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  دهكيچ
د مطابق با قواعد خاص هر زبان يبا يه مكها  ان آنيگر و ارتباط ميديكنار كح واژگان درينش صحيچ

ـ ، ا)1959ر ي يتن(ت ي ظرفيةدر نظر. دهد يل مك منسجم را شي عبارت زبانيكرد، يصورت گ  ن قواعـد  ي
 كگـر در ي دياز سـو  . شوند يف م ي درون جمله تعر   يها ان آن و سازه   ي م ةت فعل و رابط   يزكبراساس مر 

 قالـب  يك ي، با تداع  )1976لمور  يف( قالب   ي معناشناس ية نظر ي منسجم، بر مبنا   يگفت زبان   پاره يكبهتر  
 جملـه حاصـل     ةل دهند كيان عناصر تش  ي م يي گرفتن ارتباط معنا    و در نظر   ي هر عبارت زبان   يخاص برا 

 يهـا   گونـاگون در چـارچوب     يها  افعال زبان  يي و معنا  يت نحو ي ظرف يا  مقابله يت بررس ياهم. شود يم
 و يعـ ي، پردازش زبان طبيني و ماشي دستة مختلف از جمله ترجم    يها نهي آن در زم   يياراكمطرح شده  و   

ـ       يهمچن -يت افعـال فارسـ  يـ  ظرفي تقـابل  ةنامـ  ن واژه ير آن داشـت تـا بـر تـدو         ن آموزش زبان، مـا را ب
 نامـه و اجـزاي     در مقالة حاضر، قصد داريـم شـيوة تـدوين ايـن واژه            . همت گماريم ) PEVV(انگليسي

 يهـا  له تفـاوت  ين وسـ  يم و بد  يده نشان  » ردنكپر  « افعال قالب    يز بر برخ  ك آن را با  تمر     ةل دهند كيتش
 .  ميشكر يتصو ها را به ر آن و برابيت افعال فارسيظرف

ت يـ ، ظرف يت نحـو  ي، ظرف يا  مقابله ي قالب، بررس  ي معناشناس ية، نظر ي دستور وابستگ  :ي كليدي ها واژه
 .ييمعنا

__________________________________________________________________ 
* E-mail: rezvan_motavalian@yahoo.com 

** E-mail: soorena.april@gmail.com 



 1395تان پاييز و زمس، 2، شمارة 6دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 450

  مقدمه -1
. هاسـت  گفـت   گفتـار بـشر، انـسجام درون پـاره       يها يژگين و ين و بارزتر  يتر ياتي از ح  يكي

هم مـرتبط باشـند و       گفت به   پاره يك درون   ي واژگان يها د تمام صورت  يگر، همواره با  يان د يب به
 يـة ه بـر پا   كـ  ين وابستگ يا). 2003 1كملچو(ان عناصر آن وجود داشته باشد       ي م ي وابستگ ينوع

ژه در  يـ و ، بـه  يشناس رد، در علم زبان   يگ يل م ك ش ي نحو يها  عناصر و صورت   يان معنا يرابطه م 
 و روابـط  ي نحـو يها ي وابستگيل تقابةت مطالع ياهم.  در خور توجه است    يا  مقابله يها يبررس
 ياريشناسان بـس  شور، زبانكه در خارج ك جمله تا بدانجاست ةل دهندكيان عناصر تشي م ييمعنا

 ي تقـابل  يهـا  نامه ن واژه يتدو را به ...)  ،  2013 3ن و توروسداگ  يدي،  ا  22010چر و اگل    يمانند ف (
 توانـد  يمـ  ييسـاختارها  درچه ژهوا يك دهند يم نشان ها نامه واژه نيا.  سوق داده استيتيظرف

ها   دادهيار گرفته شده و بررسك  بهيها  چارچوبيدگيچيهمراه عدم پ ن موضوع بهيا. رديگ قرار
هـا و    تفاوتةآموزان دربار  زبانيها پرسش ها به نامه گونه واژه ني، باعث شده ا يا صورت مقابله  به

 كمـ كها    بهتر آن  يريادگي ق به ين طر ي ا ها پاسخ دهد و از      و زبان دوم آن    ي زبان بوم  يها شباهت
 در پـردازش    يرد مـؤثر  كاركـ  يي و معنـا   ي نحو ي تقابل يتي ظرف يها گر، فرهنگ ي د ياز سو . ندك

هـا در     سـازه  يي معنـا  يهـا  ار نقش ك خود يها، بر چسب زن    ار متمم كص خود ي، تشخ يعيزبان طب 
 ةنيزم در نونكتا هك يعددمت مطالعات رغم ين وجود عليبا ا.  دارنديني ماشةجمله و بهبود ترجم

 يزبـان فارسـ   از ريـ  غييهـا  زبان در  افعالييومعنا ينحو يها تيظرف يا مقابله يبررس و نييتع
ترجمـه و علـوم    آمـوزش،  همچون يموضوعات در ها آن جينتا ةگسترد اربردك و است انجام شده

صورت  نهيزم نيا رد يچندان يها تالش يفارس زبان در متأسفانه ده است،ي به اثبات رسيانشيرا
ت يـ  ظرف ي تقـابل  ةنام ن واژه ي تدو يه برا كن موضوع، ما را بر آن داشت        يت ا ياهم. نگرفته است   

ت يـ  ظرفيـة  نظريه بـر مبنـا  كـ ن برنامه يدر ا. مي برداري گام PEVV(4 (يسي انگل -يافعال فارس 
ت ين ظرف نوكصورت گرفته، تا    ) 1976(لموري قالب ف  ي معناشناس يةو نظر ) 1959(5ري ين تن يلوس
.  شده استي بررسيا صورت مقابله ها به  آنيسي و معادل انگل   ي فعل فارس  104 يي و معنا  ينحو

ـ    ي ظرف ي تقابل ةنام ن واژه ي حاضر، مراحل مختلف تدو    ةدر مقال   افعـال قالـب     ي برخـ  ةت را با ارائ
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 ي نظـر  ي مطالعات و مبـان    ةنيشي پ ين منظور پس از بررس    يبد. ميشك ير م يتصو به» ردنكپر  «فعل  
شوند  يارائه م چهارم بخش ها در  و نمونهي اختصاريها ار، نشانهك در بخش دوم و سوم، روش

 ن برنامـه يـ ا در شـده   انجامةمطالع از حاصل يريگ جهينت و يبند جمع به پنجم ان، بخشيو در پا
  .ابدي يم اختصاص

 نيشي مطالعات پ-2
  يتـ ي ظرفيهـا  نامـه  رفته، واژه صورت گيها  خواننده با تالشييمنظور آشنا ن بخش بهيا در
 مطالعـات  بخش دو در مباحث نيا .شوند ي ميمعرف ها زبان ريسا و يفارس زبان ن شده دريتدو

 ي تقابليها ينبود بررس ليدل به يداخل مطالعات بخش. اند شده مي تنظيمطالعات خارج و يداخل
 ي فارسـ يتـ ي ظرفيهـا  نامـه  ژهوا يعنـ ي زبانه ك مطالعات تيمعرف تنها به نه،ين زميدو زبانه در ا

 زبانه، كت ، سه نوع مطالعاتيخارج مطالعات بخش باره، در نيه دراكشود حال آن  يم محدود

 .م يزبانه را شاهد سه و زبانه دو

 ي مطالعات داخل-1-2
 صورت نگرفته است و     يار چندان ك يت در زبان فارس   ي ظرف ي تقابل ةنام ن واژه ي تدو ةنيدر زم 

نامة تقابلي ظرفيـت     نخستين تالش براي ارائة واژه    ) PEVV(در مقالة حاضر    مة معرفي شده    برنا
 يت نحويه افزون بر دو زبانه بودن، ظرف كرود   يشمار م  ها  به    آن يسي و معادل انگل   يافعال فارس 

 يتـ ي ظرفة زبانكن وجود قدمت مطالعات تيبا ا. دهد ي افعال را همزمان مد نظر قرار مييو معنا 
بـر  ) 2001 (يو احـد  ) 1978 (ي توسط مهاجر قمـ      صورت گرفته  يها يبررس ه ب يدر زبان فارس  

اند، بعـدها توسـط      ردهك ي را بررس  ي واژگان فارس  يت نحو يه تنها ظرف  كن مطالعات   يا. گردد يم
 ةريك دادگان، پ يها، با همت گروه پژوهش     افت و سرانجام بعد از مدت     يادامه  ) 1385(زاده   بيطب

 برچـسب   ة جمل 30000 يه حاو كره  يكن پ يعرضه شد، در ا   )  1390(  در سال     ي نحو يوابستگ
ب، كـ  از جمله فعل ساده، مر  ي واژگان، انواع افعال فارس    ي و صرف  يخورده شامل اطالعات نحو   

 هر  ةر وابست يها مشخص شده است و عناصر وابسته و غ         ت آن ي و ظرف  ي و عبارات فعل   يشونديپ
هـا   نوع متمم  ن، به يهمچن. ده است يف گرد يت توص ي ظرف ية و نظر  يفعل در قالب دستور وابستگ    

ره و در سـال     يكن پ يد ا يان تول يدر جر . ز اشاره شده است   يها ن   بودن آن  ي و اجبار  ياري اخت يعني
ه كـ نامـه    ن واژه يـ ا. ز ارائه شد  ي ن ي افعال فارس  ي نحو يتين نسخه از فرهنگ ظرف    ينخست) 1391(

ـ  يت نحـو  ي ظرف يرود، دارا  يشمار م   به ي زبان فارس  ي نحو ي وابستگ ةريك از پ  يمحصول ش از ي ب
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 افعـال  ي نحـو ي وابـستگ ةريكـ  پيعنـ ين دو محـصول،  ي ايلكبه طور   .  است ي فعل فارس  4500
ه بـا   كـ انـد     دادگان ي از گروه پژوهش   ييها ارك ي افعال فارس  ي نحو يتيز فرهنگ ظرف  ي و ن  يفارس
ـ   بر خط دادگان عرضه شـده ة در سامان  ي اطالع رسان  ي شورا ةرخانيت دب يحما  يهـا  يژگـ يو. دان
 متعدد قابل مـشاهده  يها ن سامانه، در قالب مثاليادشده در ايره و فرهنگ    يك پ ي و نحو  يتيظرف

