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چكيده

این مقاله به بررسي چهارده قالب معنایي اندامواژههاي بيروني میيپیردادد .قالیب

معنایي ،چارچوب یکپارچۀ دانشي است كه به ارائه كلي الگوهاي ذهنيِ باورهیا،
تجربهها ،آداب و رسوم ،تصورات و میوارد مشیابه میيپیردادد .در ایین پیهوه

برآنيم به این دو پرس

پاسخ دهيم كه «قالیبهیاي مدیدا انیدامواژههیا در دبیا

فارسي به لحاظ نحوي چگونه ندیود میيیابنید؟» و «چیه مناریر معنیایي در ایین

قالبها بادندایي ميشوند؟» .هید مقالیۀ حاضیر ،شناسیایي سیامادا معنیایي و

نحوي قالبهاي اندامواژه هاي بید در دبیا فارسیي اسیت .دادههیاي پیهوه ،

اغلیب فرهنی نگاشیاي هتیاند .قالیبهییا بیا الگیو يري اد وب یاه فیریمنییت اد
تعریفهاي فرهن واژ ا اساخراج شیدهاسیت .یافایههیاي ایین پیهوه

ميدهد كیه در ميیا قالیبهیاي انیدامواژههیا فقی یی

نشیا

قالیب بیه قالیب اریلي

اندامواژهها اماصاص دارد و سيزده قالب دیگر قالبهاي میرتط بیا انیدامواژههیا
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هتییاند .انییدامواژههییا بییه دو رییورت آشییکار و ضییدني ح ییور دارنیید .ح ییور

اندامواژهها به شيوههاي ونا و مانند سامتواژي ،نحیوي و معنیایي مشیخ

شدهاست .ح ور آشکار در سامادا روري پاره فایههیاي دبیاني ماننید اسیم،
رفت و فعل مركب و هدچنين آرای

جدله قابل مشاهده است .ح یور ضیدني

در رابطۀ معنایي اسمها ،رفتها و فعلها ،مواه بتي مواه مركب بیا واحیدهاي
واژ اني ونا و به چشم ميمورد.

واژه هاي کليدي :معناشناسي قالطي ،قالبهاي معنایي ،قالبهاي اندامواژههیا،
اندامواژههاي بيروني

 .1مقدمه
نختاين بار فيلدور ( )Fillmore, 1985مطحثِ قییالبهیاي معنییایي را ارائیه كیرد .وي معنیاشناسیي

قالطي 1را روش ویههاي معرفیي كیرده اسیت كیه بیا دریافیت معنیاي واژه و مشیخ

كیرد اریول

واژهسادي در ارتطاط است .این رویکرد در راسااي شنامتِ معناي واژههیا ایجیاد شیده و معناهیاي

ت

ت

سادههاي هیر میان را در كنیار معنیاي كلیي آ میان قیرار میيدهید .بیه بیاور وي ،قالیب

چارچوب یکپارچهاي است كه دربر يرندا آرایشي منتیجم اد تجربیه و نظیامي اد مفیاهيم میرتط
است كه براي درک معناي هری

اد این مفاهيم باید معناي كل ساماار را دریافت .اِوانز ( Evans,

 )2007: 85قالب را ماعلق به سطح مفهومي و حافظۀ بلندمدت ميداند كه منصرها و پدیدهها را بیر

مطناي موقعيت و رویدادهاي مرتط با تجربۀ بشر به هم پيوند ميدند .قالب اندامواژههیا مشیادل بیر

قالبهایي است كه در آ ها نامي اد اندامهاي بد وجود دارد .این نام ميتواند بر اندام بيرونیي ییا
دروني بد داللت كند .اندامهاي بيروني اندامهایي هتاند كه محلِ قرار رفان آ ها در مارج بد

است و مشاهدهپذیر هتاند ،یعني با چشم دیده ميشوند .اما محل قرار رفان اندامهیاي درونیي در

دامیل بیید اسییت و غيیرِ قابیلِ مشییاهده هتیاند .انییدامهییاي بيرونیي اد برجتییاگي ادراكییي بییاالیي
برموردارند.
در پهوه

حاضر ،برمي اد مددهترین قالبهاي معنایي حیودا واژ یانيِ انیدامهیاي بید  ،در

دبا فارسي بررسي شدهاست .ضدن این بررسیي ،سیاماار نحیوي كیه ایین قالیبهیا را بیه ندیای

مي ذارد ،به هدراه اندامواژههاي بادندایيشده در هر ساماار نحوي ارائه شیدهاسیت .پرسی هیاي
ارلي پهوه

حاضر این موارد را شامل ميشیوند كیه «نیو مناریر معنیایي قالیبهیا چيتیت؟» و
frame semantics
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«بادندایي نحوي اندامواژهها در دبا فارسي چگونه است؟» .در این مقاله ،پس اد بيا مقدمه ،پيشينۀ
تحقيق آورده شدهاست .در این بخ

به معرفي مددهترین آثیار در دمينیۀ معناشناسیي قیالطي ماننید

آراء چارلز فيلدور و كاربتتِ مدلي آ نظریه در ایجاد وب اه فیریمنیت پردامایهاییم .در بخی

مطاحث نظري ،چارچوب نظري پهوه  ،بر پایۀ مفهوم قالب و جایگاه آ در معناشناسیي شیناماي
توريف شدهاست .در بخ

ططقهبندي پيشنهادي اد ظهیور انیدامواژههیاي دبیا

نايجه يري ،ی

فارسي در این قالب مطرح شدهاست.

