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 چکیده
ها  لتها و حا که اکثر اعمال، فعالیتطوریههای زبان هستند ب بخش ترین مهمافعال یکی از  که آنجاییاز 

را در سه « گرفتن»گردد، این پروژه بر آن است که ساختار فعل  از طریق فعل در جمله مشخص می
مورد بررسی قرار  بنیاد قالب، در یک شبکه معنایی «درک کردن»و « خریدن»، «کردن دریافت»مفهوم 

فرهنگ بزرگ از « گرفتن»آوردن کلیه معانی فعل  دست بهدهد و روابط میان آنها را اثبات نماید. برای 
انگاره چندمعنایی  اساس برشبکه معنایی فعل گرفتن »و مفاهیم اصلی این فعل از مقاله  سخن
بنیاد بررسی و ترسیم  و روابط میان مفاهیم آن از طریق شبکه معنایی قالب است شده استفاده «اند اصول

های اجتماعی  در شبکه شده بیانها و نقطه نظرات  گردید. در مقاله حاضر پیکره مورد بررسی، متن
، به «گرفتن»برای فعل  شده مطرحها و مفاهیم  بندی باشند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن طبقه می

این فعل پرداخته است.  بنیاد قالباز طریق شبکه معنایی  الذکر فوقکشف روابط معنایی میان سه مفهوم 
معنایی مشخصی دارد و موضوعات فعل مشارکان  حاکی از این است که هر فعل، قالب آمده دست بهنتایج 

نمایند. از طرفی بر طبق شبکه معنایی  باشند که در ایجاد قالب معنایی نقش عمده ایفا می آن رویداد می
ای  های معنایی مختلف، دارای اجزاء هسته عالوه بر دارا بودن قالب چندمعنافیلمور بسیاری از افعال 

های موقعیتی هر فعل هستند و رابطه میان مفاهیم  نقش دربرگیرنده باشند که این اجزاء یکسان می
 دهند. مختلف آن را نشان می
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 مقدمه -1

 نمشارکابا توجه به اینکه فعل نقش مهمی در تفسیر معنا دارد و موضوعات افعال 
 ،دهد، مطالعه ساختار موضوعی فعل و رفتار نحوی آن هر فعل را نشان می موردنیاز

، 2ن)لوی هوشمند فراهم خواهد کرد 1های پردازش زبان طبیعی دانشی پایه برای برنامه
-هب استای  دارای اهمیت ویژهشناسی واژگانی نیز مقوله فعل  در حوزه معنی .(2011
زیرا  ،نامید فعلرا وله واژگانی و نحوی هر زبان ترین مق مهم توان می  کهطوری

)عموزاده،  استود در آن روابط موج چارچوب معنایی جمله و کننده مشخص
با توجه به ( معتقدند که 1991) 3میلر و فلبام .(118: 1395 دوستان و شریف، کریمی

در بخش موجود  افعال از فراوانی معنایی و نحوی اطالعات دارای زبان اهل ذهن اینکه
بر  چندمعناهای  وجود واژه و هایی دارد ی پیچیدگیواژگان مقولۀ این ،است واژگان

حوزه  در پژوهش هایحوزه برانگیزترین بحث از یکی چندمعنایی .افزاید می آندشواری 
وجود تنوع معنایی که در بین این  چندمعناافعال  اصلی ویژگیاست.  شناسی معنی

 .)همان(آورد  می به وجود معانی ارتباط و نقاط مشترک
از اهمیت بسیاری برخوردار  چندمعناارتباط معنایی در بین مفاهیم افعال  آنجایی کهاز  

های معنایی مرتبط  که از قالب« گرفتن»فعل که است  بر آن حاضر پژوهشاست، 
« فتنگر»معانی مختلف فعل که  صورت بدین .دهدمورد بررسی قرار را  شود تشکیل می

و تعیین  بندی و با توجه به تقسیم آورد به دست( 1381)انوری، رهنگ لغت سخناز فرا 
از سایر  را لیمعنی اص ،(1395) و شریف دوستان کریمیدر عموزاده،  شده بیان اولویت

« درک کردن»و « خریدن»، «دریافت کردن»میان سه معنی و رابطه  سازدمعانی جدا 
با را  آوری شد جمعاجتماعی تویتتر و یوتیوب  های که از پیکره زبانی برگرفته از شبکه

 .نمایداز طریق نمودار مشخص  (1997فیلمور ) بنیاد قالبشناسی  ستفاده از نظریه معنیا
ای است که معنی یک واژه را با توجه  (، شبکه5،1976فیلمور) 4بنیاد قالبایی شبکه معن 

( معتقد است 1976یلمور )دهد. ف ( آن واژه مشخص ارائه می6)قالب به ساختار مفهومی
های زبانی و دانش بشر  یک روش اصولی برای ارتباط بین تحلیل 7که معناشناسی قالبی

شناسی قالبی و همچنین نظریه از طریق معنا آنجایی که. از استاز هر بخش زبان 
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را بررسی نمود و  چندمعناتوان رابطه میان معانی مختلف یک واژه  فیلمور می بنیاد قالب
صویر کشید، نگارنده بر آن است که با استفاده از این نظریه نشان دهد که بسیاری از به ت

معانی افعال چندمعنا علی رقم فاصله معنایی که با یکدیگر دارند در سطحی از معنی با 
گردد که معانی مختلف افعال  باشند که این یکسانی باعث می یکدیگر یکسان می
این روابط معنایی از وجود اجزاء هسته یکسان در ند. باش درک قابلچندمعنا توسط بشر 

به این تشابه در بین مفاهیم مختلف افعال  تاکنونگیرد که  ها سرچشمه می بین قالب
 است. شده پرداختهکمتر  چندمعنا

 بر اساس «گرفتن» زبان فارسی فعلبررسی که  مقاله حاضربا توجه به هدف اصلی  
در پی یافتن ارتباط معنایی ، این مقاله است (1997) رفیلمو بنیاد قالبمعنایی   شبکه
درک معنی  و تعیین نقش اجزاء قالب هر فعل در مختلف افعال چندمعنا مفاهیممیان 

 .استافعال  گونه این
اجزاء قالب بر درک مفاهیم  تأثیروجود رابطه میان مفاهیم مختلف افعال چندمعنا و  

( به دنبال کشف 1997بنیاد فیلمور ) ناسی قالبش آنها، فرضیاتی است که از طریق معنی
 آن هستیم.

