
 

 

 

 

 

 

 

 

 مند چندمعنایی اصول انگارةبر اساس  گرفتنفعل  شبکة معنایی
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 شناسی دانشگاه اصفهان استاد گروه زبان 

 غالمحسین کریمی دوستان
 شناسی دانشگاه تهران استاد گروه زبان 

  بابک شریف
 شناسی دانشگاه اصفهان  زبان دکتری دانشجوی

 (116 ص تا 117ص  از)

 22/6/49:مقاله رشیپذ خیتار ؛11/1/49 :لهمقا افتیدر خیتار

 چکیده
چندمعنایی این فعل  به دست دادن تصویر روشنی ازو  گرفتنتحلیل معنایی فعل هدف از مقالة حاضر، 

و روش تحلیل بر اساس  فرهنگ بزرگ سخنی مورد بررسی برگرفته از ها داده. در زبان فارسی است

، گرفتنبر این اساس، پس از استخراج معانی متمایز فعل . نز استتایلر و ایو مند چندمعنایی اصول انگارة

مذکور ترسیم و سپس نحوة اشتقاق انگارة گانة  با استفاده از اصول پنجطرحوارة معنی اصلی این فعل 

در اختیار ما قرار را  گرفتن معنایی شبکةنتایج این پژوهش، . سایر معانی از این معنی بیان شده است

تر  رود، کامل به کار میدر زبان فارسی که اکنون  آنچناناین فعل  تیجه دانش ما را دربارةدهد و در ن می

 .ندک می
   

شناسی شناختی، تحلیل معنایی افعال،  مند، زبان بسط معنایی، چندمعنایی اصول :ی کلیدیها واژه

    شناسی معنی
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  مقدمه - 

 ، تا جایی کهاست ی برخورداراز اهمیت بسزای، مقولة فعل یواژگانشناسی  در حوزة معنیِ

 چارچوب رازی ،استفعل ترین مقولة واژگانی و نحوی هر زبانی  شاید بتوان گفت مهم

از ( 1441) 1به عقیدة میلر و فلبام. سازد را معین میو روابط موجود در آن معناییِ جمله 

در  ره شدهان اطالعات نحوی و معناییِ پیچیدة فراوانی دربارة افعال ذخیاهل زبآنجا که 

این دشواری . برای مطالعه، فعل است ین مقولة واژگانیدشوارترواژگان ذهنی خود دارند، 

پدیدة . شود که چندمعناییِ بسیاری از افعال را هم به آن بیفزاییم زمانی دوچندان می

باب معنی است که آن را در  های پژوهش در انگیزترین حوزه چندمعنایی یکی از مناقشه

ویژگی اصلی فعلی که دارای چنین تنوعی . نامیدند اشتراک معنایی می ،میقد منطق

ای از معانی متفاوت است که با هم مرتبط و همگی در  است، آن است که دارای مجموعه

از حیث تعدد و تنوع معانی واژگانی نمونة بارز  گرفتنفعل . اند تثبیت شدهبه نوعی زبان 

تصویری از شبکة معنایی این کوشیم  ه مییک فعل چندمعنایی است که در این مقال

     .شناسی شناختی ارائه دهیم فعل بر اساس معنی

 

 رویکردهای شناختی به پدیدة چندمعنایی  -2

بندی  موضوع مقوله اشناسی شناختی، مطالعات مربوط به چندمعنایی ب در حوزة زبان

: کند د میبندی چنین تأکی بر اهمیت مقوله( 5:1417)لیکاف . عجین شده است

برای تفکر، ادراک، کنش و . بندی موضوعی نیست که بتوان آن را سرسری گرفت مقوله»

نوعی از [ مصداق]چیزی را یک هرگاه . نیستبندی  تر از مقوله اساسیچیزی گفتار ما 

 .«کنیم بندی می بینیم، داریم مقوله اشیاء، مثالً درخت می

بندی فهم کرد، یعنی  بر اساس مقولهچندمعنایی را باید ( 1417)به عقیدة لیکاف 

اهت خانوادگی بشدارای  ضمناًدهند و  شکیل میمعانی مرتبطِ کلمات، مقوالتی را ت

البته بدون استفاده از تعبیر شباهت )( 1456)هستند و این نظر را نخست بار آستین 

این شباهت خانوادگی را بر اساس ( 101:1445)تیلور . دمطرح نمو (خانوادگی

الف، ب، ج، تواند حامل معانی متفاوت  ای می هر واژه. دهد شرح می 2های معنی هزنجیر

معنی  اب مشترک یا وجه تشابه دیگری( های)صیتبه اعتبار خصو الفمعنی . باشد ...د، 

باشد و  جتواند منشأ بسط دیگری به معنی  هم می بمعنی . مرتبط است ب
                                                           
1. 

Miller & Fellbaum 
2. 

meaning chains 
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 ای حلقهصورت زیر نشان داد که در آن هر توان به  این زنجیرة معنی را می. هذا علی قس

 :توان منشأ هر تعداد بسط معنی دانست زنجیرة معنی را می از

 ...د  ← ج ← ب ← الف

یکی از مزایای این . کند لیکاف مقایسه می 1تیلور این زنجیرة معنی را با مقوالت شعاعی