 .2مباني نظري پژوهش
این تحقيق در چیارچوب معناشناسیي قیالطي انجیام پذیرفایهاسیت .بیه ایین منظیور اد آراي فيلدیور
( ،)Fillmore, 1985; 1982; Fillmore et al., 2003بهره رفاه شدهاست .معناشناسي شیناماي بیه

بررسي رابطۀ بين تجربه ،نظام مفهومي و ساماار معنیایي پردامایه و سیاماار ذهنیي (ماننید بیادندود

دان ) و مفهومسادي( 1مانند تعطير معنا) را مورد بررسي قرار ميدهد .این نیو معنیاشناسیي در پیي
الگوسادي ذهن بشر و بررسي معناي دبیاني اسیت ( .)Evans, 2007, p. 26در معنیاشناسیي قیالطي،

معناي واژهها با اسافاده اد طرحهاي مفهومي یا قالبها به دست ميآید ( Fillmore et al, 2003, p.

 .)235این نو معناشناسي معناي واژهها و روهها (واحدهاي واژ اني) را با توجه به قالب و بیافاي

كه این واحدهاي واژ اني در آ قرار مي

يرند ،توريف میيكنید .آتکينیز و رانیدل ( & Atkins

 )Rundell, 2008با ارائه این تعریف اد معناشناسي قالطي ،قالب معنایي را مشیادل بیر ارائیۀ كلیي اد

ونۀ موقعياي مانند مورد  ،رحطتكرد  ،حركتكرد و میوارد مشیابه بیه هدیراه مناریر قیالطي

موجود در آ موقعيت ميدانند و بافت را روه یا بند یا جدلهاي ميداننید كیه واژا میورد نظیر در

و آرایشیي منتیجم اد

پيکره ،در آ ندود ميیابد (هدا  .)145 ،قالیب چیارچوب یکپارچیۀ دانی

تجربه و نظامي اد مفاهيم مرتط را در بر دارد كه در آ براي درک معناي هری

معناي كل ساماار را دریافت ندود .قالب با ی

اد مفیاهيم بایید

حوده در ارتطیاط اسیت ( )Evans, 2007, p. 85و

وسيلهاي براي ارائه كلي هر موقعيت در نظر رفاه ميشود كه هدراه بیا نقی

شیركتكننید ا و

جنطههاي آ موقعيت كه منارر قیالطي نیام دارنید ،معنیاي واژه ییا مجدومیهاي اد واژههیا را تعيیين

ميكند ( .)Fillmore et al., 2003, p. 305پهوهند ا

این حوده اد معناشناسي (Kittay, 1992, p.

 ،)Fillmore, 1968; quoted from Lehrer & 28قالب را دیربناي دان

نحوي افعال دانتاهاند.

در دبا قالبهاي ونا وني مانند قالب تجارت ،قالب ارتطاط ،قالب فاگو و مانند آ وجود
conceptualization
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دارد .یکي اد انوا قالبها ،قالبِ اندامواژهها است .این قالب ،مود مشادل بر قالبهایي اسیت كیه
در آ ها م وي اد بد ح ور دارد .این م و ميتواند بر اندام بيروني یا دروني بد داللت كنید.

مانند دست و پا بهمنوا اندامهاي بيروني و قلب ییا كليیه بیهمنیوا انیدامهیاي درونیي .در بررسیي

این ونه قالبها نق هاي معنایي ،نحوي و دساوري واژههیا و ارتطیاط آ هیا بیا قالیبهیاي دیگیر

اهديت بتياري دارد .قالبها را ميتوا بر اساس منارري كه در آ ها به كار ميروند ،به دو روه

قالب ارلي و قالب مرتط دساهبندي كرد .قالب ارلي آ است كه یی
نق

انیدامواژه در معنیاي آ ،

اساسي بر مهده دارد ،ظرفيت معنایي و نحوي مشخصي دارد و غير قابل حیذ

ندونه ،هنگاميكه فاه ميشود «دندا پزش

نديتوا حذ

اسیت .بیراي

پوسيد ي دندا ملي را درما كرد» ،واژا دنیدا را
اساسي ندارد و قابل حذ

كرد .در قالب مرتط اندام واژه نق

در جدلۀ «من با وشهایم آ ردا را شنيدم» ،ا ر واژا یوشهیایم را حیذ

است .براي ندونه،

كنیيم ،مشیکلي بیه

وجود نديآید .قالبها منارري را نيز در بر مي يرنید كیه مناریر قیالطي نیام دارنید و مشیادل بیر
شركتكنندهها و مفهومهاي موجود در قالب هتاند كه نق ِ معنایي دارند.
به ی

تعطير ،قالب ،واژهاي كلي براي اشاره بیه مجدومیهاي اد مفیاهيدي اسیت كیه در درک

دبا ططيعي به كار ميروند .آ مفاهيم مشادل بر طرحواره ،ذهن نوشاه ،سیناریو والگیوي شیناماي
هتاند ( .)Fillmore, 2006, p. 373فيلدور و هدکارا ( )Fillmore et al., 2003, p. 305در مقالۀ

«پيشينۀ فریم نت »1قالب را وسيلهاي براي ارائه كلي هر موقعيت ميدانند كه معناي واژه یا مجدومه
اي اد واژهها را به هدراه نق

مشخ

شركتكنندهها و جنطههایي اد آ موقعيت كه منارر قالطي نام دارند

ميندایید .لِیرِر و كيایي بیه نقیل اد بارسیالو

2

(& Kittay, 1992, quoted from Barsalou

 )Lehrerقالب را سامااري پویا ميدانند كه انعطا پذیر بیوده و وابتیاه بیه میان اسیت و دیربنیاي

دان

نحوي افعال را تشکيل ميدهدُ .لدبرگ ( )Goldberg, 2012در مقالۀ «فعل ،سامت و قالب

معنایي» 3بيا كردهاست هر معني اد معناهاي ونیا و یی

واژه قالیب معنیایي جاافایادهاي را در

ذهن برميانگيزاند .آ ها هر قالبِ معنایي را دربر يرندا دو جنطۀ مهم دانتاهاند كه مشادل بر جنطیۀ