 

 پژوهشه یشینپ -2
شناسان از نقطه نظرات متفاوت مورد بررسی قرار  یی در زبان را زبانچندمعناپدیده 

 به اگر( معتقد است که 1976) 1شود. پالمر هایی دیده می اند که در بین آنها شباهت داده

یافته اشتقاق یکسانی ریشه از مشابه های تصور که شود مشخص شناسی ریشه لحاظ
( پدیده 1983) 2صورت گرفته است. به اعتقاد هارفورد و هسلی چندمعنایی اند،

 هم بهگردد که یک واژه چند معنی مرتبط و بسیار نزدیک  چندمعنایی زمانی مطرح می
 داشته باشد.

یی در زبان ندمعناچمسئله  توجیه( به بیان معنی اولیه اهل زبان برای 1380) صفوی 
ترین معنی یک واژه را معنی اولیه آن نامیده است که افزایش و  نشان پرداخته است و بی

 شود. شدن معنی آن واژه می دار نشانکاهش معنی در هر واژه سبب 
 نیز هایی تفاوتتوان  معنی و چندمعنایی با توجه به شباهتی که دارند می های هم در واژه 

ایی و تواند تا حدی وجود چندمعن های معنایی می بیان قالب .(3: 1395 )حسابی، یافت
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نماید و نشان دهد که در ذهن اهل زبان چه فرایندهایی  ارتباط بین معانی را توجیه
 است که باعث ایجاد ارتباط معنایی در بین مفاهیم یک واژه شده است. داده رخ

با ورود به  1971و در سال فیلمور نظریه دستور حالت را مطرح کرد  1968 در سال 
 شناسی معنیری به نام نظریه ت دانشگاه برکلی، نظریه حالت به یک نظریه شناختی کامل

( گسترش یافت که بر اساس این نظریه معنا 1985و  1982، 1977، 1976) بنیاد قالب
ذهنی موجود در اذهان گویندگان و  مشارکانتوان در چارچوب مفاهیم و  را می

به علوم رایانشی  المللی بیندر موسسه  2001ورد مطالعه قرار داد. در سال مخاطبین، م
های  پیوست. در این پروژه توصیف ساختاری از واژه بنیاد قالبانجام پروژه شبکه معنایی 

، 1976) فیلمور بنیاد قالب شناسی معنیشود و مبتنی بر نظریه  زبان انگلیسی ارائه می
 3اتکینز، 2، پتروک1به همراه فیلمور، افرادی از قبیل بیکر .( است1985و  1982، 1977

 نقش به سزایی ایفا نمودند. بنیاد قالبدر ساخت شبکه معنایی 
تعدادی از  در( 1994،1995) ( و اتکینز1994) (، فیلمور1992،1994) فیلمور و اتکینز 

 وقتاست، اهمیت  نویسی فرهنگهایی که در ارتباط با توصیف واژگانی و  مقاله
در عملی  ابعادبعضی از  که درحالیرا شرح دادند. آنها  بنیاد قالبناشناسی عم

 جهتها  قالب مفهوممتکی بر  هایشان پژوهشمخاطب قرار دادند،  را نویسی فرهنگ
در  .(1996)پتروک، دیک ساخت نظری بو عنوان بهاژگان دهی اصولی برای و سازمان

( به ارزیابی و گسترش رویکرد معناشناسی 1986) تروکارتباط با ساخت واژگان، پ
قالبی از طریق شرح کاربردهای آن در بخش واژگان یک زبان پرداخت. وی اصطالحات 

برای  ذهنی که دانشی است مشترک و تجربی های واره طرحبا استفاده از اعضای بدن را 
 مورد بررسی قرار داد. 4در زبان هربوبشر، 

است که از  گرفته صورتهای چندمعنا با رویکرد شناختی  سی واژهدر زبان فارسی برر 
( و 1388) (، فیاضی1387) های فیاضی و همکاران توان به پژوهش این میان می

به بررسی چندمعنایی با رویکرد  ( اشاره کرد که ایشان1391) سلطانی عموزاده و
( 1391) ی عموزاده و بهرامیاند و از طرف شناختی و با استفاده از مفهوم استعاره پرداخته

 شناسی زبان اساس بر و واره طرحسازوکار  کمک با سبک افعال بررسی ساخت به

 معنایی فضای بررسی ( نیز به1391) همکاران و کرد. گلفام اشاره اند پرداخته شناختی

 اند.پرداخته شناختی رویکردی با «شدن»فعل 
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« زدن» سبکبررسی چندمعنایی فعل با هدف  (1395)روحی بایگان و  دوستان کریمی 
که چندمعنایی  نشان داددر واقع ، «شناسی واژگانی شناختی معنی»بر مبنای نظریۀ 

مند بوده و  ای نظام بر مبنای بررسی فعل سنگین متناظر آن، پدیده« زدن»فعل سبک 
تصویری در  های واره طرحبندی، استعارۀ مفهومی و  سازوکارهای شناختی نظیر مقوله

گیری معانی مختلف این عنصر زبانی در قالب یک مقولۀ شعاعی نقش اساسی  لشک
یی این افعال با آ هم معنای فعل سبک بر با تأثیر اثباتهای این مقاله  دارند. از یافته

 .استفعلی در ساخت افعال مرکب  پیش اجزاء
 و ایونزمند تایلر  انگاره چندمعنایی اصول اساس برچندمعنایی فعل گرفتن   بررسی 
دوستان و  زبان فارسی توسط عموزاده، کریمیدر  ( که یک رویکرد شناختی است2001)

 «گرفتن»است. در این مقاله از میان معانی متعدد برای فعل  شده انجام( 1395) شریف
 همچون سازوکارهایی بااست و معانی دیگر را  تنها یک معنی را معنی اصلی قرار داده