  . 1اند يعي پردازش زبان طبةنين زمي و همچني مؤثر در اهداف آموزشيردكارك ياست و دارا
تـوان   ي، مـ  ي واژگـان فارسـ    ييت معنـا  ي ظرف ة ارائ ة صورت گرفته دربار   يها  تالش ةنيدر زم 

 يـة  نظر يه  بـر مبنـا     كـ رد  كـ ، اشـاره    2ي، در زبـان فارسـ     )م نـت  يفـر (اد  يبن  قالب يي معنا كةشب به
 يانـش ي را يا ، سـامانه  يي معنا كةن شب يا.  شده است  يطراح) 1976لمور  يف(اد  يبن  قالب يمعناشناس

 65ن سـامانه،    يـ نون در ا  كتـا .  شده است  يانداز  راه 3نت مي فر يسيگاه زبان انگل  يرو پا يه پ كاست  
 واحـد  340  در "يعواطـف و شـاد  " بـا مفهـوم   ي صفات زبان فارسـ  ي برخ ي برا ييب معنا قال

اشـاره  ) 1394(اران كـ  و همييب لـو يـ ه ناكـ در واقع همـانطور  . اند ن شدهيي تع ، مرتبط يواژگان
ـ  يشناس  هستان يك ةن سامانه  ارائ   ي ا يانداز اند، هدف از راه    ردهك  صـفت در  ي دسـتور ة در مقول
 .  بوده استيشاد عواطف و يها نهيزم

  ي مطالعات خارج-2-2
 يهـا   از واژه نامـه يبرخـ   انجام شـده، بـه  ي مطالعات خارج  يفراوان ن بخش با توجه به    يدر ا 

 4 لئـود  كواژه نامـه مـ    : م داشـت  ي خـواه  ي اجمـال  يزبانه، دو زبانه و سه زبانه نگاه       ك ت يتيظرف
ه در دانـشگاه    كـ  اسـت    يسيـ  برخط از واژگان زبان انگل     ي نحو ةنام  واژه يك،  )1994(ارانكوهم

ن سـامانه،   يـ هـدف ا  .  شـده اسـت    ي طراحـ  يشناس  زبان يها  داده ةت موسس ي و با حما   كوريوين
ز يـ  و ن  ي نحـو  يهـا  يژگـ ين منظـور، مجموعـه و     يا به. انه است ي را كمك  به يعيپردازش زبان طب  

ه كـ نـه   گو نيـ بـه ا  . ق در آن ارائه شده است     ي دق يا گونه  به يسي زبان انگل  5المك ي اجزا يها متمم
 و  يژگـ ي و 5ها    فعل ي متمم و برا   14 و   يژگي و 7ها    صفت ي متمم، برا  9 و   يژگي و 9ها    نام يبرا

__________________________________________________________________ 
سـولي و همكـاران    ، ر )1391(همكـاران   ديگرو  ، مينـايي بيـدگلي      براي اطالع بيشتر مراجعه شـود بـه رسـولي           . 1
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 يسي فعل پربسامد زبان انگل750ن شامل يچن نامه هم ن واژهيا.  متمم در نظر گرفته شده است      92
گـر از فعـل، صـفت و        ي د يتي ظرف ةنام ،  واژه  )2004(اران  كفرهنگ توماس هربست و هم    . است

 جداگانـه  يالم، مدخل ك ين اجزا ي از ا  يك هر ينامه، برا  ه ن واژ يدر ا .  است يسي زبان انگل  يها منا
ن يـ در ا . هـا اسـت     آن يتـ ي ظرف يهـا   از سـاخت   يه شامل فهرسـت جـامع     كدر نظر گرفته شده     

. ها مـشخص شـده اسـت        بودن آن  ياريا اخت ي ي واژگان و اجبار   يها ، متمم يتي ظرف يها ساخت
  فـراهم آمـده   ي متعـدد يهـا   مثـال 1رمنگـام يب/ لديوبك ةريكز با استفاده از پ  ي هر طرحواره ن   يبرا

 در سال   2كنام پترن بن    به يگاهي، پا )2004(اران  ك هربست و هم   يتي ظرف ةنام  واژه ةدر ادام . است
 يگ طراحـ  يـ تـر اور  يه توسط توماس هربست و پ     كن سامانه   يا.  شده است  يراه انداز )  2009(

ز شـده اسـت و      كـ  متمر يسيـ  واژگان زبـان انگل    يتي ظرف يها ساخت ة مطالع يشده است، بر رو   
 ةبرنام. دهد ي اسم را ارائه م   274 صفت و    544 فعل، 511يتي ظرف يها  از طرحواره  ياملكفهرست  

و بـا   ) 1997(ه از سـال     كـ  اسـت    يي و معنـا   يت نحـو  يـ  ظرف ةنيگر در زم  ي د يا نت، سامانه  ميفر
ن سـامانه،   يا. رده است كار  ك  آغاز به  يلكنشگاه بر  در دا  يانشي علوم را  يالملل ني ب ةت موسس يحما
 قالـب   ي معناشناسـ  يـة  نظر يدهد و بر مبنا    ي را ارائه م   يسي برخط از زبان انگل    ي منبع واژگان  يك
 واژگـان زبـان     يبنـد  به گروه ) 2010و2001ر  يكلمور و ب  ي و ف  1985و1982،  1976لمور  يف(اد  يبن

 يبنـد   طبقـه  يي قالـب معنـا    800 را در    يگـان واحد واژ 10000نت،   ميفر.  پرداخته است  يسيانگل
 ي و نحـو يي معنايها  با نقش  يه همگ كجمله است   135000ن شامل   يگاه هم چن  ين پا يا. ندك يم

  .اند  شدهيبرچسب گذار
رد كـ اشاره  ) 1997(چر  ي ف يتيفرهنگ ظرف  توان به  ي دو زبانه، م   يتي ظرف يها نامه  واژه ةنيدر زم 

 ي افعال آلمان  يي و معنا  ي نحو يها تي ظرف يو جامع بر رو    گسترده   يا  مقابله يه  حاصل بررس   ك
، وجـود  ين دو گـروه زبـان  يـ  انجـام شـده در ا  يا  مقابلـه  يهـا  يج بررسـ  ينتـا .  است يسيو انگل 
ن پـژوهش،  يـ در ا. رده اسـت كـ د ييـ  را تأيسي و انگلي افعال آلمانيها تيان ظرفي م ييها تفاوت

 ةنـ ينامـه در زم    ن واژه يـ د بـودن ا   يـ جبات مف ه مو ك جدول و نمونه ارائه شده       يتعداد قابل توجه  
ن ي تـدو  يز در راسـتا   يـ ن) 1999(3ارانكـ ا هـارا و هم    يكـ ا. رده اسـت  كـ آموزش زبان را فـراهم      

 و ي عبـارات و جمـالت دو زبـان ژاپنـ        يا  مقابلـه  يبررسـ  ، توجه خود را بـه     يتي ظرف يا نامه واژه
هـا از    آنيسيـ  انگليهـا  ل و معـاد ين منظـور، عبـارات ژاپنـ   يـ ا بـه . انـد   معطوف داشته يسيانگل

__________________________________________________________________ 
1. COBUILD/Birmingham 

2. https://patternbank.com 

3. Ikahara, etal 
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 و اصـطالحات و عبـارات       يهـر عبـارت ژاپنـ     . انـد   دوزبانه استخراج شده   ي واژگان يها فرهنگ
 يـك ه در   كـ  يعبـارات . اند  شده يبند مي مجزا تقس  ييها ها، در قالب مجموعه     مترادف آن  يسيانگل

 ي متفاوتيحو نيها ه صورت كاند   ك مشتر يي معنا ي دارا يرند، به طور اساس   يگ يمجموعه قرار م  
ن و  يديـ ا. انـد  يسيـ  جملـه انگل   27000 و   ي جملـه ژاپنـ    28000هـا، شـامل      ن مجموعه يا. دارند

 ةسيـ مقا  بـه  يرد دسـتور وابـستگ    يك رو يه بر مبنا  ك است   يا زبانه  سه ة، مطالع )2013(توروسداگ
ن يـ  ا يسـاز   روشـن  ي پرداخته است و بـرا     كي و تر  ي، فرانسو يسيت واژگان سه زبان انگل    يظرف
، يفي تـصر يمبحـث ونـدها  . ن سـه زبـان ارائـه داده اسـت    يـ  از ا ي متعدد يها ت، مثال حايتوض

ر يـ  يه در تنـ   ك ي نحو يها يبند ن، دسته يچن هم. ن پژوهش است  يگر ا ي د ي موضوع مورد مطالعه  
ن پژوهش مـورد مطالعـه قـرار        ي در ا  "1ييروابط دو دو  "ز  يها اشاره شده است و ن      آن به) 1959(

ه هر سه زبان از لحـاظ  ك نخست آن: ن شرح استي انجام شده بد يها ي بررس ةجينت. گرفته است 
ه هـر   كـ  نيدوم ا . نندك يسان رفتار م  يك ي درخت ي در نمودارها  يفي تصر ي ظهور وندها  يچگونگ

ن ثابـت   يچنـ  دهند؛ هم  ي از خود نشان م    ي مشابه ي رفتارها يرد دستور وابستگ  يكسه زبان در رو   
، يسيـ  سه زبان انگل   ي نحو يدادن ساختارها   نشان يرا ب ي سلسله مراتب  يه ساختارها كشده است   
ن سـاختارها،   يا. اند زان مناسب ي م يك اند، به  ي متفاوت ي زبان يها  خانواده يه دارا ك كيفرانسه و تر  

 يسيـ  فرانـسه و انگل يهـا   و زبانكيان زبان تري مي صوريها اند و تفاوت در هر سه زبان مشابه    
 .ندك يجاد نمي اها  آني در ساختار سلسله مراتبيرييتغ

  يان نظرينب -3
  تي ظرفيةنظر -1-3

ن ي، نخـست  ي نشأت گرفته است، دستور وابستگ     يت از چارچوب دستور وابستگ    ي ظرف يةنظر
 در يصورت خالصه، ارائه شد، اما  پس از مرگ و        و به  1953ر در سال      ي ين تن يبار توسط لوس  

چـر و اگـل   يف(  منتشر شـد  2"يختار نحو سايمبان"نام   بهيتابكصورت جامع در  ، به 1959سال  
2010.(  

