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چکیده
از آنجایی که افعال یکی از مهمترین بخشهای زبان هستند بهطوریکه اکثر اعمال ،فعالیتها و حالتها
از طریق فعل در جمله مشخص میگردد ،این پروژه بر آن است که ساختار فعل «گرفتن» را در سه
مفهوم «دریافت کردن»« ،خریدن» و «درک کردن» ،در یک شبکه معنایی قالببنیاد مورد بررسی قرار
دهد و روابط میان آنها را اثبات نماید .برای به دست آوردن کلیه معانی فعل «گرفتن» از فرهنگ بزرگ
سخن و مفاهیم اصلی این فعل از مقاله «شبکه معنایی فعل گرفتن بر اساس انگاره چندمعنایی
اصولاند» استفادهشده است و روابط میان مفاهیم آن از طریق شبکه معنایی قالببنیاد بررسی و ترسیم
گردید .در مقاله حاضر پیکره مورد بررسی ،متنها و نقطه نظرات بیانشده در شبکههای اجتماعی
میباشند .پژوهش حاضر با در نظر گرفتن طبقهبندیها و مفاهیم مطرحشده برای فعل «گرفتن» ،به
کشف روابط معنایی میان سه مفهوم فوقالذکر از طریق شبکه معنایی قالببنیاد این فعل پرداخته است.
نتایج بهدستآمده حاکی از این است که هر فعل ،قالب معنایی مشخصی دارد و موضوعات فعل مشارکان
آن رویداد میباشند که در ایجاد قالب معنایی نقش عمده ایفا مینمایند .از طرفی بر طبق شبکه معنایی
فیلمور بسیاری از افعال چندمعنا عالوه بر دارا بودن قالبهای معنایی مختلف ،دارای اجزاء هستهای
یکسان میباشند که این اجزاء دربرگیرنده نقشهای موقعیتی هر فعل هستند و رابطه میان مفاهیم
مختلف آن را نشان میدهند.
واژههای کلیدی :شبکه معنایی قالببنیاد ،قالب ،فعل گرفتن ،طرحواره ،نشانهگذاری ،اجزاء هسته
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mpakzady@gmail.com

 /80روابط معنایی فعل «گرفتن» در زبان فارسی :رویکرد معنیشناسی قالببنیاد فیلمور ()1997

