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Abstract  
Vocabulary differences between languages indicate differences in the cultures associated with each 

language. Polysemous words in any culture are manifestations of such lexical differences in a 

language. Theory of Frame Semantics is one of the approaches in Cognitive Semantics that has 

looked at the issue of polysemy from the perspective of semantic frames. The evolved form of this 

theory has been realized in the semantic network of FrameNet. Semantic frames are semantic 

packages, and each frame consists of semantic elements. Semantic relations in this network are 

presented as relations between semantic frames called Frame to frame relations. In this research, an 

attempt is made to provide a semantic and corpus-based analysis of the polysemy of the verbs 

"hearing" and "listening" in Persian based on the principles of English FrameNet. Accordingly, the 

keywords were searched in the Persian Linguistic database (PLDB), and seven semantic frames of 

"Perception-Active", "Perception_experience", "Seeking", "Awareness", "Compliance", "Attention" 

and "Grasp" were extracted. Another important point is the existence of "Use", "Inheritance" and 

"see also" Frame-to-frame relations among These frames. The results of the studies indicated that the 

current approach is an effective approach to the polysemy of verbs "hearing" and "listening" in 

Persian and can provide a picture of Persian language culture in these areas. 

Keywords: Cognitive Semantics, Corpus, English FrameNet, hearing, listening, 

Theory of Frame Semantics. 
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 وبچارچ در فارسي زبان در «شنیدن» فعل مفهومي حوزۀ بررسي
  نتفریم شبکة اصول اتخاذ و قالب معناشناسي نظریة

 انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایرانشناسی، پژوهشگاه علومدکتری زبان  لوئی فاطمه نایب
  

 رانای تهران، فرهنگی، مطالعات و انسانیعلوم پژوهشگاه شناسی،زبان استاد سید مصطفی عاصی 
  

 ایران تهران، فرهنگی، مطالعات و انسانیعلوم پژوهشگاه شناسی، زبان دانشیار آزیتا افراشی
  

 ایران ،تهران فرهنگی، مطالعات و انسانیعلوم پژوهشگاه شناسی،زبان استادیار مسعود قیومی

 چکیده
واند نمودي تهاي چندمعنا در هر فرهنگ، ميهاي مرتبط با هر زبان اسو. واژهها، بيانگر تفاوت در فرهنگنتمایزات واژگاني ميان زبا

از این قبيل تمایزات واژگاني در یک زبان باشد. در معناشناسي شناختي، رویکردهاي مختلفي به پدیدۀ چندمعنایي در زبان وجود 
هاي معنایي کردها در معناشناسي شناختي اسو که به مسئلة چندمعنایي، از منظر قالبدارد؛ نظریة معناشناسي قالبي یکي از این روی

هایي معنایي بسته هاي معنایي. قالبکرده اسونو، تحقق پيدا این نظریه، در شبکة معنایي فریم افتةیتکاملنگریسته اسو. صورت 
قالبي ارائه صورت روابط مياناند. روابط معنایي در این شبکه، بهي معنایي تشکيل شدههامؤلفهها از برخي هستند و هرکدام از قالب

در زبان فارسي،  «دادنگوش»و « شنيدن»بنياد از چندمعنایي افعال شده اسو. در این مقاله، سعي بر آن اسو تا تحليلي معنایي و پيکره
ایگاه دادۀ هاي موجود در پليدواژۀ مذکور، در پيکره، دو کاساسنیبرانو در زبان انگليسي، ارائه شود. بر مبناي اصول شبکة فریم

، «جستجو»، «ادراک حسي»، «حس فعال»زبان فارسي، بررسي شدند و از ميان مفاهيم موجود در جمالت شاهد، هفو قالب معنایي 
الد و و قالب« حس فعال»و فرزند « ادراک»والد  ميان قالب« توارث»قالبي و سه رابطة ميان« توجه»و « اطاعو»، «فهميدن»، «آگاهي»
و « وجهت»والد  ميان قالب« کاربرد»قالبي ، یک رابطة ميان«فهميدن»و فرزند « آگاهي»والد  و قالب« ادراک حسي»و فرزند « ادراک»

هاي استخراج شد. نتایج تحليل« ادراک حسي»و « حس فعال»هاي ميان قالب« بيشتر»قالبي و یک رابطة ميان« حس فعال»فرزند 
و « شنيدن»دهد که رویکرد حاضر به پدیدۀ چندمعنایي، رویکردي کارآمد براي بررسي چندمعنایي افعال شده نشان ميامانج
 در زبان فارسي اسو.« دادنگوش»

 نو،ریمف معنایي شللبکة شللناختي، معناشللناسللي پيکره، ،«دادنگوش» و «شللنيدن» افعال ها:کلیدواژه
  .قالبي معناشناسي نظریة

  

                                                            
 .شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي اسومقالة حاضر برگرفته از رسالة دکتري رشته زبان -

  :نویسندۀ مسئولfatemenayebloey@gmail.com  
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 مقدمه. 4
شناسي شناختي، براساس تجربيات انسان از جهان پيرامون و نحوۀ درک و ر زباند

هاي شود. معناشناسي شناختي یکي از شاخهسازي تجربيات، زبان تحليل ميمفهوم
یکي از  (Fillmore, 1982) 1شناسي شناختي اسو و نظریة معناشناسي قالبيزبان
ي المعارفبراساس معناي دایرۀ کهد شوهاي مهم معناشناسي شناختي محسوب مينظریه

اي مفاهيم، اصطالو زمينهبراي معرفي دانش پيش(، 111: 1932فيلمور )شکل گرفته اسو. 
معتقد اسو که یک قالب معنایي نظامي از مفاهيم اسو و قالب معنایي را معرفي کرده و 

آنها، ساختار  اي اسو که براي درک هرکدام ازگونههم در این نظام بهبهاجزاي مرتبط
خاص در ذهن  2گر یک قالبهر واژه تداعي در این نظریه، کلي آن نظام باید بررسي شود.

هاي مفهومي ها و متشکل از نقشاي از موقعيومعنایي بازنمودي طرحواره اسو. هر قالب
اجزاي قالب در این نظریه، همان نام دارد.  1ها، یک جزء قالباسو. هرکدام از این نقش

( معرفي شدند ولي Fillmore,1968هاي معنایي هستند که در نظریة دستور حالو )نقش
نندۀ یک کهایي که تداعيتر شدند. واژهها گستردهدر نظریه معناشناسي قالبي، این نقش

هاي معنایي موجود در تفاوت شوند.ناميده مي 5قالب در ذهن هستند، واحدهاي واژگاني
بنابراین، در این نظریه،  یابند؛اژگاني متعدد، بازنمود ميصورت واحدهاي وها، بهقالب

مينة زهاي نهفته در پسکردن قالبمشخص توصي، یک واحد واژگاني عبارت اسو از
اند هایي که در آن، اجزاي قالب حول یک واژه ساماندهي شدهمعنایي آن و روش

(Johnson et al., 2002; Fillmore et al., 2002 .) 
 ;Baker et al., 1998) يسيدر زبان انگل نومیفر ةدر شبک هینظر نیا

Ruppenhofer et al., 2010 مفهوم دارند کیاز  شيها باز واژه ياري. بسافوی( تکامل 
 ةبک. در شدهنديرا شکل م يابهام واژگان جادیضلع ا کیچندمعنا هستند و  ي،عبارتو به
 قیدر زبان از طر هایياسو، چندمعنا يانشیرا ياکه سامانه ،يسيدر زبان انگل نومیفر
ورت صدر آن، به يزبان ميو مفاه دنشويم يبررس يقالبانيو روابط م یيمعنا يهاقالب
 يهارابطه مملو از ي. زبان فارسانددهيهم تن در یيمعنا ةشبک کیهم، در بهمرتبط یيهاقالب

                                                            
1. frame semantics 

2. frame 

3. frame element 

4. Lexical Units (LUs) 
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تل، مخ ميته اسو و مفاهنهف يمختلف يهاچندمعنا، قالب ۀواژ کیاسو. در  یيچندمعنا
ه شبک نی. هد  اشوديم نييتب ،مرتبط با آن واژه يهاقالب انيم ةرابط قیآن، از طر

 يانشیرا يگذارنشانه قیهر واژه از طر ميمفاه یيو معنا ينحو يهاويفرف يآورجمع
 (.Ruppenhofer et al., 2016: 7جمالت شاهد اسو )

در هر زباني موجود اسو و با توجه به  اًبیتقر« دادنگوش»و « شنيدن» هايواژه
 ؛ لذاها ارائه کردتري از کاربرد آن در تمام زبانتوان اطالعات دقيقهاي زباني، ميپيکره

. هاي معنایي، متفاوت هستندها به یک معنا نيسو و در برخي مؤلفهمفهوم آن در همة زبان
این  شود. دریک حوزۀ معنایي مي ها دراین تفاوت در مؤلفه منجر به تفاوت معنایي زبان

در زبان « دادنگوش»و « شنيدن»بنياد از چندمعنایي افعال مقاله، با هد  ارائة تحليلي پيکره
نو در زبان انگليسي، پرسشي مطرو شد که چگونه فارسي براساس اصول شبکة فریم

نو، مة فریدر زبان فارسي را براساس اصول شبک« دادنگوش»و « شنيدن» توان افعالمي
 تحليل کرد.