بندیِ  مقوله ی آن است که ابزار مناسبی براینتهای س رویکرد در قیاس با انگاره

معنی، مرکزیت یا شاخصیت بیشتری دارند در اختیار ما قرار  موقعیتهایی که یک یا چند

 .دهد می

ICM)شده  های شناختی آرمانی ناشی از بسط انگاره ،چندمعنایی
برای تشکیل ( 2

ای از معانی باشد که  مجموعه مبنایتواند  می ICMگاهی یک . مقوالت شعاعی است

تواند  میپنجره واژة  انگارةبرای مثال، . دهند دی را تشکیل میمقولة طبیعی واح

 نصب درون دیوارقابی که »، «هر نوع گشودگی در دیوار»: دربردارندة سه معنی باشد

با این سه معنی . «گیرد ای که درون قاب نصب شده در دیوار قرار می شیشه»و « شود می

بین آنها موجود تناظرهای  ودهند  می ای طبیعی تشکیل مقوله ، بلکهنامرتبط نیستندهم 

ند که شو می بیینت 1های تصوری طرحوارهبر اساس این تناظرها . همچنان فیزیکی است

تعامالت ادراکی، تجارب جسمانی و از ساختارهای تکرارشوندة موجود در  استعبارت 

    (.74:1417 ،جانسون)ما فعالیتهای شناختی 

های دو ICMواحد، بلکه بین  ICMا نه در یک در برخی موارد دیگر، این تناظره

استعارة مفهومی را به عنوان یکی از ( 1410)لیکاف و جانسون . دهند حوزه روی می

 ،استعاره اندر تلقی ایش. اند کرده ابزارهای مرتبط ساختن معانی مختلف یک واژه مطرح 

 . ای دیگر در حوزه ICMای به یک  در حوزه ICMبنیاد از یک  نگاشتی است تجربه

 واست  9سرنموننظریة کند،  بندی مطرح می نظریة دیگری که لیکاف برای مقوله

ای خود،  ای معنیِ هسته هر کلمه: رویکرد وی به چندمعنایی مبتنی بر این نظریه است

، از اند متفاوترا دارد و هرچند معانیِ این کلمه اندکی با هم  5یعنی معنیِ سرنمونه

. کرد اشارهآنها  به ای واحد توان با کلمه ارتباط متقابل دارند و میطریق آن هسته با هم 

                                                           
1.
 radial categories 

2.
 Idealized Cognitive Models  

3.
 image schemas 

4.
 prototype theory 

5.
 Prototypical meaning 
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 1رکبای م دهند و مقوله ای تشکیل می هبدین ترتیب معانی متعدد یک کلمه، شبک

توان  میند و شو می منشعبی مرکزمعنیِ یک از مختلف در این مقوله، معانی . سازند می

مین دلیل لیکاف این ساخت را به ه .دهند د که ساختی شعاعی تشکیل میکرفرض 

 .نامد مقولة شعاعی می

: ساختار شعاعی دارد هایش نسبت به تعدادی از زیرمقوله رماد مقولةبه عنوان مثال، 

مانند انگارة )های شناختی همگرا  ای از انگاره خوشه بایک زیرمقولة مرکزی داریم که 

ین، بسطهای غیرمرکزی هم ؛ عالوه بر اشود تعریف می (پرورش و جز آنتولد، انگارة 

ها یا فروع آن هستند  زیرمقولة مرکزی، بلکه گونه از صیاخ مصادیقِداریم که نه 

ها با  این گونهدرواقع (. و مانند آن ،زیستی، مادر رضاعی، مادر نیابتیمادرخوانده، مادر )

اند و  تهاند، بلکه به صورت قراردادی بسط یاف قواعد عام از انگارة مرکزی به دست نیامده

انگارة . ها به هیچ روی تصادفی نیستنداما این بسط. باید یک به یک فراگرفته شوند

 یافتههای بسط  ط بین انگارة مرکزی و انگارهابتراکنندة امکانات بسط و  تعیین ،مرکزی

معنایی را انگارة مرکزی به اضافة برخی اصول عامِ بسط  یافته بسطمعانی انگیزشِ . است

   (. 41:1417 ،لیکاف)د نک می فراهم

های معنیِ سرنمونه باید بسط ، یعنیاست 2چه در اینجا اهمیت دارد انگیزشآن

چندمعنایی منبع در چارچوب مطالعة لیکاف توان  ها را میاین انگیزش. دنباش 1انگیخته

 .برای چندمعنایی وجود دارد دهمعسه منبع  در این چارچوب. در نظر گرفت

که )نگاشتِ منطقِ یک حوزه »عبارت است از فرایند  ره است کهمنبع نخست، استعا

و معموالً )دیگر  ای به حوزه( ای عینی و ملموس است حوزه ،ولی نه همیشه ،معموالً

متفاوت با  ای در حوزه ای از طریق نگاشت هرگاه کلمه(. 111:1445 ،تیلور) «(تر انتزاعی

تداول پیدا کند، آن کلمه معنیِ جدیدی  اش به کار رود و این کاربرد کامالً حوزة اولیه

عبارت که در  به کار رود، چنان« مبنای فکری»تواند به معنیِ  می پایهواژة  مثالً. یابد می

برای  ساختمان ةاین از آن رو است که لفظی متعلق به حوز و بینیم می پایه بی سخن

 .تفته اسر به کار  نظریهبیان مفاهیم متعلق به حوزة دیگری یعنی 

استفاده از یک چیز برای »منبع دوم مجاز است که عبارت است از فرایند شناختیِ 

به عنوان (. 15:1410 ،لیکاف و جانسون)« اشاره به چیز دیگری که مرتبط با آن است

                                                           
1.
 complex category 

2.
 motivation 

3
. motivated 
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برای اشاره به شخصی به کار رفته  پراید، کلمة پراید مقصر استاگر کسی بگوید مثال 

سماور دارد گوییم  به طریق مشابه وقتی می. تاست که رانندة خودرو پراید اس
از . درون آن است جوشد نه خود سماور، بلکه آبِ ، چیزی که واقعاً دارد میجوشد می

« آب درون سماور»در عمل به معنی  سماورآنجا که این کاربرد کامالً متداول است، واژة 

  .رود هم به کار می

های تصوری ساختارهای  وارهطرح. طرحوارة تصوری است 1تبدیل ،منبع سوم

و  راونگر)« شوند مستقیماً از تجربة جسمانیِ روزمره استخراج می»اند که  شناختی

های تصوری برای  بر اهمیت طرحواره( 99:1417)لیکاف (. 101:1446 ،2اشمید

های  برخی روابط بسیار طبیعی میان طرحواره»و معتقد است نهد  چندمعنایی صحه می

را در  دربرای نمونه حرف اضافة . «ستاگیزة چندمعنایی تصوری هست که ان

دوستم در و  میوه در جعبه است گوییم مثالً میبریم،  های مختلفی به کار می موقعیت
رابطة مظروف با ظرف داریم که با اعمال این تصویر،  اما تصویر معینی از. کالس است

نیز را  افتادن ر مخمصهدو  در غم جدایی، در رشتة ادبیاتمعنیِ عباراتی همچون 

 . فهمیم می

برخی  .چندمعنایی، جامعیت آن استپدیدة شناسان شناختی به  مشخصة رویکرد زبان

دارند، در آن ترند و اشتراکات بیشتری با نزدیک معنی مرکزیبه یافته  بسطمعانی از 

آنها ق اشتقاتصور  اند، به طوری که بسط یافته یهای دورترمعنی تا برخی دیگرحالی که 

یافته را  همة معانیِ بسط ،بندی اما در چارچوب مقوله. دزسا میاز معنی مرکزی را دشوار 