بارد مفهوم واژه یا نداي واژه و جنطۀ پیسدمينیۀ آ اسیت (هدیا  .)199 ،بیه بیاور وي ،ندیاي واژه

مشادل بر چيزي است كه آ واژه بيا یا ندای

ميدهد و جنطۀ پسدمينۀ واژه آ چيزي است كه

واژه پي داده یا پي فرض در نظر مي يرد .براي ندونه ،جنطۀ آشکار واژا مردمی

است اما جنطۀ پسدمينۀ آ چشم اسیت .لیدبرگ (

داییرهاي سیياه

Goldberg, 2012; qouted from Fillmore,
1

background to framenet
L. W. Barsalou
3
verbs, constructions and semantic frames
2
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 )1977بيا كردهاست واژهها در دمينۀ قالبهاي معنایي به دو دساه روهبندي ميشیوند؛ نختیت،

واژههایي كه نداي یکتا اما قالب دمينۀ مافیاوت دارنید .ماننید دو واژه پیدر و بابیا در جدلیههیاي

«باباي من ميلي مهربونه» و «پدرم مهندس است» .منظور اد این ندونه آ است كه واژههیاي پیدر و
بابا ،مفهوم یکتا دارنید امیا دمينیۀ كاربردشیا  ،مافیاوت اسیت .دوم ،واژههیایي كیه قالیب دمينیۀ

مشارک اما ندیاي مافیاوت دارنید .ماننید دو واژا معلیم و دانشیجو در جدلیههیاي «معلیم امیرود بیا
بيحورلگي درس داد» و «دانشجویا این كالس با انگيزا دیادي درس را فرا مي يرند».

لي ( ،)Lee, 2001قالب را دانشي پسدمينهاي معرفي ميكند كه براي درک معناي واژه میورد

نياد است وآ را واژهاي چندوجهي ميداند ،براي ندونیه واژا «میادر» را در ایین دو جدلیۀ در نظیر

بودهاست .».این واژه در جدلیۀ

بگيرید« :مریم مادر واقعي سارا نيتت ولي مادر فوقالعادهاي برای

اول داراي وجهِ ژ شناماي است و در جدلۀ دوم وجهِ اجادیامي دارد .یعنیي واژههیاي میادر در دو

جدلۀ باال ،نداي یکتا اما قالب دمينۀ مافاوت دارند.

بر مطناي دید اه آتکينز و راندل ( )Atkins & Rundell, 2008, p. 145-146قالبها بر مطنیاي

ارل وراثت به ی

دیگر مرتط هتاند و رابطۀ فردند و مادري بين آ ها برقرار است .براي ندونیه،

قالبِ درمواستكرد  ،نق ِ فردند را براي قالب ارتطیاط (قالیب میادر) بیادي میيكنید .هیر قالیب
فردند ،ميتواند داراي ی

یا چند مادر یا حاي بدو مادر باشد ،این حالت به رورت ماقابل براي

قالبِ مادر نيز به كار ميرود .آ ها ،روه ظرفياي را روهي مشادل بر منصر قالطي ،روه نحوي و
نق

دساوري قالب مورد نظر ميدانند .براي ندونه ،در جدله «مریم اد برادرش درمواسیت كدی

كرد» ،واحد واژ اني مریم ،داراي منصر قالطي « وینده» ،روه نحیوي «اسیدي» و نقی

دسیاوري

«نهاد» است .الگوي ظرفياي اد دید اه آ ها ،مجدومهاي است كامل اد روه ظرفياي هدیۀ مناریر
موجود در جدله .آتکياز و راندل ( )Atkins & Rundell, 2008بر این باورند كیه میواردي كیه در

توريف ظرفيت آورده ميشود براي فرهن

نویتي بتيار سودمند هتاند ،واژههایي كه بیراي بيیا

منارر قالطي بهكار ميروند منطع بتيار مناسطي براي مدملهاي فرهن

هیا هتیاند .آ هیا هدچنیين

معاقدند كه رویکرد معناشناسي قالطي بهمنوا نظریهاي منتجم ،قادر به تحليل دادههاي پيکرهبنيیاد،

بهرورت نظاممند و واقعي است (هدا .)149-148 ،

1

وینتاو و هدکارا ( )Winston et al., 1978در مقالۀ «ردهبنیدي روابی جیزء و كیل» ادمیا

ميكنند این نو ردهبندي براي توريف چگونگي اسافادا ی

«جزئي اد» است .بر این اساس ،ش

ویشور معدولي انگليتیي اد واژا

نو رابطۀ جزء و كل وجود دارد:

a taxonomy of part-whole relations

1
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 .1رابطۀ اجتام جزء به كل (مانند رابطۀ پدال با دوچرمه یا رابطۀ دساۀ فنجا با مودِ فنجا )

 .2رابطۀ م و با مجدومه (مانند رابطۀ كشاي با ناو ا یا رابطۀ درمت با جنگل)
 .3رابطۀ تکه با كل (مانند رابطۀ ی

تکه شيریني با كل آ یا رابطۀ مار با كيلومار)

 .4رابطۀ قطعه با شيء (مانند رابطۀ فوالد با اتومطيل یا رابطۀ هيدروژ با آب)

 .5رابطۀ ویه ي با فعاليت (مانند رابطۀ پولپردامان با مریدكرد یا رابطیۀ كيی
مراسم تولد)

 .6رابطۀ ناحيه با منطقه (مانند رابطۀ كرج با تهرا )

میورد بیا

1

مجيد و هدکارا ( )Majid et al., 2006در مقالۀ «اجیزاي بید  :مقولیهبنیدي بينادبیاني» بید

انتا را نقطۀ مطف مطلوبي براي ردهشناسي معنایي ميدانند دیرا بد ی
هدۀ دبا ها واژههایي مخا