 . پیشینۀ پژوهش2
(، اسپانيولي Boas, 2002ها، مانند زبان آلماني )نو در بسياري از زبانشبکة فریم

(Subirats & Petruck, 2003با ) ژاپني )واحد واژگاني 1000 ،Ohara et al., 

لب قا 121با « حقوق»و « گردشگري»هاي ( در حوزهYou et al., 2007چيني ) (،2004
( Salomão, 2009پرتغالي برزیلي ) جمله، 13000واحد واژگاني و بيش از  1957معنایي، 

 ,Schmidtفرانسوي ) ،ميليون واژه 105اي حدود واحد واژگاني و پيکره 13قالب و  12با 

« وسببي»و « حاالت شناختي»، «تعامالت تجاري»، «ارتباطات فعلي»هاي ( در حوزه2009
واحد  2100با ( Borin et al., 2010سوئدي ) واحد واژگاني، 1100قالب،  105با 

ي، اي، عربهاي کرهنو در زبانالبته شبکة فریماند. اندازي شده، راهقالب 51واژگاني در 
ان در زباندازي شده اسو لذا همگي در مراحل اوليه هستند. چيني، عبري و عربي نيز راه

 ه اسو. نو در زبان انگليسي انجام شدات فریمفارسي نيز تحقيقات بسياري براساس اطالع

نو، هاي معنایي در شبکة فریمزني نقشخودکارکردن برچسب منظوربه( 2009قيومي )
هد   اسو. براي هاي معنایي را معرفي کردههاي معنایي و تعيين نقشمراحل تعيين قالب
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لوئي و همکاران و نایب( 1191لوئي )نایب را معرفي کرد. 1مدنظر، وي روش یادگيري فعال
 هايبنياد در حوزهاي پيکرهدر زبان فارسي، مطالعه 2نوفریم (، ضمن طراحي شبکة1195)

قالب معنایي و  05اند و به انجام داده« صفو»دستوري  در مقولة« عالقه»و « شادي»معنایي 
هاي هاي موضوعي فعل( به بررسي ساخو1192واحد واژگاني دسو یافتند. صفري ) 150

اند و قالب را بررسي کرده« دیدن»( واژۀ 1195مرکب پرداخته اسو. موسوي و همکاران )
قاسمي و شاملي دانند. حاجيمي« دیدن»را عامل ایجاد چندمعنایي فعل « دیداريلادراکي»
ب قال عنوانبه« دراکيالدیداري»، به یک قالب معنایي «دیدن»(، با بررسي فعل 1195)

 «کردندرک»و « کردنمشاهده»، «دانستن»، «شناختن»، «باورداشتن»هاي مرکزي و قالب
آیي تبيين ماهيو باهم منظوربهرا  1نوال،( شبکة هم1190اند. موسوي )افتهدسو ی

ي واژۀ و به بررس اندازي کردهنو راهواژگاني در زبان فارسي براساس اصول شبکة فریم
و « دیدن»هاي ب( به بررسي فعل1190وي )اسو. موس در زبان فارسي پرداخته« دسو»
در زبان انگليسي پرداخته اسو. « ارائه»پ( به بررسي قالب 1190و موسوي )« شنيدن»

، «کردندریافو»در سه مفهوم « گرفتن»( به روابط معنایي فعل 1190فر و همکاران )دالرامي
هاي حوزۀ ژه( وا2017نژاد و صفري )اند. رحمتيپرداخته« کردندرک»و « خریدن»
معنایي را در حوزۀ  قالب 15( 1197اند. اجدادي و رضوي )را بررسي کرده« گردشگري»

( به بررسي قالب 1193اند. موسوي و ذبيحي )هاي بيروني بررسي کردهواژهمفهومي اندام
( با بررسي فعل 1193نژاد و همکاران )در زبان فارسي پرداخته اسو. رحمتي« سرقو»
( نيز به بررسي 1193قالب معنایي دسو یافته اسو. موسوي و عموزاده ) 55به « گفتن»

 .اندپرداخته« دسو»آیي با واژۀ باهم

 . روش6
هاي مفهومي هاي حوزهدر ابتدا، چندمعنایيتوصيفي اسو. لتحقيق حاضر، پژوهشي تحليلي

ا، هخدد لغتنامةمعين،  زبان فارسي فرهنگدر زبان فارسي در « دادنگوش»و « شنيدن»
شوند و مفاهيم ( بررسي مي1193)عاصي،  آموز فارسيفرهنگ زبان وفرهنگ عميد 
هاي شوند. پس از آن، جمالت شاهد، بر مبناي کليدواژهها استخراج ميمختل، این حوزه

                                                            
1. active learning 

2. FrameNet.ir 

3. ColloNet 
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 لولي سرمسو، ،ها و پسرک بومي، یریبهآهو خانمشازده احتجاب، شوهر مذکور در آرار 
ز ا هاي بهرنگ،این سه زن، مرقد آقا، سگ و زمستان بلند و قصهالجزایر و مردان مهاجر، 

شوند. مفاهيم مستخرج از ( استخراج مي1135پيکرۀ دادگان زبان فارسي )عاصي، 
ها شود. معادل انگليسي مفاهيم مستخرج از فرهنگها در جمالت شاهد بررسي ميفرهنگ

بط هاي معنایي مرتو قالبشود نو انگليسي جستجو ميو جمالت شاهد در شبکة فریم
توجهي، نو در زبان انگليسي، تا حد قابلهاي معنایي در شبکة فریمشوند. قالببررسي مي

هاي قالب ،نی؛ بنابرا(Ruppenhofer et al., 2016:122)مختص زبان خاصي نيسو 
د هاي فارسي و شواهشود. مفاهيم مستخرج از فرهنگشده به فارسي ترجمه مياستخراج

 1ة محمولمثاببهشوند. واحد واژگاني هد  شده مرتبط ميهاي معنایي ترجمهني به قالبزبا
ها شود. در این مرحله، موضوعهاي این واژه در جمله پيدا ميشود و موضوعانتخاب مي

ها گذاري نحوي، موضوعشوند. براي نشانهگذاري ميدر دو مرحلة نحوي و معنایي نشانه
د هاي معنایي واحگيرند. موضوع( مي، و...روه اسمي، گروه فعليبرچسب نوع عبارت )گ

نو، همان اجزاي قالب هستند؛ بنابراین، براساس مفاهيم واژگاني هد ، در شبکة فریم
هاي هاي معنایي نهفته در معناي واژهها یا همان اجزاي قالب در جمالت، قالبموضوع

 شود. براساساجزاي قالب افزوده ميهاي معنایي به شود و سپس، نقشهد  تعيين مي
هاي معنایي در جمالت فارسي، برخي از اجزاي قالب به جمله افزوده یا از جمله مؤلفه

ي هاي زبان فارس، قالبآمدهدسوبهشوند. بدین ترتيب، براساس اجزاي قالب حذ  مي
اص خ ها اجزاي قالب اسو که هرکدام با یک رنگگيرند. نکتة دیگر در قالبشکل مي
ک رنگ شده یگذاريشوند؛ به بياني دیگر، یک جزء قالب در تمام متون نشانهمي دارنشان

 عنوان واحدهاياند، بهها استخراج شدههاي هدفي که از پيکرهواحد دارد. سپس، تمام واژه
شوند. در این مقاله، واحدهاي واژگاني از سه طریق ها افزوده ميواژگاني، به قالب

 و« شنيدن»هاي مرتبط با دو حوزۀ مفهومي شوند: روش اول، استخراج واژهياستخراج م
ها ( اسو؛ روش دوم استخراج واژه1173)فراروي،  فرهنگ طيفي فراروياز « دادنگوش»

از جمالت شاهد مستخرج از پيکرۀ دادۀ زبان فارسي اسو و روش سوم این اسو که در 
شوند و اگر هم نان واحد ایگزین ميهر جملة شاهد، واحدهاي واژگاني متراد  ج

. شودشده همان قالب معنایي را در ذهن تداعي کند، در قالب وارد ميواژگاني جایگزین

                                                            
1. proposition  
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واژگاني ترکيبي از یک  گيرند. هر مدخلمي هاي واژگاني شکلدر گام بعدي، مدخل
ین اسو. در هرکدام از ا واحد واژگاني و قالب معنایي مرتبط با آن واحد واژگاني

د. شوهاي نحوي و الگوهاي فرفيتي هر مدخل بررسي ميها، نوع معنایي، وضعيومدخل
 از طریق ارتبا  ميان« دادنگوش»و « شنيدن»هاي مفهومي در نهایو، مفاهيم مختل، حوزه

البي قهاي معنایي در زبان فارسي از طریق روابط ميانشوند و قالبها نمایش داده ميقالب
 .شوندط ميبه یکدیگر مرتب

