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چکیده
فعلهاي سبک معموالً بهعنوان طبقهي خاصي از مقوالت دستوري شناخته ميشوند که مشارکت
معنایي اندکي در گروههاي فعلي دارند و به همين دليل کمتر مطالعهاي به رابطهي معنایي این فعلها
با فعلهاي سنگين پرداخته است .مقالهي پيشرو با استفاده از چارچوب پویایي نيروي بروگمن،
معنيشناسي واژگاني شناختي و بررسي بيش از  130ساخت سبک و مرکب متشکل از فعل «گرفتن»
نشان داد که اگرچه این فعل سبک همانند فعل سنگين متناظرش معناي غني واژگاني ندارد ولي روابط
معنایي نظاممندي بين این دو وجود دارد .با توجه به تعداد اندک فعلهاي سادهي زبان فارسي ،فعلهاي
سنگين با حضور در ساختهاي مرکب امکان بيان مفاهيم فعلي جدید را فراهم ميکنند و به همين
دليل انتظار ميرود که فعل سنگين «گرفتن» در ساختهاي مرکب یا سبکِ بسياري به کار رود و
جنبههایي از معني خود را در این فرایند از دست بدهد .با این حال ،در این مقاله نشان داده شد که نه
تنها فعل سبک «گرفتن» جنبههاي معنایي مختلفي از فعل سنگين ازجمله پویایي نيرو را حفظ
ميکند ،بلکه کاربردهاي مختلف فعل سبک تابعي از چندمعنایي فعل سنگين است.
واژههای کلیدی :فعل سبک ،پویایي نيرو ،چندمعنایي ،معنيشناسي شناختي ،گرفتن
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 -1مقدمه
فعلهاي سبک بهعنوان ساختهایي تعریفشدهاند که معناي محدودي در ساختهاي
فعلي دارند و یا حتي بدون معني هستند (بروگمن)2001 ،1؛ این فعلها همواره چالشي
براي زبانشناسان و نظریههاي زباني بودهاند .از زمان مطرحشدن این اصطالح توسط
یسپرسن ،)1940( 2فعل سبک عمدتاً بهعنوان مقولهي خاصي درنظر گرفتهشده است
که برخالف دیگر مقولههاي زباني ،ویژگيهاي نحوي و معنایي روشني ندارد .این امر
بسياري از زبانشناسان را بر آن داشته تا چندان به معني فعلهاي سبک در تحليلهاي
خود نپردازند و اغلب ،نقشهایي را براي آنها متصور شوند که حاصل الزامات نحوي
3
جمله هستند .ازجملهي برجستهترین این مطالعات ميتوان به گریمشا و مستر
( )1988اشاره کرد که با رویکردي زایشي ،استدالل ميکنند که فعل سبک  suruدر
زبان ژاپني فاقد ساخت موضوعي کامل است و صرفاً بهعنوان یک فعلساز عمل ميکند؛
به همين دليل این فعل قادر به اعطاي نقش معنایي نبوده و عنصر پيش فعل با قرض
ساخت موضوعي خود به فعل ،آن را به یک اعطاکنندهي نقش معنایي بدل ميکند.
تحليل مشابهي نيز توسط محمد و کریمي ( )1992براي ساختهاي سبک فارسي
ارائهشده است؛ با این حال تحليل آنها هنگاميکه پيشفعل خود فاقد ساخت موضوعي
باشد ـ مانند قيد یا حرفاضافه ـ به مشکل برميخورد .ساختهاي فعل سبک و مرکب
فارسي توجه بسياري از دستورنویسان (فرشيدورد1373 ،1351 ،؛ وحيدیانکاميار،
 )1356 ،1351و زبانشناسان (دبيرمقدم1376 ،؛ کریمي1997 ،؛ کریميدوستان،
2011 ،2008 ،2005 ،2001 ،1997؛ گلدبرگ2003 ،1996 ،؛ فولي 4و همکاران،
2005؛ فاميلي2008 ،2006 ،؛ مولر2010 ،5؛ ساموليان 6و فقيري )2014 ،2013 ،را به
خود جلب کرده است .اگرچه این پژوهشها جنبههاي مختلفي از ساختهاي سبک
فارسي مثل تشکيل فعل مرکب (دبيرمقدم ،)1376 ،حالتدهي (کریميدوستان،
 ،)2005جدایي پذیري ،واژگاني یا نحوي بودن ساخت فعل سبک (گلدبرگ،1993 ،
2006؛ کریميدوستان ،)2011 ،ترکيبپذیري معنایي و اصطالحي بودن (کریمي،
1997؛ ساموليان و فقيري )2014 ،2013 ،و ساخت رویدادي (فولي و همکاران)2005 ،
این مقاله بخشي از رسالهي دکتري نویسندهي اول در دانشگاه اصفهان ،دانشکدهي زبانهاي خارجي ،گروه
زبانشناسي است .آدرس :اصفهان ،خيابان هزارجریب ،دانشگاه اصفهان ،کد پستي 81746-73441
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را بررسي کردهاند ،نقطهي مشترک همهي آنها بدیهي فرض کردن «سبک بودن» این
فعلها و توجه کم یا حتي نادیده گرفتن معنيشناسي خود فعل سبک است .به همين
دليل این مقاله تالش ميکند تا به بررسي معنيشناختي فعل سبک در زبان فارسي
بپردازد .فعلهاي سبک فارسي همگي معادلهاي سنگين نيز دارند و درواقع همين
فعلهاي سنگين هستند که درگذر زمان و به کار رفتن در ساختهاي مختلف از معني
سنگين خود دور ميشوند بهگونهاي که حتي در برخي موارد ،تشخيص ارتباط فعل
سبک و سنگين بسيار دشوار ميشود .با این حال ،در این مقاله نشان داده خواهد شد
که نه تنها فعل سبک جنبههاي معنایي مختلفي از فعل سنگين را در ساختهاي فعل
سبک حفظ مي کند ،بلکه کاربردهاي مختلف آن نيز تابعي از چندمعنایي فعل سنگين
است.
مقالهي حاضر با الهام از بروگمن ( )2001نشان ميدهد که اگرچه کاربردهاي فعل
سبک بهسادگي قابل پيشبيني نيستند ولي ميتوان روابط نظاممندي را ميان فعل
سبک و فعل سنگين متناظر جستوجو کرد .بروگمن ( )2001معتقد است که فعلهاي
سبک ویژگيهاي پویایي نيروي 1فعل سنگين را حفظ ميکنند با این تفاوت که این
ویژگيها از حوزههاي عيني به حوزههاي انتزاعيتر بسط ميیابند .با این حال از آنجایي
که فعلهاي ساده ي فارسي از چندمعنایي باالیي برخوردار هستند ،انتظار ميرود که
عالوه بر ویژگيهاي پویایي نيرو ،دیگر جنبههاي معنایي فعل سبک نيز در فعلهاي
سبک حضورداشته باشند .در این راستا ،از اصول معنيشناسي واژگاني شناختي همچون
مقولهبندي سرنمون ،استعارهي مفهومي ،طرحوارهي تصویري و برجستهسازي 2نيز
بهمنظور تبيين معاني مختلف فعل «گرفتن» استفاده ميشود .ازاینرو ،هدف از این
مقاله ،بررسي ساختهاي فعل سبک ایجادشده با فعل «گرفتن» و تبيين روابط معنایي
کاربردهاي سبک با کاربردهاي سنگين این فعل است.
پژوهشهاي شناختي معدودي نيز پيش از این بر ساختهاي فعل سبک فارسي
صورت گرفته است .ازجمله ميتوان به عموزاده و بهرامي ( )1391اشاره کرد که
ویژگيهاي پویایي نيروي دو فعل سبک «کردن» و «داشتن» را بررسي کرده و نتيجه
ميگيرند که این فعلها پویایي نيروي فعل سنگين را در بافتهاي انتزاعيتر نيز حفظ
ميکنند؛ با این حال ،تحليل آنها تا حد زیادي غيرنظاممند و گسسته است چراکه صرفاً
ترجمه و برداشتي از بروگمن ( )2001بوده و نویسندگان تنها به پویایي نيروي فعل
سبک پرداختهاند و جنبههاي معنایي دیگري که این فعلها در مسير سبک شدن خود
. force-dynamic
. foregrounding
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حفظ ميکنند را درنظر نگرفتهاند .فاميلي ( )2008 ،2006در چارچوب دستور ساختي،
با رد چندمعنایي فعلهاي سبک تالش کرده است تا زایایي ساختهاي فعل سبک را
تبيين کند .اگرچه وي تحليل خود را مبتني بر فعلهاي سبک قرار داده ولي طبقهبندي
