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 دهیچک
شوند که مشارکت  يشناخته م ياز مقوالت دستور يخاص ي طبقه عنوان بهسبک معموالً  يها فعل
ها  ن فعلیا یيمعنا ي رابطهبه  يا تر مطالعهل کمين دليدارند و به هم يفعل يها در گروه ياندک یيمعنا

بروگمن،  يروين یيایچارچوب پوبا استفاده از  رو پيش ي مقالهاست.  پرداخته نيسنگ يها با فعل
 «گرفتن»فعل  ساخت سبک و مرکب متشکل از 130بررسي بيش از و  يشناخت يواژگان يشناس يمعن

روابط  يد ولندار يواژگان يغن يمعنا ن متناظرشيسنگ همانند فعلسبک  این فعلکه اگرچه  داد نشان
 يها ، فعليزبان فارس ي ساده يها با توجه به تعداد اندک فعلن دو وجود دارد. ین ايب يمند نظام یيمعنا
ن يکنند و به هم يد را فراهم میجد يم فعليان مفاهيمرکب امکان ب يها ن با حضور در ساختيسنگ

به کار رود و  ياريبس ا سبکِیمرکب  يها در ساخت« گرفتن»ن يفعل سنگرود که  يل انتظار ميدل
شد که نه  ن مقاله نشان دادهیدر ابا این حال، ند از دست بدهد. ین فرایخود را در ا ياز معن یيها جنبه

را حفظ رو ين یيایپو ازجملهن ياز فعل سنگ يمختلف یيمعنا يها جنبه« گرفتن»تنها فعل سبک 
 ن است. يفعل سنگ یياز چندمعنا يمختلف فعل سبک تابع يکند، بلکه کاربردها يم
 

 ، گرفتنيشناخت يشناس ي، معنیي، چندمعناروين یيایپوفعل سبک،  :یدیکل یها واژه
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  مقدمه -1
 يها در ساخت يمحدود يمعناکه  اند شده تعریف یيها ساخت عنوان بهسبک  يها فعل
 يهمواره چالش ها ن فعلی؛ ا(2001، 1هستند )بروگمن يبدون معن يا حتیدارند و  يفعل
ن اصطالح توسط یا شدن مطرحاند. از زمان  بوده يزبان يها هیشناسان و نظر زبان يبرا
است  شده گرفته درنظري خاصي  مقوله عنوان به(، فعل سبک عمدتاً 1940) 2سپرسنی

 هاي نحوي و معنایي روشني ندارد. این امر هاي زباني، ویژگي که برخالف دیگر مقوله
هاي  هاي سبک در تحليل شناسان را بر آن داشته تا چندان به معني فعل بسياري از زبان

هایي را براي آنها متصور شوند که حاصل الزامات نحوي  خود نپردازند و اغلب، نقش
 3توان به گریمشا و مستر ترین این مطالعات مي برجسته ي ازجملهجمله هستند. 

در  suruکنند که فعل سبک  زایشي، استدالل مي ( اشاره کرد که با رویکردي1988)
کند؛  ساز عمل مي یک فعل عنوان بهزبان ژاپني فاقد ساخت موضوعي کامل است و صرفاً 

با قرض  فعل پيشبه همين دليل این فعل قادر به اعطاي نقش معنایي نبوده و عنصر 
کند.  مي ي نقش معنایي بدل ساخت موضوعي خود به فعل، آن را به یک اعطاکننده

هاي سبک فارسي  ( براي ساخت1992تحليل مشابهي نيز توسط محمد و کریمي )
فعل خود فاقد ساخت موضوعي  پيش که هنگامياست؛ با این حال تحليل آنها  شده ارائه

هاي فعل سبک و مرکب  خورد. ساخت به مشکل برمي ـ اضافه حرفمانند قيد یا ـ باشد 
، کاميار وحيدیان؛ 1373، 1351ان )فرشيدورد، فارسي توجه بسياري از دستورنویس

دوستان،  ؛ کریمي1997؛ کریمي، 1376شناسان )دبيرمقدم،  ( و زبان1356، 1351
و همکاران،  4؛ فولي2003، 1996؛ گلدبرگ، 2011، 2008، 2005، 2001، 1997
( را به 2014، 2013و فقيري،  6وليان ؛ سام2010، 5؛ مولر2008، 2006؛ فاميلي، 2005

هاي سبک  هاي مختلفي از ساخت ها جنبه خود جلب کرده است. اگرچه این پژوهش
دوستان،  دهي )کریمي (، حالت1376فارسي مثل تشکيل فعل مرکب )دبيرمقدم، 

، 1993پذیري، واژگاني یا نحوي بودن ساخت فعل سبک )گلدبرگ،  (، جدایي2005
الحي بودن )کریمي، پذیري معنایي و اصط (، ترکيب2011، دوستان کریمي؛ 2006
( 2005( و ساخت رویدادي )فولي و همکاران، 2014، 2013وليان و فقيري،  ؛ سام1997

                                                           
، گروه هاي خارجي ي زبان ي اول در دانشگاه اصفهان، دانشکده ي دکتري نویسنده این مقاله بخشي از رساله

 81746-73441، دانشگاه اصفهان، کد پستي یبهزارجرشناسي است. آدرس: اصفهان، خيابان  زبان
1
. Brugman 

2
. Jespersen 

3
. Grimshaw and Mester 

4
. Foley 

5
. Müller  

6
. Samvelian 



 1396/61 پاییز و زمستان ،2 ۀشمار ،8 سال ،یزبان هایژوهشپ

 

 
 

این « سبک بودن»ي آنها بدیهي فرض کردن  ي مشترک همه اند، نقطه را بررسي کرده
شناسي خود فعل سبک است. به همين  ها و توجه کم یا حتي نادیده گرفتن معني فعل

شناختي فعل سبک در زبان فارسي  کند تا به بررسي معني ش ميدليل این مقاله تال
همين  درواقعهاي سنگين نيز دارند و  هاي سبک فارسي همگي معادل بپردازد. فعل

هاي مختلف از معني  زمان و به کار رفتن در ساخت درگذرهاي سنگين هستند که  فعل
تشخيص ارتباط فعل  که حتي در برخي موارد، اي گونه بهشوند  سنگين خود دور مي

شود. با این حال، در این مقاله نشان داده خواهد شد  سبک و سنگين بسيار دشوار مي
هاي فعل  هاي معنایي مختلفي از فعل سنگين را در ساخت که نه تنها فعل سبک جنبه

کند، بلکه کاربردهاي مختلف آن نيز تابعي از چندمعنایي فعل سنگين  سبک حفظ مي
 است.