 ها . یافته1
هاي واژۀ معين، دهخدا، عميد و در فرهنگ« دادنگوش»و « شنيدن»پس از اینکه افعال 

اند مفهوم استخراج شد که عبارت 5بررسي قرار گرفو، مورد  آموز فارسيفرهنگ زبان
( مفاهيمي که به 2( مفاهيمي که به دریافو مستقيم صدا به گوش مربو  اسو؛ 1از: 
( مفاهيمي که مربو  به اطاعو و پيروي اسو؛ 1شود؛ شدن از یک خبر مربو  ميمطلع
معناي فهميدن اسو. ( مفاهيمي که به5( مفاهيمي که مرتبط به حس بویایي اسو؛ 5

ان تونگارندگان معتقدند که معناي دوم و پنجم، یک مفهوم واحد هستند و هر دو را مي
در تمام  «شنيدن»ذکر اسو که تنها اولين مفهوم فعل ادیام کرد. الزم به  در مفهوم فهميدن

شده از پيکرۀ دادۀ زبان فارسي، ها واردشده اسو. پس از بررسي شواهد استخراجفرهنگ
عملي « يدنشن»واژۀ  کهیيازآنجانيز به معاني پيشين افزوده شد. « کردنتوجه»معناي پنجم 

کنندۀ عملي اسو که با تداعي« دنداگوش»کند و واژۀ ناخودآگاه را در ذهن تداعي مي
قيم دریافو مست»توجه شنونده همراه اسو، معناي اول، براساس توجه شنونده، به دو معناي 

تقسيم  «دریافو مستقيم صدا به گوش بدون توجه شنونده»و « صدا به گوش با توجه شنونده
گيرند. این دو معنا از یک جنس هستند، در یک گروه جاي مي کهیيازآنجاشود؛ ولي مي

فهوم اول مبنابراین،  ؛هرکدام از مفاهيم به یک یا بيش از یک قالب معنایي مرتبط شدند
مفهوم  ،«حس فعال»قالب « دریافو مستقيم صدا به گوش با توجه کامل شنونده»یعني 
هميدن ، مفهوم ف«ادراک حسي»ب قال« دریافو مستقيم صدا به گوش بدون توجه شنونده»

، مفهوم «اطاعو»قالب « اطاعو و پيروي»، مفهوم «جستجو»و « فهميدن»، «آگاهي»قالب 
ر را به ذهن متباد« توجه»، قالب «توجه کردن»و مفهوم « ادراک حسي»قالب « حس بویایي»
ه ب نو، در زبان فارسي،هاي زیر مشخص اسو، شبکة فریمکه در بخش طورهمان. کندمي

 شود.هاي واژگاني تقسيم ميشده و مدخلگذاريهاي معنایي، متون نشانهسه بخش قالب
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 های معنایي. قالب4ـ1
هاي معنایي مختلفي هاي چندمعنا، به قالبطور که در بخش پيش گفته شد، واژههمان

ت و؛ به بياني دیگر، یک سازه، در دو قالب متفاوت، به دو صورت متفاکنديمارجاع پيدا 
، در دو جملة زیر، در دو قالب «الدولهنصرت»عنوان نمونه، واژۀ شود. بهگذاري مينشانه
در « شنيدن»شوند. فعل گذاري مي، به دو صورت زیر نشانه«ادراک حسي»و « آگاهي»

 شدن از یک خبر مربو جملة اول دربردارندۀ مفهوم دوم اسو؛ یعني مفاهيمي که به مطلع
گر مفهوم اول اسو؛ یعني مفاهيمي که به دریافو مستقيم نيز  تداعيشود؛ جملة دوم مي

مفهوم اول قالب معنایي  و« آگاهي»صدا به گوش مربو  اسو. مفهوم دوم قالب معنایي 
 کنند.را به ذهن متبادر مي« ادراک حسي»

که حسگر  (INI )سازۀ تهي یيرارجاعي شنيدفقط  حسگر الدوله )گروه اسمي( ( نصرت1
شما ه همه درس کحي، از آن»، بر سر ساالر لشکر فریاد زد حسگر)شناسة متصل( پدرش 

 ( )مدخل شنيدن از قالب آگاهي(این سه زن؛ مسعود بهنود)  .محتوا خواندید )گروه فعلي( 
 
  (INI )سازۀ تهي یيرارجاعي شنيدفقط  گر منفعلتجربهالدوله )گروه اسمي( ( نصرت2

فریاد زد  ، بر سر ساالر لشکرگر منفعلتجربهناسه متصل( که پدرش )شگر منفعل تجربه
 (این سه زن؛ مسعود بهنود) .پدیدهدرس که شما خواندید )گروه فعلي(  همهآنحي، از 

 )مدخل شنيدن از قالب ادراک حسي(

 2و فرعي 1نو به دو دسته اجزاي قالب اصليهاي فيلمور در شبکة فریمنقشمجموعه
 شوند:تقسيم مي
ود شوند و بازنمقالب اصلي: این اجزا با توجه به معنا و فرفيو افعال مشخص مياجزاي 

ب شوند و معناي اصلي قالجزئي از قالب هستند که به لحاظ مفهومي، ضروري محسوب مي
 دهند. را تشکيل مي

اجزاي قالب فرعي: اجزاي قالبي که رویدادهاي مستقل و مجزایي را نسبو به رویداد اصلي 
 صورت اختياري و براي ارائة توضيحات بيشتر با هرکنند، حالو قيد دارند و بهيمعرفي نم

                                                            
1.core frame element 

2. non-core frame element 
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شوند. اجزایي مانند زمان، مکان، روش، ابزار، درجه و یيره از این دسو فعلي استفاده مي
نو در گذاري در شبکة فریمروند. در مقالة حاضر، به تبعيو از اصول نشانهمي به شمار

  7شوند. در قسمو زیر گذاري ميهاي مختل، نشانهقالب با رنگزبان انگليسي، اجزاي 
« دادنگوش»و « شنيدن»شده در افعال مفهوم استخراج 5زمينة معنایي قالب معنایي در پس

 شود:ارائه مي
 به 1فردي به نام حسگر کهيهنگامهاي حسي اسو؛ این قالب دربردارندۀ واژهحس فعال: 
کي اي ادراو تجربه کندرا تجربه مي گانهپنجي از حواس کند، یکتوجه مي 2یک پدیده

دارد. اجزاي قالب اصلي در این قالب حسگر، پدیده، عضو بدن، جهو و اجزاي قالب 
فرعي، وضعيو توصيفي، مدت، مورد انتظار، زمينه، موقعيو قهرمان، روش، ابزار، رسانه 

 دید، مکان، هد ، وضعيو و زمان هستند.
الب دربردارندۀ واحدهایي واژگاني اسو که در آنها، فرد لزوماً با این قادراک حسي: 

گر تجربه کنندهاسو. به همين دليل، نقش ادراک توجه کامل حواس را تجربه نکرده
شود. تفاوت این قالب با قالب حس فعال در واحدهاي واژگاني آنهاسو. ناميده مي 1منفعل

و در قالب ادراک حسي واحد واژگاني  «کردنگوش»در قالب حس فعال، واحد واژگاني 
ده گر منفعل، پدیاجزاي قالب اصلي در این قالب، عضو بدن، تجربهوجود دارد. « شنيدن»

اي، درجه، وضعيو توصيفي، جهو، مدت، و اجزاي قالب فرعي، شرایط، بافو مقابله
 نبسامد، زمينه، مکان شخصيو اصلي، روش، ابزار، رسانه دید، مکان، وضعيو و زما

 هستند. 
اسو. اجزاي قالب اصلي در  5این قالب دربردارندۀ اجزاي قالب حسگر و محتواآگاهي: 

رجه، اند از ددهند و اجزاي قالب فرعي نيز عبارتاین قالب را حسگر و محتوا تشکيل مي
 شاهد، توضيح، روش، الگو، نقش و زمان.