او صرفاً بر اساس عناصر پيشفعل است و تقریباً ميتوان گفت که معنيشناسي فعلهاي
سبک را نادیده گرفته است .شریف ( )1394شکلگيري ساختهاي سبک در فارسي را
با توجه به دستور شناختي موضوع رسالهي خود قرار داده و اگرچه در برخي موارد
تحليلهاي روشني به دست داده است ولي بسياري از تحليلهاي او غيرنظاممند و کامالً
مغایر با شم زباني است و تنها بهمنظور توجيه پدیدهها به اینگونه تحليلها متوسل شده
است؛ براي مثال وي فعلهایي مثل جارو/تلفن/فکس/کردن را ناشي از مسير ترکيب
فرضي و البته نامأنوس «[بهوسيلهي] جارو/تلفن/فکس [کار آن را] کردن» ميداند که با
حذف بقيهي عناصر تنها این فعل بهجامانده است .کریميدوستان و روحي بایگي
( )1395نيز در چارچوب معنيشناسي واژگاني شناختي ،چندمعنایي فعل سبک «زدن»
را مطالعه کردهاند و اینگونه استدالل کردهاند که معني این فعل سبک در برخي
کاربردها به فعل سنگين نزدیکتر و در برخي دیگر دورتر است؛ با این حال قرابت یا
فاصلهي معنایي از معني سرنمون فعل سنگين الزاماً نميتواند تبيينکنندهي
چندمعنایي فعل سبک باشد بلکه تأیيدي بر چندمعنایي فعل سنگين است و نتيجهي
نویسندگان در این زمينه با ایرادي ماهوي روبهرو ميشود .تفاوت مقالهي حاضر با
مطالعات پيشين در این است که سایر مطالعات از چندمعنایي فعل سنگين در
تحليلهاي خود غافل بودهاند (بهجز شریف ( )1394که اشارهاي به این موضوع داشته
ولي تحليل وي از چندمعنایي و روابط فعل سبک و سنگين ایرادات عمدهاي دارد) و
چندان به ای ن نکته که فعل سبک برگرفته از فعل سنگين است و طبيعتاً ویژگيهاي
فعل سنگين را حفظ ميکند نپرداختهاند.
 -2چارچوب نظری
چارچوب اصلي این مقاله به پيروي از بروگمن ( )2001پویایي نيرو بوده که خود
برگرفته از مطالعات تالمي ( )2000 ،1988 ،1985است .از سوي دیگر ،بهمنظور
مطالعهي معاني فعل سنگين و سبک ،از معنيشناسي شناختي واژگاني است که ریشه
در مطالعات زبانشناساني همچون بروگمن (( ،)1981ليکاف )1987 ،و ليکاف و
جانسون ( )1980دارد استفاده ميشود .از آنجایي که معنيشناسي شناختي واژگاني
رویکردي نسبتاً شناختهشده محسوب ميشود ،در ادامهي این بخش اشارهي مختصري
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به آن شده و تنها چارچوب پویایي نيرو همانند آنچه مدنظر بروگمن ( )2001است
معرفي ميشود.
 -2-1پویایی نیرو
تالمي ( )409 :2000یکي از مهمترین مقولههاي معنایي را پویایي نيرو ميداند که به
برهمکنش موجودیتها( 1هستانها) در ارتباط با نيرو اشاره دارد و شامل اعمال نيرو،
مقاومت در برابر نيرو ،غلبه بر این مقاومت ،سدکردن نيرو ،حذف این سد و مواردي
ازایندست است؛ به باور او پویایي نيرو در سطوح مختلف زبان جاري است .بروگمن
( )2001پویایي نيرو را با مفهوم منبع و گيرندهي انرژي (النگاکر )1987 ،مرتبط ساخته
و بر این اساس ،برهمکنشهاي نيرو را برحسب منبع و گيرنده ،جریان و وجود یا عدم
حضور انرژي بررسي ميکند .به عقيدهي او ،فعلهاي سبک ویژگيهاي پویایي نيروي
فعل سنگين متناظر خود را بهطور نظاممند حفظ ميکنند؛ براي مثال ،اگر فعل سنگيني
موقعيتي کرانمند را بيان مي کند که طي آن جهت جریان انرژي به سمت کنشپذیر
است یا به عبارتي کنش دگرـ محوري را بيان ميکند ،فعل سبک متناظر آن نيز در
ساختهایي شرکت ميکند که موقعيتي کرانمند و دگرـ محور را نشان ميدهند .در این
مقاله ،با استفاده از مفهوم پویایي نيرو و نيز طرحوارههاي تصویري که روشي براي نشان
دادن این مفهوم است روابط معنایي فعل سنگين و سبک «گرفتن» و جنبههاي معنایي
حفظشده پویایي نيرو نيز بخشي از اطالعات معنایي است (تالمي )410 :2000 ،این
فعل در کاربردهاي سبک مشخص خواهد شد.
 -2-2معنیشناسی واژگانی شناختی
این رویکرد خود متشکل از رویکردهاي مختلفي ازجمله مقولهبندي سرنمون (روش،2
1978 ،1975؛ روش و مرویس ،)1975 ،3طرحوارههاي تصویري (جانسون،1987 ،
1993 ،1991؛ ليکاف ،)1990 ،استعارههاي مفهومي (ليکاف و جانسون1980 ،؛ ليکاف
و ترنر )1989 ،4و برجستهسازي (ليکاف )1987 ،است .بهطور خالصه ميتوان گفت که
معاني مختلف یک واژه مقولهاي معنایي را شکل ميدهند که معاني مرکزيتر آن
اشتراکات معنایي بيشتر و معاني جانبيتر شباهتهاي معنایي اندکي دارند؛ ارتباط بين
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این معاني را ميتوان با توجه به استعارهي مفهومي[ ،تبدیل ]1طرحوارههاي تصویري و
برجستهسازي تبيين کرد.
 -3روش پژوهش
مقالهي پيشرو پژوهشي توصيفي ـ تحليلي است .نمونههاي مربوط به فعل «گرفتن»
ابتدا از فرهنگ بزرگ سخن ،فرهنگ فارسي امروز و فرهنگ فارسي عاميانه به دست آمد
و سپس برآیند معاني مختلف این فعل یا به عبارتي معاني سرنمونتر براي بررسي
انتخاب شدند .عالوه بر این ،نمونههایي نيز بر اساس شم زباني و نيز از زبان روزمره
اضافه شد .با توجه به اینکه هدف اصلي این مقاله نشان دادن نظاممندي کاربرد فعلهاي
سبک در زبان فارسي است ،ابتدا چندمعنایي فعل سنگين با توجه به اصول شناختي
معرفيشده در بخش قبل مورد تحليل قرار ميگيرد و سپس با مشخص شدن این
معاني ،ارتباط کاربردهاي سبک «گرفتن» با کاربردهاي سنگين متناظر شرح داده
ميشود .از این رهگذر نيز مشخص خواهد شد که ميزان کارایي چارچوب پویایي نيرو و
معنيشناسي واژگاني شناختي در تبيين نمونهها تا چه حد است.
 -4تحلیل نمونهها
معني سرنمون «گرفتن» رویدادي را بيان ميکند که طي آن کنشگر سرنمون
4
(سرنمون به پيروي از داوتي )1991 ،3جسمي که نقش معنایي کنشپذیر سرنمون یا
به عبارتي کنشرو 5دارد را از منبع آن (که کنشرو را در اختيار دارد) به سمت خود
(کنشگر ،پذیرنده 6نيز هست) حرکت داده و آن را دریافت ميکند« .دریافت کردن»
چيزي ميتواند متضمن نوعي اعمال نيرو باشد بهگونهاي که کنشگر منبع انرژي و
کنشرو گيرندهي انرژي است .این مسئله را ميتوان در جملههاي زیر مشاهده کرد:
 .1دیروز کتابم را از دوستم گرفتم.
 .2علي دستهي کاغذ را از گروهبان ميگيرد.
7
از سوي دیگر ،با توجه به اینکه «گرفتن» به نحوي فعلي اشاري محسوب ميشود
یعني کنشگر خود نقطهي ارجاع است پس کنشگر نيز عالوه بر کنشپذیر در سوي
2
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دیگر جریان انرژي قرار داشته و گيرندهي انرژي نيز محسوب ميشود .این موضوع را
ميتوان بهصورت طرحوارهي تصویري شکل ( 1الف) مشاهده کرد .در این طرحواره که
برهمکنش نيروها را نشان ميدهد ،دایره به معني کنشگر /پذیرنده (فاعل دستوري)،
مستطيل بزرگ به معني منبع (محل اوليهي کنشرو) ،مستطيل کوچک کنشرو و
پيکانها جریان انرژي را نشان ميدهند.