دهد که اگرچه کاربردهاي فعل  ( نشان مي2001ضر با الهام از بروگمن )ي حا مقاله
مندي را ميان فعل  توان روابط نظام بيني نيستند ولي مي قابل پيش سادگي بهسبک 

هاي  ( معتقد است که فعل2001وجو کرد. بروگمن )سبک و فعل سنگين متناظر جست
کنند با این تفاوت که این  فعل سنگين را حفظ مي 1پویایي نيرويهاي  سبک ویژگي

یابند. با این حال از آنجایي  تر بسط مي هاي انتزاعي هاي عيني به حوزه ها از حوزه ویژگي
رود که  ي فارسي از چندمعنایي باالیي برخوردار هستند، انتظار مي هاي ساده که فعل

هاي  علهاي معنایي فعل سبک نيز در ف هاي پویایي نيرو، دیگر جنبه عالوه بر ویژگي
شناسي واژگاني شناختي همچون  باشند. در این راستا، از اصول معني حضورداشتهسبک 
نيز  2سازي ي تصویري و برجسته ي مفهومي، طرحواره بندي سرنمون، استعاره مقوله

، هدف از این رو ازاینشود.  استفاده مي« گرفتن»تبيين معاني مختلف فعل  منظور به
و تبيين روابط معنایي « گرفتن»با فعل  ایجادشدهسبک  فعلهاي  مقاله، بررسي ساخت

 کاربردهاي سبک با کاربردهاي سنگين این فعل است.
سبک فارسي  فعل هاي ساخت برهاي شناختي معدودي نيز پيش از این  پژوهش

( اشاره کرد که 1391توان به عموزاده و بهرامي ) مي ازجملهصورت گرفته است. 
را بررسي کرده و نتيجه « داشتن»و « کردن»و فعل سبک هاي پویایي نيروي د ویژگي

تر نيز حفظ  هاي انتزاعي ها پویایي نيروي فعل سنگين را در بافت گيرند که این فعل مي
صرفاً  چراکهمند و گسسته است  کنند؛ با این حال، تحليل آنها تا حد زیادي غيرنظام مي

فعل  يروين یيایبه پوتنها ان ( بوده و نویسندگ2001برداشتي از بروگمن )ترجمه و 
سبک شدن خود  ريدر مس ها ن فعلیا که يگرید یيمعنا يها و جنبه اندسبک پرداخته

                                                           
1
. force-dynamic 

2
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( در چارچوب دستور ساختي، 2008، 2006. فاميلي )اند نگرفته درنظررا کنند  يحفظ م
هاي فعل سبک را  هاي سبک تالش کرده است تا زایایي ساخت با رد چندمعنایي فعل

بندي  هاي سبک قرار داده ولي طبقه کند. اگرچه وي تحليل خود را مبتني بر فعلتبيين 
هاي  شناسي فعل توان گفت که معني فعل است و تقریباً مي او صرفاً بر اساس عناصر پيش

هاي سبک در فارسي را  گيري ساخت ( شکل1394سبک را نادیده گرفته است. شریف )
ي خود قرار داده و اگرچه در برخي موارد  هدستور شناختي موضوع رسالبه با توجه 

مند و کامالً  هاي او غيرنظام هاي روشني به دست داده است ولي بسياري از تحليل تحليل
ها متوسل شده  تحليل گونه اینها به  توجيه پدیده منظور بهمغایر با شم زباني است و تنها 

 بير ترکياز مس يناش را کردن/تلفن/فکس/جارو مثل یيها فعل يمثال و ي؛ برااست
داند که با  يم «کردن [کار آن را] /تلفن/فکسجارو[ ي وسيله به»] و البته نامأنوس يفرض

دوستان و روحي بایگي  . کریمياست جامانده بهن فعل یعناصر تنها ا ي هيحذف بق
« زدن»فعل سبک  یيچندمعناشناسي واژگاني شناختي،  ( نيز در چارچوب معني1395)

اند که معني این فعل سبک در برخي  استدالل کرده گونه ایناند و  ردهرا مطالعه ک
ا ین حال قرابت یگر دورتر است؛ با اتر و در برخي دی کاربردها به فعل سنگين نزدیک

 ي کننده تبيينتواند  ين الزاماً نميسرنمون فعل سنگ ياز معن یيمعنا ي فاصله
 ي جهين است و نتيفعل سنگ یينابر چندمع يدیيفعل سبک باشد بلکه تأ یيچندمعنا

حاضر با  ي تفاوت مقالهشود.  يم رو روبه يماهو يرادینه با اين زمیسندگان در اینو
ن در يفعل سنگ یياز چندمعنا ر مطالعاتین است که ساین در ايشيمطالعات پ

ن موضوع داشته یبه ا يا ( که اشاره1394ف )یشر جز به)اند  خود غافل بوده يها ليتحل
و دارد(  يا رادات عمدهین ايو روابط فعل سبک و سنگ یياز چندمعنا يل ويحلت يول

 يها يژگیعتاً وين است و طبين نکته که فعل سبک برگرفته از فعل سنگیچندان به ا
 اند. کند نپرداخته ين را حفظ ميفعل سنگ

 

 چارچوب نظری -2
بوده که خود  ( پویایي نيرو2001چارچوب اصلي این مقاله به پيروي از بروگمن )

 منظور به( است. از سوي دیگر، 2000، 1988، 1985برگرفته از مطالعات تالمي )
شناسي شناختي واژگاني است که ریشه  ي معاني فعل سنگين و سبک، از معني مطالعه

( و ليکاف و 1987(، )ليکاف، 1981شناساني همچون بروگمن ) در مطالعات زبان
شناسي شناختي واژگاني  شود. از آنجایي که معني ( دارد استفاده مي1980جانسون )

ي مختصري  ي این بخش اشاره شود، در ادامه محسوب مي شده شناختهرویکردي نسبتاً 
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است ( 2001بروگمن ) مدنظر آنچههمانند به آن شده و تنها چارچوب پویایي نيرو 
 شود. معرفي مي

 

 پویایی نیرو -1-2
داند که به  هاي معنایي را پویایي نيرو مي مقولهترین  ( یکي از مهم409: 2000تالمي )

در ارتباط با نيرو اشاره دارد و شامل اعمال نيرو،  ها( )هستان 1ها کنش موجودیت برهم
نيرو، حذف این سد و مواردي  سدکردنمقاومت در برابر نيرو، غلبه بر این مقاومت، 

ن جاري است. بروگمن است؛ به باور او پویایي نيرو در سطوح مختلف زبا دست ازاین
( مرتبط ساخته 1987ي انرژي )النگاکر،  ( پویایي نيرو را با مفهوم منبع و گيرنده2001)

منبع و گيرنده، جریان و وجود یا عدم  برحسبهاي نيرو را  کنش و بر این اساس، برهم
هاي پویایي نيروي  هاي سبک ویژگي ي او، فعل کند. به عقيده حضور انرژي بررسي مي

کنند؛ براي مثال، اگر فعل سنگيني  مند حفظ مي نظام طور بهسنگين متناظر خود را فعل 
پذیر  شکند که طي آن جهت جریان انرژي به سمت کن موقعيتي کرانمند را بيان مي
کند، فعل سبک متناظر آن نيز در  محوري را بيان ميـ است یا به عبارتي کنش دگر

دهند. در این  محور را نشان ميـ نمند و دگرکند که موقعيتي کرا هایي شرکت مي ساخت
هاي تصویري که روشي براي نشان  مقاله، با استفاده از مفهوم پویایي نيرو و نيز طرحواره

هاي معنایي  و جنبه« گرفتن»دادن این مفهوم است روابط معنایي فعل سنگين و سبک 
( این 410: 2000پویایي نيرو نيز بخشي از اطالعات معنایي است )تالمي،  شده حفظ

 فعل در کاربردهاي سبک مشخص خواهد شد.
 

