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 مقدمه -1

مفای عفاور رایانا  بر بانشاگاه برکفای       ۀسسا ؤبر م( 2891) 1فیفموررا  2بنیاب-معناشناسی قالب

توصایفی از ناور رویاداب، رابطا  و      ،یا  قالاب معناایی   ایاع رویکارب،    براساس ب.کر اندازیراه

باازنموب پیادا    3صاور  واحادهای واژگاانی    ب ها، کند. قالببر آن رویداب را ارائ  می هامشارک

شاوب و  ، از واحادهای واژگاانی اسالفابه مای    4هاا قالبیعنی ، ذهنی مفاهیمکنند. برای بیان می

های معنایی موجاوب بر ایاع مفهاور کفای یاا قالاب بر واحادهای واژگاانی نشاان بابه          تفاو 

شناسای  زبان همچنیع و 5شناخلیشناسیزبان ۀبر حوز بنیابپیکره ۀد. ایع شبک  مطالعنشومی

 معناایی چند ویژهب  و 7معناییچند شناخلی، شناسیزبان بر مهم مباحث از است. یکی 1رایانشی

شناسای  معنا ۀانگاار  بیادگاه  از خوانادن فعال   معناییچند بررسی ب  حاضر ژوهشت. پاس فعالا

 هاای قالاب  ۀ. انگاار اسات  لا پرباخ ،آن را مطرح کرب (2891) فیفمور بار ک  نتسلیع بنیاب-قالب

 هاا مقولا   ایاع  از ی  هر ود هسلن تجربی هاییمقول  ا،هواژه ک  است اسلوار باور ایع بر عناییم

ایاع   براسااس . ذیربپا می تأثیر ایزمین پ  ۀتجرب و بانش از ک  بارند قرار موقعیلی تأثیر تحت

 بارای  ممکاع  راه تنها و گیرندمی شکل بشر زندگی هایموقعیت و تجارب بر فقط هاواژه ،انگاره

 واژه، معناای  با   توجا   باا . اسات هموقعیت و تجارب برک گفلار، معنایی عناصر کاربرب از اطالر

 هواژ ۀمقولا  تولیاد  بر زباانی  ۀجامعا  ی  هایانگیزه برک برای تالشی بنیاب-قالب شناسییمعن

 .بهدمی نشان هاانگیزه ایع بندیطبق  و بابن نشان با را واژه معنای رویکرب، ایع، روازایع. است

 بر پژوهشای  و مطالعااتی  ایناما  بر، بنیااب -قالاب  شناسای معنای  از (2891) فیفماور  بیادگاه 

 ای عا مطال چنایع  نلاایج  توضای   برای توصیفی چارچوبی ۀارائ همچنیع و تجربی شناسیعنیم

 معاانی  با   پرباخلع برای خاص روشی هم بنیاب-قالب شناسیمعنیهمچنیع، ب  باور وی  ت.اس

د و همچنایع  جدی هایواژه خفق ب  مربوط اصول تعییع برای راهکاری هم و بهدمی ارائ ها واژه

 کل برک برای ملع ی  ۀبهندتشکیل اجزای معانی انباشت نیز و هاواژه ب  جدید معانی افزوبن

 مفااهیم هاا،  حالات  اسات هابعا کرب 2818 ۀ. فیفمور بر مقالگذاربیم اخلیار بر ملع آن معنای

                                                           
1. Frame Semantics 

2. C. J. Fillmore  

3. lexical units  

4. frames 

5. cognitive linguistics  

6. computational linguistics 

7. polysemy 
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 حاوابثی کا  بر   ۀرباار ها بهایی ک  انسانند از قضاو اهمگانی و احلماالً ذاتی هسلند و عبار 

، 4، پاذیرا 3ای، وسایف  1گار ، تجربا  2از عاامفی  اناد عبار بارند و بهد ابراز میشان رخ میاطراف

مهناد  . همچنیع راسخ21و نیرو 22وری، بهره20هی، همرا8، مقصد9أ، مبد7، زمان1، مکانی5تحققی

 ۀرفی و بررسای شابک  المعاا معناای بائاره   ۀکند ک  فیفمور ب  اهمیت مطالعبیان می (70 :2398)

ماد   بفناد  ۀباند ک  بر حافظ. وی هر قالب را طرحی از تجرب  میاست معنایی هر واژه پرباخل

وجوب بارب. بنابرایع برک معنای ی  واژه یا ساخت بسلوری، خاار  از قالاب معناایی، ممکاع     

اناد. هار قالاب    نیست و ایع قالب ملشکل از عناصری است ک  حاول یا  تجربا  جماع شاده     

هاای مارتبط الزر اسات. بر    ای خااص یاا واژه  عنایی، بانشی است ک  برای برک معناای واژه م

. ایاع مقولا  از   اسات هشاد رو از میان مقوال  واژگانی ملفاو ، مبحثِ فعل بررسی نوشلار پیش

 ۀ. مقولا باربواژه و معناشناسای اهمیات   های گوناگون نحاو، سااخت  شناسان بر حوزهبید زبان

کناد. باا توجا  با  کااربرب      نایی جمف  و روابط موجوب بر آن را مشتص مای فعل، چارچوب مع

کارهای ز سازوبا اسلفابه ا استهفارسی سعی شدبر میان گویشوران زبان« خواندن»بسیار فعل 

شناسی شناخلی روابط میان معانی ایع فعلِ پرکاربرب، توصیا و تبییع گربب. فعال یکای   معنی

معنایی ک  بشاواریِ کاار   افعال چند ، متصوصااست  ی برای مطالعاز بشوارتریع مقوال  واژگان

کا    خوانادن بنابرایع بر ایع پژوهش سعی بر ایع است ک  ب  تبییعِ فعال   کند.برابر میرا چند

ک  ایع فعل از معناای   استهها نشان باببارزِ ی  فعلِ چندمعنایی است بپربازیم. بررسی ۀنمون

، نامگذاری/صدا 25، تحصیل24، برک/فهم23مطابق »نایی شامل مع ۀخوش 5و « قرائت»سرنمون 

                                                           
1. agentive 

2. experiencer  

3. instrumental  

4. patient 

5. factive 

6. locative 

7. time  

8. source 

9. goal  

10. companion  

11. benefactor 

12. force  

13 mapping 

14 comprehension 

15 education 



 9911ة دوم، پاییز و زمستان دور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش بیانمسعود دهقان و بهناز وها  249

 

هاای  معنای ملماایز ایاع فعال بر قالاب ایاع خوشا        25برخوربار است، و « 1، اسلعاری2زبن

 قرار بارند.« بصری-ابراکی»گیرند ک  همگی بر زیرقالبِ معنایی معنایی جای می

 

 بنیاد-معناشناسی قالب ۀانگار -2

 اشناسای تااریتی  با  سامت پیادایش معنای     3یهاای بال ا  سنت ۀوزک  حرکت از حاز زمانی

 رهیافات ناوعی  ب   (2990) 1و پاول (2987) 5صور  پذیرفت و تحت تأثیر آرای برآل 4الفغویفق 

شناسان و فیفسوفان زباان  مبدل شد، همواره با بو نگرک بر میان زبان معنا ۀبرزمانی بر مطالع

شناسان و فیفسوفان زباان کا  واحاد    . آن بسل  از زبانهسلیم روروب  معنا ۀواحد مطالع ۀبربار

تر از واژه بار  واحدهای بزرس ۀگیرند و بر ایع باورند ک  مطالعبر نظر می« واژه»را  معنا ۀمطالع

اناد  شناسی قائال یپذیرب، ب  وجوب نوعی معنمعنایی صور  می 7«پذیریترکیب»حسب قواعد 

شناسای  اشاوب. بر ایاع میاان، مطالعاا  معنا     نامیاده مای   9«شناسی واژگانییمعن»ک  امروزه 

شناساان  گرا و نیز مطالعاا  معنای  شناسان زایشیهای معنی، پژوهش8گراساخت، نوگراساخت

بر ایع بسل  از مطالعا ، فار  بار ایاع    (. 20،1020)گیاررت   گیربشناخلی بر ایع قالب قرار می

تریع شکل وقاور خاوب از   نشانهای بیگر و بر بینشینی با واژهماست ک  هر واژه بر خار  از ه

 برخوربار است.  « معنا»نوعی 

هاای  تاریع ساازه  یکای از مهام    مثابا  نیز ب ( 2891) فیفمور بنیاب-شناسی قالبمعنی ۀانگار    

شناسی شناخلی از همیع ویژگی برخوربار اسات و باا تکیا  بار ایاع بااور       معنی ۀبهندتشکیل

بارای « جمفا  »خااص خاوب را بارب و واحادی نظیار      ای معناای ر واژهک  ها  است گرفل شکل