(ب)

(الف)
شکل  .1طرحوارهي تصویري «گرفتن» به معني «دریافت کردن»  /انتقال کنشرو

نکتهي دیگر در مورد «گرفتن» این است که فاعل دستوري در طرحوارهي (الف) آغازگر
کنش است و کنشگر محسوب ميشود؛ حال اگر رویدادي مدنظر باشد که فاعل
دستوري آغازگر نبوده و صرفاً در انتهاي جریان انرژي قرار داشته باشد (براي مثال در
جملهي ( ،)2تعبير دیگر ميتواند این باشد که گروهبان «دستهي کاغذ» را داده است و
نه اینکه علي بخواهد آن را بگيرد) ،نقش این فاعل پذیرنده یا کنشپذیر سرنمون است
(شکل  1ب) .پس بر اساس مفهوم پویایي نيرو و برهمکنش نيروها ميتوان به وجود دو
دسته روابط معنایي قائل شد :نخست رابطهي معنایي «کنشگر سرنمون  /پذیرنده،
کنشرو ،منبع» و دوم رابطهي معنایي «کنشپذیر سرنمون  /پذیرنده ،کنشرو ،منبع».
وجه اشتراک این دو ،پذیرنده بودن فاعل دستوري است که نشاندهندهي کنشي است
که در آن فاعل دستوري همواره در انتهاي جریان انرژي قرار دارد؛ پس مفهوم سرنمون
«گرفتن» رویدادهاي خودمحور را بيان ميکند.
به لحاظ نمود واژگاني 1فعل« ،دریافت کردن» داراي نقطهي پایان است و به همين
دليل کرانمند 2محسوب مي شود .از سوي دیگر ،بسته به اینکه از چه منظري به مسئله
نگاه شود این معني هم رویدادي لحظهاي (اشاره به لحظهي انتقال کنشرو بين کنشگر
و منبع) و هم تداومي (اشاره به دیرش زمان انتقال یعني زمان قبل از لحظهي انتقال) را
به تصویر مي کشد؛ پس با توجه به کرانمندي و کنشي بودن این فعل و معيارهاي تعيين
نمود واژگاني (ون ولين« ،)38-35 :2005 ،3گرفتن» را ميتوان بهطورکلي یک فعل
کنشي پایا 4تلقي کرد که کاربردهاي لحظهاي نيز دارد (این مسئله کامالً با معيارهاي
1

. aktionsart
. telic
3
. Van Valin
4
. active accomplishment
2
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تعيين نمود واژگاني همخواني ندارد و به نظر ميرسد که چالشي براي نمود واژگاني
باشد چراکه نمود واژگاني نيز تا حدي وابسته به بافت است) .تداوم کنش را بيشتر
ميتوان در معني «به دست آوردن» فعل «گرفتن» مشاهده کرد« .به دست آوردن»
ارتباط مفهومي نزدیکي با «دریافت کردن» دارد چراکه هر دو مفهوم انتقال کنشرو را
بيان ميکنند با این تفاوت که برهمکنش نيروها در «به دست آوردن» بارزتر از «دریافت
کردن» بوده و متضمن این است که براي به دست آوردن چيزي باید بر مانعي غلبه کرد
اگرچه این مانع حتي ميتواند کامالً روانشناختي باشد .این مطلب در تبدیل
طرحوارهاي شکل ( )2نشان دادهشده است؛ مستطيل بزرگ بهصورت نقطهچين و اضافه
شدن پيکان به معني به حاشيه رفتن منبع و صرف انرژي براي به دست آوردن کنشرو
است.

