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   1 معناشناسی قالبینظریه ر اساسب» خشک«هاي معنایی واژه بررسی رابطه میان قالب

  

  zolfa.imani.1985@gmail.com * زلفا ایمانی

  شناسی همگانی ي زبانادکتر

  

  :چکیده
اي که اگرچه  زبان همواره نوعی رابطه مفهومی بر قرار است به شیوههاي چندمعنايمیان واژه
شود، اما یک وجه ي متفاوتی از واژه چند معنا استنباط میهاي گوناگون معناهادر بافت

قالب معنایی که از کاربرد واژه یک   باهر یک از این معانی.  آن وجود داردمعانیاشتراك میان 
هاي معنایی اي که به قالبنظریه. یابد ارتباط میشود می2هدر یک موقعیت خاص برانگیخت

است که در ) 1985 ؛1982  الف و ب؛1977، 3فیلمور(پردازد نظریه معناشناسی قالبی می
خان استخراج شده مورد تحلیل قرار پژوهش حاضر که از پیکره بیجن هايیافتهچارچوب آن، 

هایی که دربرگیرنده این واژه بود له در پیکره، جمخشکبا جست و جوي . گرفته است
  مشخص شدن برايپس از آن، . هاي ِ با معنی یکسان حذف شدجملهسپس،  واستخراج 

هاي دربرگیرنده این واژه به گروه اسمی متناظر آن تقلیل ، جملهخشک مختلف 4هايآییباهم
هاي  معادلهاي گوناگون،آیی در باهمخشکهاي معنایی جهت دستیابی به قالب. یافت

هر معادل سپس، و شد هاي اصطالحات دو زبانه استخراج ها و فرهنگنامهانگلیسی آن از واژه
به دست آمده هاي معنایی  قالب،پایاندر  .مورد جست و جو قرار گرفت 5در پایگاه شبکه قالبی

هاي فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه میان قالب با یکدیگر مقایسه و چنین نتیجه شد که
    .شودمی تایید خشکمختلف معنایی 

21/4/1400: تاریخ پذیرش مقاله                                    10/4/1400: تاریخ دریافت مقاله   

                                                             
1 . Frame Semantics Theory 
2 . evoke 
3 . Fillmore 
4 . collocations 
5 . FrameNet 

  واژگان کلیدي
   معنایی قالب *

   معناشناسی قالبی *

   شبکه قالبی *

   چندمعنایی *

   خشک *
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  مقدمه. 1

هاي فیزیکی و انتزاعی آن زبان هاي گوناگونی براي اطالق به پدیدهاگرچه در هر زبان، واژه
شود ها یا رویدادها موجب میهیتی یا عملکردي برخی پدیدهوجود دارد، اما گاهی شباهت ما

هاي هر زبان معناي واژهلذا، . تا یک واژه براي اشاره به بیش از یک پدیده یا مفهوم کاربرد یابد
به عبارت دیگر، آنچه در استنباط گویشور . کند آن واژه تعیین می6معموالً بافت کاربرديرا 

ژه نقش دارد بافت آن است و بدون در اختیار داشتن بافت که خود زبان از معنا و مفهوم هر وا
 برخوردار است، تعیین 9بافت فرهنگی و 8، بافت اجتماعی7از انواع گوناگونی همچون بافت زبانی

    10در واقع، این بافت است که از چندمعنایی. پذیر نیستمعناي دقیق و قطعی واژه امکان
، منظور از چندمعنایی یک رابطه مفهومی )2000 (11تعریف فینچمطابق با . کندزدایی میابهام

 از بیش از یک معنا برخوردار است و الزم است این رابطه 13 یا واژه12است که در آن یک کلمه
 که در آن دو واژه داراي صورت نوشتاري یا آوایی یکسان هستند متمایز 14نامیمفهومی از هم

کند واژه  با رابطه مفهومی چندمعنایی ارائه میدر رابطه) 2000(مثالی که فینچ . گردد
  :شودمیپنج معنا از آن استنباط این  است که طبق اظهارات وي flightانگلیسی 

1) The power of flying 

2) An air journey 

3) A series of steps 

4) A digression 

5) A unit of the air force 

                                                             
6 . context of use 
7 . linguistic context 
8 . social context 
9 . cultural context 
10 . polysemy 
11 . Finch 
12 . word 
13 . lexeme 
14 . homonymy 
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نوعی رابطه معنایی میان هر پنج مورد فوق  ، دهدنشان می) 5(تا ) 1(هاي گونه که نمونههمان
  .  استپرواز که دربرگیرنده مفهوم دارد رویدادي این رابطه اشاره به کهوجود دارد 

، )1384(به عقیده صفوي . ها با مفاهیم چندمعنا کم نیست نیز تعداد واژهدر زبان فارسی
، چراغ روشنهایی از قبیل که در ترکیب است روشناي از چندمعنایی در فارسی واژه نمونه

هاي مطرح شده توسط در نمونه.  قابل مشاهده استمساله روشن و آبی روشن، هواي روشن
 ساخته شده است نوعی وضوح و روشنهایی که با صفت وي، وجه اشتراك تمام ترکیب

   .شفافیت است که در هر یک وجود دارد
الف 1977(استاي رویکرد معناشناسی قالبی فیلمور  در رکهواژه چندمعناي پژوهش پیش ِ رو 

وي که شبکه قالبی نام دارد مورد 15گیري از پروژه برخط ِ و با بهره) 1985، 1982، و ب
هاي متعدد، معانی مختلفی از آن  است که در بافتخشکمطالعه و بررسی قرار گرفته صفت 