ای گروه بور، مجموعا   اک خواهد بوب.بهندههای تشکیلواژه معنای محصولمعنایی است ک  

بارای واژه قائال نیسالند،     اگیرب ک  ب  وجاوب معنا  شناسان و فیفسوفان زبان را بر بر میااز معن

عناوان  را جمف  باید بر نظر گرفات و آنچا  اماروز با      ارک معنبفک  بر ایع اعلقابند ک  واحد ب
                                                           
1 naming 

2 metaphorical meaning 

3. rhetorical traditions  

4. historical-philological semantics  

5. M. Bréal 

6. H. Paul 

7. compositionality 

8. lexical semantics 

9. neostructuralist 

10. D. Geeraerts 
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. با   اسات هحاصل آماد  2«پذیریتجزی »شوب، بر اصل از طریق قواعد مطرح می« واژه معنای»

هاا برگیار   واژه ایگاه با معنا هیچتر، ما ب  هنگار فراگیری زبان از همان آ از تولد، عبار  سابه

هار جمفا  با      یاایم و سپ  از طریاق معنا  جمف  مواج  شده ایایم، بفک  همواره با معننبوبه

 1رساد از آرای کاوایع  ایم. ایع بیدگاه ک  ب  نظر مای ها رسیدهواژه اینوعی برک نابقیق از معن

با    (1003) 3ویژه بر آرای گاوکر یابد و ب گیرب، تا ب  امروز ابام  میسرچشم  می (2810؛2853)

اولیا  را نیاز بر نظار     معناای ای، آن واژه هایچ تاوان بارای   آید ک  انگار حلی نمیشکفی برمی

آیاد،  ب  حسااب مای   «شناسی جمف معنی»ایع بیدگاه ک  بر اصل  ۀیافلگرفت. بر شکل تعدیل

بر برابار ایاع بو بیادگاه بایاد      (.2892 ،4)الیناز نیسلند « بارامعن»، اما هسلندبارای معنا ها واژه

ی واژگانی برخوربار است و ملکی بر ایع بااور  رهیافلاز  نیابب-قالبشناسی ملذکر شد ک  معنی

ای بر خار  از بافت، معناایی را ملصاور باوب و ساپ  مشاتص      توان برای هر واژهاست ک  می

 گیرب.  آیی با معانی بیگر قرار میچگون  بر باهم معناساخت ک  ایع 

و منشأ و عوامال پیادایش    یاببن-قالبشناسی حاضر را ب  معرفی معنی اربتش سور از نوشل    

ها مطرح سااخل  باوب، بر چاارچوب    قالب ۀآنچ  فیفمور بر طرح اولی باب. خواهیمآن اخلصاص 

یافات. بو مفهاور عماده کا  بر قالاب      برسلی امکان طرح مای  شناسان شناخلی بآرای معنی

از:  اناد ر عباا اناد،  طارح تر بانش قابال شناسی شناخلی برای اشاره ب  ساخلارهای بزرسمعنی

- ؛2875)ها کا  فیفماور   «قالب»و  بابارائ   (2897) 1ک  لیکاف 5«شدهالگوهای شناخلی آرمانی»

و « شاادهالگوهااای شااناخلی آرمااانی »بو مفهااور  .آن را مطاارح کاارب (2897 ؛2895؛ ب2877

ه اند و ب  ساخلارهای بانشای اشاار  نوعی با هم ملرابفان ب تریع مفهومشها بر گسلربه«قالب»

بر « قالاب »بتشند. ایع بر حالی اسات کا    جهان تجسم می ۀکنند ک  ب  طرز فکر ما بربارمی

 بنادی باناش بر واژگاان اشااره بارب    اک با  ناور خاصای از ساازمان    مفهور محادوب و جزئای  

هاای مشتصای از افعاال و    بوب ک  فیفمور بریافت گروه 10 ۀبر اواخر به. (113 :1020گیررت ،)

بارتار توصایا کارب، آن هام بر     توان ب  شکفی معنای مشتصی از بندها را میهای بندیطبق 

هاای معناایی   د، باا توجا  با  نقاش    ط هسالن ها بر ارتباا ک  ساخلارهایی ک  افعال با آنصورتی

                                                           
1. decompositionality  

2. W. Quine  

3. C. Gauker  

4. J. Lyons 

5. Idealized Cognitive Model 

6. G. Lakoff  
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شناساان آمریکاایی و   هاای زباان  برخی از آثاار و نوشال    ویهای مرتبط توصیا شوند. موضور

پنداشات کا    ظرفیت مطالع  کربه بوب و چنیع مای  ۀو نظریاروپایی را برباب بسلور وابسلگی 

آنچ  بر مورب ی  فعل حائز اهمیت است، ظرفیت معنایی آن، یعنی توصیفی از نقاش معناایی   

ظرفیات و بسالور وابسالگی، بقیقااً مانناد بسالور        ۀهای فعل مورب نظار اسات. نظریا   موضور

. ب  اعلقاب فیفمور، اگار با  جاای    کربگشلاری، نقش گزاره یا همان گروه فعفی را مشتص نمی

و  2«ای محاا هااای زیرمقولاا متلصاا »هااای تااوزیعی منفاارب ماننااد تکیاا  باار انااوار عبااار 

هاای یا  گازاره را مادنظر قارار      های معناایی تماامی موضاور   ، نقش1«های انلتابیمتلص »

ایی هادف نها   یاافلیم. تاری بسات مای   بندی معنایی کامل و مفماوس بابیم، آنگاه ب  طبق می

بوب ک  باا   «فرهن  ظرفیت»آن نور  ۀنار باشت، ارائ« بسلور حالت»فیفمور بر ایع بیدگاه ک  

انوار موجوب بر آن زمان بر اروپا تفاو  باشل  باشد و مثالً با باشلع فهرست کامفی از ظرفیات  

با  شاکل باارزی     (2873) 4و شانکل  3معنایی و ظرفیت نحوی افعال از فرهنا  لغات هفبیا    

تری قائال شاد   باشد. بر چنیع شرایطی بوب ک  او ب  وجوب ساخلارهای شناخلی بزرسملفاو  

 ۀشاوب کال حاوز   آن می ۀواسطهای معنایی را بارند و ب جدیدی از نقش ۀک  توانایی ایجاب الی

 .  (377 الا:1001 )فیفمور،واژه را ب  لحاظ معنایی، شناسایی و توصیا کرب 

بر ایع باورند ک  رویدابهایی بر جهان خاار  قارار اسات با  زباان       (2881) 5فیفمور و اتکینز    

بر نظر گرفت و ساپ  معفاور کارب کا  ایاع      « صحن »توان ی  جاری شوب. هر رویداب را می

 ۀشاوب. بر ایاع ماورب، فیفماور بارای تشاری  بیشالر، طرحاوار        صحن  چگون  بر زبان بیان می

کوشد ایاع نکلا  را ثابات    و می ب(2877 یفمور،)فکند را توصیا می« معامف » ۀحوزاز «  صحن»

اناد  های متلففی ب  لحاظ معنایی ب  هم مارتبط کند ک  تعداب زیابی از افعال انگفیسی ب  شیوه

معامفا ،   ۀانگیزناد. بارای نمونا ، بر حاوز    را بر ذهع انساان برمای   هیمشاب« ۀصحن»و همگی 

رند ک  با ب  کار باربن هار یا  از افعاال     عناصری مانند خریدار، فروشنده، کاال، و پول وجوب با

هزیناا  ] «cost»پاارباخلع ، « ]pay»خریاادن ، « ]buy»فااروخلع ، « ]sell»انگفیساای نظیاار 

 ۀزمینشوب و بتش بیگر ب  صور  پ کربن  و جز آن، بتشی از صحن  برجسل  و پررن  می

ر و فروشنده با توجا   جهان خار  ما ب  ایع شکل خواهد بوب ک  خریدا ۀآید. صحنصحن  برمی
                                                           
1. strict subcategorization features 

2. selectional features  

3. G. Helbig  

4. S. Wolfgang  

5. B. T. Sue Atkins  
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زنناد؛ یعنای خریادار پاولی را با       ب  مناسبا  حاکم بر تبابل تجاری ب  ایع عمال بسات مای   

بهد. بیان ایاع صاحن    بهد و فروشنده بر عو  آن پول، کاالیی را ب  خریدار میفروشنده می

سایعی از  و ۀمجموعا  هیاأ   بهد ک  همیع چهار عنصر بررا بر برابر ما قرار می یبر زبان، قالب

کنند. فیفمور ب  بنبال آن است تاا معفاور   های زبان، همان رویداب جهان خار  را بیان میجمف 

کنند. بحث اصافی بار   های جهان خار  چگون  عمل میهای زبانی بر برابر صحن کند ایع قالب

 ی ایاع بسال  از افعاال را   اتواناد ابعاا کناد معنا    سر آن است ک  ب  اعلقاب فیفمور، کسی نمای 