 .است کردهبیان  اشتقاق یا بسط قابل معنی این از واره طرح لتبدی و مجاز استعاره،
 و شادی) عواطف واژگان برای بنیاد قالب معنایی  شبکه( 1393) افراشی و عاصی لو، نائب 

 قبیل از هایی قالب مقاله این در. نمودند ایجاد فارسی زبان صفات از ستفادها با( عالقه
 و شد گرفته نظر در صفات برایغیره  و ورمح گر تجربه محور، محرک ،بودن اجتماعی
 .گردید مشخص قالب هر ظرفیت و شده گذاری نشان شده برده بکار جمالت درنهایت

 

 چارچوب نظری پژوهش -3

از  هرکدام، نظامی از مفاهیم است که جهت درک بنیاد قالب قالب از دیدگاه نظریه 
با اشاره به هریک از مفاهیم، و  است فهم کل مفاهیم موجود در این نظام مفاهیم نیاز به

ای را در  هر واژه تجربه بنیاد قالبگردند. در معناشناسی  عال میکلیه آنها در ذهن افراد ف
شناسی حالت، فیلمور  (. در معنی1: 1966 )پتروک، کند جهان خارج بازنمایی می

یتی نقش موقع ،بنیاد قالبشناسی  معنی که درحالی، کند میهای معنایی را مطرح  نقش
هایی است که موقعیت وقوع فعل را  گوینده است. موقعیت نیز کلیه مشخصه موردنظر

 (.2013پتروک، ) دنساز می
های معنایی را با عناوینی همچون حالت  فیلمور در دستور حالت فهرست از نقش 

حالت  و 1، حالت مفعولی4ای ، حالت وسیله3، حالت مکانی2تأثیرپذیر، حالت 1فاعلی
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ها در  های معنایی نیز از این حالت ( که در نظریه قالب1389،مقدم دبیر) برد نام 2تحققی
 ها و واحدهای واژگانی استفاده نموده است. بخش تحلیل معنایی قالب

و   ( اجزای قالب هسته2، )3( تعریف1در ایجاد یک شبکه قالبی، هر صفحه قالب شامل ) 
 شود. می 6ی واژگانی( واحدها4، )5( روابط میان قالبی3، )4هسته غیر

را در افعال مثال زد و به دنبال این بود که اطالعات  «7تجاری تبادل»فیلمور قالب  
در  «تجاری تبادل»قالب  مرتب قرار دهد. طور بهر یک مجموعه نحوی و معنایی آنها را د

مطرح  (1977) توسط فیلمور( آمده است، 1هایی که در جدول ) با ویژگیزبان انگلیسی 
شود که در آن یک شخص قصد  یک سناریو درک می صورت بهاین قالب معنایی  د.گردی

کنترل و مالکیت بر چیزی از جانب شخص دوم را دارد و این مالکیت توافقی است. 
این جریان نیازمند درکی از  زمینه پسمقداری پول دریافت نمود.  توان میآن  درازای
یحی و یک سری موارد دیگر است. این های مالک، اقتصاد پول، قرارداد تلو ویژگی

اما  ؛کند های ساختاری یک چهارچوب مبادالتی را منضم می ، بسیاری از ویژگیواره طرح
گردد. در این  هایی متفاوت مشخص می جایگاه جزییات موارد درونی هر قالب از جنبه

 تبادلاز قبیل خریدار، فروشنده، کاال و پول، مفاهیم حتمی در هر  اجزای واره طرح
 ای از یک قالب معنایی به شرح زیر است: تجاری است. خالصه

 (1992فیلمور )فیلمور،  بنیاد قالبتجاری در شبکه معنایی  تبادلمعنایی قالب  (1) جدول
: تبادل تجاریقالب  

: خریدار، فروشنده، کاال، پرداختعناصر قالبی  

کند ریافت میکند و فروشنده پول را د : خریدار کاال را دریافت میمفهوم  

آن  دهنده تشکیلمفهومی  اجزاءتجاری و  تبادل( قالب معنایی 1در جدول ) 
 دهنده تشکیل اجزاءتجاری از طریق  تبادلاست و در ردیف آخر مفهوم  شده مشخص

و حاوی عناصر  قالب معنایی یکخودشان  اجزاءاز این  هرکدامتوصیف گردیده است. 
 تبادلمعنایی  اجزاءیکی از  عنوان به 8ی مثال کاالباشند. برا می  و غیر هسته  هسته

 .معنایی جداگانه است اجزاءتجاری، خودش دارای 

                                                                                                                                        
1
. objective  

2
. factival  

3
. definition  

4
. core and non-core features 

5
. frame-to-frame relations 

6
. lexical units 

7
. commercial transaction 

8
. goods  
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های موجود در  ( وی به بیان ظرفیت1جدول ) صورت بهپس از نشان دادن قالب معنایی  
ها  ای از این ظرفیت ( خالصه2پردازد که در جدول ) هایی می واژگانی با شرح مثال اجزاء

 دیده است.بیان گر
 

 (2002)فیلمور و بیکر، تجاری تبادلظرفیت معنایی و نحوی افعال در قالب  (2) جدول

 پول کاال فروشنده خریدار 

 برای مفعول مستقیم از فاعل فاعل خریدن

 برای مفعول مستقیم فاعل مفعول فروختن

به لحاظ  است که شده دادهایی اجزاء قالب شرح های نحوی و معن ( ویژگی2در جدول ) 
و  «خریدن»کنند. خریدار فاعل فعل  میهای فوق را ایفا  مفهومی هر یک از اجزا نقش

کننده از فاعل است. کاال مفعول مستقیم و فرایند خریدن برای دریافت  فروشنده دریافت
خریدار مفعول فعل بوده و فروشنده فاعل  «فروختن»گیرد. در فعل  ول صورت میپ

گیرد.  مستقیم است که فرایند فعل خریدن برای پول صورت میمفعول  بازهماست. کاال 
مانند  ؛اشندب هسته می اجزاءمشترک بین دو واحد واژگانی خریدن و فروختن است  آنچه

ای فیلمور قصد دارد تا  در واقع با بیان چنین نظریه ست.ه اد( آم2آنچه در جدول )
 نمایدشبکه معنایی ایجاد بازنمایی یکپارچه از معنای کلمه، جمله و متن در یک 