های منفرد توضیح  تمرکز بر پدیدهبا مقولة یک کلمه و نه فقط  تِیّتوان با نگاه به کل می

  .داد

 

 1مند چندمعناییِ اصول -9

شناسی  در حوزة معنیی که ای است برای بازنمایی واژگان مند انگاره چندمعنایی اصول

 واکنشدر ( 2001) 9تایلر و ایونزاین انگاره از سوی . واژگانی شناختی شکل گرفته است

دغدغة اصلی در . برای چندمعنایی مطرح شده است 5های انگارة تعیّن تامکاستیبه 

                                                           
1.
 transformation 

2.
 Ungerer & Schmid 

3.
 principled polysemy 

4.
 Tyler & Evans 

5.
 Full-specification model of polysemy 
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انگیزش هم ای برای تحلیل معنای واژگانی است که  مند، ارائة طریقه چندمعنایی اصول

یعنی ) 1مند باشد تا بدین ترتیب از مغالطة چندمعنایی اصولهم شناختی داشته و  شرو

یک عنصر مستقل  ناشی از تأثیر بافت به عنوان معانیی یانمعتفاوتهای کردن  محسوب

است  یروشن تشخیصیِ اصول مند در پیِ وضع دمعنایی اصولچن. یمبرحذر بمان (واژگانی

تشخیصی در پی ول این اص. پذیر سازد و تحقیقرا عینی شبکة معنایی  تحلیلکه 

شود و در  تعیین آنچه معنیِ متمایز محسوب می( 1: )اند وضع شده هدفدو رسیدن به 

که  بافتوابسته به در حافظة معنایی و معانیِ تمیز دادن بین معانیِ ذخیره شده  ،نتیجه

زیِ متناظر با یک معنیِ سرنمونه یا مرکتعیین  (2)گیرند؛  به صورت آنالین شکل می

  .معین مقولة شعاعیِ

دو معیار برای تشخیص این که آیا یک معنیِ معین را ( 105: 2001)تایلر و ایونز 

نخست اینکه این معنی در  :کنند ، پیشنهاد میتوان معنیِ مستقل و مجزایی دانست می

این معنی، ینیم آیا مصادیقِ بو دوم اینکه ب نباشدسایر معانیِ کلمة مورد نظر مندرج 

د، باید از معنیِ شو بمحسومستقل اینکه برای یافته  معنیِ بسط. اند یا نه مستقل از بافت

   .باشدندیگر یا از بافت قابل استنباط 

 

  گرفتن تحلیل چندمعنایی فعل -4

معنی ذکر کرده است  19 گرفتنبرای فعل  (1140، 1111انوری، ) فرهنگ بزرگ سخن

این فعل، بیشترین تنوع معنایی را در بین افعال بسیط فارسی که  رسد به نظر میو لذا 

برای فعل  مند چند معناییِ اصول انگارةبا به کار بستنِ معیارهای ( 1149)شریف . دارد

 :ده استرسی ( م ماز این پس )زیر به هشت معنیِ متمایزِ  گرفتن

 دریافت کردن .  م م

 نگاه داشتن. 2م م

 اثر گذاشتن . 9م م

 وشاندنپ. 4م م

 وضع یا حالتی پیدا کردن. 1م م

 فرض یا تلقی کردن. 6م م

 اجرا کردن . 7م م

                                                           
1. 

polysemy fallacy 
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 شروع . 1م م

، اکنون باید معنی اصلی و بازنماییِ گرفتنپس از فهرست کردن معانیِ متمایزِ 

برای تعیین ( 2001)تایلر و ایونز . این فعل را تعیین نماییم 1صحنة -پیشانتزاعی یا 

 :ستزیر ا به قراراند که  پنج معیار پیشنهاد کرده ،اضافهف وحرمعنیِ اصلیِ 

 ( یا قدمتِ آن)نخستین معنیِ تثبیت شده ( 1

 برجستگی و شاخصیت در شبکة معنایی( 2

 به کار رفتن در واحدهای مرکب ( 1

 (در اینجا با دیگر افعال)روابط آن با دیگر حروف اضافة مکان ( 9

 های دستوری بینی پیش( 5

، بیشترین یا همة این معیارها را برآورده گرفتنمعنیِ  1ببینیم کدام یک از  اکنون باید

 . سازد تا آن را معنیِ اصلی محسوب نماییم می

 با این فعلدر زبان پهلوی . چه بوده است گرفتنترین معانیِ  ابتدا ببینیم قدیم

 :معانیِ زیر را داشته است griftan آوانوشت

، محکم شدن، مستقر شدن، فهمیدن، دریافتن (اراندر مورد ب)گرفتن، شروع شدن 

 (1152 ،وشی فره)

شاملِ معانیِ ملموسِ ( 2«گرفتن» یعنی)ذکر شده معنیِ نخستین اگر فرض کنیم که 

معنیِ متمایزِ دیگر تنها  شش، از بین ستا 2م مو   م ماین فعل و قابل انطباق بر معانیِ 

پس بنا بر معیارِ نخست یعنی معیارِ . شود در بین معانیِ فوق دیده می( «شروع») 1م م

 اینک به بررسیِ معیار. توانند نامزدِ معنیِ اصلی باشند می 1و  2،  معانی متمایز قدمت، 

نیِ کنیم که در بین معا یم و مالحظه میپرداز می( شاخصیّت در شبکة معنایی)دوم 

که   79( ار ماز این پس به اختص)عنی ، غیر از مسخنبزرگ فرهنگ فهرست شده در 

 :است 1م مقابل اندراج ذیل  62قبالً ذکر شد، فقط یک معنیِ دیگر یعنی م

 :حادث شدن؛ پدید آمدن چنان که باران، برف، سیل، و مانند آنها. 62م

 .گرفتیک دفعه تگرگ  (1

حضور بسیار پررنگی در بین معانیِ این فعل  2م مو   م مدر مقابل، معانیِ مرتبط با 

معنی از  22و  2م ممعنی از  29، گرفتنکه تنها در میانِ معانیِ متعدیِ دارند، به طوری 