هاای  زمینا  ها و پ زمین مربوط ب  ایع افعال را ک  با پیش ۀفهمیده، مگر اینک  جزئیا  صحن

با  ایاع    ، کامالً بداناد و برک کاربه باشاد.   است ههر ی  از ایع افعال همرا ۀواسطشده ب فعال

ب  روشی ساخلارمند برای نمایش ذهنی ی  صاحن ، ماا را بار    « قالب»ترتیب، کاربرب اصطالح 

هاا  ها هسلند ک  قالببهند و ایع واژهها ب  معانی واژگانی شکل میبارب ک  بگوییم قالبمیآن 

   (.379-377 الا:1001 ،فیفمور)انگیزانند را برمی

کند بر ارتباط با موقعیات واقعای ارتبااط اسات.     بنیاب ک  فیفمور توصیا می-نور بور قالب    
هاای ایاع   ساازی عناصار و ساازه   هم توانایی طرحواره کنیم،ای زبانی را برک میوقلی ما قطع 

و هام تواناایی   ایام  برک کاربه  اسات هجهان را کا  مالع ماورب نظار برایماان مشاتص کارب       

با  عباار     .اسات هزبانی بر آن تولید شد ۀبندیم ک  قطعسازی موقعیلی را ب  کار میطرحواره
برخاورباریم؛   1«های تعاامفی قالب»و  2«های شناخلیقالب»های بیگر، ما از بو نور قالب با نار

سازیِ آنچا  بایع گویناده و شانونده یاا بایع نویسانده و        های تعامفی ب  چگونگی مفهورقالب
ای واقعیت ایع است ک  واژه مقولا   .(378: الا1001 فیفمور،)شوب بهد مربوط میخواننده رخ می

هاا  ا ملعدبی ب  کار روب؛ ایع بافتهای متلفتواند بر بافتبهد ک  میرا بر اخلیارمان قرار می

 فیفماور، )شاوند  ماورب نظار تعیایع مای     ۀای واژنمونا  کاربرب پیش ۀهای چندگاناز طریق جنب 

شناسای صاوری، بر   و معنای  بنیااب -قالبشناسی تریع تفاو  معنیبرواقع، مهم .(392:الا1001
و گسسالگی ایاع بو بر    بنیااب -قالاب شناسای  تأکید بر پیوناد بایع زباان و تجربا  بر معنای     

انادازب و  هاا نگااه جدیادی مای    بنیااب با  واژه  -شناسای قالاب  شناسی صوری است. معنیمعنی
آن بلاوانیم معاانی    باا های جدید، اصولی را تعییع کند تاا  ها و عبار کوشد برای خفق واژهمی

کال   معناای ابن بملع را برای ب  بست ۀبهندها بیفزاییم و معانی اجزای تشکیلای ب  واژهتازه
مارتبط با     مفااهیم ، نظامی از «بنیاب-شناسی قالبمعنی»بر « قالب»ملع با هم ترکیب کنیم. 

                                                           
1. cognitive templates  

2. interactive templates  
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مجباوریم کال    مفااهیم ای ک  برای برک هر ی  از ایاع  شوب؛ آن هم ب  گون هم محسوب می
ب  ایع ترتیب، وقلای یکای    .است ساخلاری را برک کنیم ک  مفهور مورب نظر بر آن قرار گرفل

روب، تماار  ای ب  کار مییابد یا بر مکالم بر ملنی تظاهر می موجوباز عناصر موجوب بر ساخلار 

 شوند.  بسلرس میهای بیگرِ موجوب بر آن ساخلار نیز ب  صور  خوبکار قابلعناصر و سازه
 ۀ، طرحاوار 2پویاا  ۀطرحوار»اصطالح ]قالب  عنوانی کفی است ک  ب  جای اصطالحاتی چون     
 ۀبر نظریا « 1عامیانا   ۀو نظریا  5، الگاوی شاناخلی  4، چارچوب اندیشگانی3سازی، صحن 1لاایس

بارای توضای    همچنایع،  فیفماور،   بااور با    (.373 :الاا 1001 فیفماور، ) اسات  کار رفلا فیفمور ب 
ی اب  چیازی بایش از بافات و معنا     هیمبتریع تعابیری ک  از جمال  زبان ب  بست میطبیعی

هاایی را برایماان   نیازمندیم، آن هم ب  ایع بلیل ک  خوب کفماا  موقعیات   الففظی کفما تحت
نمایاد. بر واقاع، ماا بارای برک     توضی  مای انگیزند ک  جزئیاتشان ب  لحاظ شناخلی قابلبرمی
زمین  ک  تجربی اسات و  پ  ۀنیاز باریم؛ الی های زبانی خاص، ب  ساخلاری بوالی ی نشان امعن
نمایاناد؛ با  همایع بلیال، وجاوب کفماا  و       زمین  مای پ  ۀوب را بر الیزمین  ک  خپیش ۀالی

 .ها ضروری استقالب
 
 پژوهش و مطالعات مرتبط ۀپیشین -3

فعل بر ایاع   ۀ. مقولاستهشدمعناییِ واژگان چند رۀابهای بسیاری برهای اخیر پژوهشبر سال

مف  و روابطِ موجاوب بر آن را  ک  چارچوب معنایی جای برخوربار است، چرامیان از اهمیت ویژه

های مرتبط ک  پیش از ایع با  بررسای ابعاابی از    سازب. بر اینجا ب  برخی از پژوهشمعیع می

 کنیم.اند، اشاره میفارسی با رویکرب شناخلی پرباخل زبان

از بیادگاه  « زبن»ی چنادمعنایی فعال ساب     بررس»ب   ( 2385)بوسلان و همکاران کریمی    

بر مبنای بررسی فعال  « زبن»ک  چندمعنایی فعل سب  اند بابهو نشان  اندپرباخل  «شناخلی

 ۀبنادی، اسالعار  مند بوبه و سازوکارهای شناخلی نظیر مقول ای نظارسنگیع ملناظر آن، پدیده

یری معانی متلفا ایع عنصر زباانی بر قالاب یا     گهای تصوری بر شکلمفهومی و طرحواره

                                                           
1. script  

2. schema 

3. scenario 

4. ideational scaffolding  

5. cognitive model 

6. folk theory  

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-9502-fa.pdf
http://lrr.modares.ac.ir/article-14-9502-fa.pdf
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یای  آمعنای فعل ساب  بار بااهم    ک  هها نشان بابیافل . است شلشعاعی نقش اساسی با ۀمقول

 .تأثیر بسزایی باربفعفی بر ساخت افعال مرکب فارسی ایع افعال با عناصر پیش

ظار معناشناسای   از من خاوربن هاای معناایی   قالاب »بر پژوهشی با عناوان  ( 2385) حسابی

بنیااب پرباخلا  و تاالک    -رویکارب معناشناسای قالاب    براسااس  خوربنب  بررسی فعل « قالبی

تا رخدابهای متلفا ایع فعل را باا اسالفابه از مناابع ملعادبی، همچاون جماال         استهکرب

های الکلرونیکای اسالترا  نمایاد. وی بر واکااوی     ی متلفا و نیز کلابهابانشجویان، وبالس

هاا  قالب معنایی متلفا بسات یافات کا  برخای از قالاب      11ای متلفا ایع فعل ب  رخدابه

تر بر نظر گرفل  شادند. بر پایاان نیاز پرساش اساسای      های کفیهایی از قالبزیرقالب عنوانب 

اشاره بارند، چیست، ایاع   خوربنهای متلففی ک  ب  انوار متلفا پژوهش ک  تفاو  بیع فعل

هاسات  های بسلوری و معنااییِ ایاع قالاب   ها ناشی از تفاو یع تفاو گون  پاسخ بابه شد ک  ا

فارسای و  . ایع پژوهش ک  بررسای فعال بر زباان   است هبر آنها قابل مشاهد خوربنک  رخداب 

رو را بر رسیدن ب  معاانی  بنیاب بوب، نگارندگان پژوهش پیش-رویکرب معناشناسی قالب براساس

 نایی متلفا آن یاری نموب.  های معو قالب خواندنمتلفا فعل 

های معنایی بر ساختپویایی نیرو و چند»بر پژوهشی با عنوان  (2381) سفطانی و همکاران
ن، ابااا اساالفابه از چااارچوب پویااایی نیااروی بروگماا « گاارفلعفعاال سااب  ملشااکل از فعاال 

ساخت سب  و مرکب ملشاکل از فعال    230شناسی واژگانی شناخلی و بررسی بیش از معنی

ک  اگرچ  ایع فعل سب  همانند فعل سنگیع ملنااظرک معناای  نای     ندنشان باب« لعگرف»
مندی بیع ایع بو وجوب بارب. با توجا  با  تعاداب انادک     ولی روابط معنایی نظار ،واژگانی ندارب