كليت فيزیکي اسیت و

به اجزاي بد دارند .بیه بیاور آ هیا ،پیهوه هیاي پيشیين در میورد

اندامواژهها با اسافاده اد منابع ثانویه یعني فرهن

هاي لغت انجام مي رفت و این منطعها جزئيات را

نشا نديدادند و معنا را آشکار ميساماند .در حاليكه روش حاضیر حاریلِ پهوهشیي اسیت كیه

هد

آ بهطود رویکردهاي مطالعۀ معناي اندامواژهها بر پایۀ دادهها اسیت و بیراي دسیتییابي بیه

اطالماتي است كه براي مقایتۀ بينادباني سودمند هتاند .به باور نگارند ا  ،مقالۀ حاضر مشادل بر

پهوهشي ميیداني ،دربیاره توریيف اریطالحهیاي ام یاي بید در ده دبیا و هدچنیين راهندیاي

اسانطاطي و قرارداد آدمایشي در ردآوري دادهها است .این پهوه  ،فهرساي اد اندامواژههاي هر

دبا را هدراه با جنطههاي دروني و مصداقي معناي آ ها ،تفاوتهاي سامتواژي ،روابی معنیایي
واژهها و سامت جزء و كلي درو حودهاي ارائه ميكند (هدا .)137 ،

آندرسو ( )Andersen, 1978, p. 236در مقالۀ «جهانيهیاي واژ یاني اریطالحهیاي اجیزاي

بد » 2حودا اندامواژهها را داراي سامااري سلتلهمراتطي ميدانید كیه داراي پین ییا یاهي شی

سطح است .اد ميا این سطحها ،ویه يهاي قابل مشاهده بهویهه ،ویه يهاي مربیوط بیه ریورت

ظاهري مانند رد یا كشيدهبود و ویه يهاي مربوط به موقعيت مکاني مانند قتدت باال ییا پیائينِ
بد اد اهديت بيشاري برموردارند .آندرسو ( )Andersen, 1978 p. 345-346تدام ویه يهیاي

جهاني دبا را ماعلق به ی

مقولۀ ططيعي ميداند كه سیاماۀ دسیتِ بشیر نطیوده و بیه هیيچ مؤستیۀ

فرهنگياجادامي وابتاه نيتت .در این ميا  ،حودا ام اي بد به منوا مقولهاي ططيعي بتيار قابل

توجه است دیرا در ميا تدام افراد با هر فرهنگي مشارک اسیت .او ماننید هدیۀ حیودههیاي دیگیر،

حودا ام اي بد را مشادل بر ی

نظم سلتلهمراتطي ميداند .به هر حیال ،ایین نظیم اد آ جهیت
parts of the body: cross-linguistic categorization.
lexical universals of body –part terminology
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كه توريفكنندا رواب جزء و كل است ،تا حدي مافاوت اد نظمِ حودههاي دیگر است ،چرا كیه
دیگر حودهها اد ردهبندي بهره ميبرند (هدا  .)347 ،به بیاور وي جهیانيهیاي مقولیهبنیدي حیودا
ام اي بد شامل موارد دیر است (:)Andersen, 1978; quoted from Razavi, 1998, p. 261
 .1بد در ساماار جزء و كل هدۀ دبا ها نامي مشخ

دارد.

 .2هر دباني در حودا واژ اني ام اي بد واژهاي براي «سر» دارد .مقولههاي دیگرِ بید كیه
در درجۀ دوم اهديت قرار دارند مشادل بر باالتنه ،بادو یا دست و پا هتاند.

 .3هدۀ دبا ها چشم ،بيني و دها را نام ذاري ميكنند.

 .4دست كه م و باالتنه است ،هدواره ناميده شده است.

 .5مقولههاي انگشتِ دست و انگشتِ پا هدواره ناميده ميشوند.

 .6هدۀ دبا ها نامي براي انگشت یا نامنِ دست و انگشت یا نامنِ پا دارند.

 .7وجود واژا «پا» نشا ر آ است كه واژا جدا انهاي نيز براي «دست» در آ دبیا وجیود
دارد.

بنابراین ،درحاليكه دبا هاي بتياري داراي هر دو واژا پا و دست هتیاند و برمیي اد دبیا هیا

فق واژا دست را دارند ،هيچ دباني یافت نديشود كه در آ واژا «پا» به تنهایي وجود داشاه باشد
(هدا ).

بهطوركلي ،آثاري كه با موضو مقالۀ حاضر هدتو هتاند ،مشادل بر آثار فيلدور و هدکیارا

( ،)Fillmore and et. al 2003لِرِر و كياي (ُ ،)Lehrer & Kittay, 1992لیدبرگ (

Goldbberg,

 ،)2012لیي ( ،)Lee, 2001آتکينیز و رانیدل ( ،)Atkins & Rundell, 2008وینتیاو و هدکیارا

( ،)Winston & et.al, 1987مجيید و هدکیارا ( ،)Majid et al, 2006مجيید (،)Majid, 2006

اسااد ( )Staden, 2006و آندرسو ( )Andersen, 1978هتاند.
 .3تحليل معنايي دادهها

 .1 .3روششناسي
پهوه حاضر مشادل بر واژههاي مربوط به اندامهاي بد در دبا مام است .منظور اد دبیا میام،

در مقایته با دبا ملم دباني است كه به وسيلۀ افراد در كاربرد رودمره و ایجاد ارتطیاط مدیومي بیه

كار ميرود .این دبا داراي رورتهاي غيرِ رسدي و غيرِ نوشااري اسیت .جدیعآوري دادههیا در
این پهوه  ،بر مطناي دو روش «فرهن