                                                           
1.
 proto-scene 

 
 .اشتباه نشود گرفتنبا کلمة  . 
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نگاه ») 2م مبه عنوان نمونه، در جمالت زیر، . قابل استخراج یا استنباط است  م م

 :کامالً مشهود است( «داشتن

 10شاهد مثال م. )اند گرفتهاو را به جای کسی که شباهت اسمی به او داشته،  (2

 («بازداشت کردن»

ولو به صورت استعاری قابل مشاهده ( دریافت کردن)  م مهمچنین در جمالت زیر،  

 :است

 («تحویل گرفتن» 1شاهد مثال م. )گرفتمرسان  نامه را از نامه (1

 9شاهد مثالِ م. )گیرد میآورم، ازم  زندگی را بِهم حرام کرده، هر چه در می (9

 («تصاحب کردن»

 5شاهد مثال م. )اند گرفتهانسه ها کلمات بسیاری را از زبان فر انگلیسی (5

 («اقتباس کردن»

. گرفته بودزیستم، قدرت و پشتکار را از من  محیط اجتماعی که در آن می (6

 («سلب کردن» 14شاهد مثال م)

را نیز از فهرست نامزدهای ( «شروع») 1م م توانیم می معیار شاخصیّتبنابراین بر اساس 

از  .بود خواهد 2م م یا  م ماصلیِ این فعل  معنیِ پس. خارج نماییمگرفتن معنیِ اصلیِ 

اند،  هر دو معنی به محکِ دو معیار نخست یعنی قدمت و شاخصیّت خوردهاین آنجا که 

 . رویم به سراغ سایر معیارها می ،از بین این دو معنی گرفتنبرای تعیینِ معنیِ اصلیِ 

در ( نیِ مورد نظردر مع)کلمه  کردنِ معیار سوم برای تعیینِ معنیِ اصلی، شرکت

 گرفتن مرکبِ حاویِِ کلماتن دو معنی در اگر یکی از ای. واحدهای زبانیِ مرکب است

های  هژاواز در اینجا دو دسته . توان آن را معنیِ اصلی دانست ظاهر نشود، احتماالً نمی

 . کنیم شامل این فعل را بررسی می

باشند  می« [ی]+ حالِ فعل ستاکِ +[   ب+ ] X»های دارای ساختِ  دستة اول، واژه

این ساخت از زایاترین فرایندهای (. ها وجود ندارند عناصرِ داخل قالب در همة این واژه)

های حاصل  نیز در واژه( گیربا ستاکِ حالِ ) گرفتنسازی در زبان فارسی است و فعلِ  واژه

بسیاری از این در  2م م و  م ماما هر دو معنیِ . از این فرایند، سهم قابل توجهی دارد

 :های زیر واژه  م مدر . خورند ها به چشم می واژه

 بگیر گیر، حقوق گیر، عرق گیر، رشوه باج .7

 گیری گیری، تخم گیری، هواگیری، خامه گالب
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 :های زیر را داریم واژه 2م مو در 

 گیر، دزدگیر گیر، کمان دامنگیر،  عنان .1

   گیری، کشورگیری، سربازگیری ماهی
فعلیِ  کند، فعل مرکب با عنصرِ پیش در آن شرکت می گرفتنفعل  ساختِ دیگری که

 :شوند در این ساخت نیز هر دو معنی ظاهر می. است گیر

 گیر افتادن، گیر انداختن، گیر دادن، گیر داشتن، گیر کردن، گیر ماندن:  م م .4

 گیر آمدن، گیر آوردن: 2م م

کنند و از  وم را نیز برآورده می، معیار سمذکوررسد هر دو معنیِ  بدین قرار به نظر می

پردازیم به معیار چهارم یعنی  لذا می. این جهت هیچ یک بر دیگری رجحانی ندارند

ای دو یا  توان در مجموعه بسیاری از افعال را می ،دانیم چنان که می. رابطه با سایر افعال

/ زدن فتهایج. یا تقابلِ معنایی دارند قرار داد که اعضای آن با هم تشابه چندعضوی
از  فروختن/ خریدن وبردن / دادن، آوردن/ شنیدن، گرفتن/ آمدن، گفتن/ خوردن، رفتن

در جفتِ تقابلیِ خود به اغلب احتمال  گرفتنگوید که فعل  معیار چهارم می. اند این قبیل

آنچه زمینة تقابل است،  دادن/گرفتندر جفت تقابلیِ . شود با معنیِ اصلی ظاهر می

، دادندر فعلِ . این انتقال است« جهت»و آنچه سبب تقابل است، « لانتقا»مفهوم 

 ،است (tr) 1مسیرپیمااز  و جهت انتقال به سمت خارجاست تمرکز روی مبدأ انتقال 

. است tr، تمرکز بر روی مقصدِ انتقال است و جهت انتقال به سمت گرفتنحال آنکه در 

 ،کند 2ه مفهوم انتقال را نماسازیک گرفتنمعنایی از آن پس بر اساس معیار چهارم، 

لذا تا اینجا . وجود دارد  م متواند نامزدِ معنیِ اصلی باشد و این مفهوم تنها در  می

اما برای حصول نتیجة قطعی، باید این . دانست گرفتنرا معنیِ اصلیِ فعل   م متوان  می

بر . ستوری استپنجمین و آخرین معیار، معیار د. معنی را با معیار پنجم نیز محک زد

در نظر بگیریم، آنگاه باید بتوان   یِ معیّنی را معنیِ اصلیِ واژهاگر معن ،اساس این معیار

که سایر معانیِ متمایز به کمک بافت جمله از این معنیِ دال بر این شواهد زبانی یافت 

 معانیِ همةاز آنجا که تا پیش از رسیدن به این معیار، . اصلی قابل استخراج باشند

معیار پنجم را تنها بر روی همین دو   اند، از دور خارج شده به جز دو معنی گرفتنمتمایزِ 

معنیِ متمایزِ دیگر  7هر   اصولمند، البته طبق انگارة چندمعناییِ . آزماییم اخیر می معنیِ 

یِ معنی را از معنیِ اصل 7تا از این  6اما چون نحوة استخراجِ . را باید با این معیار سنجید
                                                           
