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چکیده

در این .پرداخته شده است معناشناسیِ قالبیازمنظرِفعل خوردن  بررسیِ بهدر این پژوهش 

با خوردن  معنا همافعال ، چند منبعابتدا با استفاده از ، پژوهش که پژوهشی توصیفی است

، سپس با استفاده از منابع متعددي.ي آنها مورد بررسی قرار گرفتها تو تفاو شداستخراج 

و منابع قابل جستجو با رایانه و جمالت  ها گوبال، الکترونیکیيها بکتا، همشهري ةمانند پیکر

و  شدخوردن استخراج  رخدادهاي مختلف، هاي روزانه توسط دانشجویان از محاوره هشد ثبت

گویی به پاسخ دنبالِ بهدر این پژوهش .مورد بررسی قرار گرفت معناشناسیِ قالبیازمنظرِ

ند کني مختلفی که به انواع مختلف خوردن اشاره میها لفعچه تفاوتی بین:ت زیر بودیمسؤاال

معناییِبراي تبیینِ ها بچیست؟ آیا این قالخوردن  فعلِ مختلف ي معناییِها بقالوجود دارد؟

معنایی و ، نحويي ها تنشان داد تفاو نتایج؟ دان قابل استفادهي شامل این فعل ها آیی باهم

رخدادهاي فعل  واکاويِ.دکنبا خوردن را از هم متمایز می معنا همافعال ، کاربردشناختی

بندي و  قالب معنایی براي این فعل منجر شد که برخی قابل دسته26خوردن به یافتن 

قرارگرفتن تماسدر، ي هماهنگی و همزمانیها بمانند قالتر  یی کلیها بگرفتن زیر چتر قال قرار

این  معنایی يها یو برخی از ویژگ شده هیافت ي معناییِها ببا استفاده از قال.بودندو نابودي 

.شدتبیین خوردن ي شاملِها آیی باهمبرخی از گیريِشکل چگونگیِ، ها بقال

.معنایی هم، خوردن، معناشناسیِ قالبی، شناسی واژگانی معنی:ها واژهکلید

1. a.hesabi@fgn.ui.ac.ir
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مقدمه-1

بوده و هستند که ذهن ی یها پدیدهازجمله3چندمعناییو  2نامیهم، 1ییمعنا هم

یی معنا همبارةدر، در این میان.اندهکردرا به خود مشغول ، خصوص معناشناسانبه، انشناس زبان

به حضور خود در زبان ، با وجود معانی مشابه ظاهري، ها چرا واژهکه  قابل بررسی این است ۀنکت

ي قابل ها تواقع تفاووجود مشابهت ظاهري است اما در، بقا ۀتوجیه این ادام.دهندمی ادامه

چندمعنا همچنین نام و همهاي  واژهبیني ها تاما تفاو.وجود دارد معنا هاي هم بین واژه توجهی

ي قابل ها تتفاو، دیگري است که نیاز به تبیین دارد و با وجود تشابه ظاهري ۀنیز مسئل

با عناوین ها  این واژهۀالزم به ذکر است که گاهی هم.وجود دارد ها این واژهبین اي  مالحظه

.شوندمی مختلف زیر عنوان چندمعنایی آورده

، حسابی(هستندمنابع ارزشمند در پردازش زبان طبیعی ازجملهکه  ها توردندر ساخت 

که قابل  هایی که عبارتند از واژهمعنا هاي هم با عنوان دستهمعنا هاي هم واژه ۀاز مجموع)1394

، ماشین{اسامیبراي مثال ، شودمی استفاده)1998، میلر(هستندجانشینی در بافتی مشابه

رامعنا هاي هم دسته}کردن صرف، کردن میل، خوردن{و یا افعال  }وسیله،اتومبیل، خودرو

ازکه شاید ناشی  شودنمی ي کاربردشناختی آنها توجه الزمها تدهند و به تفاومی تشکیل

آن را ، سازي مسئلهبا ساده، بتوانندتا  اند هکردگان وردنت اتخاذ دکه سازن است 4ي کاهندهمنظر

اما .اندي زبانی وقوف داشتهها یآنها به پیچیدگمسلماًهرچند ، ندکنعملیاتی و اجرایی 

معناشناسیِ دیدگاهبپردازد،مند نظام یصورت بهها تتبیین این تفاوکرد تا به دیدگاهی که سعی 

 لحاظپس از موفقیت به.ارائه شد )1982(6است که توسط فیلمور5چارچوبیقابی یا یا  قالبی

هاي  دادهبه حجم باالي باتوجه،فیلمور و همکارانش ،در باال شده بیان نظري در تبیین نکات

برداري قابل نمایش و بهره ها ند که این دادهنکارائه  کردند تا روشیسعی  ،ها بمربوط به قال

براي ذخیره و نمایش حجم  ،ها یعنی رایانه ،ناگزیر از استفاده از ابزارهاي نوین دلیلبدین .دشون

.شد7ها بند که منجر به ایجاد شبکه قالشداه وسیع داده

1. synonymy
2. homonymy
3. polysemy
4. reductionist
5. frame semantics
6. C. J. Fillmore
7. FrameNet
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شناختی بررسیِ ابعادي از زبان فارسی با رویکرد هایی که پیش از این به ازجمله پژوهش

و عموزاده و )1387(و فیاضی و همکاران )1388(هاي فیاضی  توان به پژوهش می ،اند پرداخته

ناختی و با استفاده از مفهوم استعاره بررسیِ چندمعنایی با رویکردي ش که به)1391(سلطانی 

بررسیِ ساخت افعال سبک با کمک سازوکار  که به)1391(اند و عموزاده و بهرامی  پرداخته

نیز )1391(گلفام و همکاران .اند اشاره کرد شناسی شناختی پرداخته واره و براساسِ زبان طرح

.اند اختهشدن با رویکردي شناختی پرد بررسیِ فضاي معنایی فعلِ به

 واژگانی در تبیینِ شناسیِ رویکرد رده به ناکارآمديِ ،اي در مقاله، )آماده انتشار(گندمکار 

آورد که  ي فعل خوردن میاونه معنپردازد و ضمن اشاره به سی می»خوردن«فعل  چندمعناییِ

واد جویدن و سپس فروبردن م«ي اصلی اخوردن در معن ،ویک مورددر سی ،در بین این معانی

1راس ۀوي با اشاره به گفت ،درنتیجه.کار نرفته است به»آن غذایی از راه دهان و گلو و بلعیدنِ