 يـك گـر تنهـا    يرد، د يـ گ ي جمله قرار م   يكه در   ك يا  هر واژه  ،)11-13: 1959(ري ياز نظر تن  
 ؛ ندارديه نمود ظاهرك است ي مجاورش ارتباط  يها ان آن واژه و واژه    يه م كست؛ بل ي مجزا ن  ةواژ

__________________________________________________________________ 
1. Binary  

2. Elements de syntaxe structurale 
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هـا،   ان آن ي م يها همراه ارتباط  ها به  ژهن وا يا. ندك ي م كن ارتباط را در   ي ا ين، ذهن آدم  يبا وجود ا  
ده گرفته شود، فقط    ين ارتباط ناد  ي، اگر ا  )1959(ر  ي ياعتقاد تن  به. دهند يل م كساختار جمله را ش   

ن يـ ا.  نحو، از نظر دور مانده است      يعنيها مورد توجه قرار گرفته و بعد مهم آن،            آن يبعد صرف 
چـر  ي، اگل و ف   2013ن و توروسداگ  يديآ(شوند   يم شناخته   يارتباط امروزه با نام روابط وابستگ     

ان هر دو عنـصر از  ي دوگانه و نامتقارن م    ي، روابط ي، روابط وابستگ  )1959(ر  ي ياز نظرتن ). 2010
 ي آن معرفـ ة وابـست يگـر ي اسـت و د    يها عنصر اصل    از آن  يكيه  كاند    جمله يك ةعناصر سازند 

 جمله،  ةل دهند كي تش يها  سازه ي برا يدر دستور وابستگ  ). 2013ن و توروسداگ    يديآ(شود   يم
 بـاالتر و    يگاهي در جا  ين ساختار، عنصر اصل   يدر ا . شود يف م ي تعر ي ساختار سلسله مراتب   يك

 2تر  نييعنصر سطح پا   به1ب عنصر سطح باالتر   ين ترت يا  به ،رديگ ين آن قرار م   ييعنصر وابسته در پا   
، بـا قائـل شـدن بـه         )1959(ر  يـ  يتن. رديگ  يل م ك  ش  3ي سلسله مراتب  يابد و  نمودار   ي يارتباط م 

ر يـ ز"تـر را      نيي پـا  ة و واژ  5"مكحـا "ه در سطح بـاالتر قـرار دارد را          ك يا  ، واژه 4تيمك حا ةرابط
 " آن يجـا   را رد و بـه "گزاره" و  " فاعل"دو عنصر  جمله بهيبند مياو تقس . نامد ي م 6 آن "گروه
  و عناصـر     ي بنـد  يهـا    تمام سازه  ةشيه فعل را ر   كن معنا   يا ند؛ به ك ي را مطرح م   "7ت فعل يزكمر
هـا، در    ان سـازه  يـ ارتبـاط م  . دانـد  ي مـ   فعـل وابـسته    م بـه  يرمستقيا غ يم  يصورت مستق  گر را به  يد

هـا هـستند و       از گـره   يا ، مجموعه ي درخت ينمودارها. شوند يش داده م  ي نما ي درخت ينمودارها
ر يـ  ياز نظـر تنـ    . نـد ك يان عناصـر جملـه را مـشخص مـ         ي م يها، روابط وابستگ   ان گره يارتباط م 

 فعـل،   ي واژگـان  ة آن متعلق به چهار مقول     يها  و وابسته  ي، عنصر اصل  ي، در دستور جهان   )1959(
داند و معتقد اسـت      ي م ي جهان ة مسئل يك را   ين روابط وابستگ  ي همچن يو. دندياسم، صفت و ق   

) 1959(ر يـ  ينت.  وجود داردي جمله، روابط وابستگ  يكان عناصر درون    يها، م   زبان يه در تمام  ك
: 2010چر و اگـل     يف(رد  يگ  يها در نظر م     زبان ي تمام ي برا ييعنوان الگو  ر را به  ي ز ينمودار درخت 

224:(  

__________________________________________________________________ 
1. Superior  
2. Subordinate  
3. Heirachy  

4. government 
5. governer 

6. subordinate 

7. Verb centrality 
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  )1 (ةنمودار شمار

فعل، اسـم، صـفت   " يهاعنوان نشانه ب بهيترت  به I ،O ،A،E، حروف )1 (ةدر نمودار شمار
توانـد  يد مـ  يه هرق كن معنا   يدهد، به ا  يشان م  را ن  ي بازگشت ةز رابط ي ن *E. ار رفته اند  ك به   "ديو ق 

 . وابسته باشديگريد ديق بازهم به
 ةف واحـد و درجملـ  يـ  تعريـك  را بـا  يت و وابـستگ ي، هر دو اصطالح ظرف )1959(ر  ي يتن
  :دهد يح مير توضي زيفرانسو

1) Alfred Parle. 
 Noun v-past-3rd SG 
 Alfred spoke.  

رگـروه آن   ي در ز  Alfred""م را دارد و     ك نقـش حـا    parle"1" ن جمله فعـل   ي در ا  ينظر و  به
دانـد؛   يت فعـل مـرتبط مـ      يـ ظرف  را به  ين وابستگ يل ا ي دل يو. آن وابسته است   رد و به  يگ يقرار م 

ه عمـل  كـ از دارد يـ  نكيمـشار  ت خـود بـه  يـ ل ظرفيـ مك تي بـرا "parle"گـر، فعـل   يعبارت د  به
 يشود و مطابق دستور وابستگ     ير م ، در نقش فاعل ظاه    كن مشار يا. ردن را انجام دهد   ك صحبت

رود  يشـمار مـ     مهـم بـه    ي مبحثـ  يت در دستور وابستگ   ير، ظرف ي ياز نظر تن  . فعل وابسته است   به
 فعل در جـذب     ييت به توانا  ي ظرف يةنظر). 2007وس  ي،به نقل از مت   1-3: 2فصل  : 1959ر  ي يتن(

 را  يداديـ ان، بتوانند رو  كن مشار يه ا ك  يا گونه  به. ندك يان اشاره م  ك از مشار  يتعداد و انواع خاص   
ت خـود   يـ  در ظرف  "sleep" ماننـد    ي مثال، فعل  يبرا. ان آن را دارد   يه فعل قصد ب   كنند  كف  يتوص
 را يا گر جملـه يديكـ نـار  كن دو در يـ ا. دن را انجـام دهـد   يـ ه عمـل خواب   كاز دارد   ي ن يعنصر به
 ).2013نسني(ند ك يف ميه عمل فعل را توصكآورند  يوجود م به

2) John sleeps. 

__________________________________________________________________ 
1. speak  
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ه چه تعداد عنصر كند ك يرا مشخص مي دارد؛ زيزكگاه مريه، فعل، در جمله جا   ين نظر يدر ا 
ن عناصـر در    يـ ا. ل دهنـد  ك را شـ   ي دستور ة جمل يكد درجمله حضور داشته باشند تا       يگر با يد

 فعل  يكه  ك ييها  تعداد متمم ). 2004اران  كهربست و هم  (شوند   يده م يت، متمم نام  ي ظرف يةنظر
 ساختار جمله را مشخص     يادي فعل تا حد ز    يكت  يظرف. دهند  يل م كت آن را ش   يرد، ظرف يگ  يم
 يهـا   ها، وابـسته    ند و متمم  ك يفا م ي را در جمله ا    يه فعل نقش اصل   كل است   ين دل يهم به. ندك يم

ه حـضور و تعدادشـان بـه محمـول          كها   افزون بر متمم  . روند  ي به شمار م   "محمول"ن  ي ا ياصل
ز در  يـ  ن يگـر يرنـد، عناصـر د    يگ ي آن قرار م   يتيسته است و در ساختار ظرف      فعل واب  يعني ياصل

ه يـ ن عناصر مستقل در نظر    يا. ستي وابسته ن  يگريعنصر د  ه  وجودشان به   كجمله حضور دارند    
 از مباحـث مهـم      يكـي هـا    ها و افـزوده    ان متمم يتفاوت م . رند  يگ يا ادات نام م   يت، افزوده   يظرف
ر يـ  زيهـا  ن عناصر را در قالـب مثـال  يز اي، تما)2007(  هربست .رود يشمار م  ت به ي ظرف يةنظر
  :دهد يح ميتوض

3) this time, she met Jamie at Rital`s Wine bar at lunchtime. 

4) * this time, she met at Rital`s Wine bar at lunchtime. 

دو عنـصر    ت خود بـه   يل ظرف يمك ت ي است و برا   يتي دو ظرف  meet، فعل   )3 (ة شمار ةدرجمل
 خـوش  ة جمليك فعل، يتين دو متمم در ساختار ظرف    يحضور ا . از دارد يم ن يفاعل و متمم مستق   
هـا،   ن مـتمم  ي از ا  يكي، حذف   )4 (ة شمار ةاما در جمل  .  به دست داده است    كساخت و قابل در   

 يهـا  ، افزون بر فعـل ومـتمم      )3 (ة شمار ةالبته درجمل . بدساخت شدن جمله شده است     منجر به 
 ً . شـود  يت فعل محسوب نميه افزوده است و ظرفك وجود دارد "at lunch time"ارت آن، عب
ابنـد و دوم    يتوانند آزادانـه در جملـه حـضور           يه م ك نخست آن :  مهم دارند  يژگيها دو و    افزوده

ان يـ ز م يتمـا  ، پـس از پـرداختن بـه       )1959(ر  ي يتن .ستيها ن   صورت آن  ةنندك نييه فعل، تع  ك نيا
دو گـروه    فعـل بـه  يـك  يها از نظر او، متمم. ندك ي ميها را معرف ها، انواع متمم   دهها و افزو   متمم
ن دو نـوع  يـ  از ايكـي  افعـال فقـط      يشوند و  در تعداد     يم م ي تقس ياري و اخت  ي اجبار يها متمم

، در  ياري و اخت  ي اجبار يها هر دو گروه متمم   . شوند ي هردو نوع آن مشاهده م     يمتمم و در برخ   
هـا در جملـه،       آن يا عدم حـضور ظـاهر     ياما حضور   . اند آن وابسته  دارند و به  ت فعل قرار    يظرف

ه كـ  فعل يها آن دسته از متمم. است  شده ياري و اخت  يدوگروه اجبار  ها به   آن يبند ميتقس منجر به 
ده يـ  ناميشـود، مـتمم اجبـار    يمعنـا شـدن آن مـ    يا بي يردستوريها از جمله، باعث غ     حذف آن 