در رویکرد . شودرانگیخته میهاي مختلفی از آن بو به موازات هر معنا، قالباستنباط 
هاي زبان دارد مطرح معناشناسی قالبی، بافت را در مفهوم قالب که اشاره به بافت کاربردي واژه

  :شود پژوهش به این شکل بیان میفرضیهبر این اساس، . کنندمی
  .وجود داردرابطه هاي معنایی واژه خشک میان قالب
ابتدا نظریه معناشناسی قالبی معرفی شود تا به  پژوهش، الزم است مودن فرضیهزپیش از آ

  . معنایی مشخص و تبیین گردددنبال آن مفهوم قالب

   نظریه معناشناسی قالبی-1- 1

توان گفت قالب کنند، میاز قالب ارائه می) 1985 (16شمیتامطابق با تعریفی که ریچاردز و 
شود و آن واحدهاي معنایی  می نامیدهscriptاي دیگر براي اطالق به آن چیزي است که واژه

به . دگردعمالی است که به موقعیت خاص مرتبط میدادها و اَویاست که متشکل از توالی ر
گردد که توان در نظر گرفت که به دانش ما از این امر باز می را میقالب رستورانعنوان مثال، 

راي مشتري غذا تهیه شود، بکنند، آشپزي میرستوران مکانی است که در آن خدمه کار می
کند، دهد، آن را صرف مینشیند، غذاي خود را سفارش میشود، مشتري در پشت میز میمی

                                                             
15 . framenet.icsi.berkeley.edu 
16 . Richards & Schmidt 
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     دانش افراد از این قالب ما را در درك جمالت زیر یاري . رودپردازد و میاش را میهزینه
  :رساندمی

  .رداخت و رفت  شب صورتحساب را پ8در ساعت . به رستوران رفت.  گرسنه بودنانسی

کند با این تفاوت که تعریف خود نیز تعریفی مشابه از قالب ارائه می) 188: 2003 (17کریستال
  : دنمای آغاز می18را از دستور حالت

کنند قالب هایی که بافت ساختاري فعل را تعیین میدر دستور حالت، آرایش حالت.........«
براي فعل در نظریه مذکور، عبارات کوتاه شده هاي واژگانی در مدخل. شود نامیده می19حالت

 کنند کههاي حالت را تعیین میاي از قالبشوند که مجموعه نامیده می20هاي قالبمشخصه
ها ساختارهایی ، قالب21در نظریه معنایی. گیرندقرار می] مجموعه[ گوناگونی در آن هايفعل

   اي با مدنظر قرار دادنهاي کلیشهترا پیرامون انواع اشیاء و موقعی] ما[هستند که دانش 
  »نمایندکنند کدگذاري  می آن ایفا می22هایی که اجزا یا مشارکاننقش

 نظامی از مفاهیم است که درك آن قالب وابسته به قالب، منظور از )1996 (23به عقیده پتراك
مفاهیم شود، کلیه ضمن اینکه زمانی که به مفهوم خاصی اشاره می. درك کل آن نظام است

  . گرددمرتبط با آن مفهوم به ذهن متبادر می
مطرح نموده است ) 1986( که فیلمور 24هاي حالتقالب رابطه مستقیمی با مفهوم قالبمفهوم 

کند هایی که فیلمور مطرح میترین قالبشدهترین و در عین حال شناختهیکی از رایج. دارد
 و فروشنده، خریدار، کاالي مورد معاملهقبیل که در آن عناصري از  است 25قالب معامله تجاري

پتراك به اعتقاد . اندموسوم26به عناصر قالبی —شودمبلغی که بابت کاال رد و بدل می—پول
 و امثال فروختن، خریدن، پرداخت کردن، خرج کردنهایی از جمله ، این قالب با فعل)1996(

                                                             
17 . Crystal 
18 . Case Grammar 
19 . Case Frame 
20 . Frame Features 
21 . Semantic Theory 
22 . participants 
23 . Petruck 
24 . case frames 
25 . Commercial transaction Frame 
26 . Frame Elements 
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 را کانون اصلی توجه و عناصر کاال و رخریدا، عناصر قالبی خریدن چرا که فعل آن ارتباط دارد
، فروختنبه طور مشابه، با فعل . دهدزمینه و به دور از ذهن قرار می را در پسپول و فروشنده

 به حاشیه پول و خریدارشود و عناصر درنگ به ذهن متبادر می بیکاال و فروشندهعناصر قالبی 
  . رودمی

در . شوندهایشان تعریف می با توجه به قالب27یهاي معنای، نقش)2008(به اعتقاد فیلمور 
-شود و سپس نقش معنایی مرتبط با آن قالب مشخص میواقع، ابتدا قالب معنایی معین می

  . گردد
مور، وي را بر آن داشت تا ل فی28هاي معنایی و گسترش نظریه دستور حالتتوجه به نقش

. شناسی نمایدا وارد عرصه زبانر) 1985، 1982،  الف و ب1977(نظریه معناشناسی قالبی 
اي که دستاورد مهم و بزرگ آن ایجاد یک پایگاه اینترنتی مبسوط و یک منبع واژگانی نظریه

این پروژه را موسسه بین . پروژه شبکه قالبی: است زبان انگلیسی 29هاي قاموسیبراي واژه
ده و از آن زمان تا کنون به  راه اندازي کر1997 در دانشگاه برکلی در سال المللی علوم رایانه

پروژه شبکه . شودبار به روز رسانی میهاي آن افزوده شده است و هر چند وقت یکتعداد داده
گردد که هم به صورت دستی و هم به روش  محسوب مییواژگانه قالبی یک پایگاه داد