جمله صورت  ةدهندهاي تشکیل مناسبت واژه برحسبِ ...درك معانی«که )1981:33(

تواند از چندمعنایی برخوردار  اي در هیچ زبانی نمی گیرد که هیچ واژه نتیجه می ،»گیرد می

ادعاي ایشان این البته.هاي جمله است همنشینی با سایر واژه د و این چندمعنایی حاصلِنباش

هاي مختلف در انواع جمالت، از  تواند باتوجه به موقعیت اي می هر واژه«که در انتهاي مقاله

.جاي بحث دارد»...واژگانی مختلف برخوردار باشد معنیِ نهایت بی

زدن با  سبک فعلِ بررسیِ چندمعناییِ به)آماده انتشار(دوستان و روحی بایگی  کریمی

 ،هاي تصویري واره مفهومی و طرح ةبندي، استعار ازجمله مقوله ،استفاده از سازوکارهاي شناختی

بررسیِ واژة  به)آماده انتشار(تنها موسوي و همکاران  ،هاي پیشین در میان پژوهش.اند پرداخته

هاي  دیدن را باتوجه به قالب فعلِ اند و چندمعناییِ البی پرداختهدیدن در چارچوب معناشناسیِ ق

.اند یابد توضیح داده متعددي که این فعل در آنها تحقق می

 ایمهکردسعی ،ي پیشینها شي این دیدگاه و پژوهها نپس از معرفی بنیا ،در این پژوهش

:پاسخ دهیمت زیر سؤاالبه معناشناسیِ قالبیگیريِکار بهبا تا

ند وجود دارد؟کنمی خوردن اشاره مختلف انواعي مختلفی که به ها لفعچه تفاوتی بین-1

فعل خوردن چیست؟ ي مختلفها بقال-2

؟ندا قابل استفادهي شامل خوردن ها آیی باهمبراي تبیین  ها بآیا این قال-3

1. J. F. Ross
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مبانی نظري-2

نیاز به از این مفاهیم  هرکداماي درك داند که برمی قالب را نظامی از مفاهیم)1996(1پتروك

در«:گویدمی وي.ندشومیهمه آنها فعال، از مفاهیم هرکداماست و با اشاره به کل نظام فهم

مفهوم قالب را  و)1996:1(»دکنمی از تجربه را بازنماییاي  هر کلمه مقوله ،معناشناسیِ قالبی

.توان یافتمی 3ستور حالتو د)1986(فیلمور  2ي حالتها بقالدرمستقیماً

نظیر ،تر مراتب انتزاعیاینکه چامسکی نیاز به مفهومی به پس از ،)1378(دبیرمقدم  نظر به

را»فاعل منطقی«ساختی و مفهوم ژرف »فاعل دستوري«از مفهوم روساختی  »نقش معنایی«

ي ها شنقرسی با بر ،رامفهوم انتزاعی  این کردتالش فیلمور در دستور حالت، کردمطرح 

1969ۀدر مقال فیلمور«:گویدمی )1378(وي.دکنبررسی  ،نامید 4که او آنها را حالتمعنایی

 ها نیی که انساها تهستند و عبارتند از قضاوذاتی مفاهیم همگانی و احتماالً، ها تادعا کرده حال

،5کنادي/عاملی و عبارتند از»دارندمی دهد ابرازمی افشان رخرحوادثی که در اط ةدربار

،14همراهی، 13مقصد، 12أمبد، 11زمان، 10مکانی، 9تحققی، 8پذیرا، 7ايوسیله، 6گرتجربه

قالب «گوید در واژگان در مدخل هر فعل نوع یا انواع می )1969(فیلمور .16ونیر و 15وريبهره

ي ها به قالوي ب ،براي مثال.مشخص شده است ،تواند در آن ظاهر شودمی که آن فعل ،»حالتی

مانند [O+I+A-]،[O+I-]،[O+A-]،[O-]ي ها بقال.دکنمی اشاره openفعل  حالتیِ

.هستند)1378(در دبیرمقدم شده ي بیانها بقال 4تا  1ي ها لمثا

1) The door opened

2) John opened the door

3) The wind opened the door

4) John opened the door with a chisel.

1. M. Petruck 9. factive
2. case frame 10. locative
3. case grammar 11. time
4. Case 12. source
5. Agentive 13. goal
6. Experiencer 14. companion
7. Instrumental 15. benefactor
8. Patient 16. force
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د که کنمی به این نکته اشاره )1982:115(از فیلمور  نقل به،در ادامه)1996(البته پتروك 

افعال یا  بیانهر گزاره براي  ي2)ها نآرگوما(هاموضوع 1ي معناییها شنق، در دستور حالت

،ندکنمی انتزاعی را مشخص کوچک صحنه یا موقعیت، ي حالتها ببندها ضروري است و قال

هاي  ي این صحنهها یی که براي فهم ساختار معنایی فعل ضروري است تا ویژگشکلبه

.ه شوندفهمید 3اي هوار طرح

تجاري است که عناصر آن شامل  ۀمعامل مربوط به قالبِ ،قالبي معروفها لیکی از مثا

 ناییِي معها شبا نق تفاوت عناصر قالب)1996(پتروك .هستندکاالها و پول ، فروشنده، خریدار

 شده قالب یاد.هستند4ي موقعیتیها شنق دارايعناصر قالبداند که می در اینرا دستور حالت 

 لحاظبه ،خواستنو پول کردن هزینه، کردن خرج، پرداختن، فروختن، با افعالی مانند خریدن

 نخریدفعل  ،براي مثال.انگیزندجنبه یا بعدي از قالب را برمی هرکداممعنایی مرتبط است که 

که درحالی ،دهدمی زمینه قرارپول را در پس و فروشنده و کند میبر روي کاال و خریدار تمرکز 

وي.دهدمی زمینه قرارو خریدار و پول را در پس داردفعل فروختن بر فروشنده و کاال تمرکز 

 تجاري انجام تآنچه در معامال دانستنِ نیازمند ،یک از این افعالدانستن معناي هرگوید که می

دانش .یک از این افعال به معناي دانستن معناي تمام آنهاستشود است و دانستن معناي هرمی