ع تواند دربارۀ رفتار یا وقوفهميدن: جزء قالب حسگر اطالعاتي پيرامون پدیده دارد و مي
بيني کند. اجزاي قالب اصلي حسگر و پدیده هستند و اجزاي قالب فرعي را پيش پدیده

 دهند.زمان، شاهد، روش، نقطة ارجاع و تکميل تشکيل مي

                                                            
1. perceiver_ agentive 

2. phenomenon  

3. perceiver_ passive 

4. content  
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کند. اجزاي کند یا آن را نقض ميپيروي مي 2یا از اصول 1این قالب، قهرماناطاعو: در 
کنش، اصول، قهرمان و وضعيو امورند و اجزاي قالب فرعي را  قالب اصلي در این قالب

 دهند.درجه، وضعيو توصيفي، توضيح، قاضي، روش، ابزار، پيامد و زمان تشکيل مي
را پيدا کند. شکسو یا موفقيو  5دارد جستجوشده سعي 1قالب، تشخيصگردر این جستجو: 

اجزاي قالب اصلي در این قالب نشان داده شود.  5این تالش ممکن اسو با جزء قالب پيامد
تشخيصگر را جستجوشده و اجزاي قالب فرعي را درجه، زمينه، روش، ابزار، پيامد، مکان، 

 دهند. هد  و زمان تشکيل مي
توجه دارد. اجزاي قالب اصلي در این قالب  7به پيکر 0کنندهدرک این قالب،توجه: در 
قالب فرعي را نيز شرایط، درجه، زمينه و  کننده، پيکر و بيانگر. اجزاياند از درکعبارت

 دهند.روش تشکيل مي
 د:شوبراي جلوگيري از اطالة کالم، در اینجا تنها یک نمونه قالب آگاهي ارائه مي

 
 این قالب دربردارندۀ اجزاي قالب حسگر و محتواسو. قالب آگاهي:

 . اسو توجهموردحسگر فردي اسو که آگاهي او از پدیده  :حسگر اجزاي قالب اصلي:

که حسگر  (INI )سازۀ تهي یيرارجاعيشنيد فقط  حسگر الدوله )گروه اسمي( ( نصرت1
بر سر ساالر لشکر فریاد زد حي، از آن همه درس که شما ، حسگر پدرش )شناسة متصل(
 (این سه زن؛ مسعود بهنود)  .محتوا خواندید )گروه فعلي( 

کز توجه حسگر اسو. محتوا در جمالت اي اسو که در مر: این جزء قالب پدیدهمحتوا
 برود. کار بهي ااضافهحر صورت مفعول مستقيم یا گروه اسمي ممکن اسو به

خبر حرکو زمان  دومين روز اسفند )گروه اسمي( حسگر (INI ( )سازۀ تهي یيرارجاعي5
 فرمافرمانو به حسگر   (DNI)سازۀ تهي ارجاعي شنيد  را محتواها )گروه اسمي( قزاق

                                                            
1. protagonist 

2. norm 

3. cognizer_ agent 

4. sought_ entity 

5. outcome 

6. perceiver 

7. figure 



 111 |لوئی و همکاران نایب

گفو روز تاریخي نزدیک اسو، در آن یک هفته که به تهران آمده بود، دمي نخوابيده 
 (این سه زن؛ مسعود بهنودبود. )

 عمل اسو.  این جزء قالب بيانگر درجه :درجه اجزاي قالب فرعي:
 اي نمایان شود. اضافهصورت گروه حر : منبع آگاهي یا دانش ممکن اسو بهشاهد

از مدرس )گروه زمان  روز اول اسفند )گروه اسمي( حسگر اسمي(( سردار معظم )گروه 5
گفو کسي به این که ميحسگر ( DNI)سازۀ تهي ارجاعي شنيد  شاهداي( اضافهحر 
 (این سه زن؛ مسعود بهنود) محتواشازده اعتمادي ندارد، حتي اربابش )گروه فعلي( ب ه

 ود.شر این جزء بيان مي: دليل چرایي یا چگونگي آگاهي حسگر از محتوا دتوضيح
 کند. اي را بيان ميحسگر از مسئله شدن: این جزء قالب روش آگاهروش
 کند. را مشخص مي حسگر: این جزء قالب الگو و اساس آگاهي الگو

 سو. ا درکقابل محتوااي اسو که در آن، یک جزء از : این جزء قالب نمایانگر مقولهنقش
 . یافتن حسگر از محتواسوآگاهي زمانتمد: این جزء قالب بيانگر زمان

به یاد روزي افتاد که در باالخانة احمد قاسمي در  حسگر (INI يرارجاعيیسازۀ تهي )( 0
 شاهد رادیو محتوا (INI يته)سازۀ )صداي رادیو(  زمان اي(اضافه)گروه حر مرداد  23
حتوا م .)گروه فعلي(د داکه خبر از پيروزي کودتا مي حسگر( DNI )شناسة تهيشنيد ميرا 
 (.این سه زن؛ مسعود بهنود)

شدن، شدن، اخطاردادن، آگاهیافتن، شنيدن، متوجهآگاهيواحدهاي واژگاني: 
 دادن و ...ردادن، هشدارکردن، تذکخاطرنشان کردن،دادن، گزارشخبردادن، اطالع

 شدهگذاری. متون نشانه2ـ1
گذاري کامل و نشانه 1ايگذاري جملهت نشانهنو به دو صورها در شبکة فریمگذارينشانه
شود. در روش اول، تنها یک واحد واژگاني در جمله واژۀ هد  محسوب انجام مي 2متن
 د.شوندار ميهاي دیگر جمله، براساس ارتبا  معنایي با واژۀ هد ، نشانو سازه شودمي

                                                            
1. sentence annotation  

2. full text annotation 



 0111پاییز و زمستان  |  01شماره  | 8سال |  علم زبان | 111

ها گذاريحاضر، نشانه شوند. در تحقيقگذاري ميهاي جمله نشانهدر روش دوم، کل سازه
 شوند. صورت دستي انجام مياي هستند و بهجمله

و جزء قالب  2، نوع عبارت1شده از سه الیة واژۀ هد گذاريدر این بررسي، متون نشانه
قرار دارند. در الیة « دادنگوش»و « شنيدن»هاي هد  شوند. در الیة اول، واژهتشکيل مي

اسمي، گروه صفتي، گروه قيدي و گروه فعلي جزء قالب  دوم، انواع عبارت اعم از گروه
 شود. شود و در الیة سوم، اجزاي قالب مرتبط با واژۀ هد  درج ميوارد مي

اي صورت دستور وابستهو نه به ايسازهصورت دستور ساخواجزاي جمله به
د  مرتبط ه صورت مستقيم با واژۀبه هایي کهشوند؛ به بياني دیگر، واژهگذاري مينشانه

، جزء «علي حر  مریم را شنيد»، در جملة مثالعنوانبهشوند. گذاري مينيستند نيز نشانه
و راي نشانة مفعول همراه اسو؛ در روش « مریم»یک اسم اسو و با مضا  « حر »قالب 
هاي همراهش نيز شامل آن اسم و واژه موردنظراي، برچسب سازهگذاري ساخونشانه
ر  ح»شوند و کل سازۀ گذاري ميصورت گروه نشانه، اجزاي جمله بهنیا؛ بنابرشودمي
 گيرد.یک برچسب معنایي مي« را مریم

ها در جمله حضور واژگاني و معنایي دارند و گاهي برخي از گاهي برخي از سازه
هاي تهي و مواردي دیگر، حضور ها و ضميرهاي محذو  و سازهموارد، مانند شناسه

م اند و عدلذا حضور واژگاني ندارند. در این شبکه، اجزاي معنا در اولویو معنایي دارند؛
 1«سازۀ تهي»هاي محذو  با عنوان شود. سازهدار مياي نشانگونهحضورشان نيز به

(، سه نوع Ruppenhofer et al., 2016: 12نو )فریم در شبکةشوند. گذاري مينشانه
 اند: در نظر گرفتهگذاري متون سازۀ تهي را براي نشانه

در این نوع سازۀ تهي، عمل حذ  سازه براساس یک ساختار : 5سازۀ تهي ساختاري
 لحاظ دستوري از جمله حذ افتد. مثالً در افعال امري، فاعل بهدستوري دیگر اتفاق مي

تاري، گشلاسو. این نوع حذ ، در دستور زایشي درکقابللحاظ معنایي شود، ولي بهمي
 ، براساس«شنيدن»فعل امري  در جملة زیر، فاعلشود. محسوب مي 5«ناملفوظ يرضم»حذ  

                                                            
1. target layer 

2. Phrase Type Layer (PT) 

3. null instantiation 

4. Constructural Null Instantiation (CNI) 

5. Big PRO 
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سازۀ تهي »محذو  برچسب  اسو و سازۀ ساز، از جمله حذ  شدهساختار دستوري امري
 گيرد.مي« CNIساختاري 

( DNI)سازۀ تهي ارجاعي  بشنو گر منفعلتجربه( CNI )سازۀ تهي ساختاري  ( حاال7
 .اي(اضافهگروه حر ) از کوراویلو پدیده( INIازۀ تهي یيرارجاعي  س) گر منفعلتجربه

 ؛ بهرنگ( )مدخل شنيدن از قالب ادراک حسي(هاي بهرنگقصهرسانة دید )

تواند برچسب سازۀ تهي ارجاعي : یک سازه هنگامي مي1سازۀ تهي مشخص یا ارجاعي
اشد عنایي، حضور داشته بلحاظ ملحاظ دستوري محذو  باشد، اما بهرا دریافو کند که به

ي، بازیابي باشد؛ در زبان فارسو سازۀ محذو ، از طریق بافو گفتماني یا زباني، قابل
ته لحاظ معنایي، حضور داشصورت شناسه در یک فعل، بهیک جزء قالب به کهيدرصورت

لحاظ دستوري فاهر نشود و داراي نقش معنایي باشد و از طریق فاعل یا باشد، ولي به
سازۀ »شود و برچسب ها وارد ميگذارياي دیگر در جمله قابل بازیابي باشد، در نشانهزهسا

« نيدش»مفرد  شخصسومگيرد. در جملة زیر، شناسة فعلي در فعل مي« DNIتهي ارجاعي 
 بازیابي اسو.قابل« الدولهنصرت»در زمان گذشته محذو  اسو، ولي از طریق واژۀ 

  (DNI)سازۀ تهي ارجاعي شنيد فقط  گر منفعلتجربه ي()گروه اسمالدوله ( نصرت3
ما درس که ش همهآنحي، از »که پدرش بر سر ساالر لشکر فریاد زد  گر منفعلتجربه

)مدخل شنيدن از قالب حس  ؛ مسعود بهنود(این سه زن) .پدیده )گروه فعلي(خواندید 
 فعال(.