کاربرد بالفعل نویسی شده در واقع چگونگی هاي حاشیهشود و نمونهنویسی میماشینی، حاشیه
  ).پایگاه اینترنتی شبکه قالبی (دهدهاي زبان انگلیسی را نشان میواژه

یک پایگاه این پروژه، که از این لحظه به بعد از آن تحت عنوان شبکه قالبی یاد خواهیم کرد، 
دربرگیرنده که ) http://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal(اینترنتی است 

 در این شبکه 30ست که هر یک با برچسب واحد واژگانی اهاي دستوري زبان انگلیسیمقوله
هر واحد واژگانی داراي یک یا چند قالب است که در ذیل برچسب قالب قابل . درج شده است
یسی که براي صورت ساده  در زبان انگلDryتر شدن مطلب، واژه براي روشن. مشاهده است

آن در مفهوم صفت یک قالب و در مفهوم فعل سه قالب وجود دارد را بر اساس آنچه در شبکه 
 :دهیم نمایش می1درج شده است در جدول 

  

                                                             
27 . semantic roles 
28 . case grammar 
29 . lexical words 
30 . Lexical Unit 
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   در شبکه قالبیDryهاي واژه قالب. 1جدول 
Frame  Lexical Unit 

Being_dry  dry.a  
Cause_to_be_dry  dry.v  

Preserving  dry.v  
Becoming_dry  dry.v  

      

اي است که چنانچه قالبی در آن از بیش از یک کلمه تشکیل الگوریتم شبکه قالبی به گونه
 سطح کلمه است از یکدیگر زتر اینیاي که پاشده باشد، تک تک کلمات آن قالب با خط تیره

له دستوري هر واحد افزون بر این، مقو). 1موارد اول، دوم و چهارم در جدول (شوند جدا می
شود و واژگانی در سمت راست آن واژه با حرف اول آن مقوله به صورت کوچک نوشته می

دهنده آن  نشانa، حرف 1در جدول . کنداش جدا میاي ما بین آنها، آن واژه را از مقولهنقطه
لت هاي پیش از خود دال بر فعل بودن واژهv از مقوله صفت است و حرف Dryاست که واژه 

  . دارد
هاي مندرج عبارتابتداي نام هر قالب با حرف بزرگ نوشته شده است و الزم به ذکر است که 

اي باز  قابلیت کلیک شدن دارد و با کلیک بر روي هر قالب، صفحهFrameدر ذیل برچسب 
با کلیک بر قالب به عنوان نمونه، . شود که اطالعات مرتبط با آن قالب را در بر داردمی

Becoming_dryنشان داده شده 2شود که محتواي آن در جدول اي گشوده می صفحه 
  :است

  
   در انگلیسیDry فعل براي Becoming_dryمحتواي قالب . 2جدول 

Lexical 
Units  

Frame-
frame 

Relatio
ns  

Non-Core FE  
Cor

e 
FE 

Definiti
on  Frame 

dehydrate
.v; dry 
up.v; 

Inherits 
from: 

Transiti

 
Circumstances; 

concessive; 

Enti
ty  

An 
entity 
loses 

Becoming_
dry  
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dry.v; 
exsiccate.

v  

on to a 
quality 

 
Is 

inchoati
ve of:  

Being_d
ry  

Degree; 
Manner; 

Particular_itera
tion; 

Place; 
Time 

  

moistur
e with 

the 
outcom

e of 
being in 

a dry 
state  

  

تدا تعریفی از قالب مربوطه ارائه شده و سپس عنصر قالبی ، از سمت چپ اب2مطابق با جدول 
الزم . ، روابط قالب به قالب و واحدهاي واژگانی مطرح شده است32، عناصر قالبی فرعی31اصلی

به ذکر است که هر یک از موارد فوق الذکر در شبکه قالبی ذیل دیگري درج شده است و صرفاً 
 در مقاله حاضر نمایش داده 2صورت جدول خیره نمودن فضا، به ذجهت سهولت بررسی و 

منظور از عناصر قالبی اصلی آن عنصر یا عناصري است که بدون حضور آن، قالب . شده است
معنایی ناقص خواهد بود و منظور از عناصر قالبی فرعی آن دسته از عناصري است که یا حضور 

را که معنا و مفهوم قالب بدون آشکار ندارند و یا اگر دارند ضرورتی در آشکار شدنشان نیست چ
نا گفته نماند که تعداد عناصر قالبی . حضور آشکار این عناصر نیز قابل استنباط و کامل است

اصلی و فرعی در واحدهاي واژگانی مختلف متفاوت است و چنین نیست که هر واحد واژگانی 
       ).     2جدول  (همواره شامل یک عنصر قالبی اصلی و بیش از یک عنصر قالبی فرعی باشد

تر کوچک اي که قالبهاست به گونهمنظور از روابط قالب به قالب، رابطه وراثت میان قالب
، انتقال از یک وضعیت به یک وضعیت 2در جدول . بردتر را به ارث میهاي قالب بزرگویژگی

     شود آید که در آن شیئی که خشک میدیگر نوعی رابطه قالب به قالب به حساب می
 را دریافت قالب خشکهاي دهد و ویژگی را از دست میمرطوب قالبهاي مرتبط با ویژگی

هاي معنایی کند و منظور از واحدهاي واژگانی که در انتهاي جدول درج شده است مترادفمی
ه ب. ترین رابطه معنایی را با واحد واژگانی مندرج در آن قالب دارندهایی است که نزدیکیا فعل

 که همگی از مقوله exsiccate و dehydrate ،dry up ،dryهاي عبارت دیگر، واژه
 که dryهایی هستند که بیشترین ارتباط معنایی را با قالب دستوري فعل است داراي قالب