هاای مرکاب امکاان بیاان     های سنگیع باا حضاور بر سااخت   زبان فارسی، فعل ۀهای سابفعل
روب کا  فعال سانگیع    کنناد و با  همایع بلیال انلظاار مای      م میفعفی جدید را فراه مفاهیم

هاایی از معنای خاوب را بر    های مرکب یا سب ِ بسیاری ب  کار روب و جنب بر ساخت« گرفلع»

از بست بدهد. با ایع حال، بر ایع مقال  نشان بابه شاد کا  نا  تنهاا فعال ساب         فرایندایع 
کند، بفکا   ع ازجمف  پویایی نیرو را حفظ میهای معنایی متلففی از فعل سنگیجنب « گرفلع»

 .کاربربهای متلفا فعل سب  تابعی از چندمعنایی فعل سنگیع است
براسااس   شکسالع معنایی فعال  بررسی چند»بر پژوهشی با عنوان  (2389)بهقان و همکاران 

 براسااس فارسای  بر زباان « شکسالع »معناایی فعال   با  بررسای چناد   « معناشناسی قالبی ۀانگار

-پرباخلا  ( 2891)شناسی شناخلی فیفمور نگرشی بر چارچوب معنی  شناسی قالبی ب  مثابنیمع

ا بر ها بسات بابه و همگای آن  را با   شکسالع فعال   ۀمعاانی چندگانا   ،اند. نگارندگان بر بررسای 
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هاای پاژوهش نشاان    . یافلا  شادند بنیاب توصیا، تحفیال و واکااوی   -چارچوب معناشناسی قالب
« ضارب  و تارک  »بارای چهل قالب معناایی متلفاا اسات و معناایِ      لعشکسک  فعل  استهباب
تار و بر  های معناایی کفای  قالب معنایی بیگر زیر چلر قالب 38قالب و معنای سرنمون و  عنوانب 

، «تقفیال معناایی  »، «پایاان »، «ارزک و احلارار »و «  ام و نااراحلی  »معنایی؛ همچون  ۀخوش 7
 ند.شوای اسلفابه میمعانی حاشی  عنوانب « اسلعاری»و « فشار»، «چندمعنایی»

 »یژگی ی  واژه با بیش از یا  معنای  و»ندمعنایی را ، چمعنای زبانیبر کلاب  (2891) آلع

نگاشلی نیز اشاره بارب؛ اما صارفاً  آوایی همبر ایع ب  تمایز میان چندمعنایی و همباند و عالوهمی

ایاع  کا    هرچند بر ایع نکل  تأکید بارب. کندتمیز ایع بو از یکدیگر بسنده میب  روک سنلی 

چنادمعنایی  ، شناسای معنیبر کلاب خوب با عنوان  (2887). سعید گشا باشدهتواند رروک نمی

معناایی موجاوب    ۀچاندمعنایی باار حساب رابااط    ب  نظر وی نیز کربه و تعریا  ب  اخلصار را

بر پاژوهش  ( 1009)کااران  و هم 2. همچنایع، بگاور  پاذیر اسات  میان معاانی یا  واژه تعریاا   

بنادی افعاال بر   ها بر طبقا  سازی قالبروک آمابه« های افعال بر زبان هندیگسلرک قالب»

هاا  اند و از مبحث سااخلع موضاوعی افعاال پاانینی کا  از ارتبااط      بهکرزبان هندی را بررسی 

 اند.کند، بهره بربهاسلفابه می
 
 شناسی پژوهشروش -4

معناایی فعال   تحفیفی ب  بررسی چند-و با اسلفابه از روک توصیفی پژوهش حاضر از نور کیفی

( 2891)بنیااب از بیادگاه فیفماور    -الگوی معناشناسی قالاب  براساسبر زبان فارسی « خواندن»

هاای  نمونا  فرهن  بازرس ساتع   ای و با اسلفابه از . نگارندگان از روک کلابتان است لپرباخ

هاای بقیاق، نگارنادگان ملوجا      اند. پ  از بررسای نموبه فارسی را گربآوری ملعدبی از زبان

« قرائات »بارای پانزبه قالبِ معنایی متلفا است، بر ایع میان معناای   خواندنشدند ک  فعل 

ای است ک  بالفاصف  ب  ذهاع گویشاوران   یا همان معنای اولی  1قالبِ معناییِ سرنمون عنوانب 

هاای معناایی آن نیاز بر زیرقالابِ     مراه بیگر قالاب شوب ک  ایع معنای سرنمون ب  هملبابر می

 روند.کار میای ب معانی حاشی  عنوانب « بصری-ابراکی»معنایی
 
 

                                                           
1. R. Begum 

2. prototype meaning 
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 «خواندن»بررسی معانی متمایز فعل  -1

پاربازیم، ساپ    باا بیگار افعاال مارتبط مای     « خوانادن »بر ایع پژوهش، ابلدا ب  تفاو  فعل 

کنایم. شاایان ذکار    های متلفاِ معنایی بررسای مای  قالب براساسرا  خواندنمعنایی فعل چند

قارار  « بصاری -ابراکی»قالبِ معناییِ های متلفا معنایی ایع فعل، همگی بر زیراست ک  قالب

ها را با سااخلار نقشای   بنیاب مرسور است، بررسی-طور ک  بر معناشناسی قالبگیرند، همانمی

ها توج  بارب. با بر نظر گارفلع موقعیات   واژه ک  ایع رویکرب ب  معنایکنیم، چراآنها شرور می

مورب نظر است و « شدن چیزیبیده»شویم ک  بر ایع حالت، موقعیت ملوج  می خواندنفعل 

افعالی ک  بر ایع قالاب   خواند.بیند و میمیشتص خواننده کسی است ک  مطفب مورب نظر را 

«. کاربن گارفلع، آماوخلع و مطالعا    کاربن، یااب  خواندن، قرائت»از:  اندعبار شوند تعریا می

هاای بسالوری،   ک  حااوی نقاش  « بصری-ابراکی»زیرقالبِ معنایی  براساس، ایع افعال روازایع

با  مهاارتی    خوانادن معنایی و کاربربشناسی است از یکدیگر قابل تشتیص خواهند بوب. فعال  

، و آن را برک نمایاد  مالع نوشالاری را بتواناد و پیاار    تاا  ساازب  اشاره بارب ک  فرب را قابر می

ل ئاز جمفا  مساا   خوانادن  .تحرکبیایسلا، ثابت و  فرایندن  ی   ،لحرک و پویاستم یفرایند

خاوانی عالئام از روی یا     ی بایش از رماز  فرایناد ت، و اصفی مورب بحث بر یابگیری زبان اس

اماا   .فعاال خوانناده نیااز بارب    تکااپوی ک  ب   اکا ذ است. تالشی است برای یافلع معن ۀصفح

بدون توج  با    - کفما تنها ب  خواندن ظاهر و بر لغت ب  معناى خواندن است « کربنقرائت»

نیااز بارب. همچناایع « خواناادن»و ساابکی رساامی نساابت باا   شااوبگفلاا  ماا  - معناااى آن

و بر آن فارب   اسات   هاای حافظا  شناخلی بارب ک  یکی از مقیاسروان ۀلفؤی  م «ابگرفلعی»

تاوان  یاابگیری مای  آورب، و بر مای بوبااره با  بسات     اسات ه بریافت کارب ک  قبالًرا اطالعاتی 

برک یعنای   «گرفلع مطفبای یاب» م وبر بنیای واقعی ب  کار ببندی مایک  یاب گرفل را هایی ایده
های اصفی یابگیری، اصول و راهکارهاایی بارب کا    یکی از سلون عنوانب  «خواندن» .کربن آن

تغییر نسبلاً پایدار بر رفلار یاا تاوان رفلااریِ حاصال     « آموخلع»نیع همچ .باید فراگرفل  شوب

 رسد.تر ب  نظر می، اببی«خواندن»، و ب  لحاظ سبکی نسبت ب  فعل استب  تجر

ایاع بو باا هام تفااو       حال آنکا  ، بانندمیمعنا را هم« کربنمطالع »و « خواندن» برخی

اسات و بیشالر معناای     «خوانادن »تار از  ارعا  ،معناایی  ۀنظار گسالر  از « کربنمطالع » .بارند

از آن برک شاوب.  مهاار  خوانادن   ایاع کا    نمایاد تاا   ملبابر می ربر ذهع گویشو کندوکاو را

نویسانده  کا   را خوانناده پیاامی   آن،  براسااس کا    اسات هپیچیاد  یفرایناد  «کاربن مطالع »
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رونادی   «مطالع »ی، و ب  عبارت کندبا زبان تصویری نوشلاری بازسازی می استهبکررمزگذاری 

 بیادن، خاوب   خاوب شاامل   فرایناد کا  ایاع    برای ب  کارگیری ذهع و بریافت اطالعا  است
قرائات کاربن،   »، و افعاال  سات هاجوی پاساخ وکربن و جست تجرب  ،کربن لم  بابن،گوک