و  ایلب مفعول یک فعل : در این مورد، سازۀ محذ2سازۀ تهي نامشخص یا وجودي
در زبان انگليسي اسو که از جمله « drink»و « eat» ،«sew» ،«bake»متعدي مانند افعال 

حذ  شده اسو. برخال  نمونه سازۀ تهي مشخص یا ارجاعي، ماهيو سازۀ محذو  در 
ا سازۀ اسو، اما نيازي نيسو ت درکقابلسازۀ تهي نامشخص از رهيافو اصول تعبير معنایي 

هاي زباني زبان فارسي، شده از پيکرهو  بازیابي شود. در برخي شواهد استخراجمحذ
، این حذ  از نوع سازۀ صورت نیاشوند. در مفعول یا فاعل یک فعل از جمله حذ  مي

                                                            
1. Definite/ Anaphoric Null Instantiation (DNI) 

2. Indefinite/ Existential Null Instantiation (INI) 
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گيرد. در جملة مي« INIسازۀ تهي یيرارجاعي »تهي نامشخص یا وجودي اسو و برچسب 
 زیر مفعول جمله محذو  اسو: 

س توانسو براي سيّد ميران یا هرکاي و این یاد و هوش، البتّه نمينان آدم پرمشغله( یک چ9
شنيد مي پدیده( INIکه )سازۀ تهي یيرارجاعي  گر منفعلتجربهاي( اضافه)گروه حر 

؛ شوهر آهو خانمباعث تعجّب نباشد. ) گر منفعلتجربه (DNI)سازۀ تهي ارجاعي 
 ز قالب ادراک حسي(افغاني( )مدخل شنيدن ا محمديعل

وجود دارد و نمایانگر ترتيب  1هاي واژگاني، بخشي به نام الگوهاي فرفيتيدر مدخل
هاي تهي در جمله حضور واژگاني اجزاي قالب در یک جمله اسو. از این جهو که سازه

هاي معنایي به هنگام شوند. در جدول زیر انواع برچسبندارد، در این بخش وارد نمي
 ي وجود دارد.گذارنشانه

 های معنایي: برچسب4جدول 
 مثال قالب مفهوم برچسب

 گروه اسمی

مفهوم اول: 
مفاهیمی که به 
دریافت مستقیم 
صدا به گوش 
 مربوط است.

ادراک 
 حسی

 گر منفعلتجربهالدوله )گروه اسمی( ( نصرت16)
گر تجربه  (DNI )سازۀ تهی ارجاعیشنید فقط 

، بر لگر منفعجربهتکه پدرش )شناسۀ متصل( منفعل 
درس که  همهآنحیف از »سر ساالر لشکر فریاد زد 

این سه زن؛ ) .پدیدهشما خواندید )گروه فعلی( 
 )مدخل شنیدن از قالب ادراک حسی( (مسعود بهنود

 گروه فعلی

مفهوم دوم: 
مفاهیمی که به 

شدن از یک مطلع
خبر مربوط 

 شود.می

 آگاهی

ازۀ )سشنید تی وق حسگر( پادشاه )گروه اسمی( 11)
دخترش عاشق کچل  حسگر (DNIتهی ارجاعی 

اد عصبانی شد و د محتواکفترباز شده )گروه فعلی( 
زد اگر یک دفعۀ دیگر هم اسم این کثافت را بر زبان 

 ؛بهرنگهای قصهکنم )بیاری، از شهر بیرونت می
 )مدخل شنیدن از قالب آگاهی(بهرنگ( 

 

 

                                                            
1. valence patterns 
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 .4جدول ادامه 
 مثال قالب مفهوم برچسب

 گروه صفتی

مفهوم اول: 
مفاهیمی که به 
دریافت مستقیم 
صدا به گوش 
 مربوط است.

ادراک 
 حسی

گر تجربه(INIتهی غیرارجاعی ولی )سازۀ ( 12)
 پدیدهمجازاً حرف( درشت )گروه صفتی( ) منفعل

 گر منفعلتجربه(DNI یارجاع)سازۀ تهی شنید می
)مدخل شنیدن از رسول پرویزی( ؛ لولی سرمست)

 قالب ادراک حسی(

گروه 
 ایاضافهحرف

مفهوم سوم: 
مفاهیمی که مربوط 
به اطاعت و پیروی 

 است.

 اطاعت

 خود گاهیمخفدر  گر منفعلتجربه ()ضمیراو  (10)
 )سازۀ تهیشنید بود که  مکان ای(اضافه)گروه حرف

و  فرمافرمان گر منفعلتجربه( DNIارجاعی 
)گروه اند تهالدوله و ساالرلشکر را هم گرفنصرت
؛ مسعود بهنود( )مدخل این سه زن) .پدیدهفعلی( 

 شنیدن از قالب ادراک حسی(

 گروه قیدی

مفهوم اول: 
مفاهیمی که به 
دریافت مستقیم 
صدا به گوش 
 مربوط است.

ادراک 
 حسی

روه فقط )گ گر منفعلتجربه( شازده )گروه اسمی( 14)
 پدیدهها را )گروه اسمی( صدای چرخ درجهقیدی( 
و  گر منفعلتجربه (DNIسازۀ تهی ارجاعی )شنید 

شازده ) پدیده صدای پای زن را )گروه اسمی(.
؛ هوشنگ گلشیری( )مدخل شنیدن از قالب احتجاب

 حسی( ادراک

 شناسه

مفهوم اول: 
مفاهیمی که به 
دریافت مستقیم 
صدا به گوش 
 مربوط است.

ادراک 
 حسی

 سازۀ)است و  پدیده )گروه اسمی(( و این حدیث 15)
)سازۀ تهی  گر منفعلتجربه (INIتهی غیرارجاعی 

از آقای حاج سید  پدیده (INI یرارجاعیغ
 رسانۀ دیدای( اضافهمحمدرضای مجتهد )گروه حرف

خودم در بوشهر  عضو بدنبه گوش )گروه اسمی( 
؛ لولی سرمست) گر منفعلتجربه( )شناسهام شنیده

 حسی( رسول پرویزی( )مدخل شنیدن از قالب ادراک

 ضمیر

مفهوم اول: 
مفاهیمی که به 
دریافت مستقیم 
صدا به گوش 
 مربوط است.

ادراک 
 حسی

 حتی صدای کلفت گر منفعلتجربه)ضمیر(  او( 10)
 سازۀ تهی)نشنید را  پدیده)گروه اسمی(  فرمافرمان

گفت زحمت که می گر منفعلتجربه( DNI ارجاعی
عود ؛ مساین سه زن) .پدیدهنکشید )گروه فعلی( 

 بهنود( )مدخل شنیدن از قالب ادراک حسی(
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 .4جدول ادامه 
 مثال قالب مفهوم برچسب

سازۀ تهی 
    ارجاعی
DNI 

مفهوم سوم: 
مفاهیمی که مربوط 
به اطاعت و پیروی 

 است.

 اطاعت

 قهرمانای( اضافه)گروه حرف کسچیه( جز آقا 14)
سازۀ تهی )نشنید  اصولاسمی(  گروهحرف او را )

نیما ؛ مرقد آقا) کنشنشنید  قهرمان (DNI یارجاع
 )مدخل شنیدن از قالب اطاعت(یوشیج( 

سازۀ تهی 
  ساختاری 

CNI 

مفهوم اول: 
مفاهیمی که به 
دریافت مستقیم 
صدا به گوش 
 مربوط است.

حس 
 فعال

گر تجربه( CNI ( حاال )سازۀ تهی ساختاری17)
گر تجربه( DNI یارجاع)سازۀ تهی بشنو  منفعل
از  پدیده( INI یرارجاعیغسازۀ تهی ) منفعل

رسانۀ دید  ای(اضافهگروه حرف) کوراوغلو
؛ بهرنگ( )مدخل شنیدن از قالب های بهرنگقصه)

 ادراک حسی(

سازۀ تهی 
  غیرارجاعی 

INI 

مفهوم اول: 
مفاهیمی که به 
دریافت مستقیم 
صدا به گوش 
 مربوط است.