شکل  .2طرحوارهي تصویري «گرفتن» به معني «به دست آوردن»

 .3سوریان سهميهي المپيک را گرفت!
 .4جایزهي ادبي نوبل امسال را چه کسي گرفته؟
اما از سوي دیگر« ،به دست آوردن» طيف گستردهتري از مفهوم انتقال عيني تا
استعاري را در برميگيرد بهگونهاي که ميتوان گفت در کاربردهاي استعاري ،کنشرو
بهصورت جسمي عيني و قابلانتقال درک ميشود؛ درواقع استعارهي حالتها جسم
هستند (کووچش )2008:1هم در ساختهاي سنگين و هم سبک بسيار دخيل است .در
توضيح ارتباط این استعاره با مفهوم پویایي نيرو ميتوان گفت که حالتها ميتوانند در
انسان به وجود بيایند (فاعل ،تجربهگر حالت) ،فرد خود به دنبال دستيابي به حالتي
خاص است (فاعل ،کنشگر و پذیرندهي حالت) و یا اینکه دریافتکنندهي آن حالت
(فاعل ،کنشپذیر و تجربهگر حالت) است؛ پس حالتها همچون اجسام قابلانتقال امکان
منتقل شدن دارند .در ادامه ،این مسئله با توجه به نمونههایي از ساختهاي سبک
بيشتر روشن خواهد شد.
تا اینجا دو معني سرنمون فعل «گرفتن» با توجه به مفهوم پویایي نيرو و جریان
انرژي ،نقشهاي معنایي و نمود بررسي شدند .ازآنجایيکه معاني سرنمون بسامد
بيشتري در زبان دارند انتظار ميرود که ساختهاي سبک نيز بيشتر حاصل از این
معاني باشند چراکه بسامد باال مي تواند منجر به تغييرات معنایي یک مقوله شود و در
. Kövecses

1
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مورد فعلها این موضوع ميتواند به سبک شدن آنها منتهي شود .در ادامه رابطهي
معنایي ساختهاي سبک با این دو معني بررسي ميشوند .در این خصوص ابتدا باید به
نکاتي در مورد این ساختها اشاره شود؛ نخست اینکه زبان شناسي شناختي همواره به
وجود یک طيف در پدیدههاي زباني قائل بوده و این موضوع در مورد ساختهاي سبک
نيز صادق است چراکه ميزان سبک شدن فعل در این ساختها بسيار متفاوت است .دوم
اینکه ساخت فعل سبک باید در ارتباط با کل عناصر ساخت یعني پيشفعل و فعل
مطالعه شود و به همين دليل نقش پيشفعل نباید ازنظر دور بماند .باالخره اینکه دیگر
جنبههاي معنایي دخيل در کاربردهاي فعل سبک ازجمله چندمعنایي خود فعل سنگين
که با توجه به سازوکارهاي شناختي قابل تبيين هستند نيز باید مدنظر قرار بگيرند .پس
عالوه بر پویایي نيرو ،معنيشناسي واژگاني شناختي و نيز دستور ساختي ميتوانند در
این مرحله مفيد واقع شوند .در زیر برخي از ساختهاي سبک و مرکب با فعل «گرفتن»
عنوانشدهاند:
«اتاق گرفتن ،جا گرفتن (رزرو کردن) ،قرض گرفتن ،وام گرفتن ،نزول گرفتن،

کمک گرفتن ،نوبت گرفتن ،وقت گرفتن ،رشوه گرفتن ،تاکسي گرفتن ،خبر گرفتن،
سراغ گرفتن ،آرام گرفتن ،قرار گرفتن (آرامش) ،جان گرفتن ،نيرو گرفتن ،انس گرفتن،
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،
انجام گرفتن ،فاصله گرفتن ،یادگرفتن ،ایده گرفتن ،الهام گرفتن ،درس گرفتن ،عبرت
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 ،تائيد گرفتن ،مجوز گرفتن»
به لحاظ پویایي نيرو ،ميتوان گفت که تمامي فعلهاي باال رویدادهاي کرانمندي را
به تصویر ميکشند که در آنها پایان کنش بهصورتي است که فاعل دستوري (کنشگر یا
کنشپذیر) چيزي را دریافت ميکند ،به دست مي آورد و یا اینکه حالتي در آن به وجود
ميآید؛ بهعبارتدیگر ،فاعل دستوري بهنوعي دارندهي کنشرو (یعني پيشفعل) است.
بر این اساس ميتوان فعلهاي باال را بهصورت زیر دستهبندي کرد:
(الف) کنش فیزیکی خود ـ محور (مرجع فاعل :کنشگر سرنمون  /پذیرنده ـ منبع انرژی و
گیرندهی انرژی)

اتاق/جا/قرض/وام/نزول/کمک/نوبت/وقت/رشوه/تاکسي/خبر/سراغ گرفتن
(ب) کنش فیزیکی خود ـ محور (مرجع فاعل :کنشگر سرنمون  /تجربهگرـ منبع انرژی و
گیرندهی انرژی)

شتاب/سرعت/سبقت/پا/رونق/ارتفاع/اوج/فاصله گرفتن
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(پ) احساس و ادراک (مرجع فاعل :کنشپذیر سرنمون  /تجربهگرـ گیرندهی انرژی)

آرام/قرار/جان/نيرو/شفا/انس/گرم/نفرت/ماتم/عزا گرفتن
(ت) کنش روانشناختی خود ـ محور (مرجع فاعل :کنشپذیر سرنمون  /پذیرنده ـ گیرندهی
انرژی)

یاد/ایده/الهام/درس/عبرت/دستور/ارتقا گرفتن
(ث) کنش روانشناختی خود ـ محور (مرجع فاعل :کنشگر سرنمون  /پذیرنده ـ منبع انرژی و
گیرندهی انرژی)

بله/اجازه/قول/رخصت/امان/پناه/رضایت/تخفيف/تائيد/مجوز گرفتن (فعل سنگر گرفتن به قياس با پناه گرفتن
به قياس با امان گرفتن)