 هایی زمینه و انگیزه براي مقولهپیش ،شودمی تجاري فراهم ۀوسیلۀ قالب معامل بهکه اي  و تجربه

قالب را در ذهن ، اتکلم ،از جهت دیگر.آوردمی د را فراهمنشومی کلمات بازنمایی وسیلۀ بهکه 

دهند می گفته یا متنی که کلمات در آن رخقالب  بهو مترجم  5داننانگیزمیشنونده بر/گوینده

.6دکنمی استناد

با تغییري در  ،)2008(فیلمورد که اخیراًکنمی به این نکته اشاره)2013:1(پتروك 

دکنمی نسبت به قالب تعریفي معنایی را ها شاولویت را به قالب داده است و نق، دیدگاه

 به آن تعریف باتوجهي معنایی را ها شنق و سپس گیرد میدرنظرابتدا قالب را  ،دیگر عبارتبه(

 ةگسترد ۀد که پس از انتشار نتایج مطالعکنمی اشاره وضوعپتروك در ادامه به این م.)دکنمی

1. semantic role
2. argument
3. schematized scene
4. situational role
5. evoke
6. invoke
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هاي  نامهان به اهمیت لغتشناس زبان،خطربر روي قالب  )1994و1992(1فیلمور و اتکینز

ها ترین این طرحمهم ازجمله.شدآغاز  هاهاي فراوانی براي ایجاد آنبردند و طرحبنیان پیقالب

ن پردازش زبان طبیعی ازیادي در بین متخصص ۀآن عالق دنبالِ بهاست و  2فریمنت برکلی

)NLP(راستا در این.مدمعناشناسی رایانشی پدید آپرداختن به و  ها نبراي ساخت واژگا

ژاپنی، )2009،سوبیراتس؛2003و پتروك  3سوبیراتس(قالبی اسپانیایی  ۀهاي شبکطرح

پیشرو )2009، و همکاران 5ارتخبور(آلمانی ، )2012،اوهارا؛2004،و همکاران 4اوهارا(

وئديس، )7،2009سالمائو(پرتغالی، )2007،و همکاران 6یو(قالبی چینی هاي  و شبکه اند بوده

و10جانسون، 2010و همکاران  9لنسی(ایتالیایی ، )2010bو2010a،و همکاران 8بورین(

و12رادمن-لونکر(ي اسلونیایی ها نو براي زبااند  در مراحل ابتدایی 11فرانسوي و )2013لنسی 

.به عمل آمده است ییها ينیز برنامه ریز)2009پتروك (و عبري )2008همکاران 

المعارفی و بررسی ةمعناي دائر ۀفیلمور به اهمیت مطالع:نویسدمی )1389:70(راسخ مهند 

 ۀداند که در حافظمی وي هر قالب را طرحی از تجربه.معنایی هر واژه پرداخته است ۀشبک

 ،خارج از قالب معنایی ،بنابراین درك معناي یک واژه یا ساخت دستوري.مدت وجود داردبلند

هر قالب .اند هشدمتشکل از عناصري است که حول یک تجربه جمع ممکن نیست و این قالب 

براي .مرتبط الزم استهاي  خاص یا واژهاي  دانشی است که براي درك معناي واژه ،معنایی

دانستن قالب معنایی  مندتخفیف و تعویض نیاز، قیمت، فروش، خریدهاي  براي درك واژه ،مثال

.هستندراي معنادا ها در این قالب واژه.بازار هستیم

تشکل مهر قالب ،هستندشناختی صورت و معنا دو روي یک سکه ازمنظرِبه اینکه  باتوجه

 عنوان بهبه این اطالعات بین آنچه  باتوجهکه  استو کاربردشناختی معنایی، اطالعات نحوياز 

 ناشناسیِ قالبیمعدر .کردمند تمایز ایجاد  نظام صورت بهتوان  می ،شناسیم میچندمعناهاي  واژه

.واقعی به سمت کشف اطالعات نحوي و معنایی استهاي  قالبی حرکت از داده ۀو شبک

 استخراج ها در جمالت واقعی که از منابعی مانند پیکره ها ابتدا رخدادهاي واژه ،دیگر عبارت به

1. B. T. Atkins 7. M. M. M. Salomao
2. Berkeley Framenet 8. L. Borin
3. C. Subirats- Ruggeberg 9. A. Lenci
4. K. H. Ohara 10. M. Johnson
5. A. Burchardt 11. https://sites. google. com/site/anrasfalda
6. L. You 12. B. Lönneker-Rodman
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 اطالعات نحوي و معنایی درسپس و ند استخراجشومی ي مختلف ظاهرها بقالو در شودمی

.ندشومی آنها مشخص

روش پژوهش -3

،)2010، شمس فرد و همکاران(نت و فارس)1383، انوري(فرهنگ روز سخنبا استفاده از 

براي کسب  فرستادن معده بهدهان و مري و  ازطریقِمواد فروبردنِ درقالبِکه  هایی تمام واژه

، همشهري ةپیکرابعی مانند سپس با استفاده از من.ندشداستخراج ،گرفتندمی قرار انرژي

توسط  شده ثبت و جمالتمنابع قابل جستجو با رایانه و ها گوبال، الکترونیکیيها بکتا

ها پس از بررسی داده.شدخوردن استخراج  مختلف رخدادهاي،روزانههاي  دانشجویان از محاوره

.ندشدخص مشاند  در آنها آمده »خوردن«یی که ها بقال ،فیلمور دیدگاه براساسِ

ها تحلیل داده-4

دهند یا قالب است می که به قالب شکلاند  ي معناییها شکه آیا نق قابل توجه آن است ي نکته

وبه آنچه در قسمت مبانی نظري باتوجه.شوندمی ي معنایی تعریفها شکه در درون آن نق

اولویت را به قالب داده ، با تغییري در دیدگاه)2008(فیلمور ،آمد)2013:1(از پتروك  نقل به

درنظرابتدا قالب را  ،دیگر عبارت به(د کنبه قالب تعریف می باتوجهي معنایی را ها شاست و نق

رسد این نکته در می نظر به.)دکن می به آن تعریف باتوجهي معنایی را ها شو سپس نق گیرد می

ي دستوري براي ها شا از نقو آنهاست ه شدلحاظ ن)آماده انتشار(موسوي و همکاران  پژوهشِ