ده ي نام ياري اخت ييها ؛ در مقابل، متمم   )1959ر،  ي ينقل از تن   ، به 2010،  لموس و آگل  يو(شوند   يم
 اگر در جمله حضور نداشته باشند، بـا توجـه           ياند و حت   كمتن قابل ادرا   ه با توجه به   كشوند   يم



 1395تان پاييز و زمس، 2، شمارة 6دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 458

 در ساخت جملـه وارد      يها، خلل  جه، عدم حضور آن   يدرنت. برد يها پ  وجود آن  توان به  يبافت م  به
  ).1959ري يبه نقل از تن2010چر يآگل وف(ند ك ينم

شـود،   ي آن خـتم نمـ     يها  متمم ين صورت نحو  ييتع ت، نقش فعل تنها به    ي ظرف يةاما در نظر  
ه فعـل  كن معنا يا به. اند ز به فعل وابستهي ن ييه از نظر معنا   ك، بل يها نه تنها از نظر نحو      ه متمم كبل
ت آن قـرار    يـ ه در ظرف  كـ ا   ر ي واژگـان  يي معنـا  يهـا  ، صـورت  ي نحو يها د افزون بر صورت   يبا
 محـسوب   يي و معنـا   ي نحـو  يتـ ي حامـل ظرف   يـك ب، فعل   ين ترت يا به. ندكن  ييز تع يرند، ن يگ يم
 .ندك ي را جذب مييها ت خود، متمميشود و مطابق با ظرف يم

  :ندك ير موضوع را روشن ميمثال ز
5) The man is washing his shirt 

ـ    ""wash، فعل   )5 (ة شمار ةدر جمل   حـضور دو مـتمم و       ةت خـود دربـار    يـ ظرف ه با توجه ب
 يفعـل بـستگ    ز به يها ن  ن متمم ي ا يي معنا يها صورت. رديگ يم م يها در جمله تصم     آن يها گاهيجا

 انجام عمل شستن وجود داشته باشد       ي برا كيد مشار يه اول، با  كدهد   ي فعل نشان م   يمعنا. دارد
فعـل  .  آن انجـام شـود  يبـر رو ه عمل شستن  كابد  يز در جمله حضور     يگر ن ي د كيو دوم، مشار  

. رديـ گ يگاه نخست قرار مـ  ينشگر و درجا  ك يي اول در نقش معنا    كه مشار كند  ك ين م ييجمله تع 
. رديـ گ يگـاه دوم قـرار مـ      يه در جا  كـ ابد  ي ي دوم اختصاص م   كمشار ز به يرنده ن ي پذ يينقش معنا 

 را انجـام  تواننـد عمـل شـستن     ي، م ي ماد يها كند تنها مشار  ك ين مشخص م  ي فعل همچن  يمعنا
 فعـل   يز از سـو   ي فاعل و مفعول ن    يها در نقش نحو    ن متمم يظاهر شدن ا  . ا شسته شوند  يدهند  

د از نظر   يبا  مي ،ي نحو ي افعال، افزون بر وابستگ    يها توان گفت متمم   ين م يبنابرا. شود ين م ييتع
 يهـا  نقـش دام  كـ  با   يه عناصر نحو  كند  ك ين م يي فعل  تع   يعني. ز به فعل وابسته باشند    ي ن ييمعنا
هـا، بـا    ه افـزوده كـ  است  ين در حال  يا. ابنديتوانند در نقش متمم آن درجمله حضور         ي م ييمعنا

 حامـل  يكن  فعل يبنابرا.  ندارنديآن وابستگ ز بهي نييفعل، از نظر معنا  بهيعدم وابستگ توجه به 
اعمـال   خـود    يهـا   مـتمم  ي را بر رو   يي و معنا  ي نحو يها تيه محدود كد  يآ يشمار م   به يتيظرف
 . ندك يم

 اديبن  قالبيمعناشناس -2-3
 شـد، برخاسـته از   يلمور معرفـ ي چارلز في، از سو  )1976(ه در سال    كاد  يبن قالب يمعناشناس

ـ  ي معناشـناخت  ة است و در گستر    ي شناخت يشناس زبان ه، در واقـع    يـ ن نظر يـ ا.  قـرار دارد   ي تجرب
ل يرد، دل يكن رو يدر ا . دهد يدست م  ها به   واژه ي معان ي بررس ي را برا  ي خاص يفيچارچوب توص 
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 يان افزودن  معـان    كشود  و ام    يح داده م  ي بافت خاص توض   يكخصوص در     به ة واژ يكاربرد  ك
 ي واژه، بررسـ   يك يي نها ي معن ك در يز استفاده از عناصر موجود در بافت برا       يواژه و ن   د به يجد
ه كـ نـد  ك ي مـ ي معرفـ يا عمليند ي واژه را فرايكح ي صح يل معناشناخت يه تحل ين نظر يا. شود يم

اصـطالح  . آن را نـشان دهـد       وابسته به  ي زبان يها صورت  به يي معنا يها يژگي ارتباط و  يچگونگ
ـ يمعناشناس ند، به ك يآن اشاره م   به) 1996 (كه پترا كگونه   ز آن يقالب ن  ه كـ  مـرتبط اسـت   ي تجرب

ن يح قالب در ا   ، اصطال ياز نظر و  . د دارد كي انتخاب واژه تأ   ةنيش زم يان زبان و پ   ي ارتباط م  يرو
در . م داردي، ارتبـاط مـستق    )1986لمـور   يف (1 شده در دسـتور حالـت      ي معرف يها ه با  قالب   ينظر

ـ  يه برا كشد   ي درنظر گرفته م   ي خاص يي معنا يها  افعال نقش  يها  متمم يدستور حالت برا    ة ارائ
 يلـت بـرا   ارائه شـده در دسـتور حا  يها در قالب.  بودندياتيار حي افعال و بندها بس يها يژگيو

 ي طراحـ  يا شـد و در واقـع صـحنه        يف م ي تعر ييها يژگيت، و ي موقع يكا  ي ي مفهوم انتزاع  يك
 شـده  ي طراحـ ة آن صـحن يف ارائه شده براي تعاركدر  فعل بهي ساختاري معناكه در كشد   يم

ان يـ  قالـب م   ي معناشناسـ  يـة  نظر يه، بـر رو   يـ در مطالعات اول  ). 1982:115لمور،  يف(وابسته بود   
، يشـناخت   ةديـ  پديـك  "صـحنه "ه كـ صورت  نيا شدند؛ به يز قائل مي تما"3 قالب" و "2صحنه  "

 امـا   ؛شـد  يده در نظرگرفته مـ    ي آن پد  ة ارائ ي برا ي زبان ي ابزار " قالب " و ي تلق يا تجرب ي يمفهوم
 ابـزار  يـك عنـوان    بـه " قالـب  "نـار گذاشـته شـد و      ك "صـحنه " يج و در مطالعات بعـد     يتدر به

هـا   ه در آن  كـ  ييها واژه ها، با توجه به    ن قالب يا. ستفاده قرار گرفت  ، مورد ا  ي شناخت يساختاربند
گرفتـه شـدند     اركـ  هـا بـه    گفـت  ح مطالـب و پـاره     ي فهم صح  ي و برا  يقرار گرفته بودند نامگذار   

 واژه در چـارچوب  يـك  يفهـم معنـ    اد، بـه  يـ  قالـب بن   ي معناشناس ي اصل يةفرض).  1985لموريف(
ن يـ ا نه، بـه يزم دانش پس. شود ير م يق آن تفس  يل شده از طر    منتق يه معنا كگردد   ينه باز م  يزم پس

 آن را بـا     ةنـ يزم زمان ارتباط دانـش پـس      طور هم  د به يم، با يشنو ي را م  يا ه هرگاه واژه  كمعناست  
 ةمعاملـ "تـوان قالـب      ي بهتر مطلب م   ك در يبرا. مينك كشود، در  ير م يه واژه در آن تفس    ك يبافت

 را دربـر  "اال و پـول كـ  ،دار، فروشنده يخر" يناصر واژگان ن قالب ع  يا. را در نظر گرفت   "يتجار
ردن و پـول    كـ ردن، خـرج    كـ دن، فـروختن، پرداخـت      يـ خر" همچون   ين افعال يهمچن. رديگ يم

ن قالب ي از اين افعال، ابعاد متفاوتيدام از اكهر. ن قالب مرتبط دانست   يا توان به  ي را م  "خواستن
نـد و پـول و      ك يد مـ  كيـ اال تأ كـ دار و   ي خر ي رو "نديخر"عنوان مثال، فعل     به. دهند يرا نشان م  

__________________________________________________________________ 
1. Case Grammar 

2. scene 
3. frame 
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 ي بـر رو "فـروختن "در مقابـل در فعـل    . شـوند  ي آن محـسوب مـ     ةنـ يزم فروشنده عناصر پـس   
ف ي توصـ يامـا بـرا   . رنديگ ينه قرار م  يزم اال در پس  كدار و   يشود و خر   يد م كيفروشنده و پول تأ   

هـا   ن افعـال در آن يـ ه اك ياگون گوني نحوي و الگوهاي دستوريها يژگي وةن افعال ارائيامل ا ك
ن يـ دام از ا  كـ  هر يهـا   از مـتمم   يكدامكه  كن  يرسد؛ مانند ا   ينظر م   به يز ضرور يرند ن يگ يقرار م 

 يها اجبار  ن متمم ي از ا  يكدامكا  يا مفعول ظاهر شوند، و      ي فاعل   يتوانند در نقش نحو    يافعال م 
  .گذارد يار ميهم در اختن اطالعات را ياد اي قالب بني معناشناسيةند و نظرياريو اخت
 :ةعنوان مثال در جمل به

6) Carla bought the computer from sally for $100. 
م را داراست و    يباشد و نقش متمم مستق      مي "االك"وتر  يامپك و فاعل است،     "داري خر "ارال  ك

 " و)فروشـنده اسـت  (ه  ك "يسال" يعنينه  يزم ند، درمقابل عناصر پس   ين عناصر اجبار  ي ا يهر دو 
تـر از انتقـال پـول     يلـ ك يدر نظر گرفتن چارچوب . باشند  ي م يارياست اخت ) پول(ه  ك " دالر 100

ن يـ ا ز بـه  يـ  ن يگـر يار د ي بس ي، اسام ييربناي ز ي مفهوم يها  چارچوب ه با توجه به   كشود    يباعث م 
ـ  يدانش گو  ن امر به  يه البته ا  ك وارد شوند    ييقالب معنا   يت بـستگ يـ  از آن موقعي و ةنـده و تجرب

ه، يردن، شـهر  كف، بازپرداخت   يانعام، تخف : ردكر اشاره   يموارد ز  توان به   ي م ي اسام ةاز جمل . اردد
ل يمكت ،  به  "پول" ي عنصر واژگان  يگر ساختار نحو  ي د ياز سو . رهياستخدام، پاداش، حقوق و غ    

 ي نحـو يها ط متفاوت، صورتيشرا ،  با توجه بهين گروه اسمي ا.نندك ي مكمك جمله   يمعنا
 ي پـول، توافـق    ةشتر دربار يه پ كن  يا ه با توجه به   كصورت    نيرد؛ بد يپذ ي را م  يمختلف

 همـراه   "كير مل يضم" و   "ف نامشخص يحرف تعر "ب با   يترت ا نه، به  يرفته  يصورت پذ 
  :دينكر توجه ي زيها مثال به. شود يم

7) She gave him a tip, a reward, a bonus. 