دستهبنديهاي باال حاکي از درجات مختلفي از سبک شدگي در ساختهاي سبک
متشکل از «گرفتن» هستند؛ تفاوت دستههاي (الف) و (ب) در این است که در دستهي
(ب) کنشگر عالوه بر انجام کنش ،وضعيتي مثل «در اوج بودن ،رونق داشتن» را تجربه
مي کند .از سوي دیگر ،این دسته نه مفهوم انتقال بلکه در اختيار داشتن کنشرو (اوج،
شتاب ،سرعت )...،را بيشتر برجسته ميسازد؛ بهعبارتدیگر ميتوان گفت که
طرحوارههاي شکل ( )1و ( )2نوعي طرحوارهي مسير هستند که بخشهاي مختلف آن
(مبدأـ مسيرـ مقصد) برجسته ميشود .درواقع در دستهي (ب) رسيدن به وضعيت
خاص (مثالً اوج) نيازمند طي کردن مسيري است که در اینجا نقطهي پایان آن ،یعني
دستيابي به آن وضعيت برجسته شده است .دستهي (پ) رویدادهایي را نشان ميدهد
که فاعل صرفاً وضعيت یا حالتي را که پيشتر نداشته تجربه ميکند یا بهعبارتدیگر ،آن
حالت را به دست ميآورد؛ تفاوت این دسته با دستهي (ت) ولي در این است دستهي
(ت) متضمن این است که فاعل ،کنشرو (پيشفعل) را از منبعي ميگيرد و به همين
دليل نقش معنایي پذیرنده را دارد .باالخره ،دستهي (ث) نيز اگرچه مثل دستهي (ت)
کنشي روانشناختي را نشان ميدهد ولي فاعل ،کنشگر سرنمون و درنتيجه منبع
انرژي نيز هست؛ بهعبارتدیگر ،فاعل آغازگر کنش است .با توجه به طرحوارههاي
تصویري و مفهوم پویایي نيرو ،ميتوان گفت که دستههاي (الف) و (ث) با طرحوارهي
شکل ( 1الف) ،دستههاي (ب) و (پ) با طرحوارهي شکل ( )2و دستهي (ت) با یکي از
طرحوارهي شکل ( 1ب) و شکل (( )2چراکه در این دسته ،فاعل بسته به بافت ،هم
مي تواند آغازگر کنش باشد و هم در انتهاي جریان انرژي قرار بگيرد) مرتبط هستند.
ساختهایي مثل صورت گرفتن ،شکل گرفتن ،انجام گرفتن را نيز ميتوان در دستهي
(ب) قرارداد با این تفاوت که در این ساختها ،فاعل تنها پذیرندهي انرژي است و
کنشگر محسوب نميشود.
دستهي دیگري از ساختهاي سبک را ميتوان به لحاظ ارتباط معنایي با معني
دیگر «گرفتن» یعني «تصاحب کردن ،سلب کردن» مرتبط کرد .عمدهترین تفاوت این
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معني با مع اني قبل ،اضافه شدن عامل فشار یا زور و یا گرفتن برخالف ميل طرف مقابل
است؛ این معني نيز ميتواند هم بهصورت فيزیکي باشد و هم رویدادهایي را بيان کند
که در آن تنها جنبهي اعمال فشار و در اختيار گرفتن گذرنده توسط کنشگر برجسته
شود .در شکل ( ،)3پيکان خطچين نشاندهندهي نيرو یا به عبارتي مقاومت منبع در
مقابل کنشگر است.
 .5زندگي را به هم حرام کرده ،هرچه درميآورم ازم ميگيرد.
 .6ایرانيها در جنگ با عراق ،جزیرهي فاو را گرفته بودند.

شکل  .3طرحوارهي تصویري گرفتن به معني «تصاحب کردن ،سلب کردن»

کاربردهاي سبک این مفهوم بسيار اندک هستند و با توجه به معني «تصاحب»،
فاعل در این ساختها کنش گر سرنموني است که در انتهاي جریان انرژي نيز قرار دارد
و درنتيجه پذیرنده نيز بهحساب ميآید:
کنش فیزیکی  /روانشناختی خود ـ محور (مرجع فاعل :کنشگر سرنمون  /پذیرنده ـ منبع
انرژی و گیرندهی انرژی)

« باج گرفتن ،خراج گرفتن ،جان گرفتن (گرفتن زندگي) ،وقت گرفتن (هدر دادن
زمان) ،اقرار گرفتن ،اعتراف گرفتن ،سواري گرفتن ،طالق گرفتن ،انتقام گرفتن»
همانطور که در نمونههاي باال نشان داده شد« ،گرفتن» معموالً بيانگر حرکت دادن
کنشرو ،چه بهصورت عيني و چه روانشناختي ،از منبع به سمت خود یا کنشگر است
و به همين دليل فعلي حرکتي بهحساب ميآید .با این حال ميتوان موقعيتهایي را
تصور کرد که بهمنظور گرفتنِ چيزي بهجاي حرکت کنشرو به سمت خود ،فاعل یا
کنشگر خود بهسوي کنشرو حرکت ميکند .درواقع در این حالت ،کنشرو دیگر در
اختيار منبع نيست و مي توان گفت که هر دو یکي هستند .پس در این رویدادها،
کنش گر منبع انرژي است و با توجه به اینکه حرکتي عيني یا انتزاعي (طي کردن
مسيري براي دستيابي به کنشرو) به سمت کنشرو انجام ميشود ،کنشرو در انتهاي
جریان انرژي قرار دارد و نقش کنشگر بهعنوان گيرندهي انرژي برجسته نميشود:
 .7آب دارد همهي حياط را ميگيرد.
 .8بخار کمرنگي روي شيشههاي پنجره را گرفته بود.
«گرفتن» در جملههاي باال بسته به اینکه در چه بافتي به کار رود ميتواند به معني
«پر کردن» (در مورد حجم)« ،پوشاندن» (در مورد سطح) و حتي در موقعيتهاي
روانشناختي به معني «تسخير کردن» باشد .جریان انرژي در این رویدادها را ميتوان
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بهصورت طرحوارهي شکل ( )4نشان داد .دایرههاي خطچين نشاندهندهي حرکت
(عيني یا انتزاعي) کنشگر به سمت کنشرو و درنتيجه گسترش یافتن کنشگر هستند.