 شناسی واژگانی شناختی معنی -2-2
، 2بندي سرنمون )روش مقوله ازجملهاین رویکرد خود متشکل از رویکردهاي مختلفي 

 ،1987 جانسون،)هاي تصویري  (، طرحواره1975، 3؛ روش و مرویس1978، 1975
؛ ليکاف 1980هاي مفهومي )ليکاف و جانسون،  ، استعاره(1990 ليکاف، ؛1993 ،1991
توان گفت که  خالصه مي طور به( است. 1987سازي )ليکاف،  ( و برجسته1989، 4و ترنر

 آن تر مرکزي دهند که معاني اي معنایي را شکل مي معاني مختلف یک واژه مقوله
 بين ارتباط ؛دارند اندکي معنایي هاي شباهت تر جانبي معاني و بيشتر معنایي اشتراکات
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و  تصویري هاي [ طرحواره1مفهومي، ]تبدیل ي استعاره به توجه با توان مي را معاني این
 .کرد سازي تبيين برجسته

 

 روش پژوهش -3
« گرفتن»هاي مربوط به فعل  تحليلي است. نمونهـ  پژوهشي توصيفي رو پيشي  مقاله

عاميانه به دست آمد  ارسيفرهنگ ف وفرهنگ بزرگ سخن، فرهنگ فارسي امروز ابتدا از 
براي بررسي تر  سرنمون يمعان يا به عبارتیو سپس برآیند معاني مختلف این فعل 

هایي نيز بر اساس شم زباني و نيز از زبان روزمره  انتخاب شدند. عالوه بر این، نمونه
 يها فعل کاربرد مندي نظام دادن نشان این مقاله اصلي هدف اینکه به توجه اضافه شد. با

 اصول شناختي به توجه با سنگين فعل ابتدا چندمعنایي است، فارسي زبان در سبک
این  شدن مشخص با گيرد و سپس مي قرار تحليل قبل مورد بخش در شده معرفي
شرح داده  متناظر سنگين کاربردهاي با« گرفتن»سبک  کاربردهاي ارتباط معاني،

رو و ين یيایپو چارچوب کارایي زانمي که خواهد شد مشخص شود. از این رهگذر نيز مي
 .است حد چه تا ها نمونهن ييدر تب يشناخت يواژگان يشناس يمعن

 

 ها تحلیل نمونه -4
2گر سرنمون کند که طي آن کنش رویدادي را بيان مي« گرفتن»معني سرنمون 

 

یا  4پذیر سرنمون جسمي که نقش معنایي کنش( 1991، 3)سرنمون به پيروي از داوتي
خود  به سمترو را در اختيار دارد(  دارد را از منبع آن )که کنش 5ور کنشتي به عبار

« دریافت کردن»کند.  نيز هست( حرکت داده و آن را دریافت مي 6گر، پذیرنده کنش)
گر منبع انرژي و  که کنش يا گونه بهتواند متضمن نوعي اعمال نيرو باشد  چيزي مي

 هاي زیر مشاهده کرد: توان در جمله را مي ي انرژي است. این مسئله رو گيرنده کنش
 دیروز کتابم را از دوستم گرفتم. .1

 گيرد. ي کاغذ را از گروهبان مي علي دسته .2

 شود يمحسوب م 7فعلي اشاري يبه نحو« گرفتن»که از سوي دیگر، با توجه به این
پذیر در سوي  گر نيز عالوه بر کنش ي ارجاع است پس کنش گر خود نقطه یعني کنش
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شود. این موضوع را  ي انرژي نيز محسوب مي ر جریان انرژي قرار داشته و گيرندهدیگ
الف( مشاهده کرد. در این طرحواره که  1ي تصویري شکل ) طرحواره صورت بهتوان  مي

پذیرنده )فاعل دستوري(،  گر/ دهد، دایره به معني کنش کنش نيروها را نشان مي برهم
رو و  رو(، مستطيل کوچک کنش ي کنش وليهمستطيل بزرگ به معني منبع )محل ا

 دهند. ها جریان انرژي را نشان مي پيکان
 

 
 )ب(     )الف(       

 رو انتقال کنش« / دریافت کردن» به معني« گرفتن» ي تصویري . طرحواره1شکل 
 

ي )الف( آغازگر  این است که فاعل دستوري در طرحواره« گرفتن»ي دیگر در مورد  نکته
شود؛ حال اگر رویدادي مدنظر باشد که فاعل  گر محسوب مي و کنشکنش است 

دستوري آغازگر نبوده و صرفاً در انتهاي جریان انرژي قرار داشته باشد )براي مثال در 
را داده است و « ي کاغذ دسته»تواند این باشد که گروهبان  (، تعبير دیگر مي2ي ) جمله

پذیر سرنمون است  این فاعل پذیرنده یا کنشنه اینکه علي بخواهد آن را بگيرد(، نقش 
توان به وجود دو  کنش نيروها مي ب(. پس بر اساس مفهوم پویایي نيرو و برهم 1)شکل 

پذیرنده،  / گر سرنمون کنش»ي معنایي  دسته روابط معنایي قائل شد: نخست رابطه
«. رو، منبع پذیرنده، کنش / پذیر سرنمون کنش»ي معنایي  و دوم رابطه« رو، منبع کنش

کنشي است  ي دهنده نشانوجه اشتراک این دو، پذیرنده بودن فاعل دستوري است که 
که در آن فاعل دستوري همواره در انتهاي جریان انرژي قرار دارد؛ پس مفهوم سرنمون 

 کند. را بيان مي خودمحوررویدادهاي « گرفتن»
ي پایان است و به همين  داراي نقطه« دریافت کردن»فعل،  1به لحاظ نمود واژگاني

شود. از سوي دیگر، بسته به اینکه از چه منظري به مسئله  محسوب مي 2دليل کرانمند
گر  رو بين کنش ي انتقال کنش اي )اشاره به لحظه نگاه شود این معني هم رویدادي لحظه

را ي انتقال(  و منبع( و هم تداومي )اشاره به دیرش زمان انتقال یعني زمان قبل از لحظه
کشد؛ پس با توجه به کرانمندي و کنشي بودن این فعل و معيارهاي تعيين  به تصویر مي

یک فعل  يطورکل بهتوان  را مي« گرفتن»(، 38-35 :2005، 3)ون ولين يواژگان نمود
اي نيز دارد )این مسئله کامالً با معيارهاي  تلقي کرد که کاربردهاي لحظه 4کنشي پایا
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رسد که چالشي براي نمود واژگاني  واني ندارد و به نظر ميهمخ يواژگانتعيين نمود 
تا حدي وابسته به بافت است(. تداوم کنش را بيشتر  زين يواژگان نمود چراکهباشد 

« به دست آوردن»مشاهده کرد.  «گرفتن»فعل « به دست آوردن»توان در معني  مي
رو را  هوم انتقال کنشهر دو مف چراکهدارد « دریافت کردن»ارتباط مفهومي نزدیکي با 

دریافت »بارزتر از « به دست آوردن»کنش نيروها در  کنند با این تفاوت که برهم بيان مي
بوده و متضمن این است که براي به دست آوردن چيزي باید بر مانعي غلبه کرد « کردن
شناختي باشد. این مطلب در تبدیل  تواند کامالً روان این مانع حتي مي اگرچه

چين و اضافه  نقطه صورت بهاست؛ مستطيل بزرگ  شده داده( نشان 2اي شکل ) طرحواره
رو  شدن پيکان به معني به حاشيه رفتن منبع و صرف انرژي براي به دست آوردن کنش

 است.
 