                                                             
31 . Core Frame Element (FE Core) 
32 . Non-Core Frame Elements (Non-Core FE) 
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 قالب 1000هاي معنایی به بیش از در طول زمان، تعداد قالب. خود از مقوله فعل است دارند
از [ها واقعاً موارد مجزا لبی براي نشان دادن این حقیقت که این قالبشبکه قا. رسیده است

اي از نیستند، سیستم مفصلی از روابط قالب به قالب را ایجاد نموده است که شبکه] یکدیگر
راپنهوفر و (هاي دیگر است اي از قالبها نمونهکند که در آن برخی قالبهایی را تولید میقالب

  ).386: 2017، 33همکاران
مفاهیم هایی که تا کنون با مد نظر قرار دادن نظریه معناشناسی قالبی پژوهشبه در ادامه، 

   . پردازیماند میزبانی را مورد مطالعه قرار داده
   پیشینه پژوهش-2- 1

هاي زیادي در راستاي نظریه معناشناسی قالبی در زبان فارسی انجام شده که کنون پژوهشتا
از میان آثار پژوهشگران . هاي دستوري این زبان پرداخته است از مقولههر یک به بررسی یکی

  :ترین تا اخیرترین به شرح زیر استترین آنها به ترتیب از قدیمیایرانی، برجسته
تا آنجا که نگارنده اطالع دارد، اولین پژوهشی که با مد نظر قرار دادن رویکرد معناشناسی 

است که در آن واژگان زبان ) 1393(ه مقاله گندمکار صورت گرفتدر یک دهه اخیر قالبی 
او در مقاله خود میزان کارایی نظریه معناشناسی قالبی . فارسی را مورد تحلیل قرار داده است

هاي زبان فارسی در را براي زبان فارسی آزموده و به این نتیجه دست یافته است که اغلب فعل
وي همچنین . اندارد متعددي با یکدیگر تلفیق شدهبینی نشده و در موهاي فیلمور پیشقالب

هایی است که بر کننده نوع جملههاي پیرامونشان تعیینمعتقد است نوع درك افراد از صحنه
  . دنکنزبان جاري می

اند که در آن به بحث ، نایب لوئی و همکاران پژوهشی انجام داده1394پس از آن، در سال 
اند که مفاهیم ذهنی  و چنین اذعان داشتهاند فارسی پرداختهپیرامون شبکه قالبی در زبان

ضمن این که شبکه قالبی را . یابندها هستند که در واحدهاي واژگانی بازنمود میهمان قالب
هاي شناسیآن را در تدریس زبان و تولید هستانو بازنمود واژگان ذهنی گویشوران تلقی کرده 

   .  اندگوناگون کارآمد دانسته
موسوي ( پژوهش دیگري است که در همان سال انجام شده است دیدنهاي فعل بررسی قالب
    هاي  آنان در مطالعه خود به بررسی تفاوت معنایی ظریف میان واژه).1394و همکاران، 

                                                             
33 . Ruppenhofer et al. 
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  هاي لغت نادیده گرفته اند که این تمایزها از سوي فرهنگمعنا پرداخته و بر این عقیدههم
هاي میان  را پیدا نموده و روابط و تفاوتدیدنهاي معنایی فعل ن بر این، قالبافزو. شودمی

هاي  را همراه با قالبنگاه کردن و مشاهده کردن، تماشا کردنهایی نظیر این فعل و فعل
اي که اند که رابطهمعنایی هر یک از پایگاه شبکه قالبی استخراج کرده و به این نتیجه رسیده

 دیدنوجود دارد عامل ایجاد چندمعنایی فعل » دیداري- ادراکی«متعدد با قالب هاي میان قالب
  . شده است

 انجام داده و 1395است که حسابی در سال ی  پژوهشخوردنهاي معنایی فعل ررسی قالبب
    و با بررسی هاي معنایی این فعل را در زبان فارسی به تفصیل بر شمرده استتعداد قالب

 قالب مختلف معنایی براي این فعل 26لف این فعل در فارسی، به تعداد هاي مختآییباهم
  . مشخص نموده است

 در زبان فارسی بر پایه نظریه فیلمور پژوهش دیگري است گرفتنتوجه به روابط معنایی فعل 
  .اندهمت گماشتهبه انجام آن ) 1396(فر و همکاران که دالرامی

بر پایه شبکه قالبی هاي بیرونی را واژهي معنایی اندامها، اجدادي و رضوي قالب1397در سال 
  .اندبررسی و تعیین نموده

هاي متعددي توسط برخی پژوهشگران انجام شده است که در ادامه به ، پژوهش1398در سال 
  :پردازیمشرح آن می
معنایی ، بررسی هم)موسوي و ذبیحی( در فارسی و انگلیسی سرقتهاي معنایی بررسی قالب

، بررسی )موسوي(هاي دیداري میان چهار زبان فارسی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی ر فعلد
، طراحی و تولید فرهنگ دو زبانه )موسوي و عموزاده (دستهاي ساخته شده با آیی واژهباهم

دهقان و  (شکستنهاي معنایی فعل و تعیین قالب) امرایی و همکاران(راهنمایی و رانندگی 
  . انجام شده است1398هایی است که در سال  پژوهشاز جمله) کرمی

 مقاله از سهاخیرترین پژوهشی که در چارچوب نظریه معناشناسی قالبی فیلمور انجام شده 
 رفتن و آمدنهاي حرکتی هاي معنایی فعل قالبتعیینایمانی و متولیان است که به ترتیب در 