 -1مقدمه
با توجه به اینکه فعل نقش مهمی در تفسیر معنا دارد و موضوعات افعال مشارکان
موردنیاز هر فعل را نشان میدهد ،مطالعه ساختار موضوعی فعل و رفتار نحوی آن،
دانشی پایه برای برنامههای پردازش زبان طبیعی 1هوشمند فراهم خواهد کرد (لوین،2
 .)2011در حوزه معنیشناسی واژگانی نیز مقوله فعل دارای اهمیت ویژهای است به-
طوریکه میتوان مهمترین مقوله واژگانی و نحوی هر زبان را فعل نامید ،زیرا
مشخصکننده چارچوب معنایی جمله و روابط موجود در آن است (عموزاده،
کریمیدوستان و شریف .)118 :1395 ،میلر و فلبام )1991( 3معتقدند که با توجه به
اینکه ذهن اهل زبان دارای اطالعات نحوی و معنایی فراوانی از افعال موجود در بخش
واژگان است ،این مقولۀ واژگانی پیچیدگیهایی دارد و وجود واژههای چندمعنا بر
دشواری آن میافزاید .چندمعنایی یکی از بحثبرانگیزترین حوزههای پژوهش در حوزه
معنیشناسی است .ویژگی اصلی افعال چندمعنا وجود تنوع معنایی که در بین این
معانی ارتباط و نقاط مشترک به وجود میآورد (همان).
از آنجایی که ارتباط معنایی در بین مفاهیم افعال چندمعنا از اهمیت بسیاری برخوردار
است ،پژوهش حاضر بر آن است که فعل «گرفتن» که از قالبهای معنایی مرتبط
تشکیل میشود را مورد بررسی قرار دهد .بدینصورت که معانی مختلف فعل «گرفتن»
را از فرهنگ لغت سخن (انوری )1381،به دست آورد و با توجه به تقسیمبندی و تعیین
اولویت بیانشده در عموزاده ،کریمیدوستان و شریف ( ،)1395معنی اصلی را از سایر
معانی جدا سازد و رابطه میان سه معنی «دریافت کردن»« ،خریدن» و «درک کردن»
که از پیکره زبانی برگرفته از شبکههای اجتماعی تویتتر و یوتیوب جمعآوری شد را با
استفاده از نظریه معنیشناسی قالببنیاد فیلمور ( )1997از طریق نمودار مشخص نماید.
شبکه معنایی قالببنیاد( 4فیلمور ،)1976،5شبکهای است که معنی یک واژه را با توجه
به ساختار مفهومی (قالب )6آن واژه مشخص ارائه میدهد .فیلمور ( )1976معتقد است
که معناشناسی قالبی 7یک روش اصولی برای ارتباط بین تحلیلهای زبانی و دانش بشر
از هر بخش زبان است .از آنجایی که از طریق معناشناسی قالبی و همچنین نظریه
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قالببنیاد فیلمور میتوان رابطه میان معانی مختلف یک واژه چندمعنا را بررسی نمود و
به ت صویر کشید ،نگارنده بر آن است که با استفاده از این نظریه نشان دهد که بسیاری از
معانی افعال چندمعنا علی رقم فاصله معنایی که با یکدیگر دارند در سطحی از معنی با
یکدیگر یکسان میباشند که این یکسانی باعث میگردد که معانی مختلف افعال
چندمعنا توسط بشر قابلدرک باشند .این روابط معنایی از وجود اجزاء هسته یکسان در
بین قالبها سرچشمه میگیرد که تاکنون به این تشابه در بین مفاهیم مختلف افعال
چندمعنا کمتر پرداختهشده است.
با توجه به هدف اصلی مقاله حاضر که بررسی فعل زبان فارسی «گرفتن» بر اساس
شبکه معنایی قالببنیاد فیلمور ( )1997است ،این مقاله در پی یافتن ارتباط معنایی
میان مفاهیم مختلف افعال چندمعنا و تعیین نقش اجزاء قالب هر فعل در درک معنی
اینگونه افعال است.
وجود رابطه میان مفاهیم مختلف افعال چندمعنا و تأثیر اجزاء قالب بر درک مفاهیم
آنها ،فرضیاتی است که از طریق معنیشناسی قالببنیاد فیلمور ( )1997به دنبال کشف
آن هستیم.
 -2پیشینه پژوهش
پدیده چندمعنایی در زبان را زبانشناسان از نقطه نظرات متفاوت مورد بررسی قرار
دادهاند که در بین آنها شباهتهایی دیده میشود .پالمر )1976( 1معتقد است که اگر به
لحاظ ریشهشناسی مشخص شود که صورتهای مشابه از ریشه یکسانی اشتقاق یافته
اند ،چندمعنایی صورت گرفته است .به اعتقاد هارفورد و هسلی )1983( 2پدیده
چندمعنایی زمانی مطرح میگردد که یک واژه چند معنی مرتبط و بسیار نزدیک به هم
داشته باشد.
صفوی ( )1380به بیان معنی اولیه اهل زبان برای توجیه مسئله چندمعنایی در زبان
پرداخته است و بینشان ترین معنی یک واژه را معنی اولیه آن نامیده است که افزایش و
کاهش معنی در هر واژه سبب نشاندار شدن معنی آن واژه میشود.
در واژههای هممعنی و چندمعنایی با توجه به شباهتی که دارند میتوان تفاوتهایی نیز
یافت (حسابی .)3 :1395 ،بیان قالبهای معنایی میتواند تا حدی وجود چندمعنایی و
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ارتباط بین معانی را توجیه نماید و نشان دهد که در ذهن اهل زبان چه فرایندهایی
رخداده است که باعث ایجاد ارتباط معنایی در بین مفاهیم یک واژه شده است.
در سال  1968فیلمور نظریه دستور حالت را مطرح کرد و در سال  1971با ورود به
دانشگاه برکلی ،نظریه حالت به یک نظریه شناختی کاملتری به نام نظریه معنیشناسی
قالببنیاد ( 1982 ،1977 ،1976و  )1985گسترش یافت که بر اساس این نظریه معنا
را میتوان در چارچوب مفاهیم و مشارکان ذهنی موجود در اذهان گویندگان و
مخاطبین ،مورد مطالعه قرار داد .در سال  2001در موسسه بینالمللی علوم رایانشی به
انجام پروژه شبکه معنایی قالببنیاد پیوست .در این پروژه توصیف ساختاری از واژههای
زبان انگلیسی ارائه میشود و مبتنی بر نظریه معنیشناسی قالببنیاد فیلمور (،1976
3
 1982 ،1977و  )1985است .به همراه فیلمور ،افرادی از قبیل بیکر ،1پتروک ،2اتکینز