1.
 trajector 

2
. profiling 
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  م منشان خواهیم داد، در اینجا تنها با بررسی دو معنیِ  در بخش بعد به تفصیل  گرفتن

 قرار( استخراج معانی فرعی)مرحلة بعد مبنای اصلی را شناسایی و   معنیِ 2م مو 

چهار معیار نخست را با موفقیت از سر گذرانده و   م مچنان که دیدیم، معنیِ . یمده می

حال باید شاهد یا شواهدی بیابیم دال بر . است گرفتنفرض، معنیِ اصلیِ بنا به   لذا فعالً

اگر . قابل استخراج است  م م از معنیِ اصلی یعنی با توجه به بافت جمله 2م ماین که 

بدانیم، این « خود 1انتقال دادنِ شیئی به قلمرو»را   م منمونة  جوهر اصلی یا پیش

مؤلفة . دانست( گیرنده)بدأ، فرایندِ انتقال و مقصد م  توان شاملِ سه مؤلفة مفهوم را می

حرکتِ گیرنده : سه مرحله استاین خود متشکل از  دوم یعنی فرایند انتقال نیز به نوبة 

. (یا خاتمة انتقال)یافتگی  قالوضعیتِ انتباالخره و  ،عملِ انتقال  ء، به سوی مبدأ یا شی

های  دایره. مشخص شده است 1گرفتنا نام ب (1)شکل   ها و مراحل در طرحوارة این مؤلفه

دهندة قلمرو یا محدودة کنترلِ هر  بیضی نشان و رویدادنداین کوچک نشانة مشارکانِ 

از ( lm) 2مرزنماتا ( پیکانِ توخالیبا عالمت )شود  باعث می( tr)مسیرپیما . مشارک است

عنصر متحرک در . (پیکان توپُربا عالمت )کند  حرکت trقلمروِ به قلمرو مشارک دیگر 

دهد  نشان می 1چینِ مطابقت نقطه. هر دو موقعیت اولیه و نهایی نمایش داده شده است

 .یکی هستند ،که عناصرِ قرارگرفته در این دو موقعیت

   
 

 
1گرفتن  طرحوارة(: 1)شکل

 

کنیم  فوق مالحظه می  و دقت در طرحوارة  م مها و مراحل مذکور برای  با تأمل در مؤلفه

. یافتگی است بر مرحلة انتقال 9مبدأ و تمرکز  حاصلِ حذفِ مؤلفة( «نگاه داشتن») 2م مکه 

 :توان به شکل زیر تصور نمود را می 2م مطرحوارة   بدین ترتیب،

 
 

 
2گرفتن  طرحوارة(: 2)شکل

 

                                                           
1. dominion 
2. 

landmark 
3.
 correspondence 

4. focus  

   tr                 lm        

tr             lm        
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و حذف آن در   1گرفتن  مبدأ در طرحوارة  تفاوت اصلیِ این دو طرحواره، درج مؤلفة

لذا . 2گرفتن است با حذفِ متممِ ازی در جمالت حاوی متناظر است که 2گرفتن

نمونة جالب توجهی . فاقدِ متممِ ازی دور از ذهن نیست در جمالت  م م از 2م م استخراجِ

            :بینیم میدر کنار هم را در ابیات زیر از رودکی  گرفتن 2م م و  م م از قرار گرفتنِ

 و کرد به زندان گرفتبچة او را             مادرِ مِی را بکرد باید قربان .10

 تاش نکوبی نخست و زو نکِشی جان               ندانی گرفتبچة او را ازو 

 :شاهد ما در اینجا مصرعهای دوم و سوم است که برگردانِ آن به نثر امروزی چنین است

 ( 2م م. )و به زندان کرد گرفت[ باید]بچة او را  .11

  ( م م. )بگیریاو  توانی از بچة او را نمی .12

با  و  م مبا دانستنِ   است، 2م م که از فروعِ« گرفتار ساختن»در جملة نخست، معنیِ  

قابل ( به زندان کردن)و بافت معنایی ِجمله ( نبودِ متممِ ازی)توجه به بافت دستوری 

با توضیحات فوق و پس از بررسی معیار پنجم اکنون دالیل و . درک و دریافت است

اکنون باید استخراجِ . بدانیم گرفتنرا معنیِ اصلیِ   م مکافی در دست داریم تا شواهد 

اما از آنجا که این . شش معنیِ متمایزِ دیگرِ این فعل از معنی اصلی را نیز نشان دهیم

نیز هستند، باید نحوة استخراج معانیِ  الزم یا ناگذرمعنیهای متمایز شامل معانیِ فرعیِ 

که در  گرفتننخستین معنیِ . دیِ متناظرِشان را نیز نشان دهیمالزم از معنیِ متع

به شرح  51است، معنیِ شماره ( مصدر الزم)« .  ل.   مص»دارای برچسبِ  فرهنگ سخن

 : زیر است

 :گیر کردن؛ به جایی بند شدن. 51م

 . و پاره شد گرفتدامنش به گوشة میز  .11

فرایندِ تماتیک  (170:2001)گاکر به تعبیر الن یدادهای بیان شده در مثالهای فوقرو

یعنی )است  2، منفعل1مشارکی که در آن نقشِ نهاد -هستند، یعنی فرایندِ کمینة تک

توان مرتبط با حوزة امور  اما این فرایند تماتیک را می (. شود منبع انرژی تلقی نمی

ه عنوان ب(. 171:همان)نیروحرکتی تلقی نمود  هم دید، یعنی آن را نتیجة تعامل 1فعّال

تصور نمود که در آن گوشة  9توان نتیجة فرایندی عاملی را می( 10)مثال، رویدادِ جملة 

                                                           
1.
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4.
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بنابراین . و باعث پاره شدن آن گردیده است( 2م م)« گرفته»میز عاملی است که دامن را 

دانست الف و ب  1توان همانند شکلهای  و معانیِ مشابهِ آن را می 51طرحوارة تصوریِ م

 2م ماز  51بدین ترتیب انشعابِ م .فرایند تماتیک نتیجة فرایند عاملی استکه در آن 

را نیز از  گرفتنتوان استخراج سایر معانیِ الزمِ  شود و بر همین اساس می توجیه می

 .متناظرشان توضیح داد متعدیِمعنیِ 

 
 

 (172:2001 ،مأخوذ از النگاکر) 1شکل

 