 2020(دو زبان فارسی و انگلیسی در  حرکتیهاي فعل  معناییهاي قالبمقایسهو ) 1399(
اند که این دو در هر سه مطالعه خود به این نتیجه دست یافته. صورت گرفته است) الف و ب

هاي حرکتی داراي قالب معنایی نیست چرا که واحد واژگانی شبکه قالبی براي تمام فعل
هاي حرکتی که ه از فعلافزون بر این، براي آن دست. ها را ثبت نکرده استمرتبط با این فعل
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را روي عنصري به غیر از فعل » مسیر«و مولفه شوند  نامیده می34هاي مسیرنمادر فارسی فعل
ضمن این که . باشدکنند، فاقد واحد واژگانی و درنتیجه فاقد قالب معنایی میکدگذاري می

از . باشدعنایی می نیز شبکه رفتار مشابهی داشته و فاقد قالب م35نماهاي شیوهبراي برخی فعل
نما و مسیرنمایی که جاي آن در هاي حرکتی شیوهرو، قالب معنایی براي آن دسته از فعلاین

     .   شده استپیشنهادپایگاه شبکه قالبی خالی است از سوي این دو پژوهشگر 
 بخش است که سازماندهی مطالب در آن بدین شرح 4این مقاله از ابتدا تا انتها مشتمل بر 

در . شده استها به تفصیل مطرح بندي و تحلیل داده، روش گردآوري، طبقه2در بخش : تاس
 در خشکهاي مختلف صفت چندمعناي آییکه مشتمل بر باهمهاي پژوهش ، یافته3بخش 

هاي هر یک ارائه  مرتبط با قالبهايلودر جدهاي معنایی هر یک فارسی است به همراه قالب
-گیري حاصل از این بحث می به نتیجه4بخش . قرار گرفته استحلیل تمقایسه و مورد و شده 

   .شده استپردازد و در پایان فهرست منابع مورد استفاده در این تحقیق ذکر 

  روش پژوهش. 2

 که از بود خشکي دربرگیرنده واژه جمله 600مشتمل بر در آغاز هاي پژوهش حاضر داده
جمله غیر تکراري به دست آمد  37این میان، به تعداد از . بودخان استخراج شده پیکره بیجن

ها به این صورت بوده که در بخش جست و روش گردآوري داده. در مقاله درج شده استکه 
 وارد شد و سپس کلیه جمالتی که این واژه در آنها مطرح شده بود خشکجوي پیکره، واژه 

که بسامد وقوع باالیی داشتند ي از میان جمالت استخراج شده، جمالت تکرار. استخراج شد
هاي کاربردي حذف شد و تنها آن دسته از جمالتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که بافت

از  در هر یک خشک که واژه هاي مختلفیسپس با توجه به بافت. متفاوتی با یکدیگر داشتند
 فرهنگ فارسی به  در آن بافت با استفاده ازخشکبه کار رفته بود، معادل انگلیسی آنها 

نظري تیموري، (و فرهنگ اصطالحات فارسی به انگلیسی ) 1386(انگلیسی آریانپور و آریانپور 
جهت پس از آن، . مورد جست و جو قرار گرفت و یادداشت شد) 1337 و اردشیرجی، 1386

ان به عنو ، آن معادلهاي انگلیسی به دست آمدهمعادلهاي معنایی هر یک از دستیابی به قالب
معنایی تعریف شده براي هر واحد ) هاي(تا قالبواحد واژگانی در پایگاه شبکه قالبی وارد شد 

                                                             
34 . path verbs 
35 . manner verbs 
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 و هاي استخراج شده از شبکه با یکدیگر مقایسه شدقالبپایان، در . واژگانی به دست آید
    .  صورت گرفت آنتحلیل

  ها و تحلیل یافته. 3

 خشکارت است که هر یک در برگیرنده واژه  عب37هاي مندرج در این مقاله مشتمل بر یافته
  :باشدمیقابل مالحظه ) 43(تا ) 6(است که در ادامه از شماره 

  خشکبیابان ) 6(

  زدنخشک  از تعجب )7(

   شدن لبخند روي لبخشک )8(

   کردن هواخشک روش )9(

  خشک کشور آفریقایی )10(

  خشک هواي تمیز و )11(

   یخ زدهخشک آوند )12(

  خشک درخت )13(

   و بی احساسخشک صورت )14(

   کردنخشک با حوله )15(

   شدنخشک چشم به در )16(

  خشک شیر )17(

  خشک چرم )18(
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  خشک تر و )19(

  خشک مزاج گرم و )20(

  خشک هواي گرم و )21(

   و بی روحخشک )22(

  خشک چاي )23(

  خشکهاي  لب)24(

   و زنندهخشک فضاي )25(

   کلیساخشک تعالیم )26(

  ناپذیر و انعطافکخشهاي  روش)27(

  خشکهاي  سرفه)28(

  خشک شیرینی )29(

  خشک رودخانه )30(

   و خالیخشک سالم )31(

  خشک نان )32(

  خشک ناخن )33(

  خشک پوست )34(

  خشک انجیر )35(
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   و متعصبخشک آدم )36(

  خشک یک تکه چوب )37(

   و نپختهخشک لهجه )38(

   سیاسیخشک متون )39(

  ي باطلها و اندیشهخشک مغزهاي )40(

  خشکهاي  برگ)41(

  خشک میوه )42(

  خشک گلوي )43(

 خشکحاکی از آن است که از صفت ) 43(تا ) 6( هايدر نمونهخشک هاي واژه بررسی ترکیب
هاي معنایی مختلفی هایی، قالب که در نتیجه چنین استنباطشودمیمعانی متفاوتی استنباط 