براي یافتن این قالب  ،اول ۀدر مرحل:آورندمیکه طور همان،اند هکردیافتن قالب استفاده 

رسد می نظر بهاما .)7:موسوي و همکاران(ي معنایی را بررسی کنیم ها شالزم است نق ،معنایی

ي معنایی هویت خود را از ها شنق ،دیگر عبارت به.دوطرفه دارند ۀي معنایی رابطها شقالب و نق

 درنظرو این دو را همزمان باید  گیردمی ي معناییها شقالب و قالب موجودیت خود را از نق

.گرفت

چیزي گذاشتنـدرقالبِکه  يو افعال دیگر »خوردن«فعل  ۀمقایسدر ابتدا به ،تحلیل براي

 ۀنمون(قالب اولیه  عنوانِ به،دگیرنمی قرار»براي کسب انرژي آن فرستادنِ معده بهدهان و  در

ي معناییِها شنق ،شدهیاد به قالبِ باتوجه.شودي آنها معین ها تپرداخته شد تا تفاو)اعال
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عمل  گر کنشۀوسیلپذیر که بر روي آن به و کنش استکه فرد یا جانور داراي اراده گر کنش

 رخدادهاي ۀدر هم،گیرد قرار میثیر أتحت ت افتد و مسلماًمی یا اتفاق افتاده است »فروبردن«

 صورت بهکه  یی مانند دهان و دندان و زبانها مبه انجام عمل با اندا باتوجه.دیده شداین قالب 

در زبان این قالب .است »کنشی«فراینداین  ،گیرند مورد استفاده قرار می گر کنشارادي توسط 

، کردن میل، لمبانیدن، فرودادن، دادن تقور، بلعیدن، فارسی با استفاده از افعالی مانند خوردن

.یابدمی تحقق کردن و مصرف کردن استفاده، کردن صرف

مري  کم به داخلِهمراه با جویدن و کمخوردن و بلعیدن در این است که اولی  افعالِ تفاوت

 صورت بهجا و نه پذیر یک و کنش ندارد به جویدن زیادي و معده فرستادن است ولی دومی نیاز

2و1به جمالت »جایک«شود و این نکته با افزودنِ تکه به داخل مري و معده فرستاده میکهت

.شودمی ترمشخص

.1خورد جااو غذا را یک-1

.بلعید جااو غذا را یک-2

 ،رسمی داردی غیرسبکدادن قورت.سبکی است لحاظبهبا خوردن و بلعیدن  دادن قورتتفاوت 

دقت است  نبودتفاوت فرودادن با بلعیدن در .هستندخوردن و بلعیدن رسمی که افعالحالیدر

 معموالًلمباندن با خوردن این تفاوت را دارد که .دهد ناگهانی رخ می صورت بهمعموالًکه 

، کردن صرفافعال .عنصر ادب را بیشتر در خود دارد کردن که میلحالیدر،یستدبانه نؤم

و  توان نوعی از آنها دانست که خوردن را می هستندیافعال شامل نکرد و مصرف کردن استفاده

و  کردن تري نسبت به استفادهادبی سبک کردن صرف.زیرشمول آنهاست ،دیگر عبارت به

 فرستادن معده بهدهان و مري و  ازطریقِفروبردن مواد  عناصر قالبِ 1جدول .دارد کردن مصرف

.دهد را نشان می

که در اینجا منظور است با یک حرکت  ي در یک وعده باشد که متفاوت از مفهومِامعنتواند به جا میالبته یک -1

.است
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آن فرستادن معده بهو گذاشتن چیزي در دهانقالب عناصر-1جدول 

مثالشمولجویدنسبکدقتیکجاارادي

.او غذا را خورد*خنثیخوردن 

طعمه را ،مار بوا پس از شکاررسمی*بلعیدن

.بلعد می

.ها را تندتند قورت دادلقمهرسمیغیر*دادنقورت

یک تکه ناگهانیِرودادنِفبا رسمیخیر*فرودادن

از اسباب بازي دچار حالت 

.خفگی شد

.تا توانستند لمبانیدند*دبانهؤغیرملمبانیدن

بفرمایید از این هم میل *ادبیکردنمیل

.کنید

غذا در کردنبراي صرفشامل*ادبیکردنصرف

 ۀرستوران متحمل هزین

.سنگینی شد

غذاهاي خود را خارج از لطفاًاملش*کردناستفاده

.رستوران استفاده کنید

حین تنقالت درکردنمصرفشامل*کردنمصرف

حرکت اسباب بازي ممنوع 

.است

به  ،دنرومی کار بهدر آن  یی که فعل خوردنها بیکی از قال افعالی که درپس از بررسیِ

.پردازیممی ت داردنها عضویآدر  فعل خوردندیگري که ي معنایی ها بقال

 ها باین قال .اند زیر آورده شدهدر  ،دویت داري معنایی که فعل خوردن در آنها عضها بقال

شده در هاي ذکر تیی مانند تفاوها تند و تفاوا قابل بیان زبان فارسیبا افعال دیگري نیز در  بعضاً

و در اینجا  ستندین ل بررسیدر این مقال قاب ،مقاله حجمِ محدودیت دلیلِ هبهدارند ک 1جدول 

:شودمی پرداخته قالب معنایی آن 26و  به فعل خوردن صرفاً
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او میوه را :براي کسب انرژي آن فرستادن معده بهدهان و گذاشتن چیزي در :قالب معنایی-1

.نشسته خورد

)فعل(خوردن )مفعول(چیزي یا کسی را )فاعل(کسی ساخت دستوري

کنشی:نوع فعل

ش معنایینق

گرکنش)الف

پذیرکنش)ب

دستگاه گوارش)ج

، ي معنایی دستگاه گوارشها شنق ،در این قالب معنایی که خوردن در آن فعلی کنشی است

 را پذیر کنشگر کنش(رابطه یک طرفه است معموالًو اند  ضروريپذیر کنشو  گر کنش

که شامل تماس با اجزاي  شدن خوردهیندبر اثر فرا پذیر کنش،البته در این قالب.)خوردمی

از این کنش  گر کنشولی  دهدمی کلی تغییر ماهیتو یا به شودمی نابود ،دستگاه گوارش است