دیگر ،دو نو دادا فرهن

كوچ

سخن» و «شمّ دباني» ،انجام رفاهاست .بیه بيیا

نگاشاي و مودكاوي مطناي واژ اني پهوه

قرار رفاهاست .تشخي

قالب معنایي به چند رورت انجام ميپذیرد؛ الف) با اسافاده اد شم دبیاني ،روییدادهاي مربیوط بیه
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اندام هاي بد تعيين شدهاند .مانند آسيبدد به بد  ،آرای كرد بد و مانند آ  .ب) اسیامي و
افعالي كه آ موقعيتها را توریيف میيكننید اد فرهنی

سیخن اناخیاب شیدهانید ماننید یوش،

سيليدد و ریدلدد  .ج) بين اسامي و افعال اندامواژههیا بیا توجیه بیه تعرییفهیاي فرهنی

و بیا

اسافاده اد قالبهاي فریمنت ارتطاط برقرار شدهاست (براي ندونه ،دست با لدسكرد و یوش بیا
وشوارهاندامان مرتط شدهاست).

در اناخابِ واژهها ،اد دشواژهها و واژههاي اساعاري پرهيیز شیدهاسیت .دشیواژههیا ،واژههیایي

هتاند كه بيا آ ها به دالیل میذهطي ییا رماییت ادب پتیندیده نيتیت .دشیواژههیاي انیدامهیا در

فرهن

كوچ

سخن ،شامل واژههاي ناسزا ونه ،واژههاي مربوط به اندامهاي جنتیي ،واژههیاي

مربوط به دفع مادا دائد اد بد و هدچنين واژههاي مربوط به توليد و ترشح مادهاي در بد بودنید.

اساعاره بهكاربرد واژهاي به جیاي واژهاي دیگیر اسیت كیه بیر اسیاس شیطاهت بیين آ دو انجیام

ميشود ،براي ندونه ،در اساعارههاي حودا بد ميتوا اد واژههایي مانند «دستاندامان» بهمعنیاي

متخرهكرد و «پاداد » بهمعناي موافق بود نام برد .بهدليل شیدار بتیيار انیدامواژههیاي درونیي و
بيروني در فرهن

كوچ

سخن و براي محدود كرد حودا پهوه  ،بررسي به اندامهاي بيروني

محدود شدهاست .در این بررسي ،نگارند ا با واژههایي روبهرو شدند كیه مربیوط بیه انیدامهیاي

دروني-بيروني بودند .منظور اد دروني-بيرونيبود ایین واژههیا آ اسیت كیه بخشیي اد انیدام در

بيرو بد قرار دارد یعني مشاهدهپذیر است و بخشي دیگر در درو بد بوده و مشاهده نديشود.

مانند دندا كه تاج آ قابل مشاهده و ریشهاش مشاهدهناپذیر است.
 .2 .3قالبها

 .1 .2 .3قالب اندامهاي بيروني بدن

1

قالب اندامهاي بيروني بد بنياديترین قالطي است كیه واژههیاي حیودا بید را در بیر میي يیرد و
مشادل بر تدامي اندامواژهها است ( .)Andersen, 1978این قالب در واحدهایي واژ اني هدچیو
دست ،پا ،رورت و موارد مشابه ندود ميیابد.

 .2 .2 .3قالب آرايش بدن

2

این قالب به آراسان بد با لوادم آرایشي اشاره دارد .مانند «روژ ،م لب ،ریدل ،سایه ،م چشم،

تاو ،اكليل ،سرماب ،سرمه ،كرمپودر ،ریم و الک» (وب اه فریمنت) .3واحدهاي واژ اني ایین
1

external body part term frame
body decoration frame
3
https://framenet.icsi.berkeley.edu/
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قالب با هدکردهایي مانند »كرد  ،دد و كشيد » فعل مركب تشکيل ميدهند .اندامواژهها در این
قالب به سه شکل بادندایي ميشوند.

الف) اندامواژه با روه نحوي اسدي و نق

 .1مریم مهههای

را ریدل ددهاست.

ب) اندامواژه با روه نحوي حر

 .2مریم به لبهای

روژ ددهاست.

دساوري مفعول ندود ميیابد:

اضافهاي و نق

دساوري مادم بادندایي ميشود:

ج) اندامواژه حالت ضدني دارد:

 .3مریم الک ددهاست.

 .3 .2 .3قالب آسيب بدني
در این قالب ی

1

مامل یا سطب ،به فرد قرباني آسيب میيرسیاند (وب یاه فیریمنیت) .2واحیدهاي

واژ اني این قالب مالوه بر فعل بتیي «بریید » ،فعیلهیاي مركطیي هتیاند كیه اد تركيیب اسیم و

هدکرد «دد » تشکيل ميشیوند و مشیادل بیر میواردي ماننید «پیس ردنیيدد  ،پشیتدسیايدد ،

تلنگییردد  ،تییودهنيدد  ،توسییريدد  ،تيپییادد  ،سیيليدد  ،سُییقلدهدد  ،كای

مشتدد » هتاند .اندامواژهها در این قالب به ش
الف) اندامواژه با روه نحوي اسدي و نق

 .4دستهاي مجرم را بریدند.

ب) اندامواژه با روه نحوي حر

 .5احدد به ملي تيپا دد.

شکل بادندایي ميشوند.

دد  ،لگییددد و

دساوري مفعول هدراه است:

اضافهاي و نق

دساوري مادم هدراه است:

ج) اندامواژه هدراه با كلدۀ مركب ندود ميیابد:

 .6احدد به ملي پس ردني دد.

د) اندامواژه در حالت ضدني با مطدأ و مقصد مشخ

بیه كیار میيرود .یعنیي در ایین حالیت،

اندامواژهاي كه با آ ضربه دده ميشود و مکاني اد بد كه مورد آسيب قرار مي يرد ،به ریورت

ضدني مشخ

است.