 آیند.ب  حساب می« خواندن»شمول فعل معانی زیر« کربنیابگرفلع، آموخلع و مطالع 

 
 «بصری-ابراکی»تفکی  عناصر زیرقالبِ معنایی  -2جدول 

 مثال شمول سب  بقت ارابی عنوان

 .خواندکلاب را  خوشبتلان مینا  √ خنثی * (1) √ خواندن

 ۀوزیر امور خارج  کشورمان بیانیا  ،ظریابکلر  * رسمی * √ کربنقرائت

 .کرب قرائتبر نیویورک را  2+4
 .گرفت یاببهلر توان چطور می * رسمی * √ گرفلعیاب

 ، رنج کشیدن است.آموخلع * اببی √ √ آموخلع

 .کرب مطالع ملری باید زندگی پیغمبر را میفی * رسمی √ √ کربنمطالع 
 
 «خواندن»های معنایی متمایز فعل قالب -1-1

قالب معناایی   25های پیشیع هم بیان گربید، بر ایع بتش ب  بررسیِ گون  ک  بر بتشهمان

 پرباخت. خواهیماند، اسلترا  شده فرهن  بزرس ستع ک  همگی از« خواندن»فعل 

 «.، خوب استخوانندنمیپرورر همیع ک  تع»پنداشلع:  . قالب معنایی:1
 کسی )فاعل( چیزی را )مفعول( خواندن )فعل( ساخت بسلوری

 ذهنی و انلزاعی نور فعل

 تصور؛ پدیده؛ حسگر نقش معنایی
 

ذهنی یا انلزاعای   ۀفیزیکی یا محسوس ب  حوز ۀگاشتِ ی  مفهور از حوزبانیم نک  میچنان

و کارکربهاای   2شناسای شاناخلی، بدنمنادی   ها ملداول است. از منظر زبانبر بسیاری از زبان

آورب. سازی و نظم بتشیدن اهل زبان ب  جهان پیرامون خوب فاراهم مای  آن، قالبی برای مفهور

پدیاده و  ، حساگر هاای معناایی   و انلزاعی است ک  بر آن نقشبر ایع قالب، فعل از نور ذهنی 

 توان برای آن بر نظر گرفت.را می ذهع ی  بدن استتصور وجوب بارند، و ساخلار اسلعاری 

                                                           
1. embodiment  
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اسالاب تاا آخار     ۀنگذاشت ک  نام»کربن زبان نوشلاری ب  زبان گفلاری: تبدیل . قالب معنایی:2

 «.شوب خوانده
 نلیج  )کاری( خواندن )فعل(کسی )فاعل(  ساخت بسلوری

 کالمی نور فعل

 تغییر؛ پذیرکنش؛ کنشگر نقش معنایی

بر « کربن زبان نوشالاری با  زباان گفلااری    تبدیل»با قالب « بصری-ابراکی»ارتباط قالب 

، ناور  روایاع  ازباعث شده کاری ابام  پیدا نکناد و ماانع ایجااب آن شاوب.      کنشگرایع است ک  

 پذیر و تغییر است.  ، کنشکنشگرهای و شامل نقش، کالمی است فرایند

کا اذی را کا  روی آن، نشاانی زن ناشاناس را یابباشات      تک »کربن: مطالع  . قالب معنایی:3

 «.خواندمکربه بوبر، 
 کسی )فاعل( چیزی را )مفعول( خواندن )فعل( ساخت بسلوری

 کنشی نور فعل

 نشانی؛ پذیرکنش؛ کنشگر نقش معنایی

پاذیر و نشاانی   ، کنشکنشگرهای الب معنایی ک  فعل آن از نور کنشی است نقشبر ایع ق

 کنشاگر خواند. بر ایع قالب، پذیر را می، کنشکنشگرو  است  طرف. معموالً رابط  ی استنیاز 

 برب.از عمل خوب منفعت می

 «.ا کرب، بعد ب  نقاشی عالق  پیدبخوانهخواست اقلصاب اول می»آموخلع:  . قالب معنایی:4
 کسی )فاعل( چیزی را )مفعول( خواندن )فعل( ساخت بسلوری

 کنشی نور فعل

 تحصیفی ۀرشل؛ پذیرکنش؛ کنشگر نقش معنایی

رفلا  از ناور   کاربارای اخلیار است و نقش فاعفی بارب. فعل ب  کنشگربر ایع قالب معنایی، 

از  کنشاگر صیفی اسات، و  تح ۀپذیر و رشل، کنشکنشگرکنشی است و بارای س  نقش معنایی 

تاوان  مای را  «شدید برای انجار کاری بلیل ذاتی اسات  ۀانگیز» ۀبرب. اسلعارعمل خوب لذ  می

 یع نور قالب معنایی بر نظر گرفت.برای ا

 خوانددن برخای با    »کالمی را باا صاو  آهنگایع ابا کاربن، آواز خوانادن:       . قالب معنایی:1

 «.خواندمیبسیار اسلابان   شجریان« / »اندهای قدیمی سرگررتران 
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 کسی )فاعل( ب  چیزی )ملمم( خواندن )فعل( ساخت بسلوری

 کالمی   نور فعل

 آواز و صدا؛ کالر؛ عامل نقش معنایی

کربن کالر ب  کنای  و تعری  و فحواسات و ایاع بر   بر برخی موارب ب  معنای بیان« لحع»

ب  صدا نسبت بابه شوب ب  معناای   «علح»ه گااما هر .نزب اکثر اببا از جهت بال ت ممدوح است

است. ایع قالبِ انگیزی و آواز خوک و خرو  صدا از میزان ملعارف بر طرب های متلفاآهن 

است و عامال از کانش خاوب    است شامل عامل، کالر، آواز و صد معنایی ک  نور فعل آن کالمی

م  و آوازخوانی ب  آن افازوبه  و عنصر نغ در این قالب، فعل به صورت ارادی است، برب.لذ  می

 .اسات  انسان و جسمی روحی و انفعاال  از فعل بازتابیتوان گفت ک  . ب  عبارتی، میاستهشد
 و انفعال ، خیال. آواز از لذ انگیز و انفعالی، خیالبتشلذ  د:انکربه تقسیم گروه س  آواز را ب 

نور فعل کالمی  .گرببمی روح و روان آبمیبر  س  ایع عبرانگیتل شوب و نیز باعثمی انگیتل 

خوانادن با    آواز ۀب  واساط ب و آورسرخوشی میعامل برای  خواندنآوازفرماست و بر آن حکم

های معنایی عامل و آواز بر ایع قالب معناایی ضاروری   ، نقشروازایعب. پربازموسیقی می خفقِ

 رسند.ب  نظر می

صد « / »ای ب  او بابو هدی  بخواندوزیر بربارک را »کربن، فراخواندن: راحضا . قالب معنایی:8

« / نمایاندناد و راه بهشت ب  تو مای  خواندندهمیو بیست و چهار هزار پیغمبر تو را ب  راه خدا 

 خواندده گویند افشیع روز و ساعت ایع مهمانی را هم معیع کربه و معلصم را بدان مهماانی  »

 «.خواندمها را ک  مهربان بوب، ولیکی از قرا« / »بوب
 کسی )فاعل( کسی را )مفعول( خواندن )فعل( ساخت بسلوری

 حرکلی نور فعل

 حضور؛ پذیرکنش پذیرا/؛ کنشگر نقش معنایی

تناسب بارب و منشاعب از آن اسات.   « بصری-ابراکی»ایع قالب معنایی، با زیرقالبِ معنایی 

ای ک  ایاع قالاب باا قالاب معناایی      یدن است و رابط بر اصل فراخواندن و طفب« کربناحضار»

کند ک  حاللی ارابی اسات. امار بر   بارب ایع است ک  شتص امر خواندن می« بصری-ابراکی»

طفب و خواسلع( است، و بر اصطالح، فعل امر فعفای اسات   لغت معانی متلفا بارب، از جمف  )

عمال اسال   مفی را بتواهیم، فعفای کا  رساند، یعنی هرگاه از کسی انجار عک  طفب کاری را می

توان گفت ک  قالب معنایی ایع فعال بر  و همچنیع، ب  لحاظ پویایی می کنیم فعل امر استمی
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یاا عامال با  جاایی      کنشاگر اینجا از نور حرکلی است ک  بر پایان، کنش ب  صورتی است ک  

هاای  لاب معناایی، کانش   برب. با  عباارتی، بر ایاع قا   شوب و از ایع عمل لذ  میفراخوانده می

 پذیر و حضور ضروری هسلند.  ، کنشکنشگرمعنایی 

« امااار الشااکاکیع»حکاایم ناماادار خوبمااان امااار فتاار رازی را »نامیاادن:  . قالددب معنددایی:7

