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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسو چندمعنایو فعل شکیتن در زبان فارسو بر اساس معناشناسو قالبو باه مااباهی گلرشاو در
چارچوب معناشناسو شناختو فییمور ( )1982اگیام گرفته است .ماهیت اگیام پژوهش از گوع کیفاو و باه رو توصایفو-
تحیییو بوده و دادهها از طریق بررسو فرهنگ بزرگ سخن ( )1383و همچنین با استفاده از گموگاههاای متعاددی از زباان
فارسو معیار و منابع قابل جیتیو در رایاگه همچون سایت واژهیاب فرهنگ دهخدا گردآوری شده و اصالت معااگو مختیا
بهدست آمده گیز به تأیید گویگوران زبان فارسو رسیده است .این پژوهش در واقع به دگبال پاسخو برای این پرسشهاست
که گخیت قالبهای معنایو فعل شکیتن کدامند و این قالبهای مختی معنایو چلوگه در باهمآیو با واژگاان دیلار ایان
معاگو را به دست مودهند .گلارگدگان در بررسو معاگو چندگاگهی فعل شکیتن معاگو متمایز ایان فعال را بهدسات داده و
هملو آگها را در چارچوب معناشناسو قالبو در این پژوهش مورد توصی تحییل و واکاوی قرار دادهاگد .یافتههای پاژوهش
گگان داد که فعل شکیتن دارای  40قالب معنایو مختی است و معنایِ «ضربه و ترک» بهعنوان قالب و معنای سرگمون و
 39قالب معنایو دیلر زیر چتر قالبهای معنایو کیوتر و در  7خوشاهی معناایو؛ همچاون «غام و گااراحتو» و «ارز و
احترام» «پایان» «تقییل معنایو» «چندمعنایو» «فگار» و «استعاری» بهعنوان معاگو حاشیهای توسط گویگاوران ماورد
استفاده قرار موگیرگد .از اینرو با استفاده از قالبهای معنایو بهدست آمده گحوهی شکلگیریِ با هم آیوهایوهای شاامل
شکیتن گیز تبیین شد.
کلید واژهها :چندمعنایو فعل شکیتن معناشناسو قالبو رویکرد شناختو زبان فارسو
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 -1مقدمه
مباحث همنامو 1و چندمعنایو 2از جمیه مبااحاو اسات کاه هماواره ماورد توجاه پاژوهشگاران و محققاان
زبانشناس قرار گرفته است .واژهها با وجود صور ظاهری مگابه در بافتهای مختی معاگو متفااوتو پیادا
موکنند که با معنای اولیهی 3آگها کامالً متفاو است .افزون بر این لغا در طاول زماان معااگو متفااو و
جدیدی به خود موگیرگد که این معاگو در فرهنگ لغا ذکر گگدهاگد .مییر )1998( 4واژههاای هاممعناا را باا
عنوان دستههای هممعنایو معرفو موکند کاه قابال جاگگاینو در بافاتهاای مگاابه هیاتند بارای مااال
افعال{شکیتن خردشدن قطعه قطعهشدن} دستههای هممعنایو هیتند کاه از منرار کااربردشاناختو و در
بافتهای مختی مورد بررسو قرار گلرفتهاگد .در این میان دیادگاه معناشناساو قاالبو 5کاه توساط فییماور6
( )1982مطرح شد دیدگاهو است کاه ساعو در شارح تفااو هاای کااربردشاناختو واژههاا در قالابهاا و
چارچوبهای مختی دارد .به عبارتو معنوشناسو قالبو به واژهها گلاه جدیدی مواگادازد و موکوشاد بارای
خیق واژهها و عبار های جدید اصولو را تعیین کند تا از رهلذر آن بتواگیم معاگو تازهای به واژههاا بیفازاییم
و معاگو اجزای تگکیلدهندهی متن را برای بهدست دادن معنو کل متن باا هام ترکیاب کنایم .از ایان رو
هدف از اگیام گوشتار حاضر بررسو چندمعنایو فعل شکیتن بر اسااس اگلاارهی معناایو ماورد گرار فییماور
( )1982است و به منرور بررسو آن گلارگدگان به دگبال پاسا گاویو باه ایان پرساشهاا هیاتند کاه اواً
قالبهای معنایو فعل شکیتن کدامها هیتند و ثاگیاً این قالبهای مختی معناایو چلوگاه در بااهمآیاو باا
واژگان دیلر این معاگو را بهدست مودهند.
پژوهش حاضر شامل شش بخش است .بخش دوم به پیگینهی پژوهش و مطالعا مرتبط با آن پرداختاه
است .بخش سوم به رو شناسو اگیام پژوهش اشاره موکند .در بخش چهارم باا مبااگو گراری مارتبط باا
اگلارهی معناشناسو قالبو آشنا خواهید شد .بخش پانیم باه بررساو قالاب هاای معناایو فعال شکیاتن و