 (.1996پتروک،)
تالش دارد تا به توصیف ساختار موضوعی واحدهای واژگانی  بنیاد قالبشبکه معنایی 

شود بپردازد که در این پروژه تحت عنوان  مانند آنچه حالت و نقش معنایی تتا نامیده می
 گردد. اجزاء قالب دو نوع هستند: مطرح می 1اجزاء قالب
  هستهالف( اجزاء 

 قالب تبادل تجاری: خریدار، کاال، پول، فروشنده  اجزاء هسته -
  ب( اجزاء غیرهسته

 )واحد اندازی گیری( قالب تبادل تجاری: هدف، قیمت، واحد  اجزاء غیرهسته -
که مفاهیم در ذهن اهل زبان دارای ارتباط با یکدیگر و جهان خارج هستند،  طور همان 

 میان درکنند. این ارتباط در اشکال متفاوت  باط برقرار میها نیز با یکدیگر ارت قالب
قالبی در شبکه  (. روابط بینا2010)روپنهوپر و دیگران، های معنایی وجود دارد قالب
 اند: به در جدول ذیل مطرح گردیده بنیاد قالب

 
 

                                                           
1
. frame elements 
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 (80: 2016)روپنهوفر و همکاران،  انواع روابط میان قالبی (3جدول )
 قالب پایین نمودار االی نمودارقالب ب نوع رابطه

 فرزند والدین 1توارث

 فرزند والدین 2استفاده از
 دارای دیدگاه خنثی 3دارای دیدگاه در

 جزئی پیچیده 4قالب فرعی
 مؤخر مقدم 5تقدم

 بیانی دارای حالت 6حالت گرفته از
     

یین و باالی خود ( نوع روابط مطرح گردیده است و رابطه هر گره با گره پا3در جدول ) 
شان از طریق یک یا چند مورد از روابط  با توجه به مفاهیم ها قالباست.  شده مشخص

به  «تشویق و تنبیه»از قالب  «انتقام گرفتن»برای مثال،  هستند.فوق با یکدیگر در ارتباط 

 شود. ارث برده می

گذاری  نظر و نشان، مرحله نهایی بیان واحدهای واژگانی قالب مورد بنیاد قالبدر شبکه 
هایی هستند که دارای  واحد واژگانی واژهحدهای واژگانی است. جمالت دارای این وا

)فیلمور و  باشند مییکسان های معنایی  زمینه مشترک با قالب مفاهیم و پس
در زبان  «انتقام گرفتن»به معنی  revengeواحدهای واژگانی قالب  (.2009بیکر،

انتقام گرفتن، تالفی کردن، مجازات کردن، فیلمور،  ادبنی قالبانگلیسی در شبکه 
 .استی کردن، دادگیری کردن، برگرداندن جوی خونخواهی کردن، کینه

 

 «گرفتن»فعل  بنیاد قالبساختار شبکه معنایی  -4

و « گرفتن»های معنایی فعل  ، قالببنیاد قالبساختار شبکه معنایی  طبق براین تحقیق 
دهد که در این بخش به بحث و بررسی آن  بررسی قرار میمورد را ها  روابط میان آن

بنیاد،  بر اساس شبکه معنایی قالب «گرفتن»پردازیم. هدف از بررسی مفاهیم فعل  می
شر از طریق رسم نشان دادن ارتباط میان مفاهیم مختلف یک فعل چندمعنا در ذهن ب

معنی فعل  8 مند انگاره چندمعنایی اصول اساس بر( 1394) شریف .استنمودار 
 دوستان و شریف معانی اصلی در نظر گرفت که عموزاده، کریمی عنوان بهرا « گرفتن»
اند و معتقدند که  معنی سرنمون مشخص کرده عنوان به( یکی از معانی را 122: 1395)

                                                           
1
.  inheritance  

2
. using  

3
. perspective on 

4
. subframe 

5
. precede 

6
. inchoative of 



 1396/87 بهار و تابستان ،1 ۀشمار ،8 سال ،یزبان هایپژوهش

 

 قابل معنی این از واره طرح تبدیل و مجاز همچون استعاره، سازوکارهایی باسایر معانی 
معنی اصلی  1و معنی شماره  1معنی به قرار زیر است 8این  .هستند اشتقاق یا بسط

 :استفعل گرفتن 
 کردن دریافت. 1مفهوم 

 (124: 1395و شریف،  دوستان کریمی)عموزاده،  رسان گرفتم ( نامه را از نامه1
 داشتن نگاه. 2مفهوم 

 (127)ص. ( بچه او را باید گرفت و به زندان کرد2
 گذاشتن ثرا. 3مفهوم 

 (129)ص. گیردمان ( فیلم از همان اول می3 
 پوشاندن. 4مفهوم 

 (130)ص. ( آب همه حیاط را گرفت4 
 کردن پیدا حالتی یا وضع. 5مفهوم 

 و قیافۀ کند غلبه بود داده دست او به که اضطرابی بر بتواند مهربانو آنکه از پیش (5 
 (132)ص. گفتم... و کردم دستی پیش من ... بگیرد آرامی
 کردن تلقی یا فرض .6م مفهو

 (133)ص. ( چقدر او را ساده گرفته بودم6 

 و انجام دادن کردن اجرا. 7مفهوم 

 (135)ص. ( روزه گرفت7 

 شروع. 8مفهوم 

 (135)ص. تگرگ گرفت دفعه یک( 8 
که در جمالت مختلف  است« گرفتن»به کاربرد هر یک از مفاهیم فعل  8-1های  مثال

 شده گرفتهمعنی در نظر  20که فارس نت برای فعل گرفتن در شبمعانی متفاوت دارد. 
)عموزاده، « گرفتن»مند فعل  از آنها در انگاره چندمعنایی اصول هرکداماست که 

 اساس بر. است قرارگرفته الذکر فوق( در یکی از طبقات 1395تان و شریف،دوس کریمی
بزرگ   فی که از فرهنگو با توجه به تعاری« گرفتن»های فوق در ارتباط با فعل  داشته
بر  «دریافت کردن»با مفهوم  ( در اختیار داریم انگاره معنایی این فعل1381) سخن