 راج معانی فرعیاستخ -1

آن اصلی  از معنیِ گرفتناستخراجِ سایر معانیِ  ونگیگچ بخش به بررسی ایندر 

صلی قابل استخراج شویم که هر معنایی که مستقیماً از معنیِ ا یادآور می. پردازیم می

. به معنای متمایزِ دیگری برسد که از معنیِ اصلی مشتق شده است آن ردّ باید نباشد،

 .پردازیم تکِ این معانی می استخراجِ تک  به نحوة اکنون

 اثر گذاشتن . 9م م

ین دسته قرار ادر گرفتن  فعل برای فرهنگ بزرگ سخندر  ذکر شده از معانی تاشش 

      :اند از که عبارت گیرند می

 :  اثر مطلوب گذاشتنِ چیزی در کسی؛ مجذوب ساختن؛ تحت تأثیر قرار دادن. 6م

 .  دمانگیر میفیلم از همان اول  .19

 :کسی یا چیزی را زیر سیطره آوردن؛ بر کسی یا چیزی چیره شدن. 7م

 .زحمت راست شد ، بهگرفتکمرش را باد  .15

 :تحت تأثیر قرار دادن و آسیب رساندن. 92م

 .گرفتشبرق   .16

 :اثر کردن؛ مؤثر واقع شدن. 69م

 .گرفتهما حسابی  نقشة   .17

ایند تماتیکفر( الف)  
فرایند عاملی( ب) فرایند تماتیک( الف)   
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 :مورد توجه قرار گرفتن. 65م

 .نگرفتاید جور که ب آواز ما آن  .11

 :رونق یافتن  دارای رونق شدن؛. 66م

 .گرفتهبازارش حسابی   .14

هیچ یک از شواهدِ معانیِ مندرج تحت گروه   کنیم، چنان که در جمالت فوق مشاهده می

دارای متممِ ازی نیستند و لذا فرضِ اشتقاقِ مستقیمِ این معانی از معنی اصلی  9م م

است که مشکل  2م می، اشتقاقِ این معنی از فرضِ بعد. نماید طبیعی نمی  م میعنی 

در چارچوب . ای بیابیم از آن توجیه یا انگیزه 9م ماما باید برای استخراجِ . قبلی را ندارد

مفهومی و مجاز مفهومی، به   شناسی شناختی این انگیزه چیزی نیست جز استعارة معنی

 .آید توضیحی که در ادامه می

دانست « انتقال چیزی به قلمرو خود»توان  را میگرفتن که دیدیم، معنیِ اصلیِ  چنان

توجه، اکنون اگر استعارة . کنیم می« جلب»که برای اختصار، از این مفهوم تعبیر به 

انتقال یافته یا جلب شده، از  عنصرِرا در نظر آوریم،  ء فیزیکیِ متحرکی است شی

 . شود هم می« توجه»رهگذرِ بسط استعاری شامل 

: برسیم« اثر گذاشتن»یعنی  9م م، دو مجاز نیز درکارند تا به مذکوررة پس از استعا

« توجه کسی را گرفتن»دهد به جای  که به ما اجازه می 1«ذکر عامل و ارادة عمل»اول 

دهد  که به ما اجازه می 2«ذکر خاص و ارادة عام»و دوم، ( 6م)« کسی را گرفتن»بگوییم 

را به جای مطلقِ ( که نوعی تأثیر است« جهجلب تو»به معنی )« کسی را گرفتن»تا 

از یک استعاره و دو مجاز متشکل ای  بدین ترتیب با زنجیره. به کار ببریم« تأثیر کردن»

 :1رسیم می 9م مبه  گرفتنبه صورت زیر از معنیِ اصلیِ فعل 
 ←توجهِ کسی را گرفتن  («ذکر عامل و ارادة عمل»مجازِ ) ← «ء است توجه، شی»( استعاره)

 کسی را گرفتن( «ذکر خاص و ارادة عام»مجازِ )

 پوشاندن. 4م م

                                                           
1.  AGENT FOR ACTION 
2.  SPECIFIC FOR GENERIC 

است « اثر کردن» takeذکر این نکتة بینازبانی خالی از فایده نیست که در زبان انگلیسی نیز یکی از معانیِ فعل  .1

     :بینیم که در مثال زیر می

                                                                                            The skin graft failed to take. 
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معنیِ ذیل این در  گرفتنفعل رای ب فرهنگ سخن هفت معنی از معانی ذکر شده در

 :گیرند، به شرح زیر قرار میمتمایز 

 :پوشاندن. 11م

 .گرفته بودهای پنجره را  رنگی روی شیشه بخار کم .20

 :نپُر کردن؛ احاطه کردن؛ فراگرفت. 19م

 .گرفتههمة حیاط را   آب، .21

 :قرار دادن در پوشش، چهارچوب، و مانند آنها. 10م

 .ایم گرفتهمبلها را رویه  .22

 :احاطه کردن؛ محاصره کردن. 11م

 .گرفته بودنداو را میان خودشان  .21

 :بستن؛ مسدود کردن. 14م

 .گرفتیمیک ساعت طول کشید تا همة سوراخهاشان را  .29

 :مسدود شدن. 54م

 .رود آب پایین نمی ،گرفتهلوله  .25

 .گیرد میسوراخ   رود، هر وقت مستراح می .26

 :دچار کسوف یا خسوف شدن. 61م

 .آفتاب و ماهتاب است گرفتنِاندر تأویل نماز کسوف که به وقت  .27
 گرفتنیعنی معنیِ اصلی  2م ممستخرج از ( «نگاه داشتن»)  م مپیشتر دیدیم که 

درواقع استخراج غیرمستقیم آن را  ن دهیم،نشا را  م ماز  4م م اینک اگر استخراج. است

کنیم که گرفتنِ  توجه می( «نگاه داشتن»)  م م با دقت در. ایم از معنیِ اصلی نشان داده

مستلزم یا سببِ پوشاندنِ تمام یا بخشی [( در دست]ء  به معنیِ نگاه داشتنِ شی)شیئی 

« پوشاندن»به معنیِ  گرفتنل لذا به کار بردنِ فع. گردد می( ء بسته به اندازة شی)از آن 