شکل  .4طرحوارهي تصویري گرفتن به معني «پر کردن ،پوشاندن»

این طرحواره نشان ميدهد که «گرفتن» در چنين رویدادهایي کنش دگر-محوري
را بيان ميکند که با ماهيت اصلي این فعل یعني خود ـ محور بودن در تضاد نيست
چراکه «گرفتن» در این نمونهها بر نقطهي پایان مسير حرکت و نه انتقال کنشرو از
یک منبع بهسوي کنشگر متمرکز است .این تفاوت معنایي در ساختار نحوي نيز
قابلمشاهده است بهگونهاي که در بسياري از مثالهاي باال ميتوان از حرفاضافهي «از»
(گرفتن کنشرو از  )...استفاده کرد درحاليکه در این موارد این امکان وجود ندارد (٭آب
دارد همه حياط را از  ...ميگيرد)« .پر کردن ،پوشاندن» را ميتوان در ساختهاي سبک
و مرکبي مشاهده کرد که پيشفعل بهعنوان ماده یا ابزاري براي پر کردن یا پوشاندن
مکاني به کار ميرود یا حتي ميتواند خود کنشرو باشد (ته ،درز ،رو) .فعلهاي زیر این
معاني و نيز طرحوارهي شکل ( )4را نشان ميدهند:
کنش فیزیکی دگرـ محور (مرجع فاعل :کنشگر سرنمون ـ منبع انرژی؛ مرجع مفعول :کنشپذیر
سرنمون ـ گیرندهی انرژی)

« رویه (کاور) گرفتن ،پرده گرفتن ،کاور گرفتن ،ته گرفتن ،گِل گرفتن ،گچ گرفتن،
طال گرفتن ،گچ گرفتن ،قلم گرفتن (با قلمو زدگي خودرو را رنگ کردن) ،درز گرفتن ،رو
گرفتن ،قاب گرفتن»
البته فعلهایي مثل ته گرفتن و رو گرفتن ناگذر هستند ولي در اصل ساختاري
مثل تهِ چيزي را گرفتن و روي خود را گرفتن دارند.
از دیگر معاني فعل «گرفتن» ميتوان به «جدا کردن» اشاره کرد .این معني از فعل
را ميتوان در موقعيتهایي مشاهده کرد که «گرفتن» ،نه به معني خارج کردن کنشرو
از سيطره و مالکيت منبع بلکه به معني گرفتنِ بخشي از خود منبع است (درنتيجه
ميتوان بهجاي کنشرو از اصطالح کنشپذیر نيز استفاده کرد چراکه وضعيت آن تغيير
ميکند) .بهعبارتدیگر  ،زماني که بخشي از چيزي از آن گرفته شود ،درواقع آن بخش
جدا ميشود.
 .9گرد تلویزیون را با یک دستمال بگير.
 .10فقط ميخواهم یکم سر موهایم را بگيري.
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 .11الستيک خيلي پر باد است ،کمي بادش را بگير.
البته «جدا کردن» مفهومي کلي است و ميتواند در بافت معاني مختلفي مثل پاک
کردن ( ،)9کوتاه کردن ( )10یا کم کردن ( )11به خود بگيرد .در این تحليل« ،جدا
کردن» بهجاي همهي این معاني بهکاررفته است چراکه همگي در یک مسئله مشترک
هستند و آن جدا شدن قسمتي از یکچيز است .شکل  5بهصورت طرحوارهاي مفهوم
«جدا شدن» را نشان ميدهد.

شکل  .5طرحوارهي تصویري گرفتن به معني «جدا کردن»

«جدا کردن» کنشي دگر ـ محور است چراکه تأثير روشني بر کنشرو (یا
کنشپذیر) ميگذارد؛ کنشگر منبع انرژي و نيز گيرندهي انرژي است ولي جنبهي خود
ـ محور بودن «گرفتن» چندان برجسته نيست (پيکان خطچين در شکل  .)5این کاربرد
از شفافيت معنایي باالیي برخوردار است ولي «گرفتن» در فعلهاي قولنج گرفتن و
نمونه گرفتن بيشتر سبک شده است.
کنش فیزیکی دگرـ محور (مرجع فاعل :کنشگر سرنمون ـ منبع انرژی و گیرندهی انرژی؛ مرجع
مفعول :کنشپذیر سرنمون ـ گیرندهی انرژی)

«آب گرفتن ،رب گرفتن ،شيره گرفتن ،روغن گرفتن ،گالب گرفتن ،خون گرفتن،
کره گرفتن ،خامه گرفتن ،نمونه گرفتن ،قولنج گرفتن ،ابرو گرفتن ،ناخن گرفتن»
«گرفتن» چيزي متضمن نزدیک کردن آن به سمت خود است و ميتوان گفت که
نزدیک کردن به خود ميتواند هم بهصورت عيني و هم بهطور استعاري مفهومي مشابه
با «جذب کردن» داشته باشد چراکه این مفهوم نيز بهطور ضمني مفهوم نزدیکي را در
برميگيرد .بر همين اساس ،نمونههایي وجود دارد که در آنها «گرفتن» به معني «جذب
کردن» بهکاررفته است .البته باید اشاره شود که این معني بيشتر رویدادهایي را بيان
ميکند که فاعل دستوري نيز به لحاظ عيني و غيراستعاري قابليت گرفتن ندارد اما
محدود به این رویدادها نيست و به همين دليل بيشتر ساختهاي سبکي که این مفهوم
را بيان ميکنند نيز کنشي غيرارادي را نشان ميدهند:
 .12گياهان گاز کربنيک هوا را ميگيرند.
 .13فيلم از همان اول ميگيردمان.
 .14افسون چشمهاي من او را گرفت.
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شکل  .6طرحوارهي تصویري گرفتن به معني «جذب کردن»

شکل ( )6نشان ميدهد که انرژي فاعل دستوري در چنين رویدادهایي به حاشيه
رفته و حتي ميتواند حضور نداشته باشد و بيشتر نزدیکي کنشرو به فاعل برجسته
ميشود .بر این اساس ،ساختهاي سبک زیر کنشهاي خود ـ محوري را نشان ميدهند
که در آن فاعل بيش از هر چيز دیگري ،گيرندهي انرژي و درنتيجه پذیرنده است.
کنش فیزیکی غیرارادی خود ـ محور (مرجع فاعل :کنشپذیر سرنمون  /پذیرنده ـ گیرندهی
انرژی)