 «.اندخوانده
 کسی )فاعل( کسی را )مفعول( خواندن )فعل( ساخت بسلوری

 کالمی نور فعل

 ا زبننامیدن، صد؛ وربهره؛ عامل نقش معنایی

ور و نامیادن بر آن  هاای معناایی عامال، بهاره    بر ایع قالب نور فعل کالمی اسات و نقاش  

 ور باید ی  ویژگی خاص باشل  باشد ک  بدان خوانده شوب.موجوب است. بهره

 «.بخوانمتوانم افکارک را می»فهمیدن:  . قالب معنایی:6
 کسی )فاعل( چیزی را )مفعول( خواندن )فعل( ساخت بسلوری

 انلزاعی و ذهنی نور فعل

 فهم نقش معنایی

« خوانادن »بر ایع است ک  « فهمیدن»با قالب « بصری-ابراکی»بر ایع مورب، ارتباط قالب 

. ایاع حالات خاوب ممکاع     استهتر ربط بابه شدبرایع مورب از فضای ابراکی ب  فضایی انلزاعی

 روی بهد.« فهمیدن» ۀاست بر قالب اسلعار

از با  سانگین  کا     »بابن مقادار چیازی:   کربن و نشانگو( مشتصو)گفت . قالب معنایی:9

 «.خواندنمی ترازو او را 
 کسی )فاعل( از چیزی )ملمم( خواندن )فعل( ساخت بسلوری

 کنشی نور فعل

 وزن؛ اثرپذیر؛ اثرگذار نقش معنایی

د با  معناای   توانا ب  اینک  بر چ  بافلی با  کاار روب مای   باال بسل  ۀبر جمف« خواندن»فعل 

باشد. بر ایع مثال، منظاور نوساان وزن اسات کا      « بابن مقدار چیزیکربن و نشانمشتص»

حرکت عینای   ۀبهندملمرکز است و جریان حرکت بر ایع رویداب، نشان کنشگرمنبع ب  سوی 
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شادن وزن اثرگاذار اسات. بر ایاع قالاب معناایی       اثرگذار ب  سمت اثرپذیر و بر نلیجا  اضااف   

 شوند.رگذار، اثرپذیر و وزن مشاهده میهای اثنقش

 «او را ب  رخسار و باالی زیبا و برخور خواندمب  ماه و صنوبر همی »تشبی  کربن:  . قالب معنایی:11
 کسی )فاعل( ب  چیزی )ملمم( خواندن )فعل( ساخت بسلوری

 احساسی نور فعل

 احساس؛ شدهتشبی ؛ کنندهتشبی  نقش معنایی

کنناده،  هاای معناایی تشابی    از ناور احساسای اسات کا  بر آن نقاش      بر ایع قالب، فعل

بابن عمفی اقادار  ب  نشان کنشگرشده و احساس وجوب بارند. ایع قالب با توج  ب  اینک  تشبی 

اماری   .روبابراکا  ب  شامار مای   هم  ۀک  شالوبشوب کند، منجر ب  بازتاب ذهنی خوب میمی

شاوب  و باعاث مای   روبکار مای   ذهنی تجرب  از احساسا  بمعموالً برای آگاه ک  است همگانی 

 .شباهلی را ابعا و برقرار یا آشکار کند ،چیزی ب  چیزی بیگر فرب برای همانندسازی

 «تا شاید فرجی بش  بخوانبعایی »گفلع:  . قالب معنایی:11
 کسی )فاعل( چیزی را )مفعول( خواندن )فعل( ساخت بسلوری

 کالمی نور فعل

 رحمت؛ پربازیستع؛ عامل ایینقش معن

بر ایع کاربرب، فربی از شتص بیگری کا  بارای بلای پااک    « خواندن»با توج  ب  معنای 

هاای  خواهد تا از خداوند برخواست گشایش کند. فعل باال از نور کالمی است و نقاش است می

نعمات،  »عناایی  رفل  بر ایع قالب مکارب  ۀپربازی و رحمت هسلند. اسلعارمعنایی عامل، ستع

 باشد ک  رحمت موجوبیلی انلزاعی است.می« رحمت

ار مطابق میفم انجار شده بوب، اما از ایاع با    جا نقش تا این»بینی کربن: پیش . قالب معنایی:12

 «.بوبر نخوانده بعدک را بیگر
 کسی )فاعل( چیزی را )مفعول( خواندن ساخت بسلوری

 انلزاعی و ذهنی نور فعل

 ذهع؛ پدیده؛ حسگر نقش معنایی
 

، پدیاده  حساگر های معنایی بر ایع قالب، فعل از نور ذهنی و انلزاعی است ک  بر آن نقش

بر ایاع  « بینای کاربن  پیش»با قالب « بصری-ابراکی»قالب معنایی  ۀو ذهع وجوب بارند. رابط
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آیاا  تاا بفهماد    کندصحبت می ،دفلاتفاقاتی ک  ممکع است بر آینده بی بارۀبراست ک  شتص 

هاا  ها بر مبنای تجربیا  یا بانسال  بینییشلر پیشد یا خیر. ببهرخدابهای مورب نظر روی می

  اماری محساوس اسات، وارب    کا  «رمهم و بشوا»بینی حداقل بو ویژگی بارب: پیش، و هسلند

محسوس و انلزاعی است تبادیل  شوب و ب  شناخت ک  امری  یرتتیل می ۀهای ذهع یا قوالی 

  عنی از محسوسا  ب  انلزاعیا  رسیدن. همچنیع ب  لحاظ اسالعاری و باا توجا  با    شوب، یمی

 قابل خواندن هسلند.« هسلند ها، شیءاندیش » ۀعاراسل
 

و هار   بکوشایدمی ب  بفاعِ آن   براندیهر بیدقی ک  » بابن بر شطرنج:کیش . قالب معنایی:13

 .«بپوشیدمیب  فرزیع  بتواندیک   هیشا
 )فاعل( چیزی را )مفعول( خواندن )فعل(کسی  ساخت بسلوری

 کنشی نور فعل

 حرکت؛ وربهره؛ کنشگر نقش معنایی

 /-/iپارباز  پسوند فعلگزارشی با نموب روندی اسلمراری  بندهای فعفی گذشل  فارسی نو،بر 

بر ایع قالب معنایی، نور فعل کنشی است کا  بارای تحقاق ایاع      .اندگرفل ب  خوب می  /-/idیا

 ۀور و حرکت ضروری هسلند. بر ایع قالب، حرکت ناوعی رابطا  ، بهرهکنشگرهای معنایی نقش

 کنشگربرب ک  ایع نفع  الباً ب  صور  کسب انرژی ور از ایع کنش سوب میبیرونی است و بهره

« قادر  باالسات  »مفهاومی   ۀرسد از اسالعار نظر میور است. همچنیع بر ایع قالب ب  از بهره

 .استهاسلفابه شد

شرور کربر ب  تعمیار قسامت بااالی سااخلمان، اماا هناوز       »باشلع: تناسب . قالب معنایی:14

 «.خواندنمیجاها  ۀبرست نشده بوب و با بقی
 چیزی )فاعل( با چیزی )ملمم( خواندن )فعل( ساخت بسلوری

 ابراکی نور فعل

 چشم؛ شدهابراک ۀپدید؛ کنندهابراک ایینقش معن

« چشام »بر ایع مورب، فعل از نور ابراکی است و بر ایع قالب معناایی کا  باا اسالفابه از     

 ابراک شده و چشم وجوب بارند.   ۀکننده، پدیدهای معنایی ابراکگیرب، نقشانجار می

ر بیفرانسایل یاا   شدن صادای مملاد با  سابب وجاوب عینای ب      صدا )تولید . قالب معنایی:11

 «خواندمیاز بیروز تا حاال بنده بواَک »گیربک  خوبرو(: 

http://www.dastur.info/?page_id=188#d
http://www.dastur.info/?page_id=188#d
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 چیزی )فاعل( خواندن )فعل( ساخت بسلوری

 رویدابی نور فعل

 صدا؛ پدیده نقش معنایی

. بر ایاع قالاب از   استهای پدیده و صدا نیاز بر ایع مورب ک  نور فعل رویدابی است، نقش

بر آن یکی از قطعا  ماشیع ب  صادا  و  هاسلفابه شد« است هاصدابابن، خرابی بسلگ»اسلعاره 

 .استهافلاب

 

 در زبان فارسی« خواندن»معنایی فعل  ۀها و شبکقالب -1-2

مشتص شد کا  ایاع فعال باا مفهاور سارنمون        خواندنفعل  ۀبا توج  ب  معانیِ ب  بست آمد

ها با  طاور مفصال با      ابهک  بر بتش تحفیل ب استقالب معنایی ملمایز  25، بارای «قرائت»