ف يـ ن اسـم بـا حـرف تعر   ي پول موجب شده اةبار در ي، عدم توافق قبل   )7(در  مثال شماره     
  .ن همراه شودينامع

8) She gave him his allowance, his salary, his charge. 

 كـي ر مليرفته، از ضـم يل توافق صورت پذيدل ، به)8(ه در جمله شماره ك است   ين در حال  يا
 يبـا معناشناسـ   يف اسـام ينش حروف تعار  يه گز كدهد    ين مطلب نشان م   يا. استفاده شده است  

 يف انتخاب شـده بـستگ     يحرف تعر  رد به يگ يه از جمله صورت م    ك يدر ارتباط است و برداشت    
  ).2006، كنقل از پترا  به،114-116: 1997لمور، يف(دارد 
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  ارك روش -4
 ي اختصار يها همراه نشانه  به) PEVV(ت  ي ظرف ي تقابل ةنام ن واژه ين بخش مراحل تدو   يدر ا 

دن يشكـ ر  ي روشن شدن مطلب و بـه تـصو        يان، برا يشود و در پا    ياده م ار رفته در آن شرح د     كب
 .شود يعنوان نمونه ارائه م   به"ردنكپر " افعال قالب ين مراحل برخيا

 104 ابتدا هك بيترت نيا به داشت؛ اختصاص ها داده يگردآور پژوهش حاضر، به اول ةمرحل

در . انتخاب شـد ) 1391 (ي و محسنخان جني بياز فرهنگ بسامد يفارس افعال پربسامد از فعل
تاب ك نيا يها واژه. اند شده يسازمانده يزان فراوانيبراساس م يواژگان يها ن فرهنگ، مدخليا
زان بـسامد،  يـ افـزون برم  انـد،  شـده  مرتب الفبا حروف بيترت به گريد يها لغت فرهنگ ه مانندك

  .گذارد يننده مار خوايواژه در اخت يصرف و ينحو ة مقولةني را در زمياطالعات
 معاصـر  فرهنـگ   دو زبانـه، ماننـد  يها ن افعال از فرهنگي ايسي دوم، معادل انگلةدر مرحل

 معادل ني چنديفارس فعل هر يبرا يگاه ها لغت فرهنگ در هك ييجا  از آن.شد استخراج  هزاره

 و يبعد يها يدربررس هك شدند انتخاب مرتبط يها معادل يتمام ابتدا است، شده ارائه يسيانگل
 .شدند حذف ،يفارس فعل موردنظر يمعنا با ها آن از يبرخ ييمعنا فيظر يها تفاوت به با توجه

نـان  ي حـصول اطم يبرا دوزبانه، يها فرهنگ در شده ارائه يمعان يه تمامك است يادآوري ةستيبا
  .شد ينيازبب " النگمن"و " سفوردكآ" يها نامه واژه مانند زبانه كت يها فرهنگ در گريشتر، بارديب

 ي گـردآور  يبـرا . شدند ي م ين افعال گردآور  ي ا ي حاو يها ست جمله يبا ي سوم  م   ةدرمرحل
 دو زبانه، ماننـد فرهنـگ      يها لغت  موجود در فرهنگ   يها  و مثال  ي مواز يها رهيكها از پ    ن داده يا

ن مرحلـه مـد نظـر نگارنـدگان قـرار           يـ ه در ا  ك يات مهم ك از ن  يكي. انپور استفاده شد  يلغت آر 
امل با هم منطبـق باشـند   كطور   به يي از نظر معنا   يسي و انگل  ي فارس ةه دو جمل  كن بود   يرفت، ا گ

 و  ي فارسـ  ة جملـ  368ن راسـتا    يـ در ا . ها انتخاب  شود     آن ي برا يحي صح ي نحو يتا ساختارها 
  .  شديآور ها گرد  آنيسيمعادل انگل
 و  يال فارسـ  ن افعـ  ياديـ  و سـاخت بن    يتـ ي ظرف يها مشخص نمودن ساخت    چهارم به  ةمرحل

. افـت ي اختـصاص    ي در دست بررس   ي افعال فارس  يها  بودن  متمم   ياريا اخت ي يص اجبار يتشخ
 گرفتـه   كمكگاه دادگان   ي موجود در پا   ي نحو ي وابستگ ةريك و پ  يتين راستا از فرهنگ ظرف    يدر ا 
ر شده  كنارهم ذ ك، در ي معن يكش از   ي افعال با ب   يتي ظرف ياد شده، الگو  ي يتيدر فرهنگ ظرف  . شد
 مناسب با فعـل    يتي ظرف ة انتخاب طرحوار  ين موضوع نگارندگان را بر آن داشت تا برا        يا. ودندب

 مختلـف را  ي الگوهـا ييز معنايدقت تما گاه، بهين پاي ارائه شده در ا  يها مثال مد نظر، با توجه به    
 در حاضـر،  ةبرنام در شده مطرح افعال  از يبرخ تيظرف هك  استيادآوري ةستيبا. نندك يبررس
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 يهـا  تيـ ظرف ةهمـ  زيافعال ن ن ياز ا  ي برخيتي ظرفةدر طرحوار و ن دو منبع وجود نداشتنديا
 و بـا  ين مسئله نگارندگان را بر آن داشت تـا بـا اسـتفاده از شـم زبـان     يبودند، ا نشده ركذ فعل،

گـاه خبرنگـاران   يپا" مختلف از جمله يها گاهين افعال از پاي اي حاويها  مجدد جمله  يگردآور
  .نندك آن رامشخص يها ن فعل و  نوع متمميت اي ظرف،"گوگل" و"1جوان

ن مرحلـه  يـ در ا.  معادل اختـصاص داشـت   يسي افعال انگل  يت نحو ين ظرف ييتع گام پنجم به  
توانـست در    يز مـ  ي ن يسيم نت انگل  ي فر ةالبته سامان .   مورد استفاده قرار گرفت     ك پترن بن  ةسامان

 يي معنـا يهـا  نقـش   افزون بـر پـرداختن بـه      يي معنا كة شب نيه ا كارگرفته شود؛ چرا  ك ن راستا به  يا
 يها  مثال ةها و مطالع    داده يز ارائه داده است، اما هنگام بررس      ي افعال را ن   يتي ظرف يها، الگو  متمم

ص داده شد   يتر تشخ   مناسب ك پترن بن  ة همزمان از سامان   ةگاه، استفاد ين پا يمتفاوت موجود در ا   
ار نبـرده  و  ك افعال دقت الزم را به ي برخيتي ظرفيها طرحواره ةم نت در ارائي فر ةه سامان كچرا

 يهـا  عدم مـشخص بـودن مـتمم      . ها را ارائه نداده است      آن يتي ظرف ي الگوها ي تمام يدر موارد 
 يهـا   مثـال  ين منابع، نگارندگان را بر آن داشت تا تمام        ي در ا  يسي افعال انگل  ياري و اخت  ياجبار
گاه ي را از پايشتري بيها ن نمونهيم نت استخراج  و همچنيفر ة فعل مورد نظر را از سامان      يحاو

 مشخص شـده از افعـال       يتي ظرف يها ها را با طرحواره    ن جمله ينند و سپس ا   ك يگوگل گردآور 
 نمونـه حاضـر     يهـا   جمله يه در تمام  ك ييها ق دهند و آن دسته متمم     ي، تطب ك پترن بن  ةدر سامان 
. ننـد ك اطالق ياريها، نقش متمم اخت ر متمميند و به ساري در نظر گ   يعنوان متمم اجبار   بودند، به 

ن شـدند و در مقابـل       يـي ز تع ي ن يسين افعال انگل  يادي و ساخت بن   يتي ظرف ةب، طرحوار ين ترت يا به
  .  آن قرار گرفتندي معادل فارسيت نحويظرف

 يها مورد بررس  آنيسي و معادل انگل   ي افعال فارس  ييت معنا ي پژوهش، ظرف  ي بعد ةدر مرحل 
 قالـب   يي معنا ية نظر ي  بر مبنا   ي افعال فارس  يي معنا يها تين ظرف يي تع ةنون دربار كا تا يند،گوشد
ن يـ  انجام شـده در ا     يارهاك از   يكي.  صورت نگرفته است   ي، تالش قابل توجه   )1976(لمور  يف
م نـت   ي فـر ة از سـامان يه بـا الگـو بـردار      كـ شـود    ي مشاهده م  يم نت فارس  يگاه فر ينه، در پا  يزم
 ي بـرا يي قالـب معنـا  65، تنهـا  يي معناكةن شبياما در ا .  شده است  يراه انداز ) 1976 (يسيانگل

.  افعـال پرداختـه نـشده اسـت       ييت معنـا  ين ظرف ييمبحث تع   ارائه شده است و به     يصفات فارس 
 بـر  ياران مبنـ كـ لمـور و هم ي فيحات ارائه شـده از سـو      ي و توض  يسيم نت انگل  يامل بودن فر  ك