در ساخت شبکه معنایی قالببنیاد نقش به سزایی ایفا نمودند.
فیلمور و اتکینز ( ،)1992،1994فیلمور ( )1994و اتکینز ( )1994،1995در تعدادی از
مقالههایی که در ارتباط با توصیف واژگانی و فرهنگنویسی است ،اهمیت وقت
معناشناسی قالببنیاد را شرح دادند .آنها درحالیکه بعضی از ابعاد عملی در
فرهنگنویسی را مخاطب قرار دادند ،پژوهشهایشان متکی بر مفهوم قالبها جهت
سازماندهی اصولی برای واژگان بهعنوان یک ساخت نظری بود (پتروک .)1996،در
ارتباط با ساخت واژگان ،پتروک ( )1986به ارزیابی و گسترش رویکرد معناشناسی
قالبی از طریق شرح کاربردهای آن در بخش واژگان یک زبان پرداخت .وی اصطالحات
اعضای بدن را با استفاده از طرحوارههای ذهنی که دانشی است مشترک و تجربی برای
بشر ،در زبان هربو 4مورد بررسی قرار داد.
در زبان فارسی بررسی واژههای چندمعنا با رویکرد شناختی صورت گرفته است که از
این میان میتوان به پژوهشهای فیاضی و همکاران ( ،)1387فیاضی ( )1388و
عموزاده و سلطانی ( )1391اشاره کرد که ایشان به بررسی چندمعنایی با رویکرد
شناختی و با استفاده از مفهوم استعاره پرداختهاند و از طرفی عموزاده و بهرامی ()1391
به بررسی ساخت افعال سبک با کمک سازوکار طرحواره و بر اساس زبانشناسی
شناختی پرداختهاند اشاره کرد .گلفام و همکاران ( )1391نیز به بررسی فضای معنایی
فعل «شدن» با رویکردی شناختی پرداختهاند.
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کریمیدوستان و روحی بایگان ( )1395با هدف بررسی چندمعنایی فعل سبک «زدن»
بر مبنای نظریۀ «معنیشناسی واژگانی شناختی» ،در واقع نشان داد که چندمعنایی
فعل سبک «زدن» بر مبنای بررسی فعل سنگین متناظر آن ،پدیدهای نظاممند بوده و
سازوکارهای شناختی نظیر مقولهبندی ،استعارۀ مفهومی و طرحوارههای تصویری در
شکلگیری معانی مختلف این عنصر زبانی در قالب یک مقولۀ شعاعی نقش اساسی
دارند .از یافتههای این مقاله اثبات تأثیر معنای فعل سبک بر با همآیی این افعال با
اجزاء پیشفعلی در ساخت افعال مرکب است.
بررسی چندمعنایی فعل گرفتن بر اساس انگاره چندمعنایی اصولمند تایلر و ایونز
( )2001که یک رویکرد شناختی است در زبان فارسی توسط عموزاده ،کریمیدوستان و
شریف ( )1395انجامشده است .در این مقاله از میان معانی متعدد برای فعل «گرفتن»
تنها یک معنی را معنی اصلی قرار دادهاست و معانی دیگر را با سازوکارهایی همچون
استعاره ،مجاز و تبدیل طرحواره از این معنی قابل بسط یا اشتقاق بیان کرده است.
نائبلو ،عاصی و افراشی ( )1393شبکه معنایی قالببنیاد برای واژگان عواطف (شادی و
عالقه) با استفاده از صفات زبان فارسی ایجاد نمودند .در این مقاله قالبهایی از قبیل
اجتماعی بودن ،محرک محور ،تجربهگر محور و غیره برای صفات در نظر گرفته شد و
درنهایت جمالت بکار برده شده نشانگذاری شده و ظرفیت هر قالب مشخص گردید.
-3چارچوب نظری پژوهش
قالب از دیدگاه نظریه قالببنیاد ،نظامی از مفاهیم است که جهت درک هرکدام از
مفاهیم نیاز به فهم کل مفاهیم موجود در این نظام است و با اشاره به هریک از مفاهیم،
کلیه آنها در ذهن افراد فعال میگردند .در معناشناسی قالببنیاد هر واژه تجربهای را در
جهان خارج بازنمایی میکند (پتروک .)1 :1966 ،در معنیشناسی حالت ،فیلمور
نقشهای معنایی را مطرح میکند ،درحالیکه معنیشناسی قالببنیاد ،نقش موقعیتی
موردنظر گوینده است .موقعیت نیز کلیه مشخصههایی است که موقعیت وقوع فعل را
میسازند (پتروک.)2013 ،
فیلمور در دستور حالت فهرست از نقشهای معنایی را با عناوینی همچون حالت
فاعلی ،1حالت تأثیرپذیر ،2حالت مکانی ،3حالت وسیلهای ،4حالت مفعولی 1و حالت
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تحققی 2نام برد (دبیر مقدم )1389،که در نظریه قالبهای معنایی نیز از این حالتها در
بخش تحلیل معنایی قالبها و واحدهای واژگانی استفاده نموده است.
در ایجاد یک شبکه قالبی ،هر صفحه قالب شامل ( )1تعریف )2( ،3اجزای قالب هسته و
غیر هسته )3( ،4روابط میان قالبی )4( ،5واحدهای واژگانی 6میشود.
فیلمور قالب «تبادل تجاری »7را در افعال مثال زد و به دنبال این بود که اطالعات
نحوی و معنایی آنها را در یک مجموعه بهطور مرتب قرار دهد .قالب «تبادل تجاری» در
زبان انگلیسی با ویژگیهایی که در جدول ( )1آمده است ،توسط فیلمور ( )1977مطرح
گردید .این قالب معنایی بهصورت یک سناریو درک میشود که در آن یک شخص قصد
کنترل و مالکیت بر چیزی از جانب شخص دوم را دارد و این مالکیت توافقی است.
درازای آن میتوان مقداری پول دریافت نمود .پسزمینه این جریان نیازمند درکی از
ویژگیهای مالک ،اقتصاد پول ،قرارداد تلویحی و یک سری موارد دیگر است .این
طرحواره ،بسیاری از ویژگیهای ساختاری یک چهارچوب مبادالتی را منضم میکند؛ اما
جایگاه جزییات موارد درونی هر قالب از جنبههایی متفاوت مشخص میگردد .در این
طرحواره اجزای از قبیل خریدار ،فروشنده ،کاال و پول ،مفاهیم حتمی در هر تبادل
تجاری است .خالصهای از یک قالب معنایی به شرح زیر است:
جدول ( )1قالب معنایی تبادل تجاری در شبکه معنایی قالببنیاد فیلمور (فیلمور)1992 ،
قالب :تبادل تجاری
عناصر قالبی :خریدار ،فروشنده ،کاال ،پرداخت
مفهوم :خریدار کاال را دریافت میکند و فروشنده پول را دریافت میکند