 
 

 «به دست آوردن» به معني« گرفتن» ي تصویري . طرحواره2شکل 
 

 !گرفت را المپيک ي سهميه سوریان .3

 گرفته؟ کسي چه را امسال نوبل ادبي ي جایزه .4
تري از مفهوم انتقال عيني تا  طيف گسترده« به دست آوردن»از سوي دیگر، اما 

رو  توان گفت در کاربردهاي استعاري، کنش که مي يا گونه به گيرد يبرماستعاري را در 
ها جسم  حالتي  استعاره درواقعشود؛  درک مي انتقال قابلجسمي عيني و  صورت به

است. در  ليدخهاي سنگين و هم سبک بسيار  ( هم در ساخت1:2008چش)کوو هستند
توانند در  ها مي توان گفت که حالت توضيح ارتباط این استعاره با مفهوم پویایي نيرو مي

گر حالت(، فرد خود به دنبال دستيابي به حالتي  انسان به وجود بيایند )فاعل، تجربه
آن حالت  ي کننده یافتدرت( و یا اینکه ي حال گر و پذیرنده خاص است )فاعل، کنش

امکان  انتقال قابلها همچون اجسام  گر حالت( است؛ پس حالت پذیر و تجربه )فاعل، کنش
هاي سبک  هایي از ساخت منتقل شدن دارند. در ادامه، این مسئله با توجه به نمونه

 بيشتر روشن خواهد شد.
به مفهوم پویایي نيرو و جریان با توجه « گرفتن»تا اینجا دو معني سرنمون فعل 

معاني سرنمون بسامد  که یيازآنجاهاي معنایي و نمود بررسي شدند.  انرژي، نقش
هاي سبک نيز بيشتر حاصل از این  رود که ساخت بيشتري در زبان دارند انتظار مي

تواند منجر به تغييرات معنایي یک مقوله شود و در  بسامد باال مي چراکه معاني باشند
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ي  . در ادامه رابطهتواند به سبک شدن آنها منتهي شود ها این موضوع مي د فعلمور
شوند. در این خصوص ابتدا باید به  هاي سبک با این دو معني بررسي مي معنایي ساخت

شناسي شناختي همواره به  ها اشاره شود؛ نخست اینکه زبان نکاتي در مورد این ساخت
هاي سبک  ائل بوده و این موضوع در مورد ساختهاي زباني ق وجود یک طيف در پدیده

ها بسيار متفاوت است. دوم  ميزان سبک شدن فعل در این ساخت چراکهنيز صادق است 
فعل و فعل  اینکه ساخت فعل سبک باید در ارتباط با کل عناصر ساخت یعني پيش

ینکه دیگر دور بماند. باالخره ا ازنظرفعل نباید  مطالعه شود و به همين دليل نقش پيش
چندمعنایي خود فعل سنگين  ازجملههاي معنایي دخيل در کاربردهاي فعل سبک  جنبه

قرار بگيرند. پس  مدنظرکه با توجه به سازوکارهاي شناختي قابل تبيين هستند نيز باید 
توانند در  شناسي واژگاني شناختي و نيز دستور ساختي مي عالوه بر پویایي نيرو، معني

« گرفتن»هاي سبک و مرکب با فعل  واقع شوند. در زیر برخي از ساخت این مرحله مفيد
 :اند شده عنوان
گرفتن، جا گرفتن )رزرو کردن(، قرض گرفتن، وام گرفتن، نزول گرفتن،  اتاق»

کمک گرفتن، نوبت گرفتن، وقت گرفتن، رشوه گرفتن، تاکسي گرفتن، خبر گرفتن، 
ش(، جان گرفتن، نيرو گرفتن، انس گرفتن، سراغ گرفتن، آرام گرفتن، قرار گرفتن )آرام

گرم گرفتن، نفرت گرفتن، ماتم گرفتن، عزا گرفتن، شتاب گرفتن، سرعت گرفتن، سبقت 
گرفتن، پا گرفتن، رونق گرفتن، ارتفاع گرفتن، اوج گرفتن، صورت گرفتن، شکل گرفتن، 

گرفتن، عبرت ، ایده گرفتن، الهام گرفتن، درس یادگرفتنانجام گرفتن،  فاصله گرفتن، 
گرفتن، دستور گرفتن، ارتقا گرفتن، بله گرفتن، اجازه گرفتن، قول گرفتن، رخصت 
گرفتن، امان گرفتن، پناه گرفتن، سنگر گرفتن، شفا گرفتن، رضایت گرفتن، تخفيف 

 «گرفتن، مجوز گرفتن تائيدگرفتن، 
رانمندي را هاي باال رویدادهاي ک توان گفت که تمامي فعل به لحاظ پویایي نيرو، مي

گر یا  ي است که فاعل دستوري )کنشصورت بهکشند که در آنها پایان کنش  به تصویر مي
آورد و یا اینکه حالتي در آن به وجود  کند، به دست مي پذیر( چيزي را دریافت مي کنش

فعل( است.  رو )یعني پيش ي کنش دارنده ينوع به، فاعل دستوري یگرد عبارت بهآید؛  مي
 بندي کرد: زیر دسته صورت بههاي باال را  توان فعل س ميبر این اسا

منبع انرژی و ـ پذیرنده  / گر سرنمون محور )مرجع فاعل: کنشـ  )الف( کنش فیزیکی خود
 ی انرژی( گیرنده

 اتاق/جا/قرض/وام/نزول/کمک/نوبت/وقت/رشوه/تاکسي/خبر/سراغ گرفتن
منبع انرژی و گرـ  مون / تجربهگر سرن جع فاعل: کنشمحور )مرـ  )ب( کنش فیزیکی خود

 ی انرژی( گیرنده
 شتاب/سرعت/سبقت/پا/رونق/ارتفاع/اوج/فاصله گرفتن
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 ی انرژی( گیرندهگرـ  پذیر سرنمون / تجربه فاعل: کنش )پ( احساس و ادراک )مرجع
 آرام/قرار/جان/نيرو/شفا/انس/گرم/نفرت/ماتم/عزا گرفتن

ی  گیرندهپذیر سرنمون / پذیرنده ـ  ل: کنشع فاعمحور )مرجـ  شناختی خود )ت( کنش روان
 انرژی(

 یاد/ایده/الهام/درس/عبرت/دستور/ارتقا گرفتن
منبع انرژی و گر سرنمون / پذیرنده ـ  رجع فاعل: کنشمحور )مـ  شناختی خود )ث( کنش روان