از  4م ماست و بدین ترتیب، اشتقاقِ  1ذکر سبب و ارادة مسبَّبکاربردی مجازی از نوع 

 . شود ثابت می  م م

 وضع یا حالتی پیدا کردن. 1م م

قابل  11و  16دو معنی  ،گرفتنبرای فعل  فرهنگ سخنذکر شده در  از بین معانی

  .داندراج تحت این معنی متمایز هستن

                                                           
1. CAUSE FOR EFFECT 
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 :وضع یا حالتی را در خود به وجود آوردن؛ وضع یا حالت چیزی را پذیرفتن. 16م

پیش از آنکه مهربانو بتواند بر اضطرابی که به او دست داده بود غلبه کند و  .21

 : ...دستی کردم و گفتم من پیش... بگیردقیافة آرامی 

 مبتال شدن به بیماری یا وضعی ناگوار. 11م

 .هفته خوابیدم ، دوگرفته بودمحصبه  .24

دریافت »حاصل بسطِ استعاریِ معنیِ  2م ماشتقاق این گروهِ معنایی از معنیِ اصلی یعنی 

وضعیت، »استعارة در اینجا درواقع . انتزاعی استمفعول از مفعول ملموس به « کردن

 .برسیم 1م م به 2م م در کار است تا از «ء فیزیکی است شی

 فرض یا تلقی کردن. 6م م

در اینجا  گنجند که متمایز می در این معنیِ فرهنگ سخندر  گرفتنفعل یِ معنچهار 

 .کنیم ذکر می

 :پنداشتن، فرض کردن، تلقی کردن. 21م

 .گرفته بودمچقدر او را ساده   .10

ویژگی خاصی را در ساختن یا درست کردن چیزی مورد توجه قرار دادن و آن را . 16م

 :اعمال کردن

 .بگیرکمر شلوار را گشاد   .11

 :درک کردن؛ فهمیدن. 91م

 .، الزم نیست دیگر توضیح بدهیدگرفتممطلب را   .12

 :که آیین یا مراسمی را برگزار کردن، چنان. 50م

 .بگیردخواست جشن مختصری  می  .11

پیش از پرداختن به نحوة اشتقاق این معنی از معنیِ اصلی، الزم است علتِ قرار دادنِ دو 

مالحظه  16که در مثال م چنان. ح دهیمتوضی گروهاین را در  50و م 16معنیِ م

. است( گشاد، قطور)ه صفت در این معنی هموار گرفتنفعل مفعولِ  کنیم، متممِ می

مشابهِ مثالهای فوق  گرفتنزیر نیز هم از نظرِ نوع متمم و هم به لحاظِ معنیِ فعل  جملة

 :  است

 . آسان گرفته بودمعلم ریاضی امتحان را  .19

، با دانست« در نظر گرفتن»توان  میرا  19و  11، 10مثالهای  درگرفتن مشترکِ معنیِ 

 .است متناسب یا مالزم با آن ینظرگرفتن، مقرون به عملاین توضیح که در اینجا در
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فرض؛ ) 6م مدر گروه معناییِ ( «در نظر گرفتن»)، قرار گرفتنِ این معنی بیدین ترتب

 . توجیه کافی خواهد یافت( تلقی

در این معنی  گرفتناست، با این تفاوت که متممِ فعل  16بهِ منیز مشا 50معنیِ م

داللت بر مناسبت و آیین مربوط به آن در  واست ( جشن، عید، سوگ)همواره اسم 

و مقارن با « گیرند در نظر می»یعنی زمان معینی را برای آن مناسبت . دارد زمانی معین

سروکار عالقة مالزمت  مجاز بها نیز با لذا در اینج. کنند این مناسبت، آیینی را برگزار می

 :توان به صورت زنجیرة زیر نشان داد این تغییر معنی را می. داریم
 برگزار کردن (عالقة مالزمت مجاز به) <---در نظر گرفتن  <---( فرض کردن) 6گرفتن

دانیم  که می چنان. قابل استخراج است گرفتنچگونه از معنیِ اصلیِ  6م ماکنون ببینیم 

مفهومی از حوزة فیزیکی یا محسوس به حوزة ذهنی در بسیاری از زبانها متداول  گاشتِن

و  1تنایششناسی شناختی،  از منظر زبان(. 1440 ،سویتسر.  نگ از جمله)است 

 پیرامون خود به جهان اهل زبانسازی و نظم بخشیدن  کارکردهای آن قالبی برای مفهوم

در  graspدر تحلیلِ معانیِ ذهنیِ فعل ( 2010) 2ندردالکه نُ لذا چنان. آورد فراهم می

تا دستیابیِ ( 2م مو   م م)زبان انگلیسی آورده است، از گرفتنِ فیزیکیِ چیزی با دست 

کم در اینجا دست. تنها یک قدم فاصله است (یعنی فهمیدن آن)ذهنی به چیزی با مغز 

، لیکاف و جانسون.  از جمله نگ) 1ءاند ها شی اندیشه: سه استعاره در کار است

( 215:1444 ،؛ لیکاف و جانسون21:1440،سویتسر) 9ذهن، یک بدن است، (11:1410

به یاد »که در عبارت فعلیِ ( 20:1410، لیکاف و جانسون) 5فهمیدن، گرفتن استو 

 :است به خوبی نمایاناز فردوسی در مثال زیر « گرفتن

 بر تن کسی را بکَفت  وگر پوست         آن سخنها که رفت نگیری به یاد .15

 .شود یعنی معنیِ اصلی روشن می 2م ماز  6م م با این توضیحات نحوة استخراج

 انجام دادن. 7م م

  .استمعنیِ متمایز  این  تنها مصداقبه شرح زیر  فرهنگ سخن  51معنیِ شماره 

 :انجام دادن و به جا آوردن، چنان که روزه و وضو و مانند آنها را. 51م

 .گرفتروزه  .16

                                                           
1.
 embodiment 

2. 
Nordlund 

3. IDEAS ARE OBJECTS 
4. THE MIND IS A BODY  
5. UNDERSTANDING IS GRASPING  
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 .گرفتوضو  .17

در . شوند هر دو فعل مرکب محسوب می، وضو گرفتن وروزه گرفتن در مثالهای فوق، 

 گرفتنتنها دو فعل مرکب دیگر با فعل سبک در این مقاله های مورد استفادة ما  داده

از اِحرام اند  ین حوزة معنایی قرار دارد و عبارتافعلیِ آنها در  که عنصر پیش وجود دارد
احرام، }مجموعة اعضای فعلی یعنی  با نظر به این عناصر پیش. ارت گرفتنطه وگرفتن 