صادا  »، «تحصایل »، «وفهمبرک»، «مطابق »، «قرائت»معنایی  ۀخوش 1آنها پرباخل  شد، و از 

. پاا  از واکاااوی معااانی متلفااا آن، ابلاادا اسااتهتشااکیل شااد« معنااای اساالعاری»و « زبن

 معنایی آن ترسیم شد. ۀهای معنایی زیر ب  بست بابه شد و بر پایان شبکخوش 
 ].بخونیکنی چند خط مقال  رو واسم لطا می[                :ه معنایی قرائتالف. خوش

 .الا. کالمی را با صوتی آهنگیع ابا کربن  2

 .الا. گفلع1

 .الا. آواز خواندن3

 ].خونهنمیایع شال با ایع روسری [                 :ب. خوشه معنایی مطابقه

 .ب. تناسب باشلع2

 رسد.  نوعی اسلعاره ب  نظر می فعل خواندن بر ایع معنا،

 ].خوندمفکرشو [            :فهم/ج. خوشه معنایی درک

 . . پنداشلع2

   . . فهمیدن1

 ]ب  پزشکی رو آورب. ، اما بعدابخونهاو خواست معماری [                   :د. خوشه معنایی تحصیل

 .ب. مطالع  کربن2

 .ب. آموخلع1
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   ]خواندند.سربازان را ب  میدان جن  [ :زدن معنایی نامگذاری/صدا ۀ. خوشه

 احضار کربن .2ه.

 بعو  کربن و فرا خواندن .1ه.

 نار کسی را بر زبان آوربن و او را صدا زبن .3ه.

 بعو  کربن ب  مهمانی .4ه.

 کربن زبان نوشلاری ب  زبان گفلاریتبدیل. 5ه.

 ]اندند.خو او را شیر[           :         معنای استعاری ۀو. خوش

 نامیدن .2و.

 شطرنج ۀکیش بابن مهر .1و.

 بابن مقدار چیزیکربن و نشانگو( مشتصو)گفت .3و.

 صدا )تولید شدن صدای مملد ب  سبب وجوب عینی بر بیفرانسیل یا گیربک  خوبرو( .4و.

 تشبی  کربن .5و.

 بینی کربنپیش .1و.

 
 بر زبان فارسی« خواندن»معنایی فعل  ۀشبک -2شکل

Figure1. Semantic network of the verb "xandæn" in Persian 
 

 در فارسی خواندنهای معنایی مختلف فعل ها در تبیینقالب 1آییبا هم  -1-3

شادن  ناوعی واژگاانی   عناوان با  « خوانادن »ها با فعل آیی بیگر واژههمبر ایع بتش ب  شرح با

ا از ترکیاب اجازای آنهاا قابال     هی کفی آناند و معناپربازیم ک  ب  صور  اصطالحی برآمدهمی

                                                           
1. collocation 
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بیع اجزای ایاع اصاطالحا  را رمزگشاایی کنایم، معناای       ۀرابط تواهیماسلترا  نیست. اگر ب

هاای معناایی   ممکع است بر نگااه اول ساابه با  نظار برساد و با  یکای از قالاب        « خواندن»

ک  رمزگشاایی   شده بر بتش پیشیع بازگربب و معنای کل با ترکیب سابه ب  بست آیدبررسی

 .استهی ک  بر زیر آمدیهامعنایی آنها کار چندان بشواری نیست. مانند نمون 

 .«خواندمیهمیش   هایشحسابحسابدار بقیقی است، » خواندن حساب: -

و  خوانادر هزار بیت جااهفی بار وی   مدتی پیش وی بوبر، سی» چیزی را بر کسی خواندن: -

 .«حفظ کربر

 .«کند، بعایت را مسلجاب میبتوانیاز ت  بل خدا را  اگر» خدا را خواندن: -

روناد و  با  کاار مای   « خواندن»هایی از اصطالحاتی هسلند ک  همراه فعل بنابرایع، اینها نمون 

رمزگشایی معنای آنها کار بشواری نیست. اما مواربی هم هست ک  با وجوب باشالع بسالوری   

هاای معناایی   ابل رمزگشایی نیست. مانند قالاب سابه، معنای آنها از ترکیب معنای اجزای آن ق

 اند.بست آمده با سایر واژگان ب« خواندن»آیی فعل همزیر ک  از با

 وسوسه: /الف. قالب معنایی تحریک

کا   « اسات   جنبا ک  او بای  اندخواندهب  گوک همسرک » ۀبر جمف« ب  گوک کسی خواندن»

 است.« س  کربن برای انجار کارییا وسو کربنکسی را تحری »قالبِ معنایی آن 

 ب. قالب معنایی احترام:  

احلارار  »قالبِ معنایی آن ک  « خواندنمیکسی حرفش را » ۀبر جمف« حرف کسی را خواندن»

 است.« یا توج  کربن ب  کسی گذاشلع

 برمال شدن: قالب معنایی لو رفتن/ پ.

کا  قالابِ   « کاری انجار بهدو نلوانست  خواندربسلش را » ۀبر جمف« بست کسی را خواندن»

 است.« رفلع و یا برمال شدن چیزی لو»معنایی آن 

 ت. قالب معنایی مطابقت:

ک  قالبِ معناایی  « خواندنمیایع پیچ با ایع مهره » ۀبر جمف« چیزی با چیز بیگری نتواندن»

 است.« ملناسب نبوبن»آن 

 نادیده گرفتن: قالب معنایی از بین بردن/ ث.

از بیع باربن و  »ک  قالبِ معنایی آن « سخواندهک فاتح » ۀبر جمف« خواندن کسی را ۀفاتح»

 است.« نابیده گرفلع کسی
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تحریا ، احلارار، لاو رفالع، مطابقات و      : »از اناد عبار های معنایی باال ک  رو، قالباز ایع

برایع، بناا  .اسات هبسات آماد  های بیگر با  با واژه خواندنآیی فعل نیز بر با هم« نابیده گرفلع

هاای معناایی بیگاری    توان ب  قالبشده بر ایع پژوهش، میبر نوزبه قالبِ معنایی بررسیعالوه

همچنایع،   آیاد اشااره کارب.   بسات مای   آیی با سایر واژگان بهمنشینی ایع فعل بر باک  از هم

با  قارار   ند کخاصی را القا می ۀک  معنا و اسلعار« خواندن»های واژگانی فعل آییبرخی از باهم

 :استزیر 

خواناادن و خواناادن، تعزیاا خواناادن، فاتحاا خواناادن، بعااانمااازهااایی ماننااد: آیاایبر باااهم
اشااره   حرکات  ۀبرای خواندن مناسب است ک  ب  نحاو « شدهکار انجار»، قالب خواندنمولوبی

ی و توان مصابیقی از وضعیت یا حالت تفقی نموب ک  ب  لحااظ اسالعار  بارب، و ایع عناصر را می

هاایی  آیای قابل خواندن هسلند. همچنایع بر بااهم  « است وضعیت، شیء» ۀعاراسل  با توج  ب

بانسلع و »نیز قالب  نظیر خواندن، مبهم خواندن و مشرور خواندنگرا خواندن، بیاصولمانند: 

 کاربربی هسلند.« خواندن»برای فعل « کربنفر 

 

 گیری  نتیجه -8

بر فارسی نو و امروزی بوبه و پ  از واکااوی معاانی   « خواندن» تمرکز اصفی ایع مقال  بر فعل

شناسی شناخلی بر معنی (2891 )فیفماور، معناشناسی قالبی  ۀانگار براساس خواندنمجزای فعل 

هاایِ  برخاوربار اسات. یافلا    « قرائات » ۀمشتص شد ک  ایع فعل از مفهور سارنمون یاا اولیا   

و  اسات هبر فارسی نو و اماروزی با  بسات باب    نخواندپژوهش، تصویری روشع از معانی فعل 

ب و ر آماوزک زباان فارسای مفیاد واقاع شاو      تواناد ب های ارائ  شده بر ایع پژوهش مای تبییع

کا  تاا    ازآنجابنیاب -معنایی قالب ۀد. شبکهیل نمایآموزان تسیابگیری زبان فارسی را برای زبان

، تدری  زبان و ایجاب انوار 2نگارین حدوبی بازنموب واژگان ذهنی ی  گویشور است، بر فره

فارسی ظرفیت خاصی بارب ک  باا توجا  با  آن    هر فعفی بر زبانب. ها کاربرب بار1شناسییهسل

 بارای  تالک پژوهش ایع انجار از هدف. گیربها را میظرفیت تعداب و انوار مشتصی از وابسل 

 بر فرهنگای  یمعناای  هاای قالب ب  توج  و شناخلی نگرک بر خواندنفعل  معناییچند تحفیل

 هایقالب ۀانگار شناخلی، شناسیزبان بر مطرح هایانگاره از یکی .بوب لافعا معناییچند تبییع