در جدول ( )1قالب معنایی تبادل تجاری و اجزاء مفهومی تشکیلدهنده آن
مشخصشده است و در ردیف آخر مفهوم تبادل تجاری از طریق اجزاء تشکیلدهنده
توصیف گردیده است .هرکدام از این اجزاء خودشان یک قالب معنایی و حاوی عناصر
هسته و غیر هسته میباشند .برای مثال کاال 8بهعنوان یکی از اجزاء معنایی تبادل
تجاری ،خودش دارای اجزاء معنایی جداگانه است.
1

. objective
. factival
3
. definition
4
. core and non-core features
5
. frame-to-frame relations
6
. lexical units
7
. commercial transaction
8
. goods
2
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پس از نشان دادن قالب معنایی بهصورت جدول ( )1وی به بیان ظرفیتهای موجود در
اجزاء واژگانی با شرح مثالهایی میپردازد که در جدول ( )2خالصهای از این ظرفیتها
بیان گردیده است.
جدول ( )2ظرفیت معنایی و نحوی افعال در قالب تبادل تجاری (فیلمور و بیکر)2002،
خریدار

فروشنده

کاال

پول

خریدن

فاعل

از فاعل

مفعول مستقیم

برای

فروختن

مفعول

فاعل

مفعول مستقیم

برای

در جدول ( )2ویژگیهای نحوی و معنایی اجزاء قالب شرح دادهشده است که به لحاظ
مفهومی هر یک از اجزا نقشهای فوق را ایفا میکنند .خریدار فاعل فعل «خریدن» و
فروشنده دریافت کننده از فاعل است .کاال مفعول مستقیم و فرایند خریدن برای دریافت
پول صورت میگیرد .در فعل «فروختن» خریدار مفعول فعل بوده و فروشنده فاعل
است .کاال بازهم مفعول مستقیم است که فرایند فعل خریدن برای پول صورت میگیرد.
آنچه مشترک بین دو واحد واژگانی خریدن و فروختن است اجزاء هسته میباشند؛ مانند
آنچه در جدول ( )2آمده است .در واقع با بیان چنین نظریهای فیلمور قصد دارد تا
بازنمایی یکپارچه از معنای کلمه ،جمله و متن در یک شبکه معنایی ایجاد نماید
(پتروک.)1996،
شبکه معنایی قالببنیاد تالش دارد تا به توصیف ساختار موضوعی واحدهای واژگانی
مانند آنچه حالت و نقش معنایی تتا نامیده میشود بپردازد که در این پروژه تحت عنوان
اجزاء قالب 1مطرح میگردد .اجزاء قالب دو نوع هستند:
الف) اجزاء هسته
 اجزاء هسته قالب تبادل تجاری :خریدار ،کاال ،پول ،فروشندهب) اجزاء غیرهسته
 اجزاء غیرهسته قالب تبادل تجاری :هدف ،قیمت ،واحد (واحد اندازی گیری)همانطور که مفاهیم در ذهن اهل زبان دارای ارتباط با یکدیگر و جهان خارج هستند،
قالبها نیز با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند .این ارتباط در اشکال متفاوت در میان
قالبهای معنایی وجود دارد (روپنهوپر و دیگران .)2010،روابط بینا قالبی در شبکه
قالببنیاد به در جدول ذیل مطرح گردیدهاند:

. frame elements

1
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جدول ( )3انواع روابط میان قالبی (روپنهوفر و همکاران)80: 2016 ،
نوع رابطه
1
توارث
2
استفاده از
3
دارای دیدگاه در
4
قالب فرعی
5
تقدم
6
حالت گرفته از

قالب باالی نمودار
والدین
والدین
خنثی
پیچیده
مقدم
دارای حالت

قالب پایین نمودار
فرزند
فرزند
دارای دیدگاه
جزئی
مؤخر
بیانی

در جدول ( )3نوع روابط مطرح گردیده است و رابطه هر گره با گره پایین و باالی خود
مشخصشده است .قالبها با توجه به مفاهیمشان از طریق یک یا چند مورد از روابط
فوق با یکدیگر در ارتباط هستند .برای مثال« ،انتقام گرفتن» از قالب «تشویق و تنبیه» به
ارث برده میشود.

در شبکه قالببنیاد  ،مرحله نهایی بیان واحدهای واژگانی قالب مورد نظر و نشانگذاری
جمالت دارای این واحدهای واژگانی است .واحد واژگانی واژههایی هستند که دارای
مفاهیم و پسزمینه مشترک با قالبهای معنایی یکسان میباشند (فیلمور و
بیکر .)2009،واحدهای واژگانی قالب  revengeبه معنی «انتقام گرفتن» در زبان
انگلیسی در شبکه قالببنیاد فیلمور ،انتقام گرفتن ،تالفی کردن ،مجازات کردن،
خونخواهی کردن ،کینهجویی کردن ،دادگیری کردن ،برگرداندن است.
 -4ساختار شبکه معنایی قالببنیاد فعل «گرفتن»
این تحقیق بر طبق ساختار شبکه معنایی قالببنیاد ،قالبهای معنایی فعل «گرفتن» و
روابط میان آنها را مورد بررسی قرار می دهد که در این بخش به بحث و بررسی آن
میپردازیم .هدف از بررسی مفاهیم فعل «گرفتن» بر اساس شبکه معنایی قالببنیاد،
نشان دادن ارتباط میان مفاهیم مختلف یک فعل چندمعنا در ذهن بشر از طریق رسم
نمودار است .شریف ( )1394بر اساس انگاره چندمعنایی اصولمند  8معنی فعل
«گرفتن» را بهعنوان معانی اصلی در نظر گرفت که عموزاده ،کریمیدوستان و شریف
( )122: 1395یکی از معانی را بهعنوان معنی سرنمون مشخص کردهاند و معتقدند که
1