ادراک 
 حسی

ه گرو) یا هرکستوانست برای سیّد میران ( نمی11)
سازۀ تهی )که  گر منفعلتجربهای( اضافهحرف

سازۀ تهی ارجاعی )شنید می پدیده( INIغیرارجاعی 
DNI) وهر شباعث تعجّب نباشد. ) گر منفعلتجربه

)مدخل شنیدن از قالب افغانی(  محمدیعل؛ آهو خانم
 ادراک حسی(

 های واژگاني. مدخل6ـ1
هاي نحوي و معنایي آن واحد واژگاني نمایش فرفيودر هر مدخل واژگاني، احتماالت 

(، Tesnière, 1959) 1از نظریة فرفيو و دستور وابسته متأررنو شود. شبکة فریمداده مي
اسو که در چارچوب مذکور،  معتقدپردازد. وي هاي معنایي افعال ميبه بررسي فرفيو

هاي تر براي تحليلجامع هاي نحوي مدنظر بوده اسو و او در پي رویکرديتنها فرفيو
 هاي زیر تشکيل شده اسو:خود بوده اسو. هر مدخل واژگاني از قسمو

: اجزاي قالب، نوع عبارت . اجزاي قالب: این بخش متشکل اسو از چهار زیربخش1
 هایي که نمایانگر اجزاي قالب هستند، بسامد و جمالت شاهد. واژه

شود: نخسو، بسامد وقوع اجزاي ارائه مي . الگوهاي فرفيتي: این قسمو در دو ستون2
 این الگوهاي فرفيتي در جمالت.  قرارگرفتنقالب در جمالت شاهد و دوم، ترتيب 

                                                            
1. Dependency Grammar and Valence Theory 
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ي هااند و براساس قالبها استخراج شده. جمالت شاهد: در این بخش جمالتي که از پيکره1
شود. در دار ميمز نشانشود. واژۀ هد  با رنگ قراند نمایش داده ميگذاري شدهمعنایي نشانه

 شود:ارائه مي« آگاهي»در قالب « شنيدن»قسمو زیر یک نمونه مدخل واژگاني 
  آگاهي:مدخل واژگاني شنيدن. فعل، قالب 

 ( اجزاي قالب:1)
 اجزای قالب نوع عبارت بسامد کلی های شاهدواژه

1... ) 
 ... شنید( شنید، می2

 ... الدوله، سردار معظم( نصرت0
 رش( پد4

 ( او5

(12) 

 (INI( )2 یرارجاعیغسازۀ تهی )( 1
 (DNI( )5 یارجاع( )سازۀ تهی 2

 (0( گروه اسمی )0
 (1( شناسۀ متصل )4

 (1( ضمیر )5

 حسگر

 بیانگر (1( گروه اسمی )1 (1) ( گوش1

 ها، پاسخ ...( خبر حرکت قزاق1
درس که شما  همهآن( حیف از 2

 ... خواندید
(7) 

 (4( گروه اسمی )1

 (4( گروه فعلی )2
 محتوا

 درجه - (6) -

 شاهد (2ای )اضافه( گروه حرف1 (2) ( از مدرس، از رضاشاه1
 توضیح - (6) -
 روش - (6) -

 الگو - (6) -

 نقش - (6) -

( دومین روز اسفند، روز اول 1
 اسفند

 زمان (2( گروه اسمی )1 (2)

 
 ( الگوهاي فرفيتي:2)

 

 بسامد الگو
 (1) محتوا+ زمان

 (1) محتوا + حسگر + حسگر

 (1) محتوا+  شاهد+ زمان + حسگر

 (2) محتوا + حسگر

 (1) محتوا+  شاهد+ محتوا 
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 ( جمالت شاهد: 1)
خبر حرکو  زمان دومين روز اسفند )گروه اسمي( حسگر (INI)سازۀ تهي یيرارجاعي 

؛ مسعود این سه زن) رحسگ  (DNI )سازۀ تهي ارجاعيشنيد را  محتواها )گروه اسمي( قزاق
 بهنود(

ه پدرش کحسگر  (DNI )سازۀ تهي ارجاعي شنيدفقط  حسگرالدوله )گروه اسمي( نصرت
اندید درس که شما خو همهآنحي، از »بر سر ساالر لشکر فریاد زد ، حسگر)شناسه متصل( 
 ؛ مسعود بهنود(این سه زن) محتوا )گروه فعلي(

از مدرس )گروه  زمان ل اسفند )گروه اسمي(روز او حسگر سردار معظم )گروه اسمي(
کسي به این »گفو که مي حسگر( DNI يارجاع)سازۀ تهي شنيد  شاهداي( اضافهحر 

 ود(؛ مسعود بهناین سه زن) محتواب ه شازده اعتمادي ندارد، حتي اربابش )گروه فعلي( 

سگر ح( DNI يارجاعسازۀ تهي )شنيد بود که  خود گاهيمخفدر  حسگراو )ضمير( 
(Cognizer) حتواماند )گروه فعلي( الدوله و ساالرلشکر را هم گرفتهو نصرت فرمافرمان 
 ؛ مسعود بهنود(این سه زن)

پاسو  حسگر (INI)سازۀ تهي یيرارجاعي ي کرد و گريانجيمطبق معمول  مستوفي 
هي )سازۀ تشنيد  شاهد اي(اضافه)گروه حر از رضاشاه  محتوا )گروه اسمي(هميشگي را 
؛ مسعود این سه زن) محتوا)گروه فعلي( کشمش به آقا بفرمائيد نمي حسگر (DNI ارجاعي
 بهنود(

 )سازۀ تهي ارجاعيشنيد  محتوابوي پول )گروه اسمي(  حسگر دیکتاتوري )گروه اسمي( 
DNI) ؛ مسعود بهنود(این سه زنپس در اروپا خبري اسو. ) حسگر 

 هامراتب قالب. سلسله1ـ1
ها نمایان ، در این شبکه، از رهيافو ارتبا  ميان قالب«شنيدن»اهيم مختل، فعل ارتبا  مف

، «قالب فرعي»، «منظر»، «کاربرد»، «توارث»رابطة مختل،  9نو به شود. شبکه فریممي
اس هاي معنایي قائل اسو. براسميان قالب« بيشتر»و « استعاره»، «سببي»، «آیازي»، «تقدم»
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، «آگاهي»، «جستجو»، «ادراک حسي»، «حس فعال»ميان هفو قالب هاي انجام شده، تحليل
 و« ادراک»والد  ميان قالب« توارث»قالبي ، سه رابطة ميان«توجه»و « اطاعو»، «فهميدن»

و « آگاهي»والد  و قالب« ادراک حسي»و فرزند « ادراک»والد  ، قالب«حس فعال»فرزند 
و فرزند  «توجه»والد  ميان قالب« کاربرد»لبي قاوجود دارد، یک رابطة ميان« فهميدن»فرزند 
و  «حس فعال»هاي ميان قالب« بيشتر»قالبي موجود اسو و یک رابطة ميان« حس فعال»
ة ها در شبکهاي موجود ميان قالببرقرار اسو. جدول زیر نمایانگر رابطه« ادراک حسي»

 نو اسو:فریم

 ها: رابطۀ میان قالب2جدول 

بطۀ فرعیرا رابطۀ کلی رابطه  

 قالب ادراک )والد( توارث
قالب حس فعال، قالب ادراک 

 حسی )فرزند(

فهمیدن )فرزند( قالب قالب آگاهی )والد( توارث  

)والد( قالب توجه کاربرد (حس فعالفرزند )قالب    

 بیشتر
قالب حس فعال 

 )مدخل اصلی(

قالب ادراک حسی )مدخل 

 ارجاعی(

 تبیین شناختي . 5ـ1
، پنج مفهوم در 5شود. با توجه به بخش هاي موجود در هر ارر بررسي ميالبدر این بخش، ق

ود هاي موجدر زبان فارسي استخراج شد. در این بخش، قالب« دادنگوش»و « شنيدن»افعال 
یعني دریافو مستقيم  ،نمونه معناي اول 1، لولي سرمسوشود. در کتاب در هر ارر بررسي مي

و « يدنشن»هاي با کليدواژه« ادراک حسي»ده، از طریق قالب صدا به گوش بدون توجه شنون
بار مفهوم اول، یعني دریافو  5، «کردنگوش»وجود دارد و از طریق کليدواژۀ « دادنگوش»

بار مفهوم  2شود؛ یافو مي« حس فعال»مستقيم صدا به گوش با توجه شنونده، از طریق قالب 
بار مفهوم پنجم،  2خورد و به چشم مي« اطاعو»سوم، یعني اطاعو و پيروي، از طریق قالب 

 مشاهده شده اسو. « توجه»کردن، از طریق قالب یعني توجه
بار مفهوم دریافو مستقيم صدا به  1، «شنيدن»، با کليدواژۀ شوهر آهو خانمدر کتاب 

بار دریافو مستقيم صدا به گوش  3و « حس فعال»گوش با توجه شنونده از طریق قالب 
وجود دارد. از طریق کليدواژۀ « ادراک حسي»ه شنونده از طریق قالب بدون توج
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نمونه مفهوم دریافو مستقيم صدا به گوش با توجه شنونده از طریق قالب  3، «کردنگوش»
 مشاهده شد. « اطاعو»نمونه معناي اطاعو و پيروي از طریق قالب  1و « حس فعال»