م نـت   ي فر يسي انگل ة نگارندگان را برآن داشت تا از سامان       ، افعال يي معنا يها  بودن  نقش   يجهان
__________________________________________________________________ 
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لمور و ي،  توسط ف)1997(ه در سال   ك است   ي قالب يي معنا كة شب يكنت،   مي فر ةپروژ. رنديبهره گ 
 يهـا  ن سـامانه، قالـب  يـ در ا.  شـد يانداز  قالب راهي معناشناس يةرد نظر يك رو ياران  برمبنا  كهم
 يي معنـا  يهـا  ها بـا نقـش     ه واژه ك يطور اند، به   شده ي معرف يسينگل زبان ا  يها  واژه ي برا ييمعنا
ح ي متعدد توضـ   ييها  مثال ة، با ارائ  يي معنا يها  نقش يرند و تمام  يگ ي، در هر قالب قرار م     كمشتر

 يهـا  ه نقـش  كصورت   نيا به. گاه مدنظر قرار گرفته است    ين پا يز در ا  ي نحو ن  ةمسئل. اند داده شده 
ها قرار گرفته     آن يي قالب، در مقابل  نقش معنا      يكعناصر موجود در     يها متمم  مربوط به  ينحو
تـوان   يهـا را مـ   شتر واژه يـ  ب يه معـان  كـ ل گرفتـه اسـت      كن انگاره ش  ي ا يةن سامانه بر پا   يا. است

ن يـ در ا . ف شـده اسـت    يـ  آن تعر  يه بـرا  كـ رد  كـ  ك در يقـالب  ن با توجه به   كل مم كن ش يبهتر به
عنوان نمونه،  به. شود يها  ارائه م ان آنكده و مشار  يا پد ياط  داد، ارتب ي رو يك از   يفيها، توص  قالب

، "پخـتن " ماننـد    يگاه در نظـر گرفـت؛ فعلـ       ين پا ي را در ا   1"اربرد گرما ك "ييتوان قالب معنا   يم
 ي جمـالت حـاو    ةل دهند كيعناصر تش . رديگ ين قالب قرار م   ي در ا  "جوشاندن" و "ردنكسرخ  "

ه پخته شود ك يي، غذا )آشپز(ل پختن را انجام دهد      ه عم ك ي شخص :ن قرار است  يفعل پختن از ا   
ابـزار  ( يي منبـع گرمـا    يـك و  ) ظرف(رد  يگ يه غذا در هنگام پختن در آن قرار م        ك يزي، چ )غذا(

 مختلف  يها اند، به گروه   م نت عناصر قالب نام گرفته     ي فر ةه در پروژ  كن عنصرها   يا).  نندهك گرم
. شـوند  ي هر قالب مشخص مـ يها برا  آنيي معناهمراه نقش شوند و به   يم م ي تقس ي و فرع  ياصل

ن يـ در ا . شـوند  ياد شـده در نظـر گرفتـه مـ         ي  قالب    "2ي واژگان يواحدها"عنوان ن عناصر، به  يا
 يگـذار   افعال در جمالت برچسب    يها  متمم يي معنا يها  نقش ير همگ يسامانه، همچون مثال ز   

 :اند شده
9) <Cook the boys> grill <food their catches><heating- instrument on open fire> 

 يمعـان  بـه  توجـه  با و باشد يمعن نيچند يدارا توانست يم هرفعل هك جا آن ن گام، ازيدر ا
 دقـت  مـستلزم  مناسـب،  قالـب  شـد، انتخـاب   ي م عيتوز زين يمختلف يها قالب در خود مختلف

 بيـ ترت نيـ ا بـه . فتنـد ارگرك بـه  راسـتا  نيـ در ا را خـود  تالش تينگارندگان نها هك بود يفراوان
 يهـا  معـادل   وي مـورد بررسـ  يفارسـ  فعـل  104و  شـد  مشخص افعال يبرا ييمعنا يها قالب
، يسيـ مبنا قرار گرفتن منبـع انگل   با توجه به.شدند يبند گروه ييمعنا قالب 40 در ها  آنيسيانگل
ن يا نبود ا  يجود  دند؛ در ادامه، و   ي معلوم گرد  يسي افعال انگل  يي معنا يها ن مرحله ابتدا نقش   يدر ا 

__________________________________________________________________ 
1. Apply_heat 

2. Lexical units 
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 يها مورد بررس    آن يسي انگل يها  و درتقابل با معادل    ي افعال فارس  يها  در متمم  يي معنا يها نقش
ن افعـال درج  ياديـ  و سـاخت بن    يتيها در ساخت ظرف     متمم ييت، نقش معنا  يدر نها . قرار گرفتند 

جود در سامانه   ف مو يتعار ن هر قالب و عناصر آن با توجه به        ي است، عناو  يادآوريان  يشا. شدند
در ابتـدا    : م شـده اسـت    ير تنظ يب ز يترت قالب انتخاب شده، به   . اند ن شده يي تع يسيم نت انگل  يفر

ن يـ  ايعنوان عناصـر واژگـان   ها  به  آنيسي انگليها  و معادل  ي نام قالب، افعال فارس    ةپس از ارائ  
ه و در ادامـه،    از قالـب مـورد نظـر ارائـه شـد           يفـ يسپس  تعر  . اند  هم قرار گرفته   يقالب روبرو 

 ين افعال دارا  يه اغلب ا  كن  يا با توجه به  . اند ف شده يعنوان عناصر قالب تعر     به يي معنا يها نقش
ب يترت  بهيم نت، دو جدول دوستون    ي فر ةرو سامان ي هستند و پ   كي مشتر يي ومعنا ي نحو يها نقش
ب و يـ ترت بهدر ستون اول هر جدول، عناصر قالب  .  شدند ي طراح ي و فارس  يسي افعال انگل  يبرا
 هـر   يبرا.  متناسب با آن قرار گرفت     يز نقش نحو  ير هم نوشته شدند و در مقابل هر عنصر ن         يز

 از دو   ييها ها، مثال  ن  آ ي نحو يها  بهتر مخاطب با عناصر قالب و نقش       ييقالب و به منظور آشنا    
  . ه شدگاه دادگان ارائي و پايسيم نت انگلي فرةب از سامانيترت  بهي و فارسيسيزبان انگل

هاي نحوي و معنـايي افعـال فارسـي و     اي ظرفيت همچنين در هر قالب، براي بررسي مقابله 
ها كه  به صـورت دوسـتوني    در اين جدول. هايي درنظر گرفته شد ها، جدول معادل انگليسي آن  

فعل انگليـسي معـادل      اند، ستون سمت راست به فعل فارسي و ستون سمت چپ به            تنظيم شده 
هـا، فعـل و در سـطور       اين ترتيب كه در سطر اول هريك از اين ستون          به.  يافت با آن اختصاص  

همراه برچسب معنايي مشخص شـده، در مقابـل          بعدي، ساخت ظرفيتي و ساخت بنيادين آن به       
ترتيـب    هاي گرد آوري شدة حاوي افعال انگليسي و فارسـي بـه            هم قرار گرفتند و سپس جمله     

هاي هرفعـل    ها، همة متمم   بل هم نوشته شدند؛ افزون بر اين      در ستون اول و ستون دوم و درمقا       
 كـه در پـايين برخـي     [adjunct]عالمـت   . با نقش معنايي متناسب با آن برچـسب خـورده انـد           

الزم بـه يـادآوري اسـت درنظريـة     . 1هـا داللـت دارد   عناصر قرار گرفته، نيز بـرنقش افـزودة آن      
. شـوند    هاي قراردادي مشخص مـي      با نشانه  هاي فعل  ظرفيت و دستور وابستگي، تمامي وابسته     

نامه  خـواهيم   كار رفته در اين واژه مجموعه عالئم اختصاري  به در جدول زير نگاهي اجمالي به     
  :داشت

__________________________________________________________________ 
 از تنهـا دهي اين عبـارات  ظرفيتي افعال براي سهولت كار ، در برچسبها در ساخت  علت عدم حضور افزوده   به. 1

....) از جمله قيد مكـان، زمـان، علـت، ابـزارو    (آن  انواع مختلفاستفاده شد و از اشاره به] adjt[عالمت اختصاري 
 .صرفنظر شده است
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  )1 (ي جدول شماره
 تعريف  نشانه

 .كند هاي خود را مشخص مي عنصر مركزي و هستة جمله است كه نوع و تعداد وابسته  )V(فعل 

  )sbjفا( فاعل

فاعـل از  . شود هاي فعل است كه بيشتر به صورت اسم يا ضمير مشخص مي        يكي از متمم  
پـردازد و در     اي است كه به انجـام عملـي مـي          هاي معلوم، پديده   لحاظ معنايي و در جمله    

شود يا تحت تأثير حالتي      هاي مجهول، عنصري است كه كاري بر روي آن انجام مي           جمله
 .گيرد قرار مي

 امتمم مستقيم ي
  )obj مت( مفعول

فعل وابـسته    اين عنصر همچون فاعل به    . مفعول از نظر معنايي تحت تأثير عمل فعل است        
 .شنيد  نميصداي او رامانند كسي . آيد شمار مي است و متمم آن به

 مفعول اول
)obj1(  

هنگـامي كـه فعـل، دو    . اين متمم در ساختارهاي دو مفعولي زبـان انگليـسي وجـود دارد          
صورت دوگروه اسمي پس از فعل و بدون فاصله قـرار   شد و هردو مفعول آن به     مفعولي با 

 .) a bookJohnI gave (كند  گيرند، گروه اسمي اول نقش مفعول اول را ايفا مي
مفعول دوم 

)obj2(  
 a I gave John(گيرد  قرار مي2NP1+NP+ Vمفعول دوم دركنار مفعول اول و در الگوي

book.( 
 متمم حرف

  يا اضافه
  )Vpp متح(

بايـد بـه    (كنـد    اي در جمله نقـش مـتمم فعـل را ايفـا مـي              هنگامي كه گروه حرف اضافه    
 ). كمك كرد تا راهبردهايي را براي يادگيري اتخاذ كنندانآموز دانش

 متمم بندي
  VCl(1 متب(

عنوان متمم بپـذيرد كـه در        تواند يك بند را در ساخت ظرفيتي خود به         گاهي يك فعل مي   
در نماز تكلف كننـد و دسـت بـسته         دستور داد   (گيرد   ، متمم بندي فعل نام مي     آن صورت 