. inheritance
. using
3
. perspective on
4
. subframe
5
. precede
6
. inchoative of
2
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سایر معانی با سازوکارهایی همچون استعاره ،مجاز و تبدیل طرحواره از این معنی قابل
بسط یا اشتقاق هستند .این  8معنی به قرار زیر است 1و معنی شماره  1معنی اصلی
فعل گرفتن است:
مفهوم  .1دریافت کردن
 )1نامه را از نامهرسان گرفتم (عموزاده ،کریمیدوستان و شریف)124: 1395 ،
مفهوم  .2نگاهداشتن
 )2بچه او را باید گرفت و به زندان کرد (ص)127.
مفهوم  .3اثر گذاشتن
 )3فیلم از همان اول میگیردمان (ص)129.
مفهوم  .4پوشاندن
 )4آب همه حیاط را گرفت (ص)130.
مفهوم  .5وضع یا حالتی پیدا کردن
 )5پیش از آنکه مهربانو بتواند بر اضطرابی که به او دست داده بود غلبه کند و قیافۀ
آرامی بگیرد  ...من پیشدستی کردم و گفتم( ...ص)132.
مفهوم  .6فرض یا تلقی کردن
 )6چقدر او را ساده گرفته بودم (ص)133.
مفهوم  .7اجرا کردن و انجام دادن
 )7روزه گرفت (ص)135.
مفهوم  .8شروع
 )8یکدفعه تگرگ گرفت (ص)135.
مثالهای  8-1به کاربرد هر یک از مفاهیم فعل «گرفتن» است که در جمالت مختلف
معانی متفاوت دارد .در شبکه فارس نت برای فعل گرفتن  20معنی در نظر گرفتهشده
است که هرکدام از آنها در انگاره چندمعنایی اصولمند فعل «گرفتن» (عموزاده،
کریمیدوستان و شریف )1395،در یکی از طبقات فوقالذکر قرارگرفته است .بر اساس
داشتههای فوق در ارتباط با فعل «گرفتن» و با توجه به تعاریفی که از فرهنگ بزرگ
سخن ( )1381در اختیار داریم انگاره معنایی این فعل با مفهوم «دریافت کردن» بر
اساس شبکه معنایی قالببنیاد بهصورت زیر خواهد بود:
 .1فعل «گرفتن» دارای معانی بسیار است که به دلیل ارتباط معنایی بسیار در برخی از معانی ،شریف (8 )1394
معنی را متمایز واصلی در نظر گرفته است و بقیه معانی را زیرمجموعه  8معنی اصلی در نظر گرفته است.
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الف -تعریف قالب
در معنیشناسی قالبی ،معنای واژه ،در ارتباط با قالب پسزمینه خودش و بدون ارتباط
با واژههای دیگر ،تعریف میشود .معنای واژه بهصورت طرحوارههایی متکی بر تجربه
است که در جهان شکل میگیرد و این طرحوارهها ،همان قالبها هستند (روپنهوفر و
دیگران.)2016 ،
قالب :گرفتن (دریافت کردن)
تعریف
چیزی ،از عنصر مبدایی حرکت نماید و توسط عنصر مقصد دریافت شود .عمل دریافت
1
کردن چیزی (فارسنت) .این قالب دارای اجزاء دریافتکننده ،ارسالکننده و کنشپذیر
2
(هر شی ملموس یا انتزاعی) است.
ب -اجزاء قالب
فیلمور ( )1967هریک از اجزاء قالب را بر اساس نقشهای معنایی ،کنش (کنشگر،
پذیرنده ،ابزار) ،حرکت و مکان (کنشپذیر ،مکان ،مبدأ ،مقصد و مسیر) و تجربه
(تجربهگر ،محرک ،محتوی) و غیره مطرح نموده است که برخی اجزاء هسته و برخی
اجزاء غیر هسته میباشند .برای مثال قالب «حملونقل» در حوزه حرکت ،دارای
حرکتکننده ،ابزار حمل و مسیر است .تکتک قالبهای فرعی 3که با این قالب دارای
رابطه توارث هستند ،نقشهای معنایی یا اجزاء قالبی مذکور را دارند (فیلمور)1947،؛
بنابراین حرکتکننده ،ابزار حمل و مسیر اجزاء هسته قالب هستند و مفاهیمی از قبیل
زمان ،هدف ،محرک و غیره اجزاء فرعی قالب میباشند .همانطور که در چهارچوب
نظری این پژوهش بیان گردید ،هر قالب دارای دو نوع اجزاء است :اجزاء هسته و اجزاء
غیر هسته .این اجزاء در قالب فعل «گرفتن» همراه با مثالهای مربوط به هر یک از
اجزاء که با خط زیرین مشخصشده است ،به شرح زیر میباشند؛
اجزاء هسته
پذیرا :موجودی که کنشپذیر به وی تعلق میگیرد؛ مانند:
 )9اولین فرد حاضر در جلسه پاداش قابلتوجهی گرفت که دیگران به وجد آمدند.
1

. Theme
 .2در شبکه هریک از اجزاء با یک رنگ مشخص میگردد که در جمالت نمونه هر سازهای که نقش این اجزاء را ایفا
میکند مشخص باشد.
3
. subframe
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کنشپذیر :شی ای که تغییر مالکیت بر روی آن انجام میشود؛ مانند:
( )10من) نامه را از نامهرسان گرفتم.
اجزاء غیر هسته
زمان :زمان دریافت کنشپذیر؛ مانند:
 )11دیروز من کتابها را در کالس از آنها گرفتم.
مکان :مکان دریافت کنشپذیر؛ مانند:
 )12دیروز من کتابها را در کالس درس از آنها گرفتم.
علت :دلیل انجام فعل؛ مانند:
 )13بهشدت سرماخورده بود و من رفتم و قرصهایش را از داروخانه گرفتم.
هدف :هدفی که بهطور عمدی برای انجام عملی در نظر گرفته میشود؛ مانند:
 )14نامه را از نامهرسان گرفت تا اول خوش بداند چه اتفاقی افتاده است.
ارسالکننده؛ مانند:
 )15پدرم نامه سرگشادهای از مدیر مدرسه گرفته بود.
شرایط :هر موقعیتی که در هنگام انجام قالب بیانشده در پیشزمینه آن در حال جریان
است؛ مانند:
 )16درحالیکه قیمتها بهشدت باال رفته بود ،من همه کتابها را تحویل گرفتم.
روش :شیوهای که در آن کنشگر بهطور عمدی نقش ایفا مینماید؛ مانند:
 )17با بررسی بسیار توانستم سود پولم را بگیرم.
نتیجه :حالتی که هم دریافتکننده و همکنشپذیر بعد از انجام فعل در آن قرار
میگیرند؛ مانند:
 )18بعد از گرفتن آن ،شما نباید هیچگونه تبلیغاتی انجام دهید.
منبع :فرد یا مکانی که کنشپذیر قبل از ارسال به آن تعلق داشته است؛ مانند:
 )19بار را از پستچی گرفتم.
مثالهای  19-9هریک از نقشهای معنایی اجزاء هسته و غیر هسته را در جمله
مشخص کرده است .مثالها برگرفته از شبکههای اجتماعی تویتتر و یوتیوب است.
پ -روابط میان قالبی
توارث از :محرک یکسویه ،طرحواره ردوبدل کردن
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به ارث برده میشود بهوسیله :گردآوری کردن ،خریدن ،وصول کردن ،دریافت کردن،
تحویل گرفتن ،تصاحب کردن ،پذیرفتن
حالت گرفته از :مالکیت
ت -واحدهای واژگانی
تحویل گرفتن ،دریافت کردن ،تصاحب کردن ،اقتباس کردن ،سلب کردن ،بازداشت
کردن ،پذیرفتن ،برداشتن ،اتخاذ کردن ،اکتساب کردن ،وصول کردن
ث -نشانگذاری واحدهای واژگانی:
در این قسمت برای هرکدام از واحدهای واژگانی یک جمله به همراه نشانهگذاری نحوی
و معنایی آن بیان میگردد .شایان ذکر است که در شبکه معنایی قالببنیاد فعل فارسی
چندین جمله نشانهگذاری شده و ظرفیت هر فعل مشخص میگردد .برای مثال واحد
واژگانی «تحویل گرفتن»:
جدول ( )4نقشهای نحوی و معنایی
1
2