 .7احدد به ملي سيلي دد.

در این ندونه درميیابيم كه احدد با دست به رورت ملي سيلي دد.
cause harm frame
https://framenet.icsi.berkeley.edu/
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بهكار ميرود .یعني در ایین حالیت ،انیدامواژهاي

ه) اندامواژه در حالت ضدني و مطدأ مشخ

است.

كه با آ ضربه دده ميشود ،بهطور ضدني مشخ
 .8احدد به ملي لگددد.

در مثال باال درميیابيم كه احدد با پا به ملي لگد دد.

و) اندامواژه در حالت ضدني بدو مطدأ و مقصد مشخ

 .9احدد ملي را كا

دد.

 .4 .2 .3قالب اندام توصيفگر

به كار ميرود:

1

قالطي است كه به توريف ویه ي بارد اندام هر فرد ميپردادد (وب اه فریمنت) .2این قالب شیامل
رفتهایي است كه اد تركيب اندامواژه با ی

رفت تشکيل شدهاند و با یی

واحید

دیگیر یی

واژ اني را تشکيل ميدهنید .ماننید «چهارشیانه ،چی دسیت ،چی پیا ،سفيدپوسیت ،سیياهپوسیت،

رنگينپوست ،سرخپوست ،سينهكفاري ،قودپشت و رد كلفت« .اندامواژهها در این قالب فق به
ی

رورت بادندایي ميشوند .یعني در تركيب ی

 .10ملي سياهپوست است.

 .5 .2 .3قالب بيماريها

رفت ندود ميیابد:

3
4

این قالب بر انوا بيداريهایي اشاره دارد كه افراد با آ مواجه ميشوند (وب اه فریمنت)  .بيشیار

واحدهاي واژ اني این قالب بیا اسیم انیدامواژه بیه هدیراه «درد» و فعیل «داشیان» و «شید » هدیراه

ميشوند .برمي نيز بيانگر بيداري بهطور ضدني هتاند .واحدهاي واژ یاني ایین قالیب مشیادل بیر
مواردي مانند «سردرد ،كدردرد ،رد درد ،وشدرد ،چشیمدرد ،دنیدا درد ،پیادرد ،شیکمدرد،

دسییتدرد ،آبلییه ،آمییاس ،پيییوره ،جییذام ،مییو دمییا  ،دالییي ،سییرمجه ،سییرم

 ،سییر يجه،

سرمامورد ي ،سياهدمم ،فيتاول ،كورک و لبشکري» هتاند .اندامواژهها در ایین قالیب بیه سیه
رورت ندود ميیابند.

الف) اندامواژه با روه نحوي اسدي و نق

 .11ملي سردرد دارد.

دساوري مفعول بادندایي ميشود:

1

body description part frame
https://framenet.icsi.berkeley.edu/
3
medical conditions frame
4
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ب) اندامواژه با روه نحوي اسدي اما نق

 .12كدردرد او تحدلناپذیر است.

دساوري نهاد ندود ميیابد:

ج) اندامواژه حالت ضدني دارد:

 .13پيرمرد آبمروارید دارد.
 .6 .2 .3قالب پوشيدن

1
2

این قالب موقعياي را نشا ميدهد كه فرد در آ لطاسي را بر تن ميكند (وب اه فیریمنیت)  .ایین

قالب در فعلهاي بتي پوشيد و اندامان و افعال مركطي چو تنكرد  ،سیركرد  ،بیهپیاكرد و
دستكرد ندود ميیابد .اندامواژهها در این قالب ،با سه روش بيا ميشوند:
الف) اندامواژه با روه نحوي فعلي و فعل مركب ندود ميیابد:

 .14ملي شلوارش را پاكرد.
در ندونه باال ،اهي ی

 .15ملي شلوارش را پای
اهي نيز ی

ضدير ،بين اندامواژه و هدکرد قرار مي يرد:
كرد.

اسم مابين اندامواژه و هدکرد قرار مي يرد:

 .16مریم شلوار را پاي بچه كرد.
ب) اندامواژه با روه نحوي حر

 .17مریم شال بر رد داشت.

اضافهاي و نق

دساوري مادم هدراه است:

ج) اندامواژه با فعل پوشيد  ،حالت ضدني دارد.

 .18ملي شلوارش را پوشيد.

 .7 .2 .3قالب توصيف کليت بدن

3

این قالب ،توريفي اد كل بد ارائه ميدهد (وب اه فریم نت) .4ایین قالیب در ریفتهیایي ماننید

«اساخواني ،بيقواره ،چاق ،راستقامت ،دشت ،دیطا ،ژیگول ،ظریف ،مليل ،فل  ،معلول ،كوتولیه،

الغر ،لعطت ،م الني و ریزنق » ندود ميیابد .این رفتها بیا فعیلهیاي «بیود و داشیان» هدیراه
هتاند .اندامواژهها در این قالب با سه روه نحوي بادندایي ميشوند.

1

dressing frame
https://framenet.icsi.berkeley.edu/
3
body description holistic frame
4
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الف) اندامواژه با روه نحوي اسدي و نق

دساوري نهاد ندود ميیابد:

ب) اندامواژه با روه نحوي اسدي اما نق

دساوري مفعول هدراه است:

 .19بد احدد م الني است.
 .20او اندامي دیطا دارد.

ج) اندامواژه حالت ضدني دارد:

 .21او چاق است.