 ).نماز بخوانند
 متمم قيدي

  Advc(2 مق(
 رفتـار   عاقالنـه علـي   (گيـرد    قيد يا گروه قيدي است كه در ساخت ظرفيتي فعل قرار مـي            

 ).كرد
ي  متمم نشانه

  اي اضافه
 ezc(3 متا(

 دارد، با اضـافه كـردن يـك كـسرة اضـافه بـه       اين متمم كه در افعال مركب فارسي وجود      
  ). دادحملهفرمانده فرمان (شود  عنصر غير فعلي از افعال مركب حاصل مي

 )Tam تم(تميز 
گيـرد و بـه آن نـامي را       قـرار مـي   ) داراي را (متمم مفعولي است كه پس از مفعول صريح         

  ).داند  ميگناه بيو را ا(كند كند و يا نظر فاعل را در مورد آن مفعول بيان مي اطالق مي

هـاي ضـميراندازي ماننـد     عنوان نمونه فاعل در زبـان  به. اشاره به ناملفوظ بودن سازه دارد      )n(تهي 
 .تواند تهي باشد هاي امري انگليسي مي زبان فارسي يا در جمله

__________________________________________________________________ 
1. Verb complement clause 
2. Adverb complement 
3. Ezafe complement 
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  :ر استينامه از قرار ز ن واژهيار رفته در اك گر بهي ديها نشانه
 ياريـ  و اخت  ي اجبـار  يها  متمم ة شامل هم  يتيساخت ظرف . است يتي ساخت ظرف  ة نشان :<>

 يهـا   مـتمم ي خود دارايتي در ساخت ظرف "اجاره دادن " مانند يعنوان مثال فعل   به. هر فعل است  
ه كـ  يطور است؛ به ) يمتح به ا   (ياري  اخت  يا  و متمم حرف اضافه    " مفعول " و   "فاعل" ياجبار

  : ا بدون آن ظاهر شودي و ياريتلف، با متمم اخت مخي زبانيها تواند در بافت ين محمول ميا
 >)يا متح به(، مت، يفاته/  فا<: اجاره دادن

ll ll:  تواند  ي م يتيساخت ظرف . رديگ ين عالمت قرار م   ي محمول، درون ا   يكن  يادي ساخت بن
 مختلـف سـاخت   ين در واقـع نمودهـا  ياديـ  بنيهـا   باشد و سـاخت    ي گوناگون ي نمودها يدارا
ا چنـد سـاخت   يـ  يـك  يتوانـد دارا  ي مـ يتـ يدر واقع هر ساخت ظرف . دهند يم را نشان    يتيظرف
ا يـ  همچون پرانتـز  يچگونه عالمتي، هيتين طرحواره و برخالف ساخت ظرف يدر ا . ن باشد ياديبن

 را ي نحـو  يهـا   از صـورت   يكين فقط و فقط     ياديه ساخت بن  كشود؛ چرا    يخط مورب وارد نم   
 "اجـاره دادن  " فعل   يعنوان نمونه، برا   به. ند ظاهر شود  توا يه در ساختار جمله م    كدهد   ينشان م 

  :ر را در نظر گرفتين زيادي بنيها توان ساخت يم
  ll فا، متll  :اجاره دادن

  llيا فا، مت، متح به ll  
 و  يگاه فعل در زبان فارسـ     يز جا يدادن تما   نشان يبرا) PEVV (ةنام ه در واژه  ك است   يگفتن

هـر چنـد حـضور آن در        (ن وارد شـده اسـت       ياديساخت بن ز در   ي فعل ن  ي نحو ة، مقول يسيانگل
 ).ستي نين الزامياديساخت بن

ن نـشانه قـرار گرفتـه اسـت و در           يـ ه درون ا  ك است   ي بودن عنصر  ياري اخت ةنشان:  )  (
 .رنديگ ي مي درون آن جاياري اختيها ، متمميتيساخت ظرف

ه كـ  ي از دو عنـصر يكيه ك است ين معنيا  وجود دارد و به  يتي ظرف ةز تنها در طرحوار   ي ن :/ 
 .ار گرفته شوندك ار بهياخت توانند در ساختار جمله به يرند، ميگ ي مين نشانه جاين ايدر طرف

 ةنامـ  د، در واژه  يد د ي ارائه شده خواه   يها تر اشاره شد و در ادامه در نمونه        شيه پ كهمانطور  
)PEVV( موجـود در سـاخت    يها ن متمم ييل برچسب در پا   كش ز به ي هر فعل ن   ييت معنا ي، ظرف 

منظـور   ن بـه  يـ افـزون بـر ا    .  مربوطه نشان داده شـده اسـت       يها ن و مثال  يادي، ساخت بن  يتيظرف
در ) adjt(و ) prd (يهـا  ب بـا برچـسب  يـ ترت ز بـه يـ ها،  فعـل و افـزوده ن     تر شدن مثال   ياربردك

  .اند داده شده جمالت نشان
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  ها ل دادهيتحل -5
  :1ردنكقالب پر 

  :يعناصر واژگان
  .....دن،يختن، ماليردن، رنگ زدن، ركس يدن، خيچيردن، پوشاندن، پكدن، پر ي، پاشختنيآو

ط، ي محـ  يـك ا  يـ  سـطح    يـك ا پوشاندن   ي محفظه   يكردن  كپر ن قالب، به  يافعال موجود در ا   
 يابنـد و دارا   ي يم در جمله حـضور مـ      يشتر در نقش متمم مستق    يط و محفظه ب   يمح. اشاره دارند 
  .  هدفنديينقش معنا

 : قالبيصلعناصر ا
ه كـ ند  ك يف م ي را توص  يا دهيشود، پد  ي م ي معرف [agt]صورت   ه به ك) agent(نشگرك. الف

 .پردازد ي سطح ميكا پوشاندن يردن محفظه و كپر  به
 پوشـانده  يطيا محيشود  ي محفظه پر ميكه با آن ك است  يا دهي پد )theme(ريپذ نشك. ب

  .شود ي مي معرف[thm] ةن عنصر قالب با مشخصيشود؛ ا يم
ه توسط ك است  يا سطح يشود و عبارت از ظرف       ي ارائه م  [goal]ل  كش  به )goal(هدف. ج

  . شود يا پوشانده مير پر يپذ نشكنشگر و با ك
 . هدف پس از پر شدن استييت نهاي وضعة نشان دهند،[rslt]با نشانه) result(جهينت. د

  قالبيسي افعال انگلي برخيها  متممي نحويها  و صورتيي معنايها نقش) 2 (ةجدول شمار
"filling" 

Syntactic realization Semantic frame 
Sbj 
(Obj)/(vppon/around)/(advc)  
(Obj)/(vpp with) 
(vpp to) 

[agt] 
[goal] 
[thm] 
[rslt] 

__________________________________________________________________ 
1. filling 
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 قالب ي افعال فارسي برخيها  متممي نحويها  و صورتيي معنايها نقش) 2 (ةجدول شمار
   "ردنك پر"

  ييمعناهاي  نقش  لبعناصر قا
  نشگرك
  ريپذ نشك

  هدف
  
  جهينت

  يفاعل ته/ فاعل
  مفعول)/ با(متح

/ سرتاسـر / سـر / يرو/ در/ بـه / متح بر )/ (مفعول(
  )مق)/ (دورتادور/ دور/ رامونيپ

  )ييمتمم تا(
10- we spread fertilizer on our yard. 

 Sbj[agt] v obj[thm] vpp[gl] 

  .ختنديآو يم  گوشواره  خود  هاي  گوش  به  دزدان دريايي  -11
  )ريپذ نشك(مت   )هدف(متح   ) نشگرك (فا  

  "ردنكپر " قالب ي عناصر واژگاني برخيي و معنايت نحوي ظرفيا  مقابلهيبررس) 4 (ةجدول شمار

 Fill  پركردن

llsbj[agt], obj [gl], vpp/ezc[thm], Vll 

  . پر كرد[thm]  با آب[gl] بطري را[agt]او
  

 پــر [thm] بــا آب گــرم[gl]ارهــا   بــالون[agt]مــن
 ]prd[كردم]thm[آب گرم)از (پر/ ]prd[كردم

 پـر  / [prd]  با قهوه پركرد    [gl] فالسك را  [agt]او
 .[prd]كرد[thm]قهوه) از(

llnsbj[agt], obj [gl], vpp[thm], vpp[rslt],vll 

 [thm] )از آب( بـا آب  [rslt] تا لبه[gl] بطري را
  .كن[thm]  آبپر/ [prd]پر كن

llsbj[agt], v, obj [gl], vpp[thm]ll 

He[agt] filled[prd] the bottle[gl] with 
water[thm] 

I[agt] filled[prd] balloons[gl] with warm 
water[thm]. 

He[agt]  could filled[prd] a flask[gl] with 
coffee[thm] . 

llnsbj[agt], v, obj [gl], vpp[rslt], vpp[thm]ll 

Fill[prd] the bottle[gl] to the top[rslt] with 
water[thm]. 
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 Fill  پركردن

llsbj[agt], obj [gl],vll 

 پر  [adjt] را براي خواهرش   [gl] فنجاني [agt]فيونا
 .[prd]كرد

پيش از اين كـه نـان تـست را پيـشنهاد كنـد       
ــون    ــا گارســ ــد تــ ــر مانــ  [agt]منتظــ

  .[prd] را پر كند[gl]هايشان ليوان
  .[prd] را پر كردند[gl] اتاق[agt]انآموز دانش

llsbj[gl], vll 

 داشـتند پـر     [gl]ميزهـا   [adjt]در اتاق پـذيرايي   
 .[prd]شدند مي

lsbj[thm], obj [gl],v ll 

  .[prd] را پر كرد[gl] چاله[agt]آب
llsbj[gl], v, vpp[thm]ll 

 .[prd] پر شد[thm] با آب[gl] چاله

llsbj[agt], v, obj [gl]ll 

Fiona[agt] filled[prd] a cup[gl] for her 
sister. 

He waited until the waiter[agt] had 
filled[prd] their glasses[gl] before 
suggesting the toast[adjt]  . 