 زیر خواهد بود: صورت به بنیاد قالباساس شبکه معنایی 
 

                                                           
 8( 1394دارای معانی بسیار است که به دلیل ارتباط معنایی بسیار در برخی از معانی، شریف )« گرفتن»فعل  .1

 ست.معنی اصلی در نظر گرفته ا 8گرفته است و بقیه معانی را زیرمجموعه  در نظر یواصلمعنی را متمایز 
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 تعریف قالب -الف

 خودش و بدون ارتباط زمینه پس قالب با ارتباط در واژه، معنای ،یقالب شناسی معنی در 
 تجربه بر متکی هایی واره طرح صورت به واژه معنای .شود می تعریف دیگر، هایواژه با

)روپنهوفر و  ها هستند قالب همان ،ها واره طرح اینو  گیرد می شکل جهان در که است
 .(2016دیگران، 

 قالب: گرفتن )دریافت کردن(

 تعریف
دریافت چیزی، از عنصر مبدایی حرکت نماید و توسط عنصر مقصد دریافت شود. عمل 

 1پذیر کننده و کنش کننده، ارسال نت(. این قالب دارای اجزاء دریافت فارس) چیزیکردن 
 2هر شی ملموس یا انتزاعی( است.)

 اجزاء قالب -ب

، کنشگر) کنشهای معنایی،  نقش بر اساس( هریک از اجزاء قالب را 1967) فیلمور 
 مقصد و مسیر( و تجربه ،مبدأپذیر، مکان،  )کنش پذیرنده، ابزار(، حرکت و مکان

و برخی   هستهگر، محرک، محتوی( و غیره مطرح نموده است که برخی اجزاء  )تجربه
حرکت، دارای  حوزهدر « ونقل حمل»باشند. برای مثال قالب  می  هسته غیراجزاء 
که با این قالب دارای  3های فرعی قالب تک تک، ابزار حمل و مسیر است. کننده حرکت

 ؛(1947)فیلمور، های معنایی یا اجزاء قالبی مذکور را دارند ستند، نقشرابطه توارث ه
قالب هستند و مفاهیمی از قبیل  هسته، ابزار حمل و مسیر اجزاء کننده حرکتبنابراین 

که در چهارچوب  طور همان باشند. زمان، هدف، محرک و غیره اجزاء فرعی قالب می
و اجزاء   : اجزاء هستهاستنوع اجزاء دو  هر قالب داراینظری این پژوهش بیان گردید، 

های مربوط به هر یک از  همراه با مثال «گرفتن»این اجزاء در قالب فعل  . غیر هسته
 ؛باشند به شرح زیر می است، شده مشخصاجزاء که با خط زیرین 

 

  اجزاء هسته 
 مانند: ؛گیرد پذیر به وی تعلق می موجودی که کنش: پذیرا

 گرفت که دیگران به وجد آمدند. توجهی قابلپاداش  در جلسه اولین فرد حاضر( 9

                                                           
1
. Theme  

ای که نقش این اجزاء را ایفا  گردد که در جمالت نمونه هر سازه در شبکه هریک از اجزاء با یک رنگ مشخص می .2

 کند مشخص باشد.  می
3
. subframe 
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 مانند: ؛شود آن انجام می روی برشی ای که تغییر مالکیت  :پذیر کنش
 رسان گرفتم. را از نامه نامه)من(  (10

 

  هسته غیراجزاء 
 مانند: ؛پذیر زمان دریافت کنش: زمان
 .ها را در کالس از آنها گرفتم من کتاب دیروز (11
 مانند: ؛پذیر مکان دریافت کنش :انمک
 درس از آنها گرفتم. در کالسرا  ها کتابدیروز من ( 12

 مانند: ؛دلیل انجام فعل :علت
 را از داروخانه گرفتم. هایش قرصو من رفتم و  سرماخورده بود شدت به (13

 مانند: ؛شود عمدی برای انجام عملی در نظر گرفته می طور بههدفی که : هدف
 .تا اول خوش بداند چه اتفاقی افتاده استرسان گرفت  ه را از نامهنام (14

 مانند: ؛کننده ارسال
 گرفته بود. مدیر مدرسهای از  پدرم نامه سرگشاده (15

آن در حال جریان  زمینه پیشدر  شده بیان: هر موقعیتی که در هنگام انجام قالب شرایط
 مانند: ؛است

 تحویل گرفتم.را  ها ، من همه کتابرفته بود باال شدت بهها  قیمت که درحالی (16
 مانند: ؛نماید عمدی نقش ایفا می طور به کنشگرای که در آن  : شیوهروش

 توانستم سود پولم را بگیرم. با بررسی بسیار (17
بعد از انجام فعل در آن قرار  پذیر کنش همو  کننده دریافتحالتی که هم  :نتیجه

 مانند: ؛گیرند می
 .تبلیغاتی انجام دهید گونه هیچشما نباید بعد از گرفتن آن،  (18

 مانند: ؛پذیر قبل از ارسال به آن تعلق داشته است فرد یا مکانی که کنش :منبع
 گرفتم. پستچیبار را از  (19

را در جمله  غیر هستههای معنایی اجزاء هسته و  هریک از نقش 19-9های  مثال
 .استهای اجتماعی تویتتر و یوتیوب  ه از شبکهها برگرفت مشخص کرده است. مثال

 

 روابط میان قالبی -پ
 کردن ردوبدل واره طرح، سویه یکمحرک توارث از: 
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، ، دریافت کردنکردن، وصول نگردآوری کردن، خرید: وسیله بهشود  به ارث برده می
 ن، تصاحب کردن، پذیرفتنتحویل گرفت

 حالت گرفته از: مالکیت
 

 یواحدهای واژگان -ت
تحویل گرفتن، دریافت کردن، تصاحب کردن، اقتباس کردن، سلب کردن، بازداشت 

 وصول کردنذ کردن، اکتساب کردن، ، پذیرفتن، برداشتن، اتخاکردن

 واحدهای واژگانی: گذاری نشان -ث
گذاری نحوی  یک جمله به همراه نشانهدر این قسمت برای هرکدام از واحدهای واژگانی 