کاربردهای مختی آن در قالب رویکرد مورد گرر فییمور ( )1982اختصاص دارد و در بخش آخر گتییهگیاری
پژوهش را خواهید دید.
 -2پیشینهی پژوهش و مطالعات مرتبط
در داخل ایران پژوهشهایو در مورد چندمعنایو واژگان از جمیه حروف اضافه و افعال بر اساس گرریاههاای
مختی در رویکرد شناختو که بر این باور است واژه به تنهایو گمایاگلر میموعهای از عناصر معنایو گییات
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بیکه ساختار معنا را دایرهالمعارفو موداگد اگیام گرفته است که گلارگدگان در ذیل به برخاو از ایان آثاار کاه
مرتبط با موضوع پژوهش حاضر است اشاره کردهاگد.
افراشو و همکاران ( )1393در پژوهگو با عنوان «چندمعنایو گرااممناد باا رویکاردی شاناختو :تحییال
چندمعنایو فعل حیو شنیدن در زبان فارسو» بیان کردهاگد که بررسو واژگان حیو و واژگان اعضاای بادن
از مهمترین واژگاگو محیوب موشوگد که موتوان آگها را در چارچوب رویکرد شناختو و گرریهی چندمعناایو
گراممند مورد واکاوی قرار داد .آگها عالوه بر بهرهگیری از اللوی تییر بهطور ویژه چندمعنایو فعل شانیدن را
بر اساس دیدگاه آگتوگاگو و سوییتزر مورد بررسو قرار دادهاگد و تال کردگد تا عالوه بر بررساو ایان فعال در
قالب گرریهی چندمعنایو گراممند برخو از فرآیندهای وابیته به آن را همچون گواهمندی و حسآمیازی باا
کمک گموگههایو از ادبیا فارسو معاصر معرفو گردد .یافتههای پژوهش گگان داد که این فعل حیو دارای
هفت معنای متفاو موباشد که سخنوران فارسزبان از آگها در در بافتهای مختی استفاده موکنند.
گندمکار ( )1393در پژوهگو با عنوان «بررسو تحییل معنایو واژگاان زباان فارساو بار مبناای رویکارد
معنوشناسو قالببنیاد» با استفاده از ماالهایو از زبان فارسو معیار به ارزیابو میزان کارایو اگلاارهی معناو
شناسو قالبو در زبان فارسو پرداخته تا هملاگو بودن آن را با استفاده از زبان فارسو معیوم کند کاه فییماور
قبالً به آن گپرداخته است .گتایج گگان داد که فییمور در طارح ایان اگلاارهی قاالبو بارخالف ادعاای اصایو
معنوشناسان شناختو به دگبال صوریسازی رفته است؛ آن هم بهگوگاهای کاه گاهتنها در بیایاری از ماوارد
اغیب افعال زبان فارسو در قالبهای فییمور پیشبینو گگدهاگد بیکه در موارد متعددی قالبها در هام ادغاام
شدهاگد .وی گگان داده است که عدم کارایو این اگلاره در خصوص زبان فارسو گاشو از غفیت از این واقعیت
است که وقتو ما چیزی را در جهان بیرون موبینیم آن را با توجه به گوع درکمان وارد زبان موکنیم.
حیابو ( )1395در پژوهگو با عنوان «قالبهای معنایو خوردن از منرر معناشناساو قاالبو» باه بررساو
فعل خوردن بر اساس رویکرد معناشناسو قالبو پرداخته و تال کرده است تا رخدادهای مختی این فعال را
با استفاده از منابع متعددی همچون جمال داگگیویان وبالگهای مختی و گیاز کتاابهاای الکتروگیکاو
استخراج گماید .وی در واکاوی رخدادهای مختی این فعل به  26قالب معنایو مختی دست یافت که برخو
از قالبها بهعنوان زیرقالبهایو از قالبهای کیوتر در گرر گرفته شدگد .در پایان گیز پرسش اساسو پژوهش
که تفاو بین فعلهای مختیفو که به اگواع مختی خوردن اشاره دارگد چییت این گوگه پاس داده شد کاه
این تفاو ها گاشو از تفاو های دستوری و معنایوِ این قالبهاست که رخداد خوردن در آگهاا قابال مگااهده
موباشد .این پژوهش که به بررسو فعل در زبانفارسو و بر اساس رویکرد معناشناسو قالبو اگیام گرفته بود
گلارگدگان پژوهش حاضر را در رسیدن به معاگو مختی فعل شکیتن و قالبهای معنایو مختیا آن یااری
گمود.
دهقان ( )1397در پژوهگو با عنوان «بررسو چندمعناایو حاروف اضاافهی  /wægærd/ /wæ/ /læ/و
 /wæpi/در کردیِ کیهری بر اساس رویکرد شناختو» به بررسو چندمعنایو حاروف اضاافهی /wæ/ /læ/
 /wægærd/و  /wæpi/در کردی کیهری پرداخته است تا بر اساس رویکرد چندمعنایو اصولمند کاه یکاو