Students[agt] filled[prd] the room[gl]. 

llsbj[gl], vll 

In the dining room[adjt], tables[gl] were 
filling. 

llsbj[thm], v, obj [gl]ll 

Water[thm] filled[prd]  the hole[gl]. 

llsbj[gl], v, vpp[thm]ll 

The hole[gl] filled[prd]  with water[thm]. 

 load  پر كردن

llnsbj[agt], obj [gl], vpp[thm], vll 

 پـر  [thm] را بـا سـاچمه    [gl]هنگامي كـه تفنـگ    
فهميــد كــه چــه   مــي آن موقــع[prd]كنيــد

  .چيزي در دست داريد
llsbj[agt], obj [gl], vll 

 حتــي [agt]دانــستي كــه سيــسيل بــاوتونمــي
ــين خــودش  ــست دورب ــر [gl]نميتوان  را پ

  ؟[prd]كند

llsbj[agt], v, obj [gl], vpp[thm]ll 

When you[agt] load[prd] the shotgun[gl]  
with buckshot[thm], then you know 
what you 're holding. 

llsbj[agt],v, obj [gl] ll 

Did you know that Cecil Beaton[agt] 
couldn't even load[prd] his own 
camera[gl] ? 

 stuff  پر كردن
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 Fill  پركردن

llsbj[agt], obj [gl], vpp[thm], vll 

را بــا مطالــب كــم   [gl] سرشــان [agt]آنهــا
  .[prd]كنند  پر مي[thm]اهميت

 .[prd] پر كرد[thm] را با پنبه[gl] تشك[agt]او

 

llnsbj[agt], obj [gl], vpp[thm], vll 

را بــا جعفــري و آلــوي [gl]تــوي شــكم بــره 
  .[prd] پر كن[thm]خشك

llsbj[agt], v, obj [gl], vpp[thm]ll 

they[agt] stuff[prd] their head[gl]  with 
trivia[thm]. 

She stuffed[prd] a mattress[gl]  with 
cotton[thm]. 

llnsbj[agt], v, obj [gl], vpp[thm]ll 

stuff[prd] a lambkin[gl]  with parsley 
and purunes[thm]. 

 Spread  ماليدن

llnsbj[agt], obj [thm], vpp[gl],vll 

 [prd].ماليدم[gl] روي نان[thm]كره را

 

 

  .[prd] ماليدم[gl] روي نان[thm]ژله را

llsbj[agt], v, obj [thm], vpp[gl]ll 

I[agt] spread[prd]the butter[thm] on 
bread[gl]. 

llsbj[agt], v, obj [gl], vpp[thm]ll 

I[agt] spread[prd] bread[gl] with jelly[thm]. 

 dab ماليدن

llsbj[agt], obj [thm], vpp[gl],v ll 

 .[prd] ماليد[gl] روي زخمش [thm] الكل[agt]او

 

llsbj[agt], v, obj [thm], vpp[gl]ll 

She[agt] dabbed[prd] alcohol[thm] on her 
wound[gl]. 

 daub ماليدن

llsbj[agt], v, vpp[gl],obj [thm]ll 

 [thm]ماسـت [gl] به تمام سطح ديوار    [agt]بچه ها 
  .[prd]ماليده بودند

 [thm] كــرم[gl]بــه صــورت خــود[agt]هــا  خــانم
  .[prd]ماليدند

llsbj[agt], v, obj [thm], vpp[gl]ll 

The children[agt] had daubed[prd] 
yogurt[thm] all over the wall[gl]. 

The women[agt] daubed[prd] their 
faces[gl] with cream[thm]. 
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 Fill  پركردن

)كره روي چيزي(ماليدن   butter 

llnsbj[agt], obj [thm], vpp[gl],vll 

، كـره بـادام     [prd] بمـال  [gl]را روي نان  [thm]كره
زميني را روي چهار برش نـان و مـايونز          

  . ر بمالرا روي چهار برش ديگ
 را روي يك    [thm]براي مثال، ممكن است كره    

  .[prd] بمالم[gl]تكه نان

llsbj[agt], v, obj[gl]ll 

Butter[prd, thm]the bread[gl], spread 
peanut butter on four slices and 
mayonnaise on the other four. 

For example, I[agt] might butter 

prd,thm] a piece of bread[gl] 

 strew  پوشاندن

llsbj[agt],  obj [gl], vpp[thm], vll 

ــا ــاق[agt]آنهـ ــف اتـ ــاه[gl] كـ ــا كـ  [thm] را بـ
  .[prd]پوشاندند

llsbj[agt], v, obj gl], vpp[thm]ll 

they[agt]  strew[prd] the floor[gl] with 
straw[thm]. 

 cover  پوشاندن

llsbj[agt], obj [gl], vpp[thm], vll 

  .[prd]پوشاند[thm] را با پتو [gl]خودش[agt]او 
  

ــره اش ــود   [gl]چهــ ــت خــ ــا دســ  را بــ
[thm]پوشاند[prd].  

llsbj[thm], obj [gl], vll 

  .[prd]را پوشانده است[gl] جاده [thm]برف

llsbj[agt], v, obj [gl], vpp[thm]ll 

He[agt] covered[prd] himself[gl] with the 
blanket[thm]. 

He[agt] covered[prd] his face[gl] with his 
hands[thm]. 

llsbj[thm], v, obj [gl], ll 

Snow[thm] has covered the road[gl]. 

 surface  پوشاندن

llsbj[agt], v, obj [gl], vpp[thm]ll 

 [gl] تنها يك محدوده نسبتا باريـك را       [agt]آنها 
  .[prd] پوشانده بودند[thm]با سنگ

 

llsbj[agt], v, obj [gl], vpp[thm]ll 

They[agt] surfaced[prd] Only a 
relatively narrow width[gl] with 
stone[thm]. 
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 Fill  پركردن

 wrap  پيچيدن

llnsbj[agt], obj [thm], vpp[gl], vll 

  .[prd] پيچيدم[gl] دورگردنم[thm]شال را 
 

  .[prd] پيچيد[gl]  دور انگشتش[thm]را  نخ

llsbj[agt], v, obj [thm], vpp[gl]ll 

I[agt]  wrapped[prd]  the shawl[thm] 
around my neck[gl]. 

He[agt]  wrapped[v] the threat[thm] 
around his finger[goal]. 

 

  يريجه گيخالصه و نت -6
و ) PEVV(يسيانگل-يت افعال فارس  ي ظرف ي تقابل ةنام ن واژه ي تدو ةويپژوهش حاضر، ش  در  

 مبـود ك له بـا جبـران  ين وسـ يم، تا بديديشكر يتصو مونه به نة آن را با ارائةل دهندكي تشياجزا

نامـه   ن نوع واژهين اي در جهت تدوكوچك هر چند ينه، گاميزم نيا در گرفته مطالعات صورت
 دارد، يانـش يرا علـوم  زيـ ن و زبان، ترجمه يريفراگ و آموزش يها نهيزم  دريا گسترده اربردك هك

 نياديـ بن سـاختار  و ييمعنـا  ،ينحو تي ظرفة ارائيا حاضر برةطور خالصه در پروژ به. ميبردار
 : شده استير طيمراحل ز ها آن يسيمعادل انگل و يفارس پربسامد افعال

 يخان و محـسن  جنيب (يبسامد تاب فرهنگك از يفارس پربسامد فعل 104 يگردآور. 1
1391( 

 و يسيـ گلان يهـا  رهيكـ پ و زبانـه  دو يهـا  لغت فرهنگ از ها آن يسيانگل معادل افتني. 2
 يفارس

 از هـا   معـادل آن يسيـ انگل ن افعال و جمـالت  ي ايحاو يفارس جمالت  يگردآور. 3

 يمواز يها رهيكپ
 شده انتخاب يفارس پربسامد افعال نياديبن ساختار و ينحو يها تيظرف نييتع. 4
ن يـ ا يسيـ انگلهاي  معادل نياديبن ساختار و يتيظرف يالگو نييتع و تيظرف استخراج. 5

 افعال
   يسيانگل-يفعل فارس دو هر نياديبن يساختارها و ها تيظرف يا مقابله يبررس. 6
 يمبنا بر ها  آنيسيانگل و معادل يفارس افعال يبرا مناسب ييمعنا يها قالب انتخاب. 7

 لموريقالب ف يمعناشناس هينظر
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 ها ن قالبي افعال داخل ايبند ع و گروهيتوز. 8
  افعال هر دو گروهييت معناي و ظرفيي معنايها ن نقشييتع. 9

تـوان   يمـ ) PEVV(ت  يـ  ظرف ي تقـابل  ةنام  شده در واژه   ي گردآور يها  بر داده  يلك يبا نگاه 
نند ك ي خود متفاوت عمل م    يها ، دو فعل معادل در جذب نوع و تعداد متمم         يجه گرفت گاه  ينت
 و معادل   يفارس افعال   ي برا ين متفاوت يادي و ساخت بن   يتي ظرف ةن موارد، شاهد طرحوار   يه در ا  ك

 ي برخـ يتـ ي در سـاخت ظرف يا  همچون متمم نـشانه اضـافه      ييها وجود متمم . مييها  آن يسيانگل
 يتي ساخت ظرفيها ن نوع متمم، از تفاوت ي از ا  يسي افعال انگل  ي و عدم برخوردار   يافعال فارس 

 مـتمم   ي دارا يه فعل فارس  كم  يا گاه شاهد آن   يرود   ي به شمار م   ي و فارس  يسيافعال دو زبان انگل   
است ) مفعول(م  ي متمم مستق  ي آن دارا  يسي معادل انگل  يتي است، اما ساخت ظرف    يا حرف اضافه 

 فعل و عدم وجود آن در سـاخت         يك يتيم در ساخت ظرف   يحضور متمم مستق   گر به يتفاوت د . 
 افعـال،   ييت معنـا  يـ  مربوط بـه ظرف    يها لي تحل ةن دربار يهمچن. 1گردد ي معادل آن باز م    يتيظرف
م نت  ي فر ة سامان ي شده از سو   ي معرف يها  در قالب  يخوب  به يگفت هر چند افعال فارس    توان   يم

 ي افعـال فارسـ  يي معنـا يها ي دسته بندي براي مناسبيتواند الگو يگاه مين پايرند و ا يگ يقرار م 
 فعـل و    يـك  يهـا   در مـتمم   يي معنا يها  نقش يها وجود برخ   ل داده يپژوهش حاضر باشد، تحل   

  .ندك يد ميي فعل معادل آن را تأيها ممعدم حضور آن در مت
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