 .8 .2 .3قالب حالت بدن

1

این قالب شامل واژههایي است كیه حالیتهیا و وضیعيتهیاي ونیا و بید را نشیا میيدهنید
( .)Razavi, 2012, p. 50واژههاي بيا ر این قالب مشیادل هتیاند بیر فعیلهیاي بتیي «نشتیان،

ایتااد  ،موابيد » و فعلهاي مركیب «تکيیهكیرد  /تکيیهداد  ،میمكیرد  /میمشید  ،لیمداد ،

چدطاتدهدد » و رفتهایي مانند «دستبهسينه ،چهاردانو ،دمرو كلهمعلیق» كیه بیا فعیلهیاي بتیي
«بود و شد » هدراه هتاند .اندامواژهها در این قالب ،با سه روه نحوي بادندایي ميشوند.
الف) اندام واژه با رفتهایي مانند دستبهسينه ،چهاردانو و كلهمعلق در تركيیب یی

ندود ميیابند:

ریفت

 .22او دستبهسينه است.

ب) اندامواژه با افعال تکيهداد بد و ممكرد ام اي بید بیا یروه نحیوي اسیدي و نقی

دساوري مفعول هدراه است:
 .23ملي پای

را تکيه داده است.

ج) اندامواژه با برمي افعال مانند نشتان ،ایتااد  ،ممشد  ،موابيید  ،لیمداد  ،تکيیهكیرد ،

ممشد  ،چدطاتده دد و دمرشد ضدني است:
 .24او نشتاه است.

 .9 .2 .3قالب حرکت بدن

2

این قالب به حركتها و كن هایي مربوط ميشود كه فرد با اندامهاي مود انجام ميدهد (وب اه

فریمنت) .3این قالب در فعلهاي بتيطي مانند «دوید  ،پرید  ،جتان ،لوليد  ،مراميد  ،رقصيد »
1

posture frame
body movement frame
3
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و فعییلهییاي مركطییي اد قطيییل «پشیییا

دد  ،دسییتتکیییا داد  ،حركییتداد  ،چشییید

دد ،

چشمغرهرفیان ،لیيلیيكیرد  ،قیدمروكیرد  ،نیرم كیرد و وردشكیرد » بادندیایي میيشیود.
اندامواژهها در این قالب ،به سه رورت بادندایي نحوي دارند:
الف) اندامواژه با افعال چشد

بهكار ميرود:

 .25ملي چشد

دد  ،چشمغرهرفان و دستتکیا داد در قالیب فعیل مركیب

ميدند.

ب) اندمواژه هدراه فعلي دال بر حركیتِ انیدام ،یروه نحیوي اسیدي اسیت و نقی

مفعول را دارد:
 .26او پای

دسیاوري

را حركت داد.

ج) اندامواژهها با افعیال دویید  ،پریید  ،جتیان ،لوليید  ،مراميید  ،رقصیيد  ،پشیا

ليليكرد  ،قدمروكرد  ،نرم كرد و وردشكرد در حالت ضدني بهكار ميروند:

دد ،

 .27مریم ميدوید.

 .10 .2 .3قالب حواس

1
2

این قالب دربر يرندا حسّ فیرد در دمينیههیاي ونیا و اسیت (وب یاه فیریمنیت)  .ایین قالیب

دربر يرنییدا فعییلهییاي بت یي «دی ید  ،شیینيد  ،چشیيد » و فعییلهییاي مركطیي ماننیید «بییوكییرد و

لدسكرد » است .اندامواژهها در این قالب ،به دو رورت بادندایي ميشوند.
الف) اندامواژه حالت ضدني دارد:

 .28من او را دیدم.

 .29من ردایي شنيدم.

 .30من آ شيء را لدس كردم.

ب) اهي ،اندامواژه براي تأكيد ،با روه نحوي حر

ميیابند:

اضافهاي و نق

دساوري میادم ندیود

 .31من با چشمهاي مودم او را دیدم.

 .32من با دستهاي مودم آ شيئ را لدس كردم.

sensation frame
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 .11 .2 .3قالب لوازم

1

این قالب اشيایي را در بر مي يرد كه بر اندامهاي بد قرار مي يرند اما بخشي اد قالب «پوشیاک»

به شدار نديآیند ( .)Razavi, 2012, p. 54واحدهاي واژ اني این قالب مشادل بر میواردي ماننید

«دستبند ،النگو ،كدربند ،انگشاانه ،انگشار ،بادوبند ،چشمبند ،حلقیه ،ملخیال ،دهیا بنید ،دنجيیر،

سدع

 ،مين

 ،سينهریز ،وشواره ،شکمبند ،كليهبند و مچبند» هتیاند .ایین واژههیا بیا فعیلهیاي

بتي «اندامان و دد » ندود ميیابنید .انیدامواژههیا در ایین قالیب مدیدتا بیا یروه نحیوي حیر
اضافهاي و نق

دساوري مادم ندود ميیابند.

 .33مریم وشوارا دیطایي به وش
 .12 .2 .3قالب نشانه

انداماه بود.

2

این قالب مشادل بر كن هایي است كه فیرد بیا بید میود بیدو كیالم انجیام میيدهید (وب یاه

فریمنت) .3فعلهایي كه این قالب در آ ها ندود مي یابد ،دربر يرندا فعل بتي «بوسيد » و فعیل-
هاي مركب «دستتکا داد  ،اشاره كرد  ،چشم غرهرفان و چشد

این قالب ،به سه رورت ،ظهور نحوي دارند.
الف) اندامواژه با فعل بوسيد

روه نحوي اسدي و نق

 .34مریم رورت مواهرش را بوسيد.

ب) اندامواژهها با افعال دستتکا داد  ،چشد

بهكار ميروند:

 .35او به برادرش چشمغره رفت.
 .36ملي با دسا

 .13 .2 .3قالب نشانۀ پوستي بدن

دساوري مفعول را دارد:

دد و چشمغرهرفیان در قالیب فعیل مركیب

ج) اندامواژه با فعل اشارهكرد داراي روه نحوي حر
به او اشاره كرد كه بياید.