بنیاد فعل فارسی  کر است که در شبکه معنایی قالبذ شایانگردد.  یو معنایی آن بیان م
گردد. برای مثال واحد  شده و ظرفیت هر فعل مشخص می گذاری نشانهچندین جمله 

 «:تحویل گرفتن»واژگانی 
 

 های نحوی و معنایی نقش (4جدول )
 گذاری شده جمله نشانه منبع 1
 ،مفعول حرف اضافه گروه حرف اضافه،] [این تبلت را پذیر کنش ،مفعول گروه اسمی،][راپذی ،فاعل گروه اسمی،] های اجتماعی شبکه 2

 ]با فاعل محذوف مطابقت ـم [گرفت [از پستچی بر کنش
گروه ] [های مرکز را کتاب پذیر کنش ،مفعول گروه اسمی،] [سه روز متوالی زمان ،قید گروه اسمی،] های اجتماعی شبکه 3

 ]مطابقت با فاعل محذوف ـم [گرفت می [بنده اپذیرنقش فاعلی، اسمی، 

 [در کل روز زمانقید، گروه حرف اضافه، ] [کارمندان محترم این بخش پذیرا، فاعل گروه اسمی،] های اجتماعی شبکه 4
از بخش  مبدأ مفعول حرف اضافه،گروه حرف اضافه، ] [سه پاکت کنش پذیرمفعول، گروه اسمی، ]فقط 

 ]ابقت با فاعل مط ـند [گرفت [درآمدها
های مربوط به  تمام کتاب پذیر کنشمفعول، گروه اسمی، ] [در کتابخانهمکان  ،قید گروه حرف اضافه،] های اجتماعی شبکه 5

 ]مطابقت با فاعل محذوف [ گرفت و خواند [نقاشی را

برای مطالعه بیشتر این  هدففه، مفعول حرف اضاگروه حرف اضافه، ] [استادم پذیرا، فاعل گروه اسمی،] های اجتماعی شبکه 6
گروه ]  [برای من مقصدمفعول حرف اضافه، گروه حرف اضافه، ] [آن را پذیر کنشمفعول،، گروه اسمی]،[منبع

 ]مطابقت با فاعل [ گرفت [از مرکز مطالعات مبدأمفعول حرف اضافه، حرف اضافه، 

گروه حرف ] [های هوایی خود را بمب پذیر کنشمفعول، سمی، گروه ا] [ها آن  پذیرافاعل، گروه اسمی،] های اجتماعی شبکه 7

 .]مطابقت با فاعل ندـ[گرفت می [از آمریکا و روسیه مبدأمفعول حرف اضافه، اضافه، 
      

روه گ دو همواره دارای« گرفتن»گردد فعل  ( مشاهده می4) که در جدول طور همان
که این دو نقش در  استذیر پ در نقش کنشدیگری  در نقش پذیرا و یکی  استاسمی 

درک مفهومی کاملی از آن  توان می آنهاو از طریق  خورد ساختار جمله نیز به چشم می
تواند حذف گردد و فاعل  پذیرا به دلیل نقش فاعلی میعنصر معنایی آورد.  به دستفعل 
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شناسه متصل به فعل که در تطابق با فاعل نقش فاعلی را زیرا  ؛باشدجمله  محذوف
پذیرا+  ،«گرفتن»فعل   هستهاجزای بنابراین الگوی  ؛دهد نشان می همواره وف استمحذ

در  زیرا ؛دقرار دار غیر هستهدر بین اجزاء  کننده ارسالیعنی  مبدأ. است فعلپذیر+  کنش
، همچنان بیان نگردیده است مبدأاینکه  باوجود شده گردآوریبسیاری از جمالت پیکره 
   اجزاء هسته درون را مبدأتوان  بنابراین نمی ؛ا در اختیار داریمیک مفهوم کاملی از فعل ر

 .قرار دارد غیر هستهزاء در بخش اججایگاه آن قرار داد بلکه « گرفتن»فعل 
 به معنی دریافت کردن« گرفتن»قالب فعل  :(2) نمودار

 
 یافتارسال و دربه معنی « کردن ردوبدل»توارث از قالب م ( فعل گرفتن2در نمودار )  

 سویهیک-فرایند ارسال و دریافت برای چنین فعلی شامل محرک .استچیزی  کردن
صورت که یک چیز یا شی  بدین .نمایند می ردوبدلکه یک چیز یا شیء ملموس را  است

که در این ی واحدهای واژگانی ابر بنابراین ؛گردد ملموس توسط یک شخص دریافت می
مرکز نقطه ت)گیرنده(  ی از مشارکانتنها یک پذیر عالوه بر کنشقالب قرار گرفته است، 

این فعل گر به ایک فعل چندمعنایی است، « گرفتن»با توجه به اینکه فعل  فعل است.
کنیم باشد، قالب معنایی و  و پرداختن پول بابت چیزی که دریافت می« خریدن» معنی
متفاوت  (2)نمودار در  «گرفتن»که با قالب  شود شامل مینیز های فرعی دیگری را  قالب
دو طرف معامله « محرک دوسویه»با قالب معنایی « گرفتن»دیگر در فعل از طرف  .است
در بین این وجوه اشتراکی نیز  ها این تفاوت باوجود. شوند کردن، فعال می ردوبدل جهت

« گرفتن»فعل  از کاربرد« خریدن»باعث درک مفهوم  شود که دو قالب دیده می
« خریدن»، «گرفتن»مفهوم خریدن را در سه واحد واژگانی  21-19ی ها مثال .گردد می
 د.نده نشان می« معامله کردن»و 
 .]پذیرا  مـ[خرید ]پذیر کنش تحریر لوازم[ ]ور بهره سرپرست برای کودکان بی[( 19) 

 .]پذیرا مـ[گرفت ]مبدأ بازار چهارشنبهاز [ ]پذیر کنش  سه کیسه برنج[( 20) 

 .]پذیرا مـ[را معامله کرد ]پذیر کنش این گوشی موبایل[ ]زماندیروز [( 21) 
 «گرفتن»و  « کردنمعامله »، «خریدن»کاربرد واحدهای واژگانی  21-19های  مثال     