 در مقابل خشک، صفت پوست خشک وصفی به عنوان مثال، در ترکیب. دگردبرانگیخته می
، پوست خشککند و منظور از گیرد که در واقع به نوع پوست اشاره می قرار میچربصفت 

آدم خشک و حال آنکه در ترکیب . پوستی است که میزان چربی و رطوبت آن کم است
ه کند که جدي و سختگیر است و یا افکار متعصبان به فردي داللت میخشک، صفت متعصب

  . پرورانددر سر می
 در چرم خشکگیرد چرا که منظور از  قرار میطبیعی در تقابل با خشک، )18(در ترکیب 

کشور ، )10(در نمونه .  وجود داردچرم طبیعی است که در مقابل آن چرم مصنوعیصنعت، 
شود که اراضی آن لم یزرع و فاقد بارندگی است و یا بارندگی در  به کشوري اطالق میخشک

افزون بر این، در وصف هر سرزمین بایر و بیابان مانند نیز لفظ . افتدآن به ندرت اتفاق می
  .رود به کار میخشک

توان پیوستاري را براي معانی دهد که مینشان می) 43(تا ) 6(هاي بررسی نمونهبه عالوه، 
 سر دیگر گوناگون واژه خشک قائل شد که در آن یک سر پیوستار شفافیت معنایی زیاد و
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رودخانه هایی نظیر  در عبارتخشکبه بیانی دیگر، واژه  .پیوستار تیرگی معنایی زیادي دارد
 در این خشک بیشترین شفافیت معنایی را دارد چرا که منظور از هواي گرم و خشک و خشک

 است که بالفاصله در ذهن هر خشکترین معناي ، رایجعبارات همان معناي اولیه و در واقع
هر آنچه که مرطوب نیست خشک یعنی : شودزبان برجسته میزبان یا انگلیسیشور فارسیگوی

آدم خشک و ، خشکناخنهایی از جمله حال آنکه، در عبارت). 142: 1992آکسفورد، (
توان به مفهوم کل عبارت هاي آن نمی، از مجموع معناي واژهتعالیم خشک کلیسا  ومتعصب
     .  باشدهایی میآییعاري بودن کاربرد خشک در چنین باهم علت این امر استکه پی برد

است که یک ساختار اصطالحی ) 33(هاي یاد شده، بیشترین تیرگی معنایی مربوط به در مثال
در مقابل، بیشترین شفافیت . رود و در اطالق به افراد خسیس به شمار می استدر زبان فارسی
 به 2گونه که در بخش همان .توان یافتمی) 42(و ) 32(، )30(، )13(، )10(، )6(معنایی را در 

یابی شد تا امکان دسترسی به  به انگلیسی معادلخشکهاي آن اشاره شد، هر یک از ترکیب
 ترکیب مطرح 37 هر یک از 3جدول . قالب معنایی آن از طریق پایگاه شبکه قالبی میسر گردد

  :دهدنمایش میک میشده را همراه با معادل انگلیسی آن به تصویر
 

  43 تا 6هاي هاي انگلیسی واژه خشک در ترکیبمعادل. 3جدول 
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dry 

شیر 
خش
  ك

infant 
formula 

فضاي 
خش

ك و 
  زننده

annoying 
situation  

پوس
ت 
خش
  ك

dry skin  

کشور 
آفریقا
یی 
خش
  ك

a desert-
like 

African 
country 

چرم 
خش
  ك

artificial 
leather 

تعالی
م 
خش
ك 
کلی
  سا

strict 
instructio

ns of 
church  

انجیر 
خش
  ك

dried fig  

هواي 
تمیز 

و 

clean 
and dry 
weather 

تر و 
خش
  ك

the dry 
and the 

wet 

روش
هاي 
خش

inflexible 
methods  

آدم 
خش

ك و 

a 
dogmati
c person  
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خش
  ك

ك و 
انعطا
ف 

  ناپذیر

متع
  صب

آوند 
خش
ك 
یخ 
  زده

a frozen 
branch 

مزاج 
م و گر

خش
  ك

hot palate 

سرفه 
هاي 
خش
  ك

dry 
coughs  

یک 
تکه 

چوب 
خش
  ك

a piece 
of 

withere
d  wood  

درخ
ت 
خش
  ك

a dried 
up tree 

هواي 
گرم و 

خش
  ك

hot and 
dry 

weather 

شیر
ینی 
خش
  ك

muffin  

متون 
خش
ك 
سیا
  سی

austere 
political 

texts  

مغزها
ي 
خش

ك و 
اندی
-شه

هاي 
  باطل

stiff 
thoughts 

نعنا 
خش
  ك

dried 
mint 

leaves 
       

میوه 
خش
  ك

dry fruit 
گلوي 

خش
  ك

a dry 
throat          

رودخا
 dry riverنه 

لهجه 
خش

awkward 
accent          
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خش
  ك

ك و 
  نپخته

  

هاي معنایی پیشنهادي شبکه قالبی براي ، قالب)3(هاي انگلیسی جدول حال با توجه به معادل
  :شاهد هستیم) 4(هر معادل را در جدول 