منبع
شبکههای اجتماعی

3

شبکههای اجتماعی

4

شبکههای اجتماعی

5

شبکههای اجتماعی

6

شبکههای اجتماعی

7

شبکههای اجتماعی

جمله نشانهگذاری شده
[
]
را
تبلت
این
گروه حرف اضافه،
[گروه اسمی ،فاعل ،پذیرا][گروه اسمی ،مفعول ،کنشپذیر
کنشبر از پستچی] گرفت ]ـم مطابقت با فاعل محذوف[
[
]
را
مرکز
های
کتاب
گروه
[گروه اسمی ،قید ،زمان سه روز متوالی] [گروه اسمی ،مفعول ،کنش پذیر
اسمی ،نقش فاعلی ،پذیرا بنده] میگرفت ]ـم مطابقت با فاعل محذوف[
[گروه اسمی ،فاعل ،پذیرا کارمندان محترم این بخش] [گروه حرف اضافه ،قید ،زمان در کل روز]
فقط [گروه اسمی ،مفعول ،کنش پذیر سه پاکت] [گروه حرف اضافه ،مفعول حرف اضافه ،مبدأ از بخش
درآمدها] گرفت ]ـند مطابقت با فاعل [
[گروه حرف اضافه ،قید ،مکان در کتابخانه] [گروه اسمی ،مفعول ،کنشپذیر تمام کتابهای مربوط به
نقاشی را] گرفت و خواند ] مطابقت با فاعل محذوف[
[گروه اسمی ،فاعل ،پذیرا استادم] [گروه حرف اضافه ،مفعول حرف اضافه ،هدف برای مطالعه بیشتر این
منبع][،گروه اسمی ،مفعول،کنشپذیر آن را] [گروه حرف اضافه ،مفعول حرف اضافه ،مقصد برای من] [گروه
حرف اضافه ،مفعول حرف اضافه ،مبدأ از مرکز مطالعات] گرفت ] مطابقت با فاعل[
[گروه اسمی،فاعل ،پذیرا آنها] [گروه اسمی ،مفعول ،کنشپذیر بمب های هوایی خود را] [گروه حرف
اضافه ،مفعول حرف اضافه ،مبدأ از آمریکا و روسیه] میگرفت]ـند مطابقت با فاعل[.
مفعول حرف اضافه،

همانطور که در جدول ( )4مشاهده میگردد فعل «گرفتن» همواره دارای دو گروه
اسمی است یکی در نقش پذیرا و دیگری در نقش کنشپذیر است که این دو نقش در
ساختار جمله نیز به چشم میخورد و از طریق آنها میتوان درک مفهومی کاملی از آن
فعل به دست آورد .عنصر معنایی پذیرا به دلیل نقش فاعلی میتواند حذف گردد و فاعل
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محذوف جمله باشد؛ زیرا نقش فاعلی را شناسه متصل به فعل که در تطابق با فاعل
محذوف است همواره نشان میدهد؛ بنابراین الگوی اجزای هسته فعل «گرفتن» ،پذیرا+
کنشپذیر +فعل است .مبدأ یعنی ارسالکننده در بین اجزاء غیر هسته قرار دارد؛ زیرا در
بسیاری از جمالت پیکره گردآوریشده باوجود اینکه مبدأ بیان نگردیده است ،همچنان
یک مفهوم کاملی از فعل را در اختیار داریم؛ بنابراین نمیتوان مبدأ را درون اجزاء هسته
فعل «گرفتن» قرار داد بلکه جایگاه آن در بخش اجزاء غیر هسته قرار دارد.
نمودار ( :)2قالب فعل «گرفتن» به معنی دریافت کردن