دد » هتاند .انیدامواژههیا در

اضافهاي و نق

دساوري مادم است:

4

این قالب به آثار و نشانههیایي كیه بیر روي پوسیت بید وجیود دارنید ،اماصیاص دارد (وب یاه

فریمنت) .5واحدهاي واژ اني این قالب ،مشادل بر اسمهاي «برص ،تاول ،تبمال ،جیوش ،میال،

1

accoutrements frame
gesture frame
3
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body mark frame
5
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مراش ،دمل ،دائده ،دمم ،د يل ،قُرحه ،لمهه ،ل

 ،ميخچه» و رفتهاي «میرقسیود و كطیود»

هتاند .این واژهها بههدراه فعلهاي بتيطي مانند «شد  ،بود  ،دد و داشان» بهكیار میيرونید .در

این قالب ،اندامواژهها به دو رورت ندود ميیابند.

الف) اندامواژه ،با تدامي اسیمهیاي اشیارهشیده داراي یروه نحیوي حیر

دساوري مادم است:

 .37ملي روي رورت

جوش دارد.

اضیافهاي و نقی

ب) اندامواژه با تدامي اسمها و رفتهاي اشارهشده ،روه نحوي اسدي و نق

دارد:

دساوري نهاد

 .38پاي ملي برص شدهاست.

 .14 .2 .3قالب نظافت بدن

1

این قالب نشا ميدهد كه چگونه فرد به بد مود رسيد ي ميكند (وب اه فریمنت .)2فعلهایي

كه با این قالب بهكار ميروند مشادل بر فعیلهیاي بتیي «شتیان ،تراشیيد » و فعیلهیاي مركیب

«ارییالحكییرد  ،ادكلییندد  ،غرغ یرهكییرد  ،غتییلكییرد  ،متییواکدد و وضییو رفان» هتییاند.
اندامواژهها در این قالب ،به چهار رورت ،بادندایي نحوي دارند.

الف) اندامواژهها با برمي فعلها مانند شتان ،تراشيد  ،اپيالسيو كرد و ارالحكرد  ،روه

نحوي اسدي و نق

 .39او دستهای

دساوري مفعول را دارند:

را قطل اد غذا ميشوید.

ب) اندامواژهها با فعلِ ادكلندد  ،روه نحوي حر

 .40او هديشه به بدن

ادكلن ميدند.

اضافهاي و نق

دساوري مادم را دارند:

ج) اندامواژهها با برمي افعال نظير غتلكرد  ،غرغرهكرد  ،متواکدد و وضو رفان حالت

ضدني دارند:

 .41كودک رودي سهبار متواک ميدند.

د) اندامواژهها با افعال غتلكرد  ،غرغرهكرد و متواکدد

كه در اینرورت داراي روه نحوي اسدي و نق
 .42لوی

را غرغره كرد.

اهي امکا بادندایي نيز دارند

دساوري مفعول هتاند:

grooming
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 .4نتيجهگيري
یافاههاي بهدستآمده اد بررسي قالبهاي اندامواژهها نشا ميدهد كه:

 .1ظهور نحوي اندامواژهها در قالبهاي معنایي به دو دساۀ آشکار و ضدني تقتيم ميشود.
 .2اندامواژههایي كه به رورت آشکار ندود ميیابند در آرای

جدله بهرورت اسم ،رفت و در

سامادا فعل مركب به شکل جز غيرفعلي ظیاهر میيشیوند .ایین قالیبهیا دربر يرنیدا ظهیور
نحوي آشکار اندامواژه هتاند .مانند اندام هاي بيروني بد  ،آرای

بید  ،آسیيب بیدني ،انیدام

توريفگر ،بيداريها ،پوشيد  ،توريف كليت بد  ،حالت بد  ،حركیت بید  ،لیوادم ،نشیانه،
نشانۀ پوساي بد و نظافت بد .

 .3اندامواژه هایي كه به رورت ضدني در معني واژههیا ح یور دارنید در سیامادا اسیم و فعیل

بتي  ،فعل مركب ،رفت بتي و رفت مركب بیهكیار میيرونید و قالیبهیاي دییر را در بیر

بد  ،آسيب بدني ،بيداري ها ،پوشيد  ،توریيف كليیت بید  ،حالیت بید ،

مي يرند :آرای

حركیت بید  ،حیواس و نظافییت بید  .در شیکل ( )1ظهیور نحییوي و معنیایي انیدامواژههیا بییا

ندونههایي اد هر ی

مشاهده ميشود:

شكل  :1شيوههاي نمود اندامواژهها در قالبهاي معنايي

 .4رابطۀ قالطي شامل رابطهاي متاقيم بين دو قالب است كه یکي اد آ دو قالب كه انازامیيتیر و

متاقلتر است ،قالب دبرین و قالب دیگر كه غيرانازامي و وابتاهتر است ،قالبِ دییرین ناميیده
ميشود .بررسي رواب قالبهاي معنایي نشا ميدهد كیه بيشیار روابی بیين قالیبهیا اد نیو
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 هر آ چه كه در مورد ویه یيهیاي معنیایي منصیر، در رابطۀ وراثاي.وراثاي و كاربردي است

 قالب اندامهاي بيروني بد با، براي ندونه. در منصر فردند نيز كاربرد دارد،مادر به كار ميرود

قالیب میاص بیه قیالطي انازامیي و

 در رابطۀ كاربردي ی.قالب جزء و كل رابطۀ وراثاي دارد

بد با قالب اندامهاي بيروني بد رابطۀ

 قالب آرای، براي ندونه.طرحوارهايتر ارجا ميیابد

 یعنیي در آ قیالطي سیطب بیهوجیود آمید. برمي اد روابی نيیز سیططي هتیاند.كاربردي دارد

 رابطۀ قالب درما با قالب بهطود اد این نو رابطه، براي ندونه،رویدادي در قالب دیگر ميشود
.است
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