 
 خشکهاي معنایی واژه قالب. 4جدول 

معادل   قالب معنایی  معادل انگلیسی
  قالب معنایی  انگلیسی

barren land  Being_dry  dry river  Waterless  
sudden 

disappearing 
of smile  

Sudden_disappearing  stingy  Stingy  

a desert-like 
African 
country  

Dry_spell  dried fig  Juiceless  

stiff thoughts  Sanctimonious  hot 
weather  Moisture less  

expressionless 
face  Unfeeling  

a piece of 
withered 

wood  
Lack_of_softness  

infant formula  Infant_formula  
wait for 
someone 
for a long 

time  
Expectation  

artificial 
leather  Breakable  

austere 
political 

texts  
Austere  
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dry cough  Without_mucus  awkward 
accent  Awkwardness  

muffin  Without_cream  dried up 
tree  Fruitless  

  

در زبان خشک حاکی از این حقیقت است که صفت ) 4(هاي جدول بررسی و مقایسه داده
 قالب معنایی مختلفی که در عین متفاوت بودن به یکدیگر مرتبط هستند را به 18 فارسی

آید هاي معنایی به دست مینکته قابل توجه دیگري که از مقایسه قالب. کندن متبادر میذه
هواي گرم و به عنوان مثال، در . فقدان یک یا چند مشخصه: هاستوجه اشتراك تمام قالب

، فقدان بارندگی،  کشور آفریقایی خشک، فقدان چربی، در پوست خشک، فقدان آب، درخشک
   ، فقدان مواد روغنی و غلیظ مشاهده شیرینی خشکرطوبت و در ، فقدان  گلوي خشکدر
  .شودمی

       ها بر  در ترکیب با دیگر واژهخشکهایی که واژه بایستی توجه داشت که از میان قالب
یکی قالب مرتبط با . ها داردانگیزد، دو قالب وجود دارد که تفاوت چشمگیري با سایر قالبمی

 است که به چشم به در خشک شدن دیگري قالب مربوط به  است وناخن خشکترکیب 
با وجود این، آنچه در هر دو قالب یاد شده حائز . باشد میExpectation و Stingyترتیب 

در نگاه . روندهاي اصطالحی زبان به شمار میهاست که هر دو ساختاهمیت است نوع ترکیب
 خشکارتباطی به معناي معناشناختی رسد که هر دو اصطالح مزبور اول چنین به نظر می

، ناخن خشکیابیم از آنجا که مترادف اصطالحی نداشته باشند، حال آنکه با اندکی دقت در می
باشد و احتماالً نوعی پیشینه  میچکدآب از ناخنش نمیساختار اصطالحی دیگري همچون 

ناخن  ادعا نمود که در توان چنین بنابراین، می،تاریخی در وراي این دو اصطالح وجود دارد
  .  به شیوه تلویحی مطرح شده استکه نیز فقدان رطوبت یا آب وجود دارد خشک

در انتظار از راه رسیدن کسی بودن به مدت  که منظور از آن چشم به در خشک شدندر مورد 
رسد از آنجا که هر شیئی یا موجودي که داراي توان گفت به نظر میباشد، می میطوالنی
حرکت قرار گیرد به استفاده و بیچنانچه به مدت طوالنی در مکانی راکد، بیاست حیات 

چشم به در خشک رود، این امر سبب شده تا میان افتد و از بین میشود، میتدریج خشک می
، چشم به در خشک شدنبه عبارت دیگر، عبارت .  و این رویداد نوعی شباهت برقرار شودشدن
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چرا  .ساخته شده است خشک مبناي معناي حقیقی و معناشناختی واژهاي است که بر استعاره
 Time isبه عنوان نمونه، جمله . شودکه گاهی اصطالحات بر مبناي استعاره ساخته می

running outاستعاره است به این .  یک ساختار اصطالحی و در عین حال استعاري است
 Timeشود که بین ه چنین احساس می قادر به دویدن نیست اما در این جملTimeعلت که 

افزون بر این، این . و انسانی که به سرعت در حال دویدن است نوعی شباهت بر قرار شده است
توان به معناي هاي آن نمیجمله نوعی اصطالح است به این دلیل که از معناي تک تک واژه

وقت له این است که منظور از این جم. )224؛ 1992آکسفورد،  (کل آن دسترسی پیدا نمود
 .زیادي وجود ندارد

هاي زبان و خلق اصطالحات آن زبان مستلزم پژوهش بررسی پیشینه معانی استعاري ِ ساخت
 . بحث پیرامون آن از حوصله مقاله حاضر خارج استکهمجزایی است 

    وجود دارد این است که تعدادخشک هاي معنایی واژه نکته دیگري که در ارتباط با قالب
ها که هاي انگلیسی یا به طور کلی از تعداد داده از تعداد معادل4هاي مندرج در جدول بلقا

هاي تکراري در جدول ن امر آن است که از درج قالبیعلت ا. باشد مورد است کمتر می37
منظور از قالب تکراري قالبی است که براي بیش از یک ترکیب مطرح . خودداري شده است

، یک قالب میوه خشک و نعنا خشک، انجیر خشکهاي وان مثال، براي ترکیببه عن. شده است
 بیابان خشکهایی همچون به همین ترتیب است براي ترکیب. Juiceless: یکسان وجود دارد

          .باشد میDry که قالب معنایی هر دو  خشکدرختو 
از .  استنشدهعنایی پیشنهاد قالب ماي الزم به یادآوري است که در شبکه قالبی براي هر واژه

اند، نگارنده خود به فاقد واحد واژگانی در شبکه بوده هاي انگلیسیرو، در مواردي که معادلاین
تعیین قالب معنایی براي آن معادل مبادرت ورزیده است و مالك این انتخاب را کاربرد بافتی 

 Sudden واژه انگلیسیبه عنوان نمونه، براي. واژه و شم زبانی خود قرار داده است
disappearing of smile است، هیچ خنده روي لب خشک شدن که معادل واژه فارسی 