این .پذیر است از کنش گر کنشکسب انرژيِ صورت بهکه این نفع غالباً بردمی لذت یا منفعت

.اه استهمر مانند دهان و فک و زبانییها معمل با حرکت اندا

.خورهتوي دعوا میهمیشه ناو:آسیب دیدن:قالب معنایی-2

)فعل(خوردن )رویداد(در دعوا)مفعول(کسی ساخت دستوري

کنشینوع فعل

نقش معنایی

گرکنش)الف

پذیرکنش)ب

ضربه)ج

ي معنایی ها شنوع فعل کنشی است که براي تحقق این کنش نق،در این قالب معنایی

در این قالب با قالب پذیر کنشو  گر کنشۀرابط تفاوت.اند و ضربه ضروري پذیر کنش، گر شکن

اما از جهت دیگر در .دوطرفه است معموالًو بیرونیاي  رابطه ،این است که در این قالب ضربه 1

،و ضرر البته آسیب(بیندمی شود و آسیبمی ضرر ردچا پذیر کنش1مانند قالب  این قالب نیز

.)روحی استگاهی بدنی و گاهی کالمی و 
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.خورهنمی واتشالباسش به کر:نگ بودناههمسان و هم:قالب معنایی-3

)فعل(خوردن )متمم(به چیزي )فاعل(چیزي ساخت دستوري

ادراکی دوجانبهنوع فعل

نقش معنایی

اولةشدادراك)الف

دومةشدادراك)ب

اولةکنندادراك)ج

دومةکنندادراك)د

، اول ةشد ادراكي معناییِها شفعل از نوع ادراکی است که در آن نق ،در این قالب

 ،اول ةکنند ادراكمعموالً.دوم وجود دارند ةکنند ادراكاول و ةکنند ادراك، دوم ةشد ادراك

گرفته  نظردردوم  ةکنند ادراكدوم را متفاوت از ةشد ادراكاول و ةشد ادراكتناسب بین ۀرابط

معنایی از  ۀنوعی توسعشاید این قالب به.دوم آن دو تناسب ندارند ةکنند ادراكنظر بهاست و 

و  ندها قابل خوردن نیستگر کنشبراي بعضی از  ها یباشد که در آن بعضی از خوراک 1قالب 

.خورهینم اسب گوشتمانند .ندکنتوانند آن را در دستگاه گوارش خود هضم نمی بنابراین آنها

.خورهمی لباسش بدنش را:باعث ناراحتی پوست شدن:قالب معنایی-4

خوردنرا)مفعول(بدن )فاعل(لباس ساخت دستوري

رویدادينوع فعل

نقش معنایی

اثرگذار)الف

اثرپذیر)ب

سایش )ج

ر و سایش اثرپذی، ي اثرگذارها شدر این قالب معنایی که فعل آن از نوع رویدادي است نق

استفاده  »نابودي است شدن خورده«ةاراز استعرسد می نظر بهدر این قالب .هستندنیازمورد 

که  طور همان،شودمی رفتن ازبینه است که در آن بدن در اثر تماس دچار سایش و شد

.رودمی از بین شدنو هضم ها ندندا وسیلۀ بهشدن با ساییده )غذا معموالً(شده خورده
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.خوري به ماشین جلوییمی یواش برو وگرنه:کردن برخورد:قالب معنایی-5

خوردن)مفعول(به کسی یا چیزي )فاعل(کسی یا چیزي ساخت دستوري

رویدادينوع فعل

نقش معنایی

گرکنش)الف

پذیرکنش)ب

برخورد)ج

و  پذیر کنش، گرکنششامل سه نقش معناییِ ،که نوع فعل آن رویدادي استین قالب ا

.شودپذیر می کنشو  گر کنشمنجر به نابودي یا خرابیِتماس این قالب در .برخورد است

راکل حقوق یا.یک ماه را خورد ظرف دو روز خرجیِ:کردن صرفم:قالب معنایی-6 ات

.)10، گندمکار(رفت ، بیخودي خوردي

)فعل(خوردن )مفعول(چیزي را )فاعل(کسی ساخت دستوري

رویدادينوع فعل

نقش معنایی

گرکنش)الف

پذیرکنش)ب

پول)ج

به اینکه منجر به  باتوجه،که فعل خوردن در آن از نوع رویدادي استاین قالب معنایی

پذیر  کنشرفتنِ ازبیندرنتیجهپذیر و  موجود در کنش استهالك خاصیت و مصرف انرژيِ

.مرتبط است 1با قالب  ،شودمی

.ندا چون موازي ،خورندنمی هماین دو خط هیچ گاه به:کردن قطع:معنایی -7

خوردن)متمم(به چیزي )فاعل(چیزي ساخت دستوري

ذهنی دوجانبهنوع فعل

نقش معنایی

شکل موجود اول )الف

شکل موجود دوم)ب

نقطه برخورد)ج

شکل موجود اول و  ي معناییِها شنق و مستلزمِدوجانبه  این قالب که نوع فعل آن ذهنیِ

.مرتبط است 1به قالب  و برخورد تماس ۀبه جنب باتوجه،برخورد است ۀدوم و نقط
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.خورهمی این ماشین خیلی بنزین:سوخت کردن مصرف:قالب معنایی-8

)فعل(خوردن )مفعول(چیزي را )فاعل(چیزي ساخت دستوري

عملکردينوع فعل

نقش معنایی

موجود اول)الف

موجود دوم)ب

نیستی)ج

 به این نکته که خوردنِ باتوجه،توان گذاشتمی این قالب که نوع فعل آن را عملکردي

.مرتبط است 1نابودي آن است با قالب مصرف انرژي و معادل، چیزي

؟خوري یا شربتمی آب:و آشامیدن نوشیدن:قالب معنایی-9

راچیز)فاعل(کسی ساخت دستوري خوردن)مفعول(ي

کنشینوع فعل

نقش معنایی

گرکنش)الف

پذیرکنش)ب

دستگاه گوارش)ج

مایعات)د

 باید ویژگیِ پذیر کنشافزاید و آن این است که می 1به قالب ویژگییک ،این قالب

.بودن را داشته باشدمایع

مال یارو :بردن ازبینلکیت آنها را و ما کردن پول یا مال کسی را تصاحب:قالب معنایی-10