در نمودار ( )2فعل گرفتن متوارث از قالب «ردوبدل کردن» به معنی ارسال و دریافت
کردن چیزی است .فرایند ارسال و دریافت برای چنین فعلی شامل محرک-یکسویه
است که یک چیز یا شیء ملموس را ردوبدل مینمایند .بدینصورت که یک چیز یا شی
ملموس توسط یک شخص دریافت میگردد؛ بنابراین برای واحدهای واژگانی که در این
قالب قرار گرفته است ،عالوه بر کنشپذیر تنها یکی از مشارکان (گیرنده) نقطه تمرکز
فعل است .با توجه به اینکه فعل «گرفتن» یک فعل چندمعنایی است ،اگر به این فعل
معنی «خریدن» و پرداختن پول بابت چیزی که دریافت میکنیم باشد ،قالب معنایی و
قالبهای فرعی دیگری را نیز شامل میشود که با قالب «گرفتن» در نمودار ( )2متفاوت
است .از طرف دیگر در فعل «گرفتن» با قالب معنایی «محرک دوسویه» دو طرف معامله
جهت ردوبدل کردن ،فعال میشوند .باوجود این تفاوتها وجوه اشتراکی نیز در بین این
دو قالب دیده میشود که باعث درک مفهوم «خریدن» از کاربرد فعل «گرفتن»
میگردد .مثالهای  21-19مفهوم خریدن را در سه واحد واژگانی «گرفتن»« ،خریدن»
و «معامله کردن» نشان میدهند.
(] )19برای کودکان بیسرپرست بهرهور[ ]لوازمتحریر کنشپذیر[ خرید]ـم پذیرا[.
(] )20سه کیسه برنج کنشپذیر[ ]از چهارشنبهبازار مبدأ[ گرفت]ـم پذیرا[.
(] )21دیروز زمان[ ]این گوشی موبایل کنشپذیر[ را معامله کرد]ـم پذیرا[.
مثالهای  21-19کاربرد واحدهای واژگانی «خریدن»« ،معامله کردن » و «گرفتن»
در قالب «گرفتن» دارای مفهوم ردوبدل کردن به ازا پول (خریدن) را نشان میدهند.
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اگرچه مبدأ (فروشنده) در جمالت  19و  21بیاننشده است اما مفهوم جمله
نشاندهنده این است که به ازای دریافت کنشپذیر چیزی به مبدأ پرداختشده است؛
بنابراین با توجه به نقشهای معنایی ذکرشده ،هر سه واحد واژگانی «خریدن»،
«گرفتن» و «معامله کردن» در یک قالب مفهومی یکسان قرار میگیرند .جایگاه
واحدهای واژگانی مذکور و قالب مرتبط به آنها در نمودار ( )3نشان دادهشده است.
در نمودارهای ( 2و  ،)3دو واژه «گرفتن» از دو قالب معنایی مختلف نشان دادهشده
است که هرکدام متوارث از یک قالب متمایز است« .گرفتن» به معنی «تحویل گرفتن»
متوارث از قالب معنایی «ردوبدل» و در پی آن «محرک-یکسویه» است .درحالیکه
«گرفتن» به معنی «خریدن» متوارث از قالب معنایی «انتقال مالکیت کاال» و در پی آن
«فرایند خرید کاال» و «محرک-دوسویه» است .نمودار ( )2نشان میدهد که «گرفتن»
در مفهوم «خریدن» از قالبهای متفاوتی با «گرفتن» در مفهوم «دریافت کردن» نشأت
نمیگیرد؛ زیرا سرچشمه قالب «انتقال مالکیت کاال » نیز از قالب «تبادل تجاری» است
و در نمودارهای موجود وجود رابطه معنایی ما بین این قالبها کامالً مشهود است.
نمودار ( :)3قالب فعل «گرفتن» به معنی خرید کردن

در دو نمودار ( )2و ( )3ساختار قالب فعل «گرفتن» در دو مفهوم مختلف
ترسیمشده است .رسم جداگانه نمودارها به معنی عدم ارتباط معنایی میان این دو فعل
نیست .در واقع دو مفهوم فعل «گرفتن» با یکدیگر ارتباط معنایی دارند که اگر دو
نمودار را به یکدیگر متصل نماییم ،بهراحتی متوجه ارتباط معنایی این دو فعل «گرفتن»
خواهیم شد .ساختار کلی بیانشده در نمودارهای فوق که بهصورت نمودار ( )4ترسیم
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میشود ،ارتباط میان این دو فعل را در دو معنی ذکرشده با یکدیگر به تصویر میکشد.
نمودار ( )4نشان میدهد که آنچه فعل «گرفتن» را در دو مفهوم «خریدن» و «دریافت
کردن» قابل درک مینماید ،وجود اجزاء هسته یکسان در این دو قالب میباشند که
منشأ آن قالب والدین «طرحواره ردوبدل کردن» است .یکسانی اجزاء هسته در بین دو
مفهوم باعث گردیده که تفاوتهای مربوط به قالبهای زیرین مانع درک ارتباط معنایی
بین دو این مفهوم نشوند.
نمودار ( )4ساختار کلی قالب ردوبدل کردن و ارتباط دو فعل «گرفتن» با یکدیگر

با توجه به نمودار ( )4دو فعل «گرفتن» دارای ارتباط معنایی با یکدیگر هستند.
فیلمور ( )1982معتقد است که برای فهم ساختار معنایی فعل ،درک ویژگیهای
صحنههای طرحوارهای آن ضروری است .قالبها نقشهای موقعیتی را نشان میدهند و
افعالی که دارای طرحواره و نقشهای موقعیتی مشترک هستند دارای مفاهیم مرتبط با
یکدیگر میباشند (پتروک)1996،؛ بنابراین دانستن معنی هریک از افعال «گرفتن»
مستلزم دانستن معانی قالبهای «تبادل تجاری»« ،محرک-یکسویه»« ،محرک
دوسویه» و اجزای هسته و غیر هسته آنهاست که از طریق نقشهای موقعیتی موجود
در ذهنی قابل درک است .قالبها مفاهیم ذهن بشر را تشکیل میدهند و باعث میشوند
که افراد ارتباط معانی را با یکدیگر درک نمایند .دانش و تجربهای که بهوسیلۀ قالب
«تبادل تجاری» فراهم میشود ،پیشزمینه و انگیزه را برای بازنمایی و درک مفهوم
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واحدهای واژگانی ایجاد مینماید و از طرف دیگر ،واحدهای واژگانی ،قالب را در ذهن
گوینده یا شنونده برمیانگیزانند.
در مثال ( )22مفهوم دیگری از فعل «گرفتن» بیان گردیده است که با دو مفهوم
نمودار ( 2و  )3فعل «گرفتن» تفاوت معنایی دارد.
(] )22منظورت کنشپذیر[ روگرفتـ]ـم پذیرا[.
(] )23بعد از ساعتها زمان قصه بافتن زمان[ ]داستان کنشپذیر[ را گرفت]ـم پذیرا[.
مثال ( )22به معنی «منظورت رو متوجه شدم» است .همانطور که از مفهوم جمله
مشخص است ،یک نفر کالمی بیان نموده است و مخاطب معنی کالم او را درک کرده
است؛ اما آنچه ردوبدل شده و مخاطب دریافت کرده ،دارای موجودیت ملموس نیست
بلکه منظور و هدف گوینده است که توسط مخاطب دریافت شده است .در مثال ()23
نیز کلمه «داستان» نشاندهنده منظور و هدف بیان چیزی است که دارای موجودیت
انتزاعی است؛ بنابراین فعل «گرفتن» در مفهوم «درک کردن» نیز همواره دارای اجزاء
هسته پذیرا و کنشپذیر (انتزاعی) است که باعث قابل درک شدن این فعل در مفهوم
جدید میگردد .در نمودار ( )5قالب معنایی فعل «گرفتن» به معنی «درک کردن» را و
قالبهای باالتر آن ترسیمشده است.
نمودار ( )5قالب معنایی فعل «گرفتن» به معنی «درک کردن»