بار دریافو مستقيم صدا به  2، «شنيدن» ، با کليدواژۀالجزایر و مردان مجاهددر کتاب 
بار  1، «دادنگوش»و با کليدواژۀ « ادراک حسي»گوش بدون توجه شنونده از طریق قالب 

 شاهده شد. م« حس فعال»مفهوم دریافو مستقيم صدا به گوش با توجه شنونده از طریق قالب 
فو مستقيم صدا به بار مفهوم دریا 11، «شنيدن»، با کليدواژۀ شازده احتجابدر کتاب 

بار مفهوم حس بویایي با قالب  1، «ادراک حسي»گوش بدون توجه شنونده از طریق قالب 
هاي بار مفهوم دوم، یعني فهميدن و دریافتن موضوعي، با قالب 2، «ادراک حسي»
بار مفهوم  1، «کردنگوش»مشاهده شد. از طریق کليدواژۀ « فهميدن»و « جستجو»، «آگاهي»

نمونه معناي  1و « حس فعال»قيم صدا به گوش با توجه شنونده از طریق قالب دریافو مست
 مشاهده شد. « اطاعو»اطاعو و پيروي از طریق قالب 

بار مفهوم دریافو مستقيم صدا به  17، «شنيدن»، با کليدواژۀ هاي بهرنگقصهدر کتاب 
یعني فهميدن و  بار مفهوم دوم 2، «ادراک حسي»گوش بدون توجه شنونده از طریق قالب 

مشاهده شد. از طریق « فهميدن»و « جستجو»، «آگاهي»هاي دریافتن موضوعي با قالب
بار مفهوم دریافو مستقيم صدا به گوش با توجه شنونده از  12، «کردنگوش»کليدواژۀ 
بار مفهوم دریافو مستقيم صدا به گوش بدون توجه شنونده از  5، «حس فعال»طریق قالب 
بار  5و « اطاعو»بار مفهوم اطاعو و پيروي از طریق قالب  5، «دراک حسيا»طریق قالب 
 مشاهده شد.« توجه»کردن از طریق قالب مفهوم توجه
بار مفهوم دریافو مستقيم صدا به گوش  2، «شنيدن»، با کليدواژۀ مرقد آقادر کتاب 

وي از طریق بار مفهوم اطاعو و پير 1و « ادراک حسي»بدون توجه شنونده از طریق قالب 
بار مفهوم دریافو مستقيم  5، «کردنگوش»مشاهده شد. از طریق کليدواژۀ « اطاعو»قالب 

بار مفهوم اطاعو و پيروي از  1، «حس فعال»صدا به گوش با توجه شنونده از طریق قالب 
 مشاهده شد.« توجه»کردن از طریق قالب بار مفهوم توجه 2و « اطاعو»طریق قالب 
بار مفهوم دریافو مستقيم صدا به گوش  21، «شنيدن»، با کليدواژۀ زن این سهدر کتاب 

بار مفهوم حس بویایي با  1دیده شد، « ادراک حسي»بدون توجه شنونده از طریق قالب 
ا ، ب«فهميدن و دریافتن موضوعي»بار مفهوم دوم، یعني  3یافو شد و « ادراک حسي»قالب 
، «کردنگوش»مشاهده شد. از طریق کليدواژۀ « فهميدن»و « جستجو»، «آگاهي»هاي قالب
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 1، «عالحس ف»بار مفهوم دریافو مستقيم صدا به گوش با توجه شنونده از طریق قالب  7
، «ک حسيادرا»بار مفهوم دریافو مستقيم صدا به گوش بدون توجه شنونده از طریق قالب 

کردن از طریق توجه بار مفهوم 5و « اطاعو»بار مفهوم اطاعو و پيروي از طریق قالب  1
 مشاهده شد.« توجه»قالب 

بار مفهوم دریافو مستقيم صدا  1، «شنيدن»، با کليدواژۀ سگ و زمستان بلنددر کتاب 
مشاهده شد. از طریق کليدواژۀ « ادراک حسي»به گوش بدون توجه شنونده از طریق قالب 

الب نده از طریق قبار مفهوم دریافو مستقيم صدا به گوش با توجه شنو 7، «کردنگوش»
بار مفهوم دریافو مستقيم صدا به گوش بدون توجه شنونده از طریق قالب  5و « حس فعال»
 مشاهده شد.« ادراک حسي»

بار مفهوم دریافو مستقيم  5، «شنيدن»، با کليدواژۀ ها و پسرک بوميیریبهدر کتاب 
شد. از طریق مشاهده « ادراک حسي»صدا به گوش بدون توجه شنونده از طریق قالب 

بار مفهوم دریافو مستقيم صدا به گوش با توجه شنونده از  0، «کردنگوش»کليدواژۀ 
بار مفهوم دریافو مستقيم صدا به گوش بدون توجه شنونده  1و « حس فعال»طریق قالب 
 مشاهده شد.« ادراک حسي»از طریق قالب 

مورد   39، «شنيدن»دواژۀ ها در آرار مذکور با کليترتيب، بيشترین تعداد قالباینبه
اسو. « حس فعال»مورد قالب  55،  «دادنگوش»و با کليدواژۀ « ادراک حسي»قالب 

و « عالحس ف»و « توجه»، مربو  به دو قالب «شنيدن»ها، با کليدواژۀ کمترین تعداد قالب
 هاي از سهيچ نمونه ،«دادنگوش»، با کليدواژۀ مدنظراسو. در آرار « اطاعو»سپس قالب 

فهميدن و دریافتن »که همه معناي دوم یعني « فهميدن»و « آگاهي»، «جستجو»قالب 
 کنند، مشاهده نشد. را در ذهن تداعي مي« موضوعي
شده توان تبييني شناختي از اطالعات بررسيهاي موجود در آرار، ميتعداد قالب براساس

بدیل کرد. ت ارائه« دادنگوش»و « شنيدن»نمونه ميان پنج مفهوم افعال بر مفهوم پيشمبني
نمونگي اسو و تحو عنوان هاي چندمعنایي مرحلة دومي از نظریة پيشمعناهاي واحد به خوشه
( ارائه شده اسو. در این نظریه، یک معناي Brugman & Lakoff, 1988مقوالت شعاعي )

 شوند. مرکزي و تعدادي معاني یيرمرکزي، در یک شبکة شعاعي تعری، مي

 3، لولي سرمسوبار در کتاب  1با بسامد « ادراک حسي»، قالب «شنيدن»واژۀ با کليد
بار در کتاب  15، الجزایر و مردان مهاجربار در کتاب  2، آهو خانمشوهر بار در کتاب 
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بار در  22، مرقد آقابار در کتاب  2، هاي بهرنگقصهبار در کتاب  17، شازده احتجاب
ها و پسرک یریبهبار در کتاب  5و  گ و زمستان بلندسبار در کتاب  1، زنسهاینکتاب 
 شود.، مفهوم مرکزي محسوب ميبومي

 3، لولي سرمسوبار در کتاب  5با بسامد « حس فعال»، قالب «دادنگوش»با کليدواژۀ 
بار در کتاب  1، الجزایر و مردان مهاجربار در کتاب  1، آهو خانمشوهر بار در کتاب 
بار در  7، مرقد آقابار در کتاب  5، هاي بهرنگقصهر کتاب بار د 12، شازده احتجاب

ها و پسرک یریبهبار در کتاب  0و  سگ و زمستان بلندبار در کتاب  7، زنسهاینکتاب 
 شود.، مفهوم مرکزي محسوب ميبومي

و دریاف»مربو  به مفهوم اول هستند؛ یعني « ادراک حسي»و « حس فعال»هر دو قالب 
طورکه در شکل زیر نمایش همان«. ش با توجه و بدون توجه شنوندهمستقيم صدا به گو

تقيم دریافو مس»از ميان پنج مفهوم « دادنگوش»و « شنيدن»داده شده اسو، با دو کليدواژۀ 
دریافو »، مفهوم «کردنتوجه»و « حس بویایي»، «اطاعو»، «فهميدن»، «صدا به گوش

 هوم دیگر مفاهيم یيرمرکزي هستند.، مفهوم مرکزي و چهار مف«مستقيم صدا به گوش

 «دادنگوش»و « شنیدن»: مقوالت شعاعي افعال 4 شکل

 

 ها. تحلیل آماری داده3ـ1

هاي زباني انجام شده اسو و از رهيافو این تحليل آماري محتوا براي نمایش کمي تحليل
و. یناي دسو یاف 1توجهي مانند یناي واژگانيتوان به نتایج قابلنوع تحليل کمي، مي

                                                            
1. lexical diversity 
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هاي مختلفي اسو که در یک متن وجود دارد. واژگاني، معياري براي سنجش تعداد واژه
تواند نشان دهد که یک متن تا چه ميزان پي يدگي متني دارد؛ به عبارتي یناي واژگاني مي

هاي تکراري زیاد استفاده شده باشد، یناي واژگاني این دیگر، اگر در یک متن، از واژه
هاي متنوعي براي بيان همان مفاهيم استفاده شود، اسو و اگر در متني، از واژهمتن پایين 

هاي از یناي واژگاني باالیي برخوردار اسو. یناي واژگاني از طریق تقسيم تعداد تایپ
آید. عدد حاصل رقمي بين صفر و مي به دسوهاي ارر استخراج شده بر تعداد کل تایپ
تر باشد، متن مزبور از یناي واژگاني باالتري نزدیک 1د یک خواهد بود؛ حال هرچه به عد

هاي بيشتري در این متن به کار رفته و تبحر نویسنده در استفاده از برخوردار اسو، واژه
گاني از یناي واژ موردنظرواژگان باال بوده اسو. هرچه این رقم به صفر نزدیک باشد، متن 

اراي ابهام واژگاني باشد و یک واژه در کمتري برخوردار اسو؛ یعني ممکن اسو متن د
، تجابشازده اح، این سه زنبا توجه به جدول زیر، آرار  متن بيش از یک معنا داشته باشد.