                                                           
1. lexicography  

2. ontology 
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 ابزاری عنوانب  را زبانی هایساخت و هاواژه گوینده فیفمور، باور ب  .است (2891) فیفمور معنایی

 ت.اس ابزار ایع منظور ب  بربنیپ شنونده، ۀوظیف و کندمی تولید شنونده برک انگیتلع بر برای

 با   اسالناب  با شنونده و انگیزندبرمی را معنایی قالب زبانی، هایساخلار و هاواژه بیگر، عبار  ب 

 ترتیاب،  ایاع  با   و بارب می پی گفلارپاره معنای ب  شده، فعال گفلارپاره ی  شنیدن با ک  قالبی

 و اسات  ملفااو   زندگی از افراب ۀتجرب براساس واژگانی هایقالب .گیربمی صور  برک یندافر

 ماا  تجربی، بانش بنیاب-قالب رویکرب براساس .است مبلنی معنایی هایقالب بر ک  رویکربی بر

 تأکیاد  ،معنایی هایقالب ۀانگار .شوبیم زبان از ما برک موجب و سازبمی هاآگ زبان کاربرب از را

های پژوهش حاکی از آن است کا  بررسای ایاع فعال     یافل  .ببار تجرب  و زبان تعامل بر زیابی

معناای   عنوانب « قرائت»منجر ب  یافلع پانزبه قالبِ معنایی ملمایز بر زبان فارسی شد. معنای 

شاوب.  زبان ملباابر مای  ، و بالفاصف  ب  ذهع ستنور فارسیاستهسرنمون آن بر نظر گرفل  شد

مطابقا ، برک/فهام، تحصایل، نامگذاری/صادازبن،     »معناایی   ۀخوشا  5عالوه، ایاع فعال از   ب 

برخوربار است. همچنیع نلایج نشان باب کا  ایاع فعال از زیرقالاب معناایی خااصِ       « اسلعاری

معناایی متلفاا،    ۀخوشا  5گانا  بر  هپاانزب معاانی   ۀبرخوربار است ک  هما « بصری-ابراکی»

ژوهش حائز اهمیات اسات   بیگری ک  بر ایع پ ۀزیرشمولِ ایع قالب معناییِ خاص هسلند. نکل

هاای  آیای برای تببیع بااهم خواندن های فعل زبان از برخی قالبسیشوران فاریآن است ک  گو

 کنند.اسلفابه می خواندن نیزشامل فعل 

 

 نوشتپی

و از عالمات  « بارب» ۀ( با  جاای کفما   √. بر جدول مشتصا  تفکی  عناصر قالب از عالمت )2

 است.ه شدهاسلفاب« ندارب» ۀ)*( ب  جای کفم

 

 منابع
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Abstract 
One of the most important issues in the field of semantics is polysemy 

occurring at different language levels. The purpose of the present study 

is to investigate the semantic frames of the verb xandæn and to present 

the different meanings of this verb in Persian based on the  Frame 

Semantics Theory (1982) in cognitive approach. The methodology of 

this qualitative research is descriptive-analytic, and the studied corpus 

contains the prototypical and distinctive meanings of the Persian verb 

xandæn collected from Farhang-e Bozorg-e Soxan. In the mentioned 

book, fifteen distinctive meanings have been documented for this verb. 

The total samples used in the present research are taken from this book. 

The analysis of the research data revealed that the prototypical meaning 

of the verb xandæn is ‘reading’. Moreover, it was showed that, in 

addition to the prototypical meaning of "reading" as a semantic frame, 

xandæn illustrates five more semantic clusters, namely “mapping, 

comprehension, education, naming and metaphorical meaning,” which 

are regarded as semantic sub-frames of "perceptual-visual". In other 

words, all distinctive meanings fall under this particular semantic sub-

frame. The research findings give a clear picture of the meanings of 

xandæn in Persian. Also, the explanations presented in this study can 

be useful in Persian language teaching and facilitate learning   Persian 

for Persian language learners. 
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1. Introduction 
One of the most important issues in the field of semantics is polysemy 
occurring at different language levels. The purpose of the present study is 
to investigate the semantic frames of the verb xandæn and to present the 
different meanings of this verb in Persian based on the Frame Semantics 
Theory (1982) in cognitive approach. Frames are represented as the lexical 
units. In other words, lexical units are used to express mental concepts (i.e. 
frames) so that the semantic differences in a single general concept or a 
single frame are portrayed through different lexical units. In this regard, 
Fillmore has investigated the importance of studying the encyclopedic 
meaning and examining the semantic network of each word. He considers 
each template to be a single design of the experience that exists in human’s 
long-term memory. Therefore, it is not possible to understand the meaning 
of a word or a grammatical construction outside of its semantic frame. This 
frame consists of elements gathered around the experience. Each semantic 
frame is the knowledge needed to understand the meaning of a particular 
word or related words. In this article, among different lexical categories, 
the category of verb has been examined. 

 

2. Theoretical Framework 
As the present study aims to investigate the polysemy of the verb xandan 

from the perspective of Frame Semantics model, in the following, the model 

which was first proposed by Fillmore (1982) will be introduced The model 

of Frame Semantics is based on the belief that words are empirical 

categories influenced by situations which are, in turn, shaped by background 

knowledge and experience. According to this idea, words are formed only 

through experiences and situations of human’s life, consequently the only 

possible way to realize how the semantic elements of speech are being 

served is to understand the experiences and the situations. With respect to 

the meaning of a word, Frame Semantics is an attempt to understand the 

motivations of a language community toward the production of a word 

category. Hence, this approach shows the meaning of a word by classifying 

these motives. Fillmore’s (1982) view of Frame Semantics is a study and 

research program in empirical semantics as well as providing a descriptive 

framework for explaining the results of such a study. He also believes that 

Frame Semantics provides both a specific way to deal with the meanings of 

words and a way to determine the principles of creating new words, as well 

furnishing conditions to add new meanings to words and to accumulate the 

meanings of the components of a text to understand the whole meaning. In 
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his 1969 paper, Fillmore argues that cases such as agentive, experiencer, 

instrumental, patient, factive, locative, temporal, source, goal, companion, 

benefactor, and force are universal and possibly inherent concepts which are 

formed through the judgments humans make about the events taking place 

around them. Generally, there are two types of frames called “cognitive 

frames” and “interactive frames”. Interactive frames are concerned with how 

to conceptualize what happens between the speaker and the listener or 

between the writer and the reader. For further explanation, Fillmore 

describes the "scene" schema of the “transaction” field (Fillmore, 1977) and 

tries to prove that a large number of English verbs are semantically related 

in different ways through the same “scene” in the human mind. For 

example, in the field of transaction, there are certain elements such as 

‘buyer’, ‘seller’, ‘goods’, and ‘money’, which through each a scene is 

highlighted alongside the transaction-related English verbs namely ‘sell’, 

‘buy’, ‘pay’, ‘cost’ etc. while the other part shapes the scene background. 

According to the relationships that govern commercial exchange, the scenes 

of outside of the world portrays the buyer and the seller as giving money to 

the seller and giving goods to the byer in return. Interestingly, while 

expressing such a single scene in languages of the world bears a certain 

frame, the four mentioned elements express the same event in the form of a 

large set of sentences. Fillmore seeks to understand how these language 

patterns encode the outside world events. 

 

3. Methodology 
The methodology of this qualitative research is descriptive-analytic, and 

the studied corpus contains the prototypical and distinctive meanings of the 

Persian verb xandæn collected from Farhang-e Bozorg-e Soxan. In this 

book, a myriad of distinctive meanings have been considered for xandæn. 

The total samples used in this article are taken from the mentioned book.  

 

4. Results and Discussion 
The research findings represent a clear picture of the meanings of the verb 

xandæn ‘reading’ in Persian. In this regard, the explanations presented in 

this study can be useful in Persian language teaching and can facilitate 

learning Persian for Persian language learners. Studying the fifteen distinct 

semantic frames in Persian for the verb xandæn ‘reading’ in Persian based 

on the findings of this article indicate that the analysis of this verb led to 

finding fifteen distinct semantic frames in Persian among which the 
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meaning of ‘reading’ is considered as the prototypical meaning, which 

immediately comes to the mind of the Persian speakers. 
 
5. Conclusions 
The main focus of this study was on the verb xandan in Persian. Analyzing 
the separate meanings of this verb based on Fillmore's frame semantics 
model (1982) in cognitive semantics, it was found that this verb bears the 
prototypical and primary meaning of ‘reading’. The results also showed 
that this verb, in addition to the prototypical meaning of ‘reading’ as a 
semantic frame, portrays five more semantic clusters, namely “mapping, 
comprehension, education, naming and metaphorical meaning,” which are 
regarded as semantic sub-frames of “perceptual-visual”. In other words, all 
distinctive meanings fall under this particular semantic sub-frame.     
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