاورت
و تماس طوالنی مدت با قومی خاص بوده باشد .دررابطه با نحوة اشتقاق این معنی
از قالب نمونة اعال ،میتوان شناختگر را به مثابة محرکی درنظر گرفت که از طریق
ورود و اتصـــال به حوزهای خاص به مثابه مقصـــد ،کســـب آگاهی میکند .چنین
چیزی را از جمالت زیر نیز میتوان فهمید:
علی محرک) وارد اتاق مقصد) شد.
علی شناختگر) در کار تراشکاری موضوع) بسیار وارد شده است.

لذا رابطه میان این دو قالب معنایی را میتوان از طریق نگاشـــت های اســـتعاری
«آگاهییافتن واردشدن است»« ،شناختگر محرک است» و «موضوع مقصد است»
تبیین نمود .بهعالوه ازآنجاکه ورود پیدا کردن مســـتقیم یا غیرمســـتقیم به مکانی،
میتواند منجر به آگاهشــدن از مســائلی که در آن مکان درجریان اســت ،بشــود ،لذا
مــی تــوان گــفــت حــوزة مــبــدأ «واردشــــدن» ،مســــب ـّب حــوزة مــقصــــد
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«آگاهییافتن» است و آنرا ممکن می سازد .با این توضیحات ،میتوان میان این دو
قالب معنایی ،به مجاز مفهومی از نوع عالقة سببیّت قائل شد .بهعالوه ،اشتقاق قالب
معنایی آگاهی یافتن از قالب نمونة اعال و نیز توارث آن از قالب «ادراکی» در این
معنی را ،میتوان ازطریق ارتباط با قالب «ارتباطـنزدیک» بهشکل زیر نشان داد:

شکل ( :)14اشتقاق قالب آگاهیـیافتن از قالب بهـدرونـجاییـآمدن ،توارث از قالب ادراکی و
ارتباط با قالب ارتباطـنزدیک در فعل واردشدن
جدول ( :)6ارتباط میان قالبهای معنایی فعل «واردشدن» /قالب اصلی :به درون جایی آمدن
قالب معنایی

اشتقاق یافته از قالبِ

واسطة اشتقاق

گفتهـشدن

اصلی

استعاره ،مجاز به عالقة
مشابهت و مطابقت عناصر
قالبی برجسته

آگاهیـیافتن

اصلی

استعاره ،مجاز به عالقة
سببیّت ،قالب
«ارتباط_عمیق» و مطابقت
عناصر قالبی برجسته

متوارث از

قالب
ادراکی

واسطة توارث

قالب
ارتباط_نزدیک
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شکل ( :)15شبکه شعاعی واحد واژگانی واردشدن

 .6بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش چند مورد از افعال چندمعنای فار سی را که یکی از معانی تمام
آن ها آگاهی یافتن بود ،تحلیل کردیم تا ببینیم که اگر میان معانی مختلف این
افعال چندمعنا رابطه ای وجود دارد ،چگونه می توان این ارتباط را در شـــبکة
قالبی زبان فارسی و مشخصاً در قالب معنایی آگاهیــــ یافتن تبیین نمود تا به
چگونگی ارتباط میان قالب های معنایی مختلف این افعال و نیز نحوة بســـط و
اشتقاق معانی مختلف یک واحد واژگانی چندمعنا از معنی اصلی و سازوکارهای
حاکم بر این فرایند ،پی ببریم .مالحظه کردیم که قرارگیری یک واحد واژگانی
در قالب های معنایی مختلف و درعین حال مرتبط به هم ،منجر به ایجاد پدیده
چندمعنایی در شبکة قالبی می شود .درواقع ،هر کدام از معانی مختلف یک واژه
چندمعنا در این شــبکه ،قابلیت قرارگیری در قالب های معنایی دیگر را دارند و
خود می توان ند مع نای اول یه ،برای چ ند مفهوم و قا لب مع نایی دیگر شـــو ند.
قالب هایی که به ظاهر هیچ ارتباط معنایی با هم ندارند و فا صلة معنایی زیادی
میان آن ها حاکم ا ست ،اما در سطحی از معنا مانند مطابقت شناختی عنا صر
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قالبی برج سته) به نوعی از یک سانی یا ت شابه معنایی می ر سند و ارتباط میان
معانی و قالب های مختلف و به ظاهر متفاوت این افعال چندمعنا که منجر به
ایجاد روابط بســیار پیچیده ای در این شــبکة واژگانی می شــود ،تنها از طریق
راهکارهای مطرح در معنی شنا سی شناختی قابل تبیین ا ست .مالحظه کردیم
که محصـــول اثر گذاری اســـت عاره و م جاز بر روی قا لب های مع نایی ،روابط
قالب به قالبی اســـت که میان معانی مختلف افعال چندمعنا وجود دارد و این
ارتباط منجر به تر سیم شبکة شعاعی برای این مفاهیم مختلف شد .شبکهای
که معنای روشـــن و اولیة فعل نمونة اعال) را در مرکزیت مجموعه قرار داده و
مابقی مفاهیم معانی حا شیه ای) مرتبط به لحاظ شناختی را مانند شعاعهای
یــک دایره ،حول این معنــا جــای گــذاری می کنــد .البتــه در این پژوهش
محدودیت هایی نیز وجود داشـــت .در بحث یافتن قالب های معنایی مختلف
افعا ل چندمعنا که نیاز به اســـتفاده از قالب های ارتباط دهنده داشـــتیم و به
روابط قالببهقالب می رســـیدیم ،از آن جا که اوالً بســـیاری از این روابط ،دارای
معانی ا ستعاری ه ستند و صرفاً با پس زمینه های ذهنی و تجربیات گوی شوران
هر زبان خاص مطابقت دارند و انتظارِ معادلســـازی میان دو زبان متفاوت ،در
رابطه با معانی ثانویه یا غیرحقیقی واژه ها ،منطقی نمی نماید و ثانیاً این روابط
در اکثر قا لب های شـــب کة قالبی انگلیســـی فریم نت) از جامع یت ا ندکی
برخوردارند ،بنابراین ،یافتن قالب های شــناختیِ ارتباط دهنده ،از دشــواریهای
پژوهش بود .لذا در طی این تحلیل ها متوجه شـــدیم بیشـــترین تفاوتی که
شـــبکه های واژگانی دو زبان می توانند با هم داشـــته باشـــند ،مربوط به بخش
«روابط قالببهقالب» اســـت .نکتة پایانی این که پژوهش هایی از این دســـت را
می توان از منظر طرحواره های تصوری نیز مورد بحث و بررسی قرار داد.
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