توان مصادیقی از  کنیم که هر چهار عنصر را می مالحظه می{ طهارت، وضو  روزه،

و  روزهآشکار است، اما برای  طهارتو  احراماین مفهوم در . وضعیت یا حالت تلقی نمود

توان آن را نیز  شکل خاصی از طهارت است، میاز آنجا که وضو . نیاز به توضیح دارد وضو

را داریم که در  ام امروز روزهبرای روزه هم جمالتی مانند . نمودوضعیت یا حالت تعبیر به 

( ام منتظرم، ایستاده) همانند یک وضعیت یا حالت 1روزه گرفتن، تعبیری« عملِ»آن 

اد شده با فعل سبکِ هر چهار عنصر ی( فرهنگ سخنبه شهادتِ )به عالوه . یافته است

( طهارت داشتن، وضو داشتن  احرام داشتن، روزه داشتن،)نیز فعل مرکب  داشتن

بر بنا تلقیِ این عناصر به عنوان وضعیتی که امکان دیگری است بر  گواهسازند که  می

فعلهای احرام گرفتن، بدین ترتیب . است« داشتن»، قابلِ «ء است وضعیت، شی»استعارة 
کنند بر پذیرفتنِ این وضعیتها و  داللت می وضو گرفتن وطهارت گرفتن   روزه گرفتن،

با توضیحات فوق نشان دادیم که  .گردد آنها می «داشتنِ»مجازاً بر عملی که منتهی به 

 2م ماز   1م مبا توضیحی که دربارة استخراج )و  1م م یعنی انجام دادن مستقیماً از 7م م

 . قابل اشتقاق است گرفتنعنیِ اصلیِ به طور غیر مستقیم از م( دادیم

 (شدن/ کردن)شروع . 1م م

زیرمجموعة این معنیِ متمایز  گرفتنبرای فعل  فرهنگ سخن از معانیِزیر دو معنی 

 .هستند

 :سیل و مانند آنها  که باران، برف، حادث شدن؛ پدید آمدن چنان. 62م

 .گرفتدفعه تگرگ  یک  .11

شروع = خوردن گرفت : رود به کار می« دن بهشروع کر»پس از مصدر به معنیِ . 79م

 :کرد به خوردن

 .وزیدن گرفتباد سختی   .14

                                                           
1.
 construal 
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توان  را می گرفتن  62م قریباً روشن است، زیرا در مثالت 62و  79ارتباطِ دو معنیِ 

دری افشار و همکاران، ص) فرهنگنامة فارسیگفتنی است . معنی کرد« آغاز شدن»

« آغاز شدنِ بارندگی»را ( در مقام مصدر الزم) تنگرفنی فعلِ امعیکی از ( 2214:1111

در  .را به عنوان مثالهای این معنی آورده است و برف گرفتن و باران گرفتنذکر کرده 

 نامه لغت. رو به روییم که کامالً زایاست گرفت+مصدربا ساخت ثابتی به صورت  79م
ثال زده است که م گرفتنافعال مرکب فراوانی را برای این معنیِ فعل ( 16121ص)

از هیزم کشیدن گرفتند، آمدن گرفتند، دمیدن گیرد، افسون اند  برخی از آنها عبارت
 خواندن گرفتند، باریدن گرفت، پالودن گیرد، رسیدن گیرد، چکیدن گرفت، ماهی

 .و دمیدن گیردخوردن گرفت، 

است  یمصدر ،گرفتن نِیکنیم که عنصرِ پیش مالحظه می های فوق هنمونبا تأمل در  

و یا مرکب انضمامی که در آن مفعول به ( آمدن گرفتندمانند )است الزم که یا بسیط و 

به  افسونکه در آن  افسون خواندن گرفتندمانند )مصدری متعدی منضم شده است 

لذا در این . باشد گرفتنتواند موضوع فعل  دیگر نمیلذا و ( منضم شده است گرفتن

. فعلی است دانست، همین عنصرِ پیشگرفتن وضوعِ فعلِ اگر بتوان عنصری را مها  نمونه

دانیم، مقولة دستوریِ مصدر، اسم است و به لحاظ معنایی در گروه اسم  چنان که می

از سوی دیگر اسمهای دال بر حالت و وضعیت . گیرد قرار می (در مقابل اسم ذات) معنی

فعلی را  توان این مصدرِ پیش میلذا . اند، مانند بیماری، آرامش و خشم نیز نوعاً اسم معنی

. به معنیِ پذیرفتن آن وضعیت است (1م م) گرفتنحالت یا وضعیتی تلقی کرد که فعل 

سازی شده توسط ستاک فعلی در مشتق از فعل است، فرایندِ نما اما از آنجا که مصدر

 . معنیِ آن آشکارا ظهور دارد

با آغاز آن فرایند است و بدین فعلی مالزم  مصدرِ پیش« وضعیتِ»بنابراین پذیرفتنِ 

نیز به طریق مجاز و به عالقة مالزمت، از « شدن/شروع کردن»یعنی  1م مترتیب، معنیِ 

اکنون که استخراج . قابل استخراج است 2م مو با یک واسطه از معنیِ اصلی یعنی  1م م

م شبکة معناییِ توانی را از معنیِ اصلیِ آن نشان دادیم، می گرفتنکلیة معانیِ متمایزِ فعل 

 . آن را به شکل زیر نشان دهیم
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 گرفتنشبکة معنایی . 9شکل

  نتیجه -6

از بین معانی متعدد  مند، با استفاده از معیارهای انگارة چندمعنایی اصول در این مقاله

، هشت معنی متمایز را استخراج و فرهنگ بزرگ سخندر  گرفتنذکر شده برای فعل 

همچنین پس از تعیین . کردیمبندی  طبقهذیل این هشت معنی معانی این فعل را  سایر

ر با سازوکارهایی همچون نشان دادیم که هفت معنی دیگ گرفتنمعنی اصلی یا اولیة 

 .اند مجاز و تبدیل طرحواره از این معنی قابل بسط یا اشتقاق استعاره،

  

 نابعم
 .سخنتهران، ، فرهنگ بزرگ سخن(. 1111)انوری، حسن 
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