 ی انرژی( گیرنده
رفتن به قياس با پناه گرفتن /مجوز گرفتن )فعل سنگر گتائيدبله/اجازه/قول/رخصت/امان/پناه/رضایت/تخفيف/

 به قياس با امان گرفتن(

هاي سبک  هاي باال حاکي از درجات مختلفي از سبک شدگي در ساخت بندي دسته
ي  هاي )الف( و )ب( در این است که در دسته هستند؛ تفاوت دسته« گرفتن»متشکل از 
را تجربه « شتندر اوج بودن، رونق دا»گر عالوه بر انجام کنش، وضعيتي مثل  )ب( کنش

رو )اوج،  کند. از سوي دیگر، این دسته نه مفهوم انتقال بلکه در اختيار داشتن کنش مي
توان گفت که  مي یگرد عبارت بهسازد؛  شتاب، سرعت،...( را بيشتر برجسته مي

هاي مختلف آن  ي مسير هستند که بخش ( نوعي طرحواره2( و )1هاي شکل ) طرحواره
ي )ب( رسيدن به وضعيت  در دسته درواقعشود.  رجسته ميمقصد( بـ مسيرـ )مبدأ

ي پایان آن، یعني  خاص )مثالً اوج( نيازمند طي کردن مسيري است که در اینجا نقطه
دهد  ي )پ( رویدادهایي را نشان مي دستيابي به آن وضعيت برجسته شده است. دسته

، آن یگرد عبارت بهکند یا  نداشته تجربه مي تر پيشکه فاعل صرفاً وضعيت یا حالتي را که 
ي  ي )ت( ولي در این است دسته آورد؛ تفاوت این دسته با دسته حالت را به دست مي

گيرد و به همين  فعل( را از منبعي مي رو )پيش )ت( متضمن این است که فاعل، کنش
ي )ت(  ي )ث( نيز اگرچه مثل دسته دليل نقش معنایي پذیرنده را دارد. باالخره، دسته

منبع  يجهدرنتگر سرنمون و  دهد ولي فاعل، کنش شناختي را نشان مي ي روانکنش
هاي  ، فاعل آغازگر کنش است. با توجه به طرحوارهدیگر عبارت بهانرژي نيز هست؛ 

ي  هاي )الف( و )ث( با طرحواره توان گفت که دسته تصویري و مفهوم پویایي نيرو، مي
از  یکيي )ت( با  ( و دسته2ي شکل ) حوارههاي )ب( و )پ( با طر الف(، دسته 1شکل )

در این دسته، فاعل بسته به بافت، هم  چراکه( )2ب( و شکل ) 1ي شکل ) طرحواره
تواند آغازگر کنش باشد و هم در انتهاي جریان انرژي قرار بگيرد( مرتبط هستند.  مي

ي  ستهتوان در د را نيز مي صورت گرفتن، شکل گرفتن، انجام گرفتنهایي مثل  ساخت
ي انرژي است و  ها، فاعل تنها پذیرنده با این تفاوت که در این ساخت قرارداد)ب( 
 شود. گر محسوب نمي کنش

توان به لحاظ ارتباط معنایي با معني  هاي سبک را مي ي دیگري از ساخت دسته
ترین تفاوت این  مرتبط کرد. عمده« تصاحب کردن، سلب کردن»یعني « گرفتن»دیگر 
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اني قبل، اضافه شدن عامل فشار یا زور و یا گرفتن برخالف ميل طرف مقابل معني با مع
فيزیکي باشد و هم رویدادهایي را بيان کند  صورت بهتواند هم  است؛ این معني نيز مي

گر برجسته  ي اعمال فشار و در اختيار گرفتن گذرنده توسط کنش که در آن تنها جنبه
نيرو یا به عبارتي مقاومت منبع در  ي دهنده نشانچين  (، پيکان خط3شود. در شکل )

 گر است. مقابل کنش
 گيرد. ازم مي آورم يدرمحرام کرده، هرچه  به همزندگي را  .5

 ي فاو را گرفته بودند. ها در جنگ با عراق، جزیره ایراني .6
 
 

 

«تصاحب کردن، سلب کردن» گرفتن به معني ي تصویري . طرحواره3شکل   

، «تصاحب»بسيار اندک هستند و با توجه به معني  کاربردهاي سبک این مفهوم
گر سرنموني است که در انتهاي جریان انرژي نيز قرار دارد  ها کنش فاعل در این ساخت

 آید: مي حساب بهپذیرنده نيز  يجهدرنتو 
منبع  پذیرنده ـ / گر سرنمون محور )مرجع فاعل: کنشخود ـ  یشناخت روان / کنش فیزیکی

 انرژی( ی انرژی و گیرنده

باج گرفتن، خراج گرفتن، جان گرفتن )گرفتن زندگي(، وقت گرفتن )هدر دادن »
 «گرفتن انتقام گرفتن، طالق گرفتن، زمان(، اقرار گرفتن، اعتراف گرفتن، سواري

معموالً بيانگر حرکت دادن « گرفتن»هاي باال نشان داده شد،  که در نمونه طور همان
گر است  شناختي، از منبع به سمت خود یا کنش روانعيني و چه  صورت بهرو، چه  کنش

هایي را  توان موقعيت آید. با این حال مي مي حساب بهو به همين دليل فعلي حرکتي 
رو به سمت خود، فاعل یا  حرکت کنش جاي بهگرفتنِ چيزي  منظور بهتصور کرد که 

رو دیگر در  در این حالت، کنش درواقعکند.  رو حرکت مي کنش سوي بهگر خود  کنش
توان گفت که هر دو یکي هستند. پس در این رویدادها،  بع نيست و مياختيار من

گر منبع انرژي است و با توجه به اینکه حرکتي عيني یا انتزاعي )طي کردن  کنش
رو در انتهاي  شود، کنش رو انجام مي رو( به سمت کنش مسيري براي دستيابي به کنش

 شود: ي انرژي برجسته نمي ندهگير عنوان بهگر  جریان انرژي قرار دارد و نقش کنش
 گيرد. ي حياط را مي آب دارد همه .7

 هاي پنجره را گرفته بود. رنگي روي شيشه بخار کم .8

تواند به معني  هاي باال بسته به اینکه در چه بافتي به کار رود مي در جمله« گرفتن»
هاي  )در مورد سطح( و حتي در موقعيت« پوشاندن»)در مورد حجم(، « پر کردن»

توان  باشد. جریان انرژي در این رویدادها را مي« تسخير کردن»شناختي به معني  نروا
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حرکت  ي دهنده نشانن يچ خط يها رهی( نشان داد. دا4ي شکل ) طرحواره صورت به
 گر هستند. افتن کنشیگسترش  درنتيجهرو و  گر به سمت کنش ( کنشيا انتزاعی يني)ع

 

 
 

 

 «پر کردن، پوشاندن» به معنيگرفتن  ي تصویري . طرحواره4شکل 
 

 يمحور-کنش دگر یيدادهاین رويدر چن« گرفتن»دهد که  این طرحواره نشان مي
ست يمحور بودن در تضاد ن ـ خود يعنین فعل یا يت اصليکند که با ماه را بيان مي