.را خورد و رفت ها بچه

خورد)مفعول(چیزي را )فاعل(کسی ساخت دستوري

رفتارينوع فعل

نقش معنایی

مالک اول)الف

مالک دوم)ب

مال)ج
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ي معنایی مالک اول و ها شنق ،دهدمی نوع فعل آن که رفتاري را نشان به باتوجهاین قالب 

 کردنِ و نابود بردن ازبیندر  1توان ارتباط آن را با قالب می و مال را در خود دارد کهوممالک د

.گرفت درنظرمالکیت اول 

.اسید آهن را خورد:بردن ازبینفرسودن و :قالب معنایی-11

نخورد)مفعول(چیزي را )فاعل(چیزي ساخت دستوري

کنشینوع فعل

نقش معنایی

انبیجگرکنش)الف

پذیرکنش)ب

نابودي)ج

 نابوديِفرسایش و بیجان منجر به  گر کنشدراین قالب که فعل آن از نوع کنشی است 

.شودپذیر می کنشتدریجیِ

.خورد این کلید به قفل می:دو قطعه در یکدیگر شدن گرفتن یا جفتجاي:قالب معنایی-12

ردنخو)متمم(به چیزي )فاعل(چیزي ساخت دستوري

رویدادينوع فعل

نقش معنایی

عامل اول)الف

عامل دوم)ب

هماهنگی)ج

عامل اول و دوم و هماهنگی در آن  ي معناییِها شرویدادي است و نقدر این قالب نوع فعل

و)آنها متفاوت است ي معناییِها شالبته نق(است3که بسیار شبیه به قالب  موجود است

مانند قابلیت  ،یک عامل براي عاملی دیگر بودنِاستفادهقابلرسد که  مینظر به،همانند آن

بین آن دو بسط یافته و با خوردن بیان  به هماهنگیِ ،گر کنشیک نوع غذا براي یک  ةاستفاد

.ه استشد
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.رضا خشمش را خورد:خودداري از ابراز احساسفروخوردن و :قالب معنایی-13

خورد)مفعول(یزي را چ)فاعل(کسی ساخت دستوري

احساسینوع فعل

نقش معنایی

گرکنش)الف

عمل)ب

احساس)ج

عدم بروز)د

 باتوجهاین قالب .شودمی مانع بروز عملیگر کنش،در این قالب که نوع فعل احساسی است

 ،وز خشممانند بر،آن عملنابودي منجر به ، دکنمی عملی اقدام کردنِ پنهان به عاملبه اینکه 

.قابل ارتباط است 1با قالب و شودمی

خواست قدر قشنگ بود که میبچه این:کردن با هوس و لذت به کسی نگاه:قالب معنایی-14

.خواست بخوردشبا نگاه مییا.بخوردش

خورد)مفعول(راکسی )فاعل(کسیساخت دستوري

رفتارينوع فعل

نقش معنایی

گرکنش)الف

پذیرکنش)ب

لذت)ج

 پذیر کنش، گر کنشي معنایی ها ششامل نق ،این قالب معنایی که نوع فعل آن رفتاري است

با آن قابل مقایسه  ،بردمی از کنش خود لذت گر کنش1درقالبِبه اینکه  باتوجهو لذت است و 

.است

 لباسش دکمهجلو :رفتن آنکار بهجزء وابسته و  عنوان بهداشتن چیزي :قالب معنایی-15

.خوردمی

نخورد)متمم(در جایی)فاعل(چیزي ساخت دستوري

وجودينوع فعل

نقش معنایی

عامل بیجان اول)الف

عامل بیجان دوم)ب

قرارداشتن)ج
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.نوع فعل وجودي است ،در این قالب معنایی

.خورهمی او روي هر لباس ده هزار تومان:بردنفایده:قالب معنایی-16

نخورد)مفعول(چیزي )متمم(روي چیزي )فاعل(کسیساخت دستوري

کنشینوع فعل

نقش معنایی

گرکنش)الف

پذیرکنش)ب

مبلغ سود)ج

 ،بردمی از عمل خود منفعت گر کنشبه اینکه  باتوجه،این قالب که نوع فعل آن کنشی است

دهد و منجر به تصاحب پول می را تغییر و از آن جهت که مالکیت است1قابل مقایسه با قالب 

.ن متفاوت استآ هرچند ساخت دستوريِ ،شباهت دارد 10به قالب  ،شودمی کسی

.پایش تیر خورد:گرفتنقرار مورد اصابت:قالب معنایی-17

خورد)مفعول(چیزي )فاعل(چیزيساخت دستوري

کنشینوع فعل

پذیرکنش)الفنقش معنایی

تیر)ب

تیر به پایش «صورت بهآن را  ۀتوان جملمی این قالب معنایی فعل از نوع کنشی است ودر

را دارد  کردن نابودرساندن یا آسیبتوان به این نحو که خوردن مفهوم می راو آن نوشت»خورد

.مقایسه کرد 1با قالب 

مسیرم به مسیرتان یا .هخورمی به بازار خیابوناین :شدن و منتهی داشتن راه:قالب معنایی-18

خوره؟می

خورد)متمم(چیزي به )فاعل(چیزي ساخت دستوري

ارتباطینوع فعل

نقش معنایی

مکان اول)الف

مکان دوم)ب

نقطه مشترك)ج
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باید هماهنگی باشد و با آن تناسب داشته گر کنشی و اکبین خوربه اینکه  باتوجهاین قالب 

 گر کنشاما در این قالب دو مکان جایگزین خوراکی و است  1الب ق قابل مقایسه با ،باشد

.اند شده

.زدمش ،خوردمی تا:قابلیت و تحمل داشتن:قالب معنایی-19

زدن ،خورد)مفعول(تا کسیساخت دستوري

کنشینوع فعل

پذیر کنش)الفنقش معنایی

ضربه)ب

)خوراکی(پذیر کنشکه اشاره به ورود  به این لحاظ ،این قالب که نوع فعل آن کنشی است

جاي ورود خوراکی به به گر کنشمرتبط است اما  1با قالب ،دکنمی )خورنده(گر کنشبه بدن 

 تا بچهۀمانند جمله استکردشده از فردي دیگر را به بدن خود وارد واردضربات، بدن

.غذا بهش دادم ،خوردمی

حال چنین بویی به هتا ب:کردن اندامی حسی و حس با قرارگرفتندرتماس:قالب معنایی-20

.دماغم نخورده

خورد)مفعول(به چیزي )فاعل(چیزي ساخت دستوري

کنشینوع فعل

نقش معنایی

شدهادراك)الف

کنندهادراكاندام)ب

تماس)ج

دستگاه  دهد و از جهت تماس خوراکی بامی این قالب تماس را بین اندام حسی و بو نشان

.داردارتباط1گوارشی با قالب 
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خوب .گم نپر از بلنديمی چه بهتهر:یجه و عاقبت عمل بدي را دیدننت:قالب معنایی-21