24

بررسی چندمعنایی فعل ...

از رویکردهای مطرح شده از سوی ایواگز و گرین ( )2006موباشد به این پرسش اساسو پاس دهد که کادام
یک از معاگو این حروف اضافه معنای اولیه و یا سرگمون و کدامیک بهعنوان معاگو حاشیهای غیرهیتهای و
میزای آن در گرر گرفته موشوگد .یافتههای پژوهش گگان داد که حروف اضافه  /læ/و  /wæ/دارای مفهوم
و معنای اولیه «از» موباشند و هفاده معناای دیلار آن معااگو حاشایهای و غیارمرکازی آن هیاتند کاه در
بافتهای مختی بهکار موروگد .همچناین حارف اضاافهی  /wægærd/دارای ساه خوشاهی معناایو و ده
معنای متمایز است که معنای اولیهی آن «همراهو» موباشد و گه معنای دیلر آن در واقع معاگوِ حاشیهای و
غیرمرکزی آن بهشمار موروگد .گلارگده چندمعنایو واژگان را بر اسااس اگلاارهی چنادمعناایو اصاولمناد در
رویکرد شناختو اگیام داده است حال آگکه گلارگدگان پژوهش حاضر میألهی چندمعنایو را در خصوص فعل
شکیتن بر اساس اگلاره معناشناسو قالبو مورد پژوهش و کنکا قرار دادهاگد.
 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بهصور کیفو و با استفاده از رو توصیفو -تحیییو به بررسو چندمعنایو فعل شکیاتن در
زبان فارسو بر اساس اللوی معناشناسو قالبو از دیدگاه فییمور ( )1982اگیام پذیرفته است .گلارگدگان بارای
جمعآوری دادهها از رو کتابخاگهای -میداگو با استفاده از فرهنگ بزرگ سخن اگوری و همچنین با استفاده
از گموگههای متعددی از زبان فارسو معیار و از طریق فیشبرداری دادههای ازم را گردآوری گمودگاد .شاایان
ذکر است که اصالت دادهها به تأیید گویگوران و گیز گلارگدگان که خود فارسو زبان هیتند رسیده است .پس
از بررسوهای دقیق گلارگدگان متوجه شدگد که فعل شکیتن دارای  40معنا و قالب مختیا ماوباشاد کاه
معنای «ضربه و ترک» بهعنوان معنای سرگمون 1یاا هماان معناای اولیاهای اسات کاه بالفاصایه باه ذهان
فارسزبان متبادر موشود و دیلر قالبهای معنایو آن گیز در  7زیرقالب معنایو؛ همچون «غم و گااراحتو» و
«ارز و احترام» «پایان» «تقییل معنایو» «چندمعنایو» «فگار» و «استعاری» بهعنوان معاگو حاشایهای
توسط سخنوران مورد استفاده قرار موگیرگد.
 -4انگارهی معناشناسی قالبی
چارچوبو که بر اساس آن دادههای این پژوهش مورد بررسو قرار گرفته معناشناسو مورد گرر فییمور ()1982
است که پایهگذار دستور حالت موباشد .گرریهی معنوشناسو قالبو به دگبال طرح مفاهیم «اللوهای شناختو
آرماگوشده »2و «قالبها »3در معنوشناسو شناختو مطرح گردید (گیرارتز .)2010 4فییمور در مقالاهی 1969
حالتها را مفاهیمو هملاگو و اگتزاعو معرفو موکند که عبارتناد از قضااو هاایو کاه اگیاانهاا درباارهی
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عامیو/کناادی1