همانطور در نمودار ( )5مشاهده میشود افعال «گرفتن» در سه معنی بیانشده ،دارای
رابطه معنایی با یکدیگر میباشند .این سه فعل علیرغم تفاوتهایی که در هنگام کاربرد
در جمالت دارند ،دارای ویژگیهای مشترکی نیز میباشند که آنها را به یکدیگر مرتبط
کرده است .ویژگی مشترک این سه مفهوم فعل «گرفتن» در اجزای هسته «ردوبدل
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کردن» است .فیلمور ( )1947معتقد است که هنگامیکه فرد بر اساس ویژگیهای
موقعیتی ،طرحوارهها و قالبها ،اجزای هسته مفهومی را میشناسد ،درک سایر مفاهیم
مرتبط ،از طریق ایجاد ارتباط میان سایر قالبها تسهیل میگردد؛ بنابراین درک فعل
«گرفتن» به معنی «درک کردن» کار دشواری به نظر نمیرسد .چراکه اجزاء هسته آن
با اجزاء هسته فعل «گرفتن» در مفاهیم «خریدن» و «دریافت کردن» یکسان است.
به دلیل مجزا بودن جایگاه قالبهای «گرفتن» در سه معنی مذکور از یکدیگر در
ضمن وجود ارتباط بین آنها ،نظریه معنیشناسی قالبی به دنبال اثبات رابطه معنایی در
کلمات چندمعنا است و میتواند در ایجاد نظامهای رفع ابهام معنایی کمک شایان
توجهی نماید (فیلمور .)1947،ازاینرو برنامههای بسیاری جهت رفع ابهام معنا در
سامانههای رایانهای صورت گرفته است که بسیاری از آنها برگرفته از نظریه فیلمور
( )1985 ،1982 ،1976،1977و نظریه قالبی مینیسکی ( )1975بوده است.
 -5نتیجهگیری
پژوهش حاضر در ارتباط با بررسی چندمعنایی فعل «گرفتن» در سه مفهوم «دریافت
کردن»« ،خریدن» و «درک کردن» و ارتباط میان این مفاهیم است .در این پژوهش
تعاریف فعل و اجزاء قالب هسته و غیر هسته ابتدا مشخص گردید و سپس جمالتی که
این افعال در آن کاربرد داشتند مورد بررسی قرار گرفتند و روابط میان قالبها مشخص
شد .درنهایت نمودار قالبی هر یک از مفاهیم همراه با قالبهای مرتبط ترسیم گردید و
رابطه میان این قالبها مشخص شد .شواهد بهدستآمده حاکی از این است که بسیاری
از قالبها در افعال چندمعنا از جنبههای مختلف و در قالبهای متفاوت با یکدیگر
اشتراک دارند .از طریق شبکه معنایی قالببنیاد افعال زبان ،میتوان به مفهوم
طرحوارهای فعل دستیافت و ارتباط آنها را با سایر افعال درک نمود .نمودارهای  2و 3
خالصهای از دو قالب معنایی را که دارای صورت یکسان فعلی و مفهوم چندتایی هستند
به تصویر کشید و رابطه آنها را با سایر قالبهای معنایی نشان داد .این رابطه همان
چیزی است که در ذهن اهل زبان نقش بسته است و باعث ارتباط مفاهیم مختلف به
یکدیگر میگردد .فعل «گرفتن» یک فعل با چندین معنا و چند قالب متفاوت است و
البته در برخی از معانی دارای طرحواره مشترک بوده که در شبکه قالببنیاد افعال دارای
طرحواره مشترک ،در زیر یک قالب قرار میگیرد و یک قالب معنایی مشترک را تشکیل
میدهد؛ م انند گرفتن ،تحویل گرفتن ،دریافت کردن ،اکتساب کردن و غیره .بر طبق
فرضیات مطرحشده در مقاله اثبات گردید که میان مفاهیم مختلف افعال چندمعنا،
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ارتباط معنایی وجود دارد و اجزاء قالبهای معنایی در تعیین مفاهیم یک فعل نقش
عمدهای ایفا مینماید و باعث ارتباط معانی و درک بیشتر مفاهیم بیانشده از طریق
افعال چندمعنا میگردند.
پینوشت
 .1پروژه ساخت شبکه معنایی قالببنیاد فعل زبان فارسی ( )VFNکه توسط نگارنده این مقاله در حال انجام
است 200 ،فعل را در بیش از  1000جمله برگرفته از شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار داده و  70قالب را
برای افعال زبان فارسی در مرحله اولیه ایجاد کرده است .دستاوردهای این پروژه (هماکنون در حال ساخت است)
موارد زیر خواهد بود )1 :یک منبع واژگانی بر اساس معانی قالبی آنها خواهیم داشت که تحت عنوان شبکه معنایی
قالببنیاد افعال ( ( )Verb-FrameNet-VFNمعرفی میگردد .2 .نرمافزار مربوط به  VFNکه شامل توصیفی
ساختار مفاهیم پایه و توصیفی از عناصر شرکتکننده در این قالب ها است که در پردازش زبان طبیعی بسیار مفید
است.
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