دهند.  )خریدن( را نشان می پول ازاکردن به  ردوبدلمفهوم  دارای «گرفتن»در قالب 



 (1997) فیلموراد بنی شناسی قالب در زبان فارسی: رویکرد معنی« گرفتن»روابط معنایی فعل / 92

 

ست اما مفهوم جمله ا نشده بیان 21و  19)فروشنده( در جمالت  مبدأاگرچه 
 ؛است شده پرداخت مبدأپذیر چیزی به  این است که به ازای دریافت کنش دهنده نشان

، «خریدن» هر سه واحد واژگانی، ذکرشدههای معنایی  با توجه به نقشبنابراین 
گیرند. جایگاه  قرار مییکسان در یک قالب مفهومی  «معامله کردن»و « گرفتن»

 است. شده دادهنشان  (3)و قالب مرتبط به آنها در نمودار واحدهای واژگانی مذکور 
 شده دادهاز دو قالب معنایی مختلف نشان « گرفتن»(، دو واژه 3و  2در نمودارهای )

« تحویل گرفتن»به معنی « گرفتن»است که هرکدام متوارث از یک قالب متمایز است. 
 که درحالیاست. « یهیکسو-محرک»و در پی آن « ردوبدل»متوارث از قالب معنایی 

و در پی آن « انتقال مالکیت کاال»متوارث از قالب معنایی « خریدن»به معنی « گرفتن»
« گرفتن»دهد که  ( نشان می2. نمودار )است« دوسویه-محرک»و « فرایند خرید کاال»

نشأت « دریافت کردن»در مفهوم « گرفتن»های متفاوتی با  از قالب« خریدن»در مفهوم 
 است «تبادل تجاری»نیز از قالب  « کاالانتقال مالکیت »زیرا سرچشمه قالب  ؛گیرد نمی

 مشهود است.   کامالًها  و در نمودارهای موجود وجود رابطه معنایی ما بین این قالب
 

 به معنی خرید کردن« نگرفت»فعل  (: قالب3)نمودار 

        

در دو مفهوم مختلف  «گرفتن»( ساختار قالب فعل 3( و )2دو نمودار )در      
رتباط معنایی میان این دو فعل نمودارها به معنی عدم اجداگانه  رسماست.  شده ترسیم
که اگر دو  با یکدیگر ارتباط معنایی دارند« گرفتن»در واقع دو مفهوم فعل . نیست

« گرفتن»متوجه ارتباط معنایی این دو فعل  راحتی بهنمودار را به یکدیگر متصل نماییم، 
( ترسیم 4مودار )ن صورت بههای فوق که  نموداردر  شده بیانساختار کلی هیم شد. خوا
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 .کشد با یکدیگر به تصویر می دو معنی ذکرشدهارتباط میان این دو فعل را در  ،شود می
دریافت »و « خریدن»را در دو مفهوم « گرفتن»دهد که آنچه فعل  ( نشان می4نمودار )

باشند که  یکسان  در این دو قالب می  ود اجزاء هستهنماید، وج قابل درک می« کردن
در بین دو   است. یکسانی اجزاء هسته« کردن ردوبدل واره طرح»آن قالب والدین  منشأ

های زیرین مانع درک ارتباط معنایی  های مربوط به قالب مفهوم باعث گردیده که تفاوت
 بین دو این مفهوم نشوند. 

 

 یکدیگر با« گرفتن»و ارتباط دو فعل کردن  ردوبدل ( ساختار کلی قالب4نمودار )

         

دارای ارتباط معنایی با یکدیگر هستند. « گرفتن»( دو فعل 4با توجه به نمودار )       
های  ( معتقد است که برای فهم ساختار معنایی فعل، درک ویژگی1982) فیلمور
دهند و  ی موقعیتی را نشان میها ها نقش آن ضروری است. قالب ای واره طرحهای  صحنه

 باهای موقعیتی مشترک هستند دارای مفاهیم مرتبط  و نقش واره طرحافعالی که دارای 
« گرفتن»بنابراین دانستن معنی هریک از افعال  ؛(1996)پتروک، باشند می یکدیگر

محرک »، «یکسویه-محرک»، «تجاری تبادل»های  مستلزم دانستن معانی قالب
های موقعیتی موجود  که از طریق نقش هاست آن غیر هستهای هسته و اجزو « دوسویه

شوند  دهند و باعث می بشر را تشکیل می ها مفاهیم ذهن . قالباستدر ذهنی قابل درک 
 قالب وسیلۀ به که ای تجربه دانش ودرک نمایند.  یکدیگر بامعانی را که افراد ارتباط 

و درک مفهوم  بازنماییرا برای  انگیزه و زمینه پیش شود، می فراهم «تجاری تبادل»
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ذهن  در را قالب ،واحدهای واژگانی دیگر، طرف ازو  دنمای می واحدهای واژگانی ایجاد
 انگیزانند. برمی شنوندهیا  گوینده

که با دو مفهوم  بیان گردیده است« گرفتن»( مفهوم دیگری از فعل 22) مثال در       
 دارد.وت معنایی تفا« گرفتن»( فعل 3 و 2نمودار )

 .]پذیرا مـ[ـروگرفت ]پذیر کنش منظورت[( 22) 
 .]پذیراـم [را گرفت ]پذیر کنشداستان [ ]زمانقصه بافتن  ها زمان بعد از ساعت[( 23)

که از مفهوم جمله  طور همان. است« منظورت رو متوجه شدم»( به معنی 22مثال )     
اطب معنی کالم او را درک کرده و مخ است نمودهمشخص است، یک نفر کالمی بیان 

 نیستشده و مخاطب دریافت کرده، دارای موجودیت ملموس  ردوبدلاما آنچه  ؛است
( 23در مثال ) که توسط مخاطب دریافت شده است. بلکه منظور و هدف گوینده است

که دارای موجودیت  استدهنده منظور و هدف بیان چیزی  نشان« داستان»نیز کلمه 
دارای اجزاء  همواره نیز« درک کردن»در مفهوم « گرفتن»فعل بنابراین   ؛انتزاعی است