« رنگ گرفتن ،بو گرفتن ،چرک گرفتن ،نم گرفتن ،پرز گرفتن ،گرد گرفتن ،خاک
گرفتن ،آتش گرفتن (درواقع جسم آتش را به خود ميگيرد) ،آفتاب گرفتن ،جا گرفتن
(ماندن اثر چيزي) ،جِرم گرفتن ،زنگ گرفتن (زنگ زدن)»
آفتاب گرفتن در ساختهاي سبک باال اگرچه کنشي ارادي است ولي با این حال
کنشگر نقشي منفعل دارد و عمدتاً پذیرنده بهحساب ميآید و به همين دليل در این
دسته قرارگرفته است.
«مبتال شدن» به بيماري ،آفت یا عارضهاي خاص یکي دیگر از مفاهيمي است که
توسط «گرفتن» بيانشده و با مفهوم «دریافت کردن» نيز ارتباط معنایي دارد .درواقع،
بيماري یا عارضه نقش کنشرو را دارد و فردي که به بيماري مبتال شده است پيشازاین
فاقد کنشرو بوده و این بيماري را دریافت کرده است؛ به همين دليل فاعل دستوري
نقش معنایي تجربهگر را دارد چراکه حالتي خاص یا همان بيماري را تجربه ميکند .از
طرفي ،گرفتن بيماري امري غيرارادي است و فاعل تنها در انتهاي جریان انرژي قرار
دارد و به همين دليل کنشي خود ـ محور بهحساب ميآید .همچنين در تبيين این
کاربرد ميتوان گفت که بيماري قابليت انتقال از یک شخص به شخصي دیگر را دارد و
«گرفتن» این انتقال را بهخوبي نشان ميدهد:
 .15حصبه گرفته بودم ،دو هفته خوابيدم.
 .16کندو نه مثل گندم بود که سن بزند و نه مثل ميوه که شته بگيرد.
 .17فکر کنم از دوستم گرفتم ،اونم سرماخورده بود.
ساختهاي سبک زیر نشان ميدهند که حتي در مواردي که دیگر مفهوم انتقال
وجود ندارد (سرطان ،کرم ،شته ،سردرد ،عطش ،گُر ،درد ،سوز) «گرفتن» بهدليل بسط
معنایي براي بيان مفهوم «مبتال شدن» به کار ميرود:
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حالت فیزیکی  /روانشناختی غیرارادی خود ـ محور (مرجع فاعل :کنشپذیر سرنمون  /تجربهگر
– گیرندهی انرژی)

«سرطان گرفتن ،شته گرفتن ،کرم گرفتن ،مریضي گرفتن ،انگل گرفتن ،سردرد
گرفتن ،سرگيجه گرفتن ،قارچ گرفتن ،اسهال گرفتن ،عطش گرفتن ،گُر گرفتن ،درد
گرفتن ،سوز گرفتن»
«نگهداشتن» یکي دیگر از معاني پرکاربرد «گرفتن» است و رویدادي را نشان
ميدهد که کنشگر با دست یا وسيلهاي کنشرو را نگه ميدارد؛ اگرچه این معني نيز
متضمن نوعي حرکت به سمت کنشرو است ولي این حرکت تقریباً بهطور کامل به
حاشيه رفته و تنها نقطهي پایان جریان انرژي ،یعني در اختيار گرفتن کنشرو توسط
کنشگر برجسته شده است .به همين دليل «نگهداشتن» نيز کنشي دگرـ محور را بيان
ميکند که طي آن کنشگر منبع انرژي و کنشرو گيرندهي انرژي است:
 .18سربازها بازوي احسان را ميگيرند.
 .19ميلهي اتوبوس را نگرفته بودم پهن زمين ميشدم.
 .20سفت بگيرش از دستت در نره.

شکل  .7طرحوارهي تصویري گرفتن به معني «نگهداشتن»

شکل ( )7این موضوع که «نگهداشتن» نيز در اصل رابطهي معنایي نزدیکي با معني
سرنمون «گرفتن» دارد را نشان ميدهد .دو پيکان کوچک در شکل به معني نيروي
وارده بر کنشرو بهمنظور «نگهداشتن» آن هستند .بر این اساس ،عمدهي ساختهاي
سبکي که این مفهوم را بيان ميکنند نيز کنشي دگر-محور را نشان ميدهند.
کنش فیزیکی/روانشناختی دگر-محور (مرجع فاعل :کنشگر سرنمون – منبع انرژی؛ مرجع مفعول:
کنشپذیر سرنمون – گیرندهی انرژی)

«نيشگون گرفتن ،ترمز گرفتن ،عنان گرفتن ،لقمه گرفتن ،پي گرفتن ،گاز گرفتن،
قالب گرفتن ،اشتباه گرفتن (از طریق رابطهي معنایي (گرفتن ← دستگير کردن [کسي
را بهاشتباه گرفتن]) ،عوضي گرفتن ،غافل گرفتن (کاربرد قدیمي) ،برق گرفتن ،شل
گرفتن ،سخت گرفتن ،آسان گرفتن»
قالب گرفتن در نمونههاي باال اگرچه بهظاهر کنشي دگرـ محور نيست ولي در اصل
به معني گرفتن یک دست با دست دیگر است (بهعبارتدیگر ،جهت انرژي به سمت
دست دیگر) که این مسئله کاربرد این فعل و قرار گرفتن آن در این دسته را توجيه
ميکند .از سوي دیگر تمامي ساختهاي سبک بررسيشده در این مقاله (بهجز گرم
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گرفتن) حاصل ترکيب اسم و فعل هستند (البته این موضوع نفي ترکيب دیگر مقولههاي
نحوي با فعل نيست) ولي در نمونههاي باال ساختهاي شل گرفتن و سخت گرفتن
حاصل ترکيب صفت و فعل هستند .در توضيح این موارد ميتوان گفت که احتماالً این
فعلها در اصل نحوهي گرفتن چيزي را نشان ميدادهاند و بعداً دچار بسط معنایي
شدهاند؛ آسان گرفتن نيز احتماالً به قياس با این فعلها ساختهشده است.
یکي دیگر از معاني پرکاربرد «گرفتن» که در ظاهر امر ارتباط چنداني با معاني
دیگر این فعل ندارد «شروع کردن یا انجام دادن» کاري است .به نظر ميرسد درگذشته
این معني بيشتر به همراه مصدر به کار ميرفته است مانند هيزم کشيدن گرفتند ،آمدن
گرفتند ،خفتن گرفت ،گفتن گرفت ،باریدن گرفت (لغتنامهي دهخدا)؛ از سوي دیگر،
ميتوان مشاهده کرد که در چنين ساختهایي ،مصدر بهنوعي وضعيت یا حالت (مثالً
وضعيت کشيدن هيزم) اشاره دارد و فاعل که ابتدا در چنين وضعيتي قرار نداشته ،با
پذیرفتن آن اکنون در این وضعيت یا حالت به سر ميبرد و در حال انجام آن کار است.
درواقع ميتوان گفت که عنصر پيشفعل در چنين کاربردهایي بيشباهت با ساختهایي
مثل «آرام گرفتن ،قرار گرفتن ،گرم گرفتن ،انس گرفتن» نيست؛ در هر دو گروه،
پيشفعل بهنوعي وضعيت اشاره ميکند .پس ميتوان گفت که قبول وضعيتي به معني
شروع یا انجام آن بوده است .بهعبارتدیگر ،در ترکيبهاي مصدر+گرفتن« ،گرفتن»
نوعي فعل سبک بوده است که امروزه خود ،معناي مستقل «شروع کردن» را به دست
آورده است و اگرچه چنين ساختهایي در فارسي امروز ایران تا حدودي منسوخشده و
تنها در سبکهاي ادبي استفاده ميشوند ولي «شروع کردن» را ميتوان در ساختهایي
مثل باران/برف/تگرگ [باریدن] گرفت ،باد [وزیدن] گرفت ،سيل گرفت ،طوفان گرفت
بهعنوان فعلي سنگين مشاهده کرد که به فعلي ناگذرا بدل شده است .از سوي دیگر،
شروع به انجام کاري متضمن انجام آن کار است و شاید به همين دليل است که
«گرفتن» امروزه بهطور محدود براي اشاره به «برگزاري مراسم» استفاده ميشود:

« مراسم گرفتن ،عزاداري گرفتن ،ختم گرفتن ،جشن گرفتن ،عروسي گرفتن،
مهماني گرفتن ،عقد گرفتن ،پارتي گرفتن ،سفره صلوات گرفتن ،اعتکاف گرفتن»
حتي در فعلهاي باال نيز ميتوان الگویي را مشاهده کرد و آن اینکه این مراسمها
همگي بهنوعي وضعيت یا حالت شادي یا غم اشاره دارند که به لحاظ استعاري و با توجه
به استعارهي حالتها جسم هستند قابل گرفتن هستند .این استعاره در فعلهاي زیر نيز
فعال است و به معناي انجام کار است:

«وضو گرفتن ،طهارت گرفتن ،احرام گرفتن ،روزه گرفتن ،رژیم گرفتن»

پژوهشهای زبانی ،سال  ،8شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 75/1396

هر دو گروه از فعلهاي باال را ميتوان با توجه به نوع کنش در دستهي زیر قرار داد
با این تفاوت که در ساختهایي مثل «جشن گرفتن» جنبهي عينيتر و در «روزه
گرفتن» جنبهي انتزاعيتري از مفهوم «شروع کردن» برجسته شده که خود حاکي از
تغيير به سمت حوزهي روانشناختي است:
کنش فیزیکی/روانشناختی خود ـ محور (مرجع فاعل :کنشگر سرنمون  /تجربهگرـ منبع انرژی
و گیرندهی انرژی)

 -5نتیجه
در این مقاله بيش از  130ساخت سبک و مرکب متشکل از فعل «گرفتن» بررسي
شدند .با توجه به اینکه «گرفتن» فعلي چندمعنا است انتظار ميرفت که این چندمعنایي
در ساختهاي سبک خود را نشان دهد .بر این اساس ،معاني مختلف این فعل که نقش
فعالي در ساختهاي سبک دارند مشخصشده و سپس با استفاده از رویکردهاي پویایي
نيرو و معنيشناسي شناختي رابطهي این معاني با یکدیگر و با ساختهاي سبک حاصل
از آنها تحليل شد .بررسيها نکات مختلفي را در این زمينه نشان ميدهد .نخست
اهميت چندمعنایي در مطالعهي ساختهاي سبک است .چندمعنایي پدیدهاي بسيار
رایج در زبان است که به گفتهي اولمان« 1هستهي مرکزي تحليل معنایي» (اولمان،
 )117 :1951را شکل ميدهد .چندمعنایي نشان ميدهد که ساختهاي سبک تا حد
زیادي تابع چندمعنایي فعل سنگين هستند بهگونهاي که معاني «دریافت کردن ،به
دست آوردن ،سلب کردن ،پوشاندن ،جدا کردن ،جذب کردن ،شروع کردن» در بسياري
از ساختهاي سبک خود را بهصورت پيوستاري از درجات مختلف سبکشدگي نشان
ميدهند ،امري که خود حاکي از ارتباط نظاممند فعل سنگين و سبک است .دوم اینکه
با حرکت در این پيوستار ،عليرغم سبکتر شدن معني فعل ،همچنان ویژگيهاي پویایي
نيرو در فعلها حفظ ميشود ،امري که نخستين بار بروگمن ( )2001به آن اشارهکرده و
در زبان فارسي نيز تنها عموزاده و بهرامي ( )1391به آن پرداختهاند؛ پویایي نيرو هم
بهصورت طرحواره و هم بهصورت نقشهاي معنایي و نمود نشان داده شدند :طرحوارهها
همگي منشعب از یک طرحوارهي اصلي بوده که نشاندهندهي پيوستار معني در فعل
سنگين و سبک است و نقشهاي معنایي و نمود فعل در ساختهاي سبک نيز تابعي از
معاني مختلف سنگين هستند بهصورتي که تغيير نوع کنش در فعل سنگين در
ساختهاي سبک متناظر نيز در ساختهاي سبک تظاهر ميیابد .اکثر ساختهاي
سبک نيز کرانمند هستند و تنها در مورد «شروع کردن» این مسئله صادق نيست و این
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خود ناشي از ماهيت معنایي این مفهوم است چراکه شروع کنش نقطهي مقابل پایان
کنش است و به همين دليل مسئلهي کرانمند بودن در مورد این مفهوم مصداق خاصي
ندارد .سوم اینکه بيشتر ساختهاي سبک تحليلشده کنشي خود-محور را نشان
ميدهند؛ این موضوع بهروشني تابعي از معناي سرنمون «گرفتن» یعني «دریافت کردن،
به دست آوردن» است که از بسامد باالیي برخوردار است .چهارم اینکه نقش برهمکنش
نيروها به همراه طرحوارههاي تصویري ميتوانند تا حد زیادي کاربردهاي بسيار سبک
ساختهاي سبک را تبيين کنند چراکه برهمکنش نيروها و پویایي نيرو تا حد زیادي در
زیرساخت معنایي این فعلها باقي ميماند .باالخره اینکه معني ساختهاي سبک باید
در ارتباط با معني پيشفعل و درمجموع در ارتباط با کل ساخت مطالعه شود ولي این
بدان معني نيست که مانند بسياري از مطالعات گذشته ،از معني خود فعل سبک و نقش
آن غافل شد و صرفاً نقشي دستوري را براي آن لحاظ کرد.
در آخر ذکر این نکته الزم است که امکان بررسي تمامي معاني فعل سنگين و به
همين ترتيب همهي فعلهاي سبک ساختهشده با «گرفتن» در این مقاله وجود نداشت
و در بررسي چندمعنایي این فعل ،تنها معاني و مفاهيمي مطرح شدند که در تعداد
ساختهاي سبک قابلتوجهي حضور داشتند؛ با این حال ،این بدان معنا نيست که
معاني دیگر «گرفتن» در ساختهاي سبک شرکت ندارند.
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