رو از  ر حرکت و نه انتقال کنشيان مسیپا ي ها بر نقطه ن نمونهیدر ا« گرفتن» چراکه
ز ين يدر ساختار نحو یين تفاوت معنایگر متمرکز است. ا کنش سوي به ک منبعی

« از» ي اضافه حرفتوان از  باال مي يها از مثال ياريکه در بس يا گونه بهاست  مشاهده قابل
آب ٭ن موارد این امکان وجود ندارد )یدر ا که يدرحال...( استفاده کرد از رو  )گرفتن کنش

هاي سبک  توان در ساخت را مي« پر کردن، پوشاندن»گيرد(.  مي...  ازحياط را   دارد همه
یا ابزاري براي پر کردن یا پوشاندن   ماده عنوان بهفعل  و مرکبي مشاهده کرد که پيش

ن یر ایز يها رو باشد )ته، درز، رو(. فعل تواند خود کنش رود یا حتي مي مکاني به کار مي
 دهند: مي( را نشان 4شکل ) ي ز طرحوارهيو ن يمعان

ر یپذ ؛ مرجع مفعول: کنشیمنبع انرژ ـ گر سرنمون محور )مرجع فاعل: کنش دگرـ یکیزیکنش ف
 (یانرژ ی رندهیگ سرنمون ـ

رویه )کاور( گرفتن، پرده گرفتن، کاور گرفتن، ته گرفتن، گِل گرفتن، گچ گرفتن، »
درز گرفتن، رو  طال گرفتن، گچ گرفتن، قلم گرفتن )با قلمو زدگي خودرو را رنگ کردن(،

 «گرفتن، قاب گرفتن
 يدر اصل ساختار يناگذر هستند ول رو گرفتنو  ته گرفتنمثل  یيها البته فعل

 دارند. خود را گرفتن يروو  را گرفتن يزيتهِ چمثل 
اشاره کرد. این معني از فعل « جدا کردن»توان به  مي« گرفتن»از دیگر معاني فعل 

رو  ، نه به معني خارج کردن کنش«گرفتن»ده کرد که هایي مشاه توان در موقعيت را مي
 درنتيجهاز سيطره و مالکيت منبع بلکه به معني گرفتنِ بخشي از خود منبع است )

ر ييت آن تغيوضع چراکهز استفاده کرد ير نیپذ رو از اصطالح کنش کنش جاي بهتوان  يم
آن بخش  درواقعشود، ، زماني که بخشي از چيزي از آن گرفته دیگر عبارت بهکند(.  يم

 شود. مي جدا
 گرد تلویزیون را با یک دستمال بگير. .9

 خواهم یکم سر موهایم را بگيري. فقط مي .10
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 الستيک خيلي پر باد است، کمي بادش را بگير. .11

مثل پاک  يمختلف يتواند در بافت معان ياست و م يکل يمفهوم« جدا کردن»البته 
جدا »ل، ين تحلیرد. در اي( به خود بگ11ا کم کردن )ی( 10(، کوتاه کردن )9کردن )

همگي در یک مسئله مشترک  چراکهاست  کاررفته به ين معانیا ي همه جاي به« کردن
اي مفهوم  طرحواره صورت به 5است. شکل  چيز یکهستند و آن جدا شدن قسمتي از 

 دهد. را نشان مي« جدا شدن»
 

 
«جدا کردن» گرفتن به معني ي تصویري . طرحواره5شکل   

 

ا یرو ) بر کنش ير روشنيتأث چراکهمحور است ـ  دگر يکنش« جدا کردن»
خود  ي جنبه ياست ول يانرژ ي رندهيز گيو ن يگر منبع انرژ گذارد؛ کنش ير( میپذ کنش

ن کاربرد ی(. ا5ن در شکل يچ کان خطيپ)ست يچندان برجسته ن« گرفتن»محور بودن ـ 
 و قولنج گرفتن يها  در فعل« گرفتن» يلبرخوردار است و یيباال یيت معناياز شفاف

 شتر سبک شده است.يب نمونه گرفتن
؛ مرجع یانرژ ی رندهیو گ یمنبع انرژ گر سرنمون ـ ـ محور )مرجع فاعل: کنشدگر یکیزیکنش ف
 (یانرژ ی رندهیگ ر سرنمون ـیپذ مفعول: کنش

 تن،گرف خون گرفتن، گالب گرفتن، روغن گرفتن، شيره گرفتن، رب گرفتن، آب»
 «گرفتن، قولنج گرفتن، ابرو گرفتن، ناخن گرفتن کره گرفتن، خامه گرفتن، نمونه

توان گفت که  يچيزي متضمن نزدیک کردن آن به سمت خود است و م« گرفتن»
استعاري مفهومي مشابه  طور بهعيني و هم  صورت بهتواند هم  نزدیک کردن به خود مي

را در  يکیمفهوم نزد يضمن طور بهز يوم نن مفهیا چراکهداشته باشد « جذب کردن»با 
جذب »به معني « گرفتن»هایي وجود دارد که در آنها  . بر همين اساس، نمونهگيرد يبرم

ان يرا باست. البته باید اشاره شود که این معني بيشتر رویدادهایي  کاررفته به« کردن
اما رفتن ندارد نيز به لحاظ عيني و غيراستعاري قابليت گ يکه فاعل دستور کند يم

ن مفهوم یکه ا يسبک يها شتر ساختيل بين دليو به همست يدادها نین رویمحدود به ا
 دهند: يرا نشان م يراراديغ يز کنشيکنند ن يان ميرا ب

 گيرند. گياهان گاز کربنيک هوا را مي .12

 گيردمان. فيلم از همان اول مي .13

 هاي من او را گرفت. افسون چشم .14
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«جذب کردن» گرفتن به معني يریتصو ي . طرحواره6شکل   

 

ه يبه حاش یيدادهاین رويدر چن يفاعل دستور يدهد که انرژ ي( نشان م6شکل )
رو به فاعل برجسته  کنش يکیشتر نزديتواند حضور نداشته باشد و ب يم يرفته و حت

دهند  يرا نشان م يمحورـ  خود يها ر کنشیسبک ز يها ن اساس، ساختیشود. بر ا يم
 رنده است.یپذ درنتيجهو  يانرژ ي رندهي، گيگریز ديش از هر چيآن فاعل ب که در

 ی رندهیگـ  رندهیپذ / ر سرنمونیپذ محور )مرجع فاعل: کنشـ  خود یرارادیغ یکیزیکنش ف
 (یانرژ

رنگ گرفتن، بو گرفتن، چرک گرفتن، نم گرفتن، پرز گرفتن، گرد گرفتن، خاک »
، جا گرفتن گرفتن گيرد(، آفتاب را به خود مي جسم آتش درواقعگرفتن، آتش گرفتن )

 «)ماندن اثر چيزي(، جِرم گرفتن، زنگ گرفتن )زنگ زدن(
ن حال یبا ا ياست ول ياراد يسبک باال اگرچه کنش يها در ساخت آفتاب گرفتن

ن یل در اين دليد و به همیآ يم حساب بهرنده یمنفعل دارد و عمدتاً پذ يگر نقش کنش
 ست.ا قرارگرفتهدسته 
اي خاص یکي دیگر از مفاهيمي است که  به بيماري، آفت یا عارضه« مبتال شدن»