از یناي واژگاني پایيني برخوردار  ها و پسرک بوميیریبه، مرقد آقا، هاي بهرنگقصه
سگ و زمستان و  مهاجر الجزایر و مردان، آهو خانمشوهر هستند و یناي واژگاني در آرار 

 سو. باال، بلند

 های هدف: اطالعات آماری واژه6جدول 

 عنوان
تعداد 

هاتوکن  
های تعداد تایپ

 مستخرج
های تعداد تایپ

 اثر
غنای 
 واژگانی

هاواژهبن  

661/6 4400 0 0 لولی سرمست  5 
506/4 11165 1 26 شوهر آهو خانم  5 
الجزایر و مردان 

 مجاهد
0 0 4611 225/4  2 

661/6 0405 4 15 شازده احتجاب  0 
های بهرنگقصه  00 15 0404 662/6  0 

662/6 2121 0 0 مرقد آقا  2 
661/6 7024 10 02 این سه زن  4 

115/0 5446 16 15 سگ و زمستان بلند  0 
ها و پسرک غریبه

 بومی
12 16 4114 661/6  0 
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 گیری. بحث و نتیجه5
« دادنگوش»و « شنيدن»توان افعال بود که چگونه مي شده در مقالة حاضر اینسؤال مطرو

هاي لنو تحليل کرد. براساس تحليرا در زبان فارسي، براساس اصول شبکة معنایي فریم
ا پنج مفهوم ر« دادنگوش»و « شنيدن»شده، مشخص شد که دو کليدواژۀ چندمعناي انجام

 گيرند:در بر مي
 به گوش مربو  اسو؛. مفاهيمي که به دریافو مستقيم صدا 1 
 شود؛شدن از یک خبر مربو  مي. مفاهيمي که به مطلع2 
 . مفاهيمي که مربو  به اطاعو و پيروي اسو؛1 
 . مفاهيمي که مرتبط به حس بویایي اسو؛5 
 . مفاهيمي که به معناي فهميدن اسو.5 

 ،«جستجو»، «آگاهي»، «ادراک حسي»، «حس فعال»این مفاهيم از طریق هفو قالب 
دریافو مستقيم صدا »شوند. مفهوم اول در ذهن تداعي مي« توجه»و « اطاعو»، «فهميدن»

وش دریافو مستقيم صدا به گ»، مفهوم «حس فعال»قالب « به گوش با توجه کامل شنونده
و  «جستجو»، «آگاهي»قالب  «فهميدن»، مفهوم «ادراک حسي»قالب « بدون توجه شنونده

 ادراک»قالب « حس بویایي»، مفهوم «اطاعو»قالب « يروياطاعو و پ»، مفهوم «فهميدن»
کند. پس از آن، مشخص را به ذهن متبادر مي« توجه»قالب « توجه کردن»و مفهوم « حسي

« فهميدن»و « آگاهي»هاي و ميان قالب« ادراک حسي»و « حس فعال»هاي شد ميان قالب
« کاربرد»قالبي رابطة ميان« فعال حس»و « توجه»هاي و ميان قالب« توارث»قالبي رابطة ميان
 ؛برقرار اسو« بيشتر»قالبي رابطة ميان« ادراک حسي»و « حس فعال»هاي و ميان قالب

نو، در مشده در شبکة فریکارگرفتهها نشان داد که اصول به، نتایج بررسي دادهنیبنابرا
 نيز کارآمد اسو و «دادنگوش»و « شنيدن»هاي فارسي، از جمله افعال تحليل معنایي واژه

هاي توان به تمام ابعاد معنایي آنها دسو یافو. در انتها نيز تبييني شناختي از قالبمي
قيم دریافو مست»هاي مفهومي ارائه شد و مشخص شد که مفهوم گرفته در این حوزهشکل

 مفهوم مرکزي و چهار مفهوم دیگر مفاهيم یيرمرکزي هستند.« صدا به گوش

 تعارض منافع
 ارض منافع ندارم.تع
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 یي(. روابط معنا1190) بخش، محمد و آهنگر، عباسعلي.فر، منصوره، یوسفيان، پاکزاد، الهيدالرام
(، 1)3، يزبان يهاپژوهش .لمورياد فيبنقالب يشناسيرد معنکیرو: در زبان فارسي« گرفتن»فعل 
79-93. 
(. تحليل معنایي 1193و قيومي. مسعود. ) فاميان، عليرضا، قلينژاد، ليال، عاصي، سيد مصطفيرحمتي
، 5، ارهاي زبانيجست. دبنيادر چارچوب نظریه معناشناسي قالبي: یک بررسي پيکره« گفتن»فعل 
55-39. 
دوماهنامة . يب در زبان فارسکمر يهانه و تناوب فعليزم ي(. معناشناس1192. )ي، عليصفر

 .172-151، يزبان يجستارها
و مطالعات  انسانيعلومپژوهشگاه  پایگاه دادگان زبان فارسي.(. 1135عاصي، سيد مصطفي. )

 فرهنگي.
 . تهران: انتشارات سمو.فارسي ةآموز پيشرفتفرهنگ زبان (.1193عاصي، سيد مصطفي. )
 . تهران: نشر هرمس.فرهنگ طيفي فراروي(. 1173فراروي، جمشيد. )

 براساس« دنید»واژۀ  ي(. بررس1195و رضایي، والي. ) د حمزه، عموزاده، محمدي، سيموسو
 .210-219، 7 ،يزبان يجستارهاقالبي.  يمعناشناس

. ينواژگا یين باهماييتب يبرا ياهکنو: شبة همکشب يانداز(. راهال،1190د حمزه. )ي، سيموسو
 .221-197، يزبان يجستارها

 معناشناسي براساس« شنيدن»و « دیدن»هاي (. بررسي چندمعنایي فعلب1190د حمزه. )ي، سيموسو
 تهران. پنجمين کنفرانس بين المللي مطالعات زبان.قالبي. 

https://orcid.org/0000-0003-3991-8516
https://orcid.org/0000-0003-3799-1103
https://orcid.org/0000-0001-9990-6256
https://orcid.org/0000-0001-6685-1332
https://orcid.org/0000-0003-3991-8516
https://orcid.org/0000-0003-3799-1103
https://orcid.org/0000-0001-9990-6256
https://orcid.org/0000-0001-6685-1332


 0111پاییز و زمستان  |  01شماره  | 8سال |  علم زبان | 111

و « giving» هاي زبان انگليسي در قالبمعنایي واژه(. بررسي همپ1190د حمزه. )ي، سيموسو
 . تهران.دومين همایش ملي زبان و ادبياتآورد. مشکالتي که در یادگيري پدید مي

 براساسدر زبان فارسي « سرقو»(. بررسي قالب 1193. )و ذبيحي، رضا حمزهد ي، سيموسو
 .120-101(، 17)9، تطبيقي شناسيزبانهاي پژوهشمعناشناسي قالبي. 

آیي واژگاني بر پایه معناشناسي (. بررسي انگيزه باهم1193د حمزه و عموزاده، محمد. )يموسوي. س 
 . 225-191، (1)11، هاي خراسانگویش و شناسيزبان«. دسو»قالبي: نمونه موردي 

و عالقه در چارچوب  يشاد يهاعواط، در حوزه يهاواژه يبررس(. 1191، فاطمه. )يلوئبینا
ارشد.  يشناسارکنامه انی. پاينو( در زبان فارسمیاد )فرية قالب بنک: شبیيمعنا يهاقالب ينظر

 .يو مطالعات فرهنگ انسانيعلومپژوهشگاه 
و( نمیاد )فريبنقالب یية معناک(. شب1195فاطمه، عاصي، سيدمصطفي و افراشي، آزیتا. ) ،يلوئبینا 

 .232-201، 9 قي،يتطب شناسيزبان يهاپژوهشدر زبان فارسي. 
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