حوادث اطرافگان ابراز مودارگاد .باه بااور فییماور ( )1982حالاتهاای ضاروری عبارتناد از
فییماور
تیربهگر 2وسییهای 3پذیرا تحققو 4مکاگو 5زمان 6مبداء مقصاد همراهاو 7بهارهوری 8و
(همان) در واژگان در مدخل هر فعل گوع یا اگواع قالبهای حاالتوای کاه آن فعال ماوتواگاد ظااهر شاود را
مگخص گموده است .وی در مقالهی ( )1968برای گموگه به بررسو فعال  openدر زباان اگلیییاو پرداختاه
است .قالبهای [ ]-oیعنو جمیهی ( ]-O+A[ )1یعنو جمیهی ( )2و قالب حالتو ] [-O+Iماگند جمیاهی
( )3و [ ]-O+I+Aگریر جمیهی ( )4قالبهایو هیتند که فییمور (همان) در مقالهی خود آگها را شارح داده
است.
گیارو.9

]1) The door opened. [-O
]2) John opened the door. [-O+A
]3) The wind opened the door. [-O+I
]4) John opened the door with a chisel. [-O+I+A
ایواگز و گرین ( )222:2006بر این باورگد که اگلارهی معناشناسو قالبو از مدل دایرةالمعارفی معناشناساو

شناختو اقتباس شده که فییمور ( )1982به توسعهی آن کمک کرده بود .وی تال کرد تا فهرسات ساازمان
یافتهی داگش در ارتباط با کیما را آشکار سازد و اینکه ویژگوهای این گرام داگش را در گرر بلیارد .از گرار
فییمور (همان) قالب طرحوارهای از تیربه (داگش ساختاری) است که در سطح مفهومو ارائاه و در حافراهی
بیندمد گلهداری موشود و به اعتقاد وی کیما و ساختهای دستوری به قالبها مربوط ماوشاوگد .بادین
ترتیب که معنا در ارتباط با کیمه یا ساخت دستوری میتقل از قالبِ مرتبط با آن قابل درک گییات .بناابراین
قالبها داگش ساختاری پیچیدهای ارائه مودهند که برای ما قابل درک است برای مااال گروهاو از کیماا
مرتبط در تصدیق رفتار دستوری آگها در جماال گقاش ایفاا ماوکنناد (فییماور و آتکیناز  .)1992بارسایو10
( )1992aقالبها را ساختارهای مفهومو پیچیدهای در گرر موگیرد که برای ارائهی اگواع طبقهبندیها شاامل
طبقهبندیهایو برای جاگداران اشیاء موقعیّتها رویدادهای فیزیکو رخدادهای ذهناو و غیاره باهکار بارده
موشوگد .از این منرر قالبها اساس شیوهی ارائهی داگشاگد .بر اساس استدال فییمور ( )1982درک کیما
مرتبطو؛ همچون خریدن فروختن پرداختن خرج کردن شارژ کردن (مطالبهی بها) ارائه دادن تغییردادن و
غیره گیازمند دسترسو قالب معامیهی تیاری است که سابقه و اگلیزهای برای ارائهی کیما فراهم ماوکناد.
شایان ذکر است که قالبها به مفاهیمو بزرگتر از واژگان زبان یعنو رویدادها متعیق هیتند .همچون قالب
1. Agentive
2. experiencer
3. instrumental
4. factitive
5. locative
6. time
7. companion
8. benefactive
9. force
10. L. Barsoulou
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«معامیهی تیاری» که شامل گروهو از ویژگوهایو است که گقشهای همراه یا مگترک گامیده ماوشاوگد و
باید حداقل شامل خریدار فروشنده کاا و پول باشد .بر این اساس فییمور قالب «معامیهی تیااری» را ارائاه
داد و این واژهها بودگد که شرکتکنندگان در یک رویداد را به هم مرتبط سااختند .او باه وجاود سااختارهای
شناختو بزرگتری قائل شد که تواگایو اییاد ایهی جدیدی از گقشهای معناایو را دارگاد و بهواساطهی آن
موشود کل حوزهی واژه را به لحاظ معنایو شناساایو و توصای کارد (فییماور  2006الا  .)377 :فییماور
( )1971کوشید چنین ساختار شناختوای را در مقالهای به گام «افعال سنیگو» توصی کند تاا باه وساییهی
آن به توصی افعالو گریر »=] «blameمقصر داگیتن[ »=] «accuseمتهم کردن] و « =]«criticizeگقاد
کردن] بپردازد که به عقیدهی او برای درک معنوشان باید گوعو «طرحوارهسازی صحنه» را متصور شاویم و
این شرایطو است که با درک «قالبهای حالت» کامالً فرق موکند .برای درک بهتر این موضاوع باه طارح
گموگهای بینده موکنیم :فییمور و اتکینز ( )1992بر این باورگد که رویدادهایو در جهان خارج قارار اسات باه
زبان جاری شود .هر رویداد را موتوان یک «صحنه» در گرر گرفت و سپس معیوم کرد که این صحنه چلوگه
در زبان بیان موشود .در این مورد فییمور برای تگاریح بیگاتر طرحوارهساازی صاحنهی شاناختو حاوزهی
«معامیه» را توصی موکند (فییمور  )1982و موکوشد این گکتاه را ثابات کناد کاه تعاداد زیاادی از افعاال
اگلیییو به شیوههای مختیفو به لحاظ معنایو به هم مرتبطاگد و هملو صحنهی مگابهو را در ذهن اگیاان
بر مواگلیزگد .برای گموگه در حوزهی معامیه عناصری ماگند خریدار فروشنده کاا و پول وجود دارگد کاه باا
به کار بردن هر یک از افعال بخگو از صحنه برجیته و پررگگ موشود و بخش دیلر بهصور پسزمیناهی
صحنه در موآید .صحنهی جهان بیرون ما به این صور خواهد باود کاه خریادار و فروشانده باا توجاه باه
مناسبا حاکم بر تبادل تیاری به این عمل دست موزگناد؛ یعناو خریادار پاولو را باه فروشانده مودهاد و
فروشنده در عوض آن پول کاایو را به خریدار مودهد .بیان این صحنه در زبان قالبو را در برابار ماا قارار
مودهد که همین چهار عنصر در هیئت میموعهی وسیعو از جمیههای زبان همان رویاداد جهاان خاارج را
بیان موکنند .فییمور به دگبال آن است تا معیوم کند این قالبهای زباگو در برابار صاحنههای جهاان خاارج
چلوگه عمل موکنند .بحث اصیو بر سر آن است که به اعتقاد فییمور کیو گموتواگد ادعاا کناد معناو ایان
دسته از افعال را فهمیاده ملار اینکاه جزئیاا صاحنهی مرباوط باه ایان افعاال را کاه باا پیشزمیناهها و
پسزمینههای فعالشده بهواسطهی هر یک از این افعال همراه است کامالً بداگد و درک کارده باشاد .بارای
آگاهو بیگتر گمودار این قالب در ذیل آمده است.
پول