، درواقعنيز ارتباط معنایي دارد. « دریافت کردن»و با مفهوم  شده يانب« گرفتن»توسط 
 ازاین يشپرو را دارد و فردي که به بيماري مبتال شده است  بيماري یا عارضه نقش کنش

 يل فاعل دستورين دلياست؛ به هم دریافت کردهيماري را رو بوده و این ب فاقد کنش
کند. از  يرا تجربه م يماريا همان بیخاص  يحالت چراکهگر را دارد  تجربه یينقش معنا

قرار  يان انرژیجر ياست و فاعل تنها در انتها يراراديغ يامر يماري، گرفتن بيطرف
ن ین ايين در تبي. همچندیآ يم حساب بهمحور ـ  خود يل کنشين دليدارد و به هم

گر را دارد و ید يک شخص به شخصیت انتقال از يقابل يماريتوان گفت که ب يکاربرد م
 دهد: ينشان م يخوب بهن انتقال را یا« گرفتن»

 حصبه گرفته بودم، دو هفته خوابيدم. .15

 کندو نه مثل گندم بود که سن بزند و نه مثل ميوه که شته بگيرد. .16

 بود. سرماخوردهم، اونم فکر کنم از دوستم گرفت .17

که دیگر مفهوم انتقال  يدهند که حتي در موارد سبک زیر نشان مي يها ساخت
بسط  يلدل به« گرفتن»وجود ندارد )سرطان، کرم، شته، سردرد، عطش، گُر، درد، سوز( 

 رود: يبه کار م« مبتال شدن»ان مفهوم يب يمعنایي برا
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گر  تجربه / ر سرنمونیپذ محور )مرجع فاعل: کنشـ  خود یرارادیغ یشناخت روان / یکیزیحالت ف
 (یانرژ ی رندهیگ –

گرفتن، انگل گرفتن، سردرد  مریضي گرفتن، کرم گرفتن، شته گرفتن، سرطان»
گرفتن، سرگيجه گرفتن، قارچ گرفتن، اسهال گرفتن، عطش گرفتن، گُر گرفتن، درد 

 «گرفتن، سوز گرفتن

است و رویدادي را نشان « گرفتن»برد پرکار يگر از معانید يکی« داشتن نگه»
ز ين ين معنیدارد؛ اگرچه ا يرو را نگه م اي کنش گر با دست یا وسيله دهد که کنش مي

کامل به  طور بهباً ین حرکت تقریرو است ولي ا حرکت به سمت کنش يمتضمن نوع
سط رو تو ار گرفتن کنشيدر اخت يعنی، يان انرژیان جریپا ي ه رفته و تنها نقطهيحاش

ان يمحور را بـ دگر يز کنشين« داشتن نگه»ل ين دليگر برجسته شده است. به هم کنش
 است: يانرژ ي رندهيرو گ و کنش يگر منبع انرژ آن کنش يکند که ط يم

 گيرند. سربازها بازوي احسان را مي .18

 شدم. ي اتوبوس را نگرفته بودم پهن زمين مي ميله .19

 سفت بگيرش از دستت در نره. .20

 
 

 
«داشتن نگه» گرفتن به معني يریتصو ي طرحواره .7شکل   

 

 يبا معن يکینزد یيمعنا ي ز در اصل رابطهين« داشتن نگه»ن موضوع که ی( ا7شکل )
 يروين يکان کوچک در شکل به معنيدهد. دو پ يدارد را نشان م« گرفتن»سرنمون 

 يها ساخت ي ن اساس، عمدهیآن هستند. بر ا« داشتن نگه» منظور بهرو  وارده بر کنش
 دهند. يمحور را نشان م-دگر يز کنشيکنند ن يان مين مفهوم را بیکه ا يسبک

؛ مرجع مفعول: یمنبع انرژ –گر سرنمون  محور )مرجع فاعل: کنش-دگر یشناخت /روانیکیزیکنش ف
 (یانرژ ی رندهیگ –ر سرنمون یپذ کنش

، گاز گرفتن، گرفتن پي گرفتن، لقمه گرفتن، عنان گرفتن، ترمز گرفتن، نيشگون»
دستگير کردن ]کسي  ←ي معنایي )گرفتن  از طریق رابطه)قالب گرفتن، اشتباه گرفتن 

، برق گرفتن، شل )کاربرد قدیمي( گرفتن[(، عوضي گرفتن، غافل گرفتن اشتباه بهرا 
 «گرفتن، سخت گرفتن، آسان گرفتن

در اصل  يولست يمحور نـ دگر يکنش ظاهر بهباال اگرچه  يها در نمونه قالب گرفتن
به سمت  ي، جهت انرژدیگر عبارت بهگر است )یک دست با دست دیگرفتن  يبه معن

ه ين دسته را توجین فعل و قرار گرفتن آن در این مسئله کاربرد ایگر( که ایدست د
گرم  جز بهن مقاله )یدر ا شده يبررسسبک  يها ساخت يگر تمامید يکند. از سو يم
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 يها گر مقولهیب ديترک ين موضوع نفیهستند )البته ا ب اسم و فعليگرفتن( حاصل ترک
 سخت گرفتن وشل گرفتن  يها باال ساخت يها در نمونه يست( وليبا فعل ن ينحو

ن یتوان گفت که احتماالً ا ين موارد میح ايب صفت و فعل هستند. در توضيحاصل ترک
 یيار بسط معنااند و بعداً دچ داده يرا نشان م يزيگرفتن چ ي ها در اصل نحوه فعل
 است. شده ساختهها  ن فعلیاس با ايز احتماالً به قياند؛ آسان گرفتن ن شده

که در ظاهر امر ارتباط چنداني با معاني  «گرفتن»یکي دیگر از معاني پرکاربرد 
 درگذشتهرسد  کاري است. به نظر مي« شروع کردن یا انجام دادن»دیگر این فعل ندارد 

هيزم کشيدن گرفتند، آمدن رفته است مانند  ه مصدر به کار مياین معني بيشتر به همرا
ي دهخدا(؛ از سوي دیگر،  نامه )لغت گرفتند، خفتن گرفت، گفتن گرفت، باریدن گرفت

وضعيت یا حالت )مثالً  ينوع بههایي، مصدر  توان مشاهده کرد که در چنين ساخت مي
ين وضعيتي قرار نداشته، با وضعيت کشيدن هيزم( اشاره دارد و فاعل که ابتدا در چن

برد و در حال انجام آن کار است.  پذیرفتن آن اکنون در این وضعيت یا حالت به سر مي
هایي  شباهت با ساخت فعل در چنين کاربردهایي بي توان گفت که عنصر پيش مي درواقع
نيست؛ در هر دو گروه، « آرام گرفتن، قرار گرفتن، گرم گرفتن، انس گرفتن»مثل 
توان گفت که قبول وضعيتي به معني  کند. پس مي وضعيت اشاره مي ينوع بهفعل  پيش

« گرفتن»، مصدر+گرفتنهاي  ، در ترکيبدیگر عبارت بهشروع یا انجام آن بوده است. 
را به دست « شروع کردن»نوعي فعل سبک بوده است که امروزه خود، معناي مستقل 