!خوردي

خوردساخت دستوري

کنشینوع فعل

گرکنش)الفنقش معنایی

مانع)ب

صدمه)ج

شودمیخوراکیبهباعث صدمه رگ کنش، با خوردناین است که 1ارتباط این قالب با قالب 

.بیندمی صدمه گر کنشو  شودمی و مانع تماس ایجاد گر کنشدر این قالب بین و 

.تند برو به چراغ قرمز نخوري:شدن مواجه:قالب معنایی-22

خورد)متمم(چیزي به ...ساخت دستوري

رویدادينوع فعل

نقش معنایی

گرکنش)الف

پذیرکنش)ب

شدنمواجه)ج

.است 1درقالبِچراغ مانند خوردن  باشدن و مواجهشدن روبرواین قالب از جهت 

.عید قربان خورده به جمعه:شدن مقارن:قالب معنایی-23

)متمم(چیزي خورد به )فاعل(چیزي ساخت دستوري

رویدادينوع فعل

اولنزما)الفنقش معنایی

دومزمان)ب

نشدمقارن)ج

دو رویداد که مانند تماس خوراکی  همزمانیِ ،تردقیق عبارت به،یاتماس به  باتوجهاین قالب 

این است که در این قالب  22تفاوت آن با قالب .مرتبط است 1با قالب  ،با دستگاه گوارش است

.آن قالب استدر  متفاوت از زماننقش معنایی است  که داراي زمانطول 
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.خوره این خبر داره اونو می:وح کسی را آزردنر:قالب معنایی-24

خورد)مفعول(راکسی)فاعل(چیزي ساخت دستوري

کنشینوع فعل

نقش معنایی

عامل بیجان)الف

پذیرکنش)ب

کردناذیت)ج

شود به آن قالب می نابود پذیر کنش،طی خوردن 1درقالبِبه اینکه  باتوجهاین قالب 

ۀتر یا تکز خوردن آهن در تماس با جسمی سختاي اتواند استعارهلب میاین قا.نزدیک است

.باشدآهن دیگري 

.حرفش رو خورد ،تا منو دید:نکردنبیان-25

خورد)مفعول(راچیزي)فاعل(کسیساخت دستوري

کنشینوع فعل

نقش معنایی

گرکنش)الف

پذیرکنش)ب

کلمات)ج

به آن شباهت شودپذیر می کنشخوردن باعث نابودي  1درقالبِینکه ا واسطۀ به،این قالب

.جاي خوراکی را به خود اختصاص داده است)حرف و سخن(دارد ولی موجودیتی انتزاعی 

.آفتاب بخورند، رو پهن کن بیرون ها لباس:دادندرمعرض چیزي قرار-26

خوردچیزي)مفعول(چیزيساخت دستوري

کنشینوع فعل

ش معنایینق

پذیرکنش)الف

عامل بیجان)ب

تماس)ج
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تماس با دستگاه  درمعرضباید )خوراکی(پذیر کنش1درقالبِاین که ۀاین قالب به واسط

تماس با آفتاب قرار بگیرد با آن قالب  درمعرضگوارش قرار گیرد و در این قالب لباس باید 

.ارتباط دارد

یندر تبی ها بگیري قالکار به-5

با  توانمی، شوند را مورد بررسی قرار دهیممی ساخته »خوردن«که با کمک ییها آیی باهماگر 

هرچند  ،این کاربردها پرداختبرخی از  کارکرد تبیینِو ارتباط آنها به شده ي ارائهها بکمک قال

.کردي فعلی تبیین ها بتوان با کمک قالنمی راها آیی باهمبسیاري از این 

 ،خوردن فسوسا، خوردن گول، خوردن حرص، خوردن مانند غصهییها آییباهمدر 

 کار به»قرارگرفتندرمعرض«درقالبِرسد که خوردن می نظر بهخوردن محکو خوردن حسرت

که متفاوت ...مانند غصه و حرص و گول ومی انتزاعی یهامف درمعرضِالبته  ،گرفته شده است

.قرار گرفته است »آفتاب«مفهوم ملموس ضِدرمعرکه  خوردن آفتاب است از قالبِ

قالبِ،خوردن تودهنیو خوردن توسري، خوردن زمینمانند ییها آیی باهمدر 

.یستن که این تماس خوشایند براي خوردن مناسب است »کردن پیداتماس«

نیز خوردن خاك و خوردن رنگ، خوردن خط، خوردن تمبر، خوردن مانند مهرییها آیی باهمدر 

.استبرده شده است اما این تماس خنثی کار بهبراي خوردن  »کردن پیداتماس«لب قا

رسد قالب می نظر بهخوردنجر وخوردن قاچ، خوردن تركد ماننییها آیی باهمدر 

را به مفهوم  خوردن ترك ،دیگر عبارت به،است بردنکار بهقابل براي خوردن  »دیدنآسیب«

.کردتفسیر توان  می»دیدن ناشی از تركآسیب«

خوردن  غوطهو خوردن قل، خوردن تلوتلو، خوردن وول، خوردن تکانمانند ییها آیی باهمدر 

خوردن در خود حرکت  1درقالبِبه این دلیل که .حرکت اشاره دارد ةشاید خوردن به نحو

معادل با  خوردن رسد تکانمی نظر بهکند و در این افعال نیز می در جاي خود را القا ها ماندا

.وول است شکل بهمعادل حرکت  ،خوردن تکان یا وول شکل بهحرکت 
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گیريبحث و نتیجه -6