 لذا، قالب پیشنهادي نگارنده براي آن. واحد واژگانی در شبکه قالبی درج نشده است
Sudden_disapperingخنده روي لبش خشک شدالبته از آنجا که منظور از .  است ،

 He که معادل انگلیسی آن خشکش زداست و به نوعی با اصطالح متعجب شدن ناگهانی 
was rooted to the groundتوان گفت با توجه به معادل باشد برابر است، می می

گردد و آنچه میان این دو قالب  نیز پیشنهاد میSudden_stoppingانگلیسی، قالب 
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 که ت و افتادن آنخشک شدن درخ است که در ناگهانی بودن عملمشترك است مفهوم 
  .     است نیز آشکار استخشک شدنترین معنا و مفهوم بیانگر شفاف

- آید این است که به نظر می بر میخشکهاي معنایی واژه رویهم رفته، آنچه از مقایسه قالب
 در آن بیشترین شفافیت معنایی را خشکرسد قالب اصلی که منظور از آن بافتی است که 

 باشد و سایر Being_dry  وDry قالبدو —رودخانه خشک و کهواي گرم و خش—دارد
 داراي یک خشک به بیان دیگر، واژه .شوندمیها به نوعی زیرمجموعه قالب مذکور تلقی قالب

 را به ذهن متبادر Becoming_dry و Dry است که در این معنا دو قالب 36معناي سرنمونی
-ناخن، متعصب و آدم خشک همچون يهاي متعددآییاما عالوه بر این معنا، در باهم. کندمی

 که هایی از این دست، مفهومی اصطالحی دارد و عبارتاحساسصورت خشک و بی، خشک
گیرد، اما ماهیتاً با آن در ارتباط است چرا که اگرچه در این معانی از تعبیر سرنمونی فاصله می

 در آن خشکهایی که وقعیتداري در تمام مهاي رطوبت، غلظت، تحرك و جانفقدان ویژگی
به دیگر سخن، در وراي معناي اصطالحی این واژه . یابد به وضوح مشهود استکاربرد می

بایستی نوعی شباهت مفهومی با معناي سرنمونی آن وجود داشته باشد که مباحثه پیرامون آن 
  .        است37پژوهشی مجزا از نوع تاریخی و درزمانیانجام خود مستلزم 

  گیريجهنتی. 4

هاي معنایی مختلفی که از واژه چند در پژوهش پیش ِ رو، فرض بر این بود که میان قالب 
هاي با استخراج قالب. آید رابطه وجود داردهاي گوناگون به دست می در موقعیتخشکمعناي 

ها با یکدیگر چنین نتیجه شد که واژه معنایی این واژه از شبکه قالبی و مقایسه این قالب
هاي هاي اصطالحی نیز کاربرد دارد، داراي قالب چند معناست و در ساختاي که واژهشکخ

ها نیز همانند معانی متعدد و در عین حال به یکدیگر مرتبط معنایی مختلفی است که این قالب
اند و وجه اشتراك همه آنها ، در عین متفاوت بودن به نوعی به یکدیگر وابستهخشکِ واژه 

هاي افزون بر این، در ساخت.  استداري یا تحرك و جان غلظت،ه رطوبتفقدان مشخص
شود و فقدان دو مشخصه  فاصله گرفته میخشکاصطالحی که از معناي معناشناختی واژه 

هاي آنها به صورت ها در قالبمزبور چندان آشکار نیست نیز همچنان ردپاي این مشخصه

                                                             
36 . prototypical meaning 
37 . diachronic 
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 به تعبیري که از معانی خشکه شباهت معناي واژه تلویحی قابل رویت است و در واقع، بر پای
هایی شود، موجب شده تا مفهوم استعاري این واژه در چنین ساختاصطالحات حاصل می

 خشکهاي معنایی واژه در نتیجه، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه میان قالب. کاربرد یابد
   .         گیردمورد تأیید قرار می

  منابع و مآخذ

  ع فارسیمناب

هاي بیرونی واژههاي معنایی اندام بررسی قالب، )1397(اجدادي، مژگان و رضوي، محمدرضا 
.44- 27، 29، شماره 10 زبان پژوهی، سال ،زبان فارسی  

 انتشارات ،چاپ سوم. فرهنگ اصطالحات فارسی به انگلیسی. 1337 ،اردشیرجی، شاپور
.دانشگاه تهران  

طراحی پیکره و فرهنگ دو زبانه ، )1398( و عباس اسالمی راسخ امرایی، علیرضا، حسابی، اکبر
 مطالعات زبان و ترجمه، ،اصطالحات راهنمایی و رانندگی بر پایه معناشناسی قالبی

.2، شماره 52سال   
هاي بیان جهت در هاي معنایی و روش بررسی قالب، )1399(ایمانی، زلفا و متولیان، رضوان 
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.کبیرانتشارات امیر  
        ن و زبا. هاي معنایی خوردن از منظر معناشناسی قالبی قالب، )1395(حسابی، اکبر 

.26-1، 22، شماره 11دوره . شناسیزبان  
 روابط ، )1396(فر، منصوره، یوسفیان، پاکزاد، اله بخش، محمد و عباسعلی آهنگر دالرامی

). 1997(بنیاد فیلمور  رویکرد معناشناسی قالب،معنایی فعل گرفتن در زبان فارسی
.98- 79، 1، شماره 8هاي زبانی، دوره پژوهش  

هاي معنایی فعل شکستن بر اساس انگاره  قالب، )1398(عود و کرمی، عطیه دهقان، مس
. 43-21، 18، شماره 9شناسی تطبیقی، سال هاي زبان پژوهش،معناشناسی قالبی  
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