و  شده منسوخران تا حدودي یي امروز اهایي در فارس آورده است و اگرچه چنين ساخت
هایي  توان در ساخت را مي« شروع کردن»شوند ولي  هاي ادبي استفاده مي تنها در سبک

 باران/برف/تگرگ ]باریدن[ گرفت، باد ]وزیدن[ گرفت، سيل گرفت، طوفان گرفتمثل 
گر، فعلي سنگين مشاهده کرد که به فعلي ناگذرا بدل شده است. از سوي دی عنوان به

و شاید به همين دليل است که  شروع به انجام کاري متضمن انجام آن کار است
 شود: استفاده مي« برگزاري مراسم»محدود براي اشاره به  طور بهامروزه « گرفتن»

مراسم گرفتن، عزاداري گرفتن، ختم گرفتن، جشن گرفتن، عروسي گرفتن، »
 «وات گرفتن، اعتکاف گرفتنگرفتن، عقد گرفتن، پارتي گرفتن، سفره صل يمهمان

ها  توان الگویي را مشاهده کرد و آن اینکه این مراسم هاي باال نيز مي حتي در فعل
وضعيت یا حالت شادي یا غم اشاره دارند که به لحاظ استعاري و با توجه  ينوع بههمگي 

نيز  هاي زیر قابل گرفتن هستند. این استعاره در فعل ها جسم هستند حالتي  به استعاره
 فعال است و به معناي انجام کار است:

 «م گرفتنیوضو گرفتن، طهارت گرفتن، احرام گرفتن، روزه گرفتن، رژ»
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ر قرار داد یز ي توان با توجه به نوع کنش در دسته يباال را م يها هر دو گروه از فعل
روزه »تر و در  ينيع ي جنبه« جشن گرفتن»مثل  یيها ن تفاوت که در ساختیبا ا
از  يبرجسته شده که خود حاک« شروع کردن»از مفهوم  يتر يانتزاع ي جنبه« تنگرف
 است: يشناخت روان ي ر به سمت حوزهييتغ

 یمنبع انرژ ـگر تجربه / گر سرنمون محور )مرجع فاعل: کنشـ  خود یشناخت /روانیکیزیکنش ف
 ی انرژی( و گیرنده

 

  نتیجه -5
 يبررس« گرفتن»کب متشکل از فعل ساخت سبک و مر 130ش از ين مقاله بیدر ا

 یين چندمعنایرفت که ا يچندمعنا است انتظار م يفعل« گرفتن»نکه یشدند. با توجه به ا
 نقشن فعل که یمختلف ا ين اساس، معانیسبک خود را نشان دهد. بر ا يها در ساخت

 یيایپو يکردهایو سپس با استفاده از رو شده مشخصسبک دارند  يها در ساخت يفعال
سبک حاصل  يها گر و با ساختیکدیبا  ين معانیا ي رابطه يشناخت يشناس يرو و معنين

دهد. نخست  ينه نشان مين زمیرا در ا ينکات مختلف ها يبررسل شد. ياز آنها تحل
 بسيار اي پدیده هاي سبک است. چندمعنایي ي ساخت اهميت چندمعنایي در مطالعه

 اولمان،) «معنایي تحليل مرکزي ي هسته» 1اولمان ي گفته به که است زبان در رایج
سبک تا حد  يها ساختدهد که  دهد. چندمعنایي نشان مي مي شکل را( 117: 1951

افت کردن، به یدر» يکه معان يا گونه بهن هستند يفعل سنگ یيتابع چندمعنا يادیز
 ياريدر بس« ، شروع کردنجذب کردن، دست آوردن، سلب کردن، پوشاندن، جدا کردن

نشان  يشدگ از درجات مختلف سبک يوستاريپ صورت بهبک خود را س يها ساخت از
نکه یوم ان و سبک است. ديمند فعل سنگ از ارتباط نظام يکه خود حاک ي، امردهند يم

 یيایپو يها يژگیفعل، همچنان و يتر شدن معن رغم سبکيوستار، علين پیبا حرکت در ا
و  کرده اشاره( به آن 2001ن بار بروگمن )يستکه نخ ي، امرشود يها حفظ م در فعل روين

رو هم ين یيایپو؛ اند ( به آن پرداخته1391) يز تنها عموزاده و بهرامين يدر زبان فارس
ها  و نمود نشان داده شدند: طرحواره یيمعنا يها نقش صورت بهطرحواره و هم  صورت به

در فعل  يوستار معنيپ ي دهنده نشانکه  بوده ياصل ي ک طرحوارهیمنشعب از  يهمگ
از  يز تابعيسبک ن يها و نمود فعل در ساخت یيمعنا يها ن و سبک است و نقشيسنگ
ن در ير نوع کنش در فعل سنگييکه تغ يصورت بهن هستند يمختلف سنگ يمعان

 يها ابد. اکثر ساختی يسبک تظاهر م يها ز در ساختيسبک متناظر ن يها ساخت
ن یست و اين مسئله صادق نیا« شروع کردن»ر مورد ز کرانمند هستند و تنها ديسبک ن
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ان یمقابل پا ي شروع کنش نقطه چراکه ن مفهوم استیا یيت معناياز ماه يخود ناش
 ين مفهوم مصداق خاصیکرانمند بودن در مورد ا ي ل مسئلهين دليکنش است و به هم

ان محور را نش-خود يکنش شده يلتحلسبک  يها شتر ساختينکه بیسوم ا .ندارد
افت کردن، یدر» يعنی« گرفتن»سرنمون  ياز معنا يتابع يروشن بهن موضوع یدهند؛ ا يم

کنش  نکه نقش برهمیا چهارم .برخوردار است یيکه از بسامد باال است «به دست آوردن
 ار سبکيبس يکاربردها يادیتا حد زتوانند  يم يریتصو يها طرحواره به همراهروها ين

در  يادیرو تا حد زين یيایروها و پويکنش ن برهم چراکهنند ن کييسبک را تب يها ساخت
د یسبک با يها ساخت ينکه معنیباالخره ا .ماند يم يها باق ن فعلیا یيرساخت معنایز

ن یا يدر ارتباط با کل ساخت مطالعه شود ول درمجموعو فعل  شيپ يدر ارتباط با معن
خود فعل سبک و نقش  ياز معن از مطالعات گذشته، ياريست که مانند بسين يبدان معن

 آن لحاظ کرد. يرا برا يدستور يآن غافل شد و صرفاً نقش
ن و به يفعل سنگ يمعان يتمام ين نکته الزم است که امکان بررسیدر آخر ذکر ا

ن مقاله وجود نداشت یدر ا «گرفتن»با  شده ساختهسبک  يها فعل ي ب همهين ترتيهم
مطرح شدند که در تعداد  يميو مفاه يها معانن فعل، تنیا یيچندمعنا يو در بررس

ست که ين بدان معنا نین حال، ایحضور داشتند؛ با ا يتوجه قابلک سب يها ساخت
 .سبک شرکت ندارند يها در ساخت «گرفتن»گر ید يمعان
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