اول  سؤالکه در پاسخ به شدقالب  26هاي داراي فعل خوردن منجر به یافتن  بررسی داده

ند وجود کني مختلفی که به انواع مختلف خوردن اشاره میها لفعچه تفاوتی بینپژوهش که 

ي دستوري و ها تتوان به تفاومی ،ي مختلف فعل خوردن چیستها بدوم که قال سؤالو،دارد

البته هر قالب .که رخداد خوردن در آنها قابل مشاهده است کرداشاره  ها بمعنایی این قال

نیز با هشت فعل دیگر  1که قالب  طور همان،ممکن است با افعال دیگري نیز قابل بیان باشد

)کردن و مصرف کردن استفاده، کردن صرف، کردن میل، لمباندن، فرودادن، دندا قورت، بلعیدن(

.قابل بیان بود ي نحويها تالبته با تفاو

دیگري مانند قالب تر  ي کلیها بزیرشمول قال توانمی راشدهذکر قالب26این از تعدادي

این .دبرشمر»کردن نابود«و یا »هماهنگ و همزمان بودن«یا  »قرارگرفتنتماسدر«

:توان ارائه دادمی زیر شکل بهبندي را تقسیم

:گرفتن شاملقرارقالب درتماس-الف

کردن قطع 7قالب .1

کردن تماس و حس20قالب .2

عاقبت عملی را دیدن21قالب .3

شدن مواجه22قالب .4

قراردادندرمعرض26قالب .5

قالب هماهنگی و همزمانی-ب

همسان و هماهنگ بودن 3قالب .1

دو قطعه شدنِ تجف 12قالب .2

شدن و منتهی داشتن راه18قالب .3

قابلیت تحمل داشتن19قالب .4

شدن مقارن23قالب .5
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قالب نابودي-ج

و کسب انرژي فرستادن معده به1قالب .1

دیدن آسیب 2قالب .2

شدن باعث ناراحتی پوست 4قالب .3

کردن برخورد 5قالب .4

کردن مصرف 6قالب .5

سوخت کردن مصرف 8قالب .6

یدن و آشامیدننوش 9قالب .7

کردن مال کسی را تصاحب 10قالب .8

فرسودن 11قالب .9

خوداري از ابراز احساسات 13قالب .10

دادنمورد اصابت قرار 17قالب .11

روح کسی را آزردن24قالب .12

نکردنبیان25قالب .13

اند و به این لحاظ  منشعب شده 1نحوي از قالب به ،شدههاي یاد بمهم این است که قال ۀنکت

سوم پژوهش این  سؤال.ي دیگر استها بقال گیري شکل أرا قالب اعال نامید که منش ن آنتوامی

بررسی ؟ ندا قابل استفاده، شامل فعل خوردن يها آیی باهمبراي تبیین  ها ببود که آیا این قال

توان برخی از مینشان داد ،شدههاي ذکر بقال براساسِ،شامل خوردن يها آیی باهمبرخی از این 

است و ها آیی باهمگیري  مربوط به شکل ،دارد بررسیِ بهکه نیاز  يدیگر ۀنکت.کردا تبیین ر آنها

یادشده براي فعل خوردن شکل گرفته است و بعد  ي دیگرِها بآن این است که آیا در ابتدا قال

.ستدیگري بوده ا شکلِند یا روند بهامورد استفاده قرار گرفتهها آیی باهمدر ساخت  ها باین قال

براي فعل  ها باین است که ابتدا این قالاست، فرض لحاظ شده  صورت بهآنچه در این پژوهش 

این مسئله نیاز .اندشکل گرفتهها آیی باهمو سپس  اند هشدمنفرد ایجاد  صورت بهخوردن 

.ي آینده قابل بررسی استها شگنجد و در پژوهبیشتري دارد که در این مقال نمی بررسیِ به
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عمناب

.انتشارات سخن:تهران.فرهنگ روز سخن.)1383(انوري، حسن

نت هاي موجود در انطباق واژگانی فارسخأل:زبان فارسی ةهاي ویژ واژه«.)1394(حسابی، اکبر 

ش6د.جستارهاي زبانی.»)وردنت(واژگانی پرینستون ۀبا شبک :زمستان ۀنامویژه.6،

103-75.

انتشارات :تهران.پیدایش و تکوین دستور زایشی:شناسی نظريزبان.)1378(دبیرمقدم، محمد 

.سخن

:تهران.ها و مفاهیم نظریه:شناسی شناختیدرآمدي بر زبان.)1389(راسخ مهند، محمد 

.)سمت(ها سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

.»شناسی شناختی زبان براساسِساخت افعال سبک «.)1391(بهرامی فاطمه عموزاده، محمد و 

:12(4ش.3د.جستارهاي زبانی (191-169.

مطالعۀ موردي :رویکردي شناختی به چندمعنایی«.)1391(سلطانی رضا عموزاده، محمد و 

 کوششِبه(اندیشی معناشناسی مقاالت سومین هم ۀمجموع.»»آوردن«فعل حرکتی 

.233-256:پارسی ۀنشر نویس:تهران.)سپیده عبدالکریمی

 ۀرسال.رویکردي شناختی ،بررسی چندمعنایی در زبان فارسی.)1388(فیاضی، مریم سادات 

.دانشگاه تربیت مدرس .نشدهدکتري منتشر

فیاضی، مریم سادات، عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا، ارسالن گلفام، آزیتا افراشی و فردوس آقاگل 

در زبان فارسی ازمنظرِ  چندمعناافعال حسیِ خاستگاه استعاريِ«.)1387(زاده

.67-6:110ش.پژوهیدباۀ مجل.»شناختی

معنایی فعل سبک چندبررسی )آماده انتشار(، زهرا کریمی دوستان، غالمحسین،  روحی بایگی

.جستارهاي زبانی.از دیدگاه شناختی»زدن«

ن در شد فضاي معنایی فعلِ«)1391(خورشید، و آري ورهاگن بهرامیسحر گلفام، ارسالن، 

.145-167:)8(4ش.2د.جستارهاي زبانی.»رویکردي شناختی:زبان فارسی

اي از عدم کارایی  نمونه ،»خوردن«فعل  بررسی چندمعناییِ«)انتشار ةآماد(راحله گندمکار، 

.جستارهاي زبانی.»شناسی واژگانی رده
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»دیدن«ةواژ بررسی«)آماده انتشار(رضایی و والیعموزاده، محمد موسوي، سید حمزه، 

.جستارهاي زبانی.»معناشناسیِ قالبی براساسِ
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