که باعث قابل درک شدن این فعل در مفهوم  است )انتزاعی( پذیر پذیرا و کنش هسته
را و « درک کردن»به معنی « گرفتن»( قالب معنایی فعل 5در نمودار )گردد.  جدید می

 است. شده ترسیمهای باالتر آن  قالب
 «درک کردن»به معنی « گرفتن»( قالب معنایی فعل 5) نمودار

        

، دارای شده بیاندر سه معنی « گرفتن»شود افعال  ( مشاهده می5در نمودار ) طور همان
هایی که در هنگام کاربرد  باشند. این سه فعل علیرغم تفاوت رابطه معنایی با یکدیگر می

باشند که آنها را به یکدیگر مرتبط  ز میهای مشترکی نی در جمالت دارند، دارای ویژگی
 ردوبدل»در اجزای هسته « گرفتن»کرده است. ویژگی مشترک این سه مفهوم فعل 



 1396/95 بهار و تابستان ،1 ۀشمار ،8 سال ،یزبان هایپژوهش

 

های  ویژگی بر اساسفرد  که هنگامی( معتقد است که 1947) . فیلموراست« کردن
 شناسد، درک سایر مفاهیم مفهومی را می  ها، اجزای هسته و قالب ها واره طرحموقعیتی، 

 فعلبنابراین درک  ؛گردد ها تسهیل می مرتبط، از طریق ایجاد ارتباط میان سایر قالب
اجزاء هسته آن  چراکه رسد. کار دشواری به نظر نمی« درک کردن»به معنی « گرفتن»

 یکسان است.« دریافت کردن»و « خریدن»در مفاهیم « گرفتن»با اجزاء هسته فعل 
در سه  معنی مذکور از یکدیگر در  «گرفتن»های  لببه دلیل مجزا بودن جایگاه قا     

شناسی قالبی به دنبال اثبات رابطه معنایی در  ضمن وجود ارتباط بین آنها، نظریه معنی
رفع ابهام معنایی کمک شایان  های نظامتواند در ایجاد  و می استکلمات چندمعنا 

ت رفع ابهام معنا در های بسیاری جه برنامه رو ازاین(. 1947)فیلمور، توجهی نماید
 ها برگرفته از نظریه فیلمور ای صورت گرفته است که بسیاری از آن رایانه های سامانه

 ( بوده است.1975) ( و نظریه قالبی مینیسکی1985، 1982، 1976،1977)
 

 ریگی نتیجه -5

 دریافت»در سه مفهوم « گرفتن»بررسی چندمعنایی فعل  در ارتباط با پژوهش حاضر
در این پژوهش  .استو ارتباط میان این مفاهیم « درک کردن»و « یدنخر»، «کردن

ابتدا مشخص گردید و سپس جمالتی که  غیر هستهو  هستهعل و اجزاء قالب ف فیتعار
ها مشخص  این افعال در آن کاربرد داشتند مورد بررسی قرار گرفتند و روابط میان قالب

سیم گردید و تر مرتبطهای  راه با قالبهمنمودار قالبی هر یک از مفاهیم  درنهایتشد. 
بسیاری  کهحاکی از این است  آمده دست بهها مشخص شد. شواهد  رابطه میان این قالب

با یکدیگر  متفاوتهای  های مختلف و در قالب از جنبهدر افعال چندمعنا ها  از قالب
مفهوم  به توان میافعال زبان،  بنیاد قالبدارند. از طریق شبکه معنایی اشتراک 

 3و  2نمودارهای . نمودو ارتباط آنها را با سایر افعال درک  یافت دستفعل  ای واره طرح
هستند  تاییچندمفهوم و  فعلیای از دو قالب معنایی را که دارای صورت یکسان  خالصه

این رابطه همان های معنایی نشان داد.  ا سایر قالبرابطه آنها را ب ید وکش به تصویر 
 بهو باعث ارتباط مفاهیم مختلف  نقش بسته استه در ذهن اهل زبان چیزی است ک

 ویک فعل با چندین معنا و چند قالب متفاوت است « گرفتن»فعل گردد.  می یکدیگر
افعال دارای  بنیاد قالبه در شبکه مشترک بوده ک واره طرحدر برخی از معانی دارای  البته
یک قالب معنایی مشترک را تشکیل  و گیرد در زیر یک قالب قرار می ،مشترک واره طرح
 طبق بر انند گرفتن، تحویل گرفتن، دریافت کردن، اکتساب کردن و غیره.د؛ مده می

میان مفاهیم مختلف افعال چندمعنا، در مقاله اثبات گردید که  شده مطرحفرضیات 



 (1997) فیلموراد بنی شناسی قالب در زبان فارسی: رویکرد معنی« گرفتن»روابط معنایی فعل / 96

 

قش یک فعل ن مفاهیمهای معنایی در تعیین  ارتباط معنایی وجود دارد و اجزاء قالب
از طریق  شده بیانو باعث ارتباط معانی و درک بیشتر مفاهیم  نماید ای ایفا می عمده

 گردند. افعال چندمعنا می
 

 نوشت پی
که توسط نگارنده این مقاله در حال انجام  (VFN) فارسیفعل زبان  بنیاد قالبپروژه ساخت شبکه معنایی  .1

قالب را  70های اجتماعی مورد بررسی قرار داده و  ز شبکهجمله برگرفته ا 1000فعل را در بیش از  200 است،
در حال ساخت است(  اکنون هم) برای افعال زبان فارسی در مرحله اولیه ایجاد کرده است. دستاوردهای این پروژه

ت که تحت عنوان شبکه معنایی معانی قالبی آنها خواهیم داش بر اساس( یک منبع واژگانی 1موارد زیر خواهد بود: 
که شامل توصیفی  VFNافزار مربوط به  نرم. 2. گردد معرفی می (Verb-FrameNet-VFN) )بنیاد افعال  قالب

ها است که در پردازش زبان طبیعی بسیار مفید  در این قالب کننده شرکتو توصیفی از عناصر   ساختار  مفاهیم پایه
 است.
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 .سمت ،چهارم
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