خریدار
معاملهی تجاری

کاال

فروشنده

شکل :1نمودار قالب «معاملهی تجاری» (فییمور )1982
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از این رو معامیهی تیاری بهماابهی رخدادی در گرر گرفته موشود که در جهان پیرامونمان رخ مودهاد
و عناصری از قبیل «خریدار» «فروشنده» «کاا» و «پول» را شامل موشاود چناین شارایطو را در جهاان
خارج «صحنه» و در چهارچوب زبان «قالب» موگامیم .البته فییمور بعدها به جای «صاحنه» گیاز از هماان
اصطالح «قالب» استفاده موکند .از گرر فییمور و آتکینز ( )223:1992یکو از دستاوردهای قالبو همین ماال
شکل  1است .شایان ذکر است که ظرفیت فعل بیتلو به تعداد شرکتکنندگان 1یا موضوعهاای 2فعال دارد
که در واقع گقشهای مورد اگترار شرکتکنندگان است .برای ماال فعل خریدن فعیو دو ظرفیتاو اسات کاه
گیاز به دو شرکت کننده دارد خریدار و کاا .همچنین فعل پرداختن فعیو سه ظرفیتو است بدین معنا که باه
سه شرکتکننده گیاز دارد فروشنده خریدار و کاا .رخداد خریدن به کنشهای خریدار مربوط موشود خریادن
به تعامل بین خریدار و کاا مربوط موشود در حالوکه فعل پرداختن به تعامل بین خریدار و فروشنده مرباوط
است.
 -5قالبهای معنایی متمایز فعل سبک «شکستن»
رابطهی بین قالبها و گقشهای معنایو رابطهای دو طرفه است همانطور که فییمور ( )1982ابتدا اولویات را
به قالب داده و سپس گقشهای معنایو را با توجه به آن تعری موکناد .بناابراین معااگو خاردکاردن قطعاه
قطعهکردن ترک برداشتن از جمیه معاگو هیتند که با دیدن یا شانیدن فعال شکیاتن بالفاصایه باه ذهان
گویگور خطور موکنند .این فعل با قرار گرفتن در بافتهای مختی و باا هامآیاو باا دیلار واژگاان معااگو
مختیفو به خود موگیرد که بهطورکیو با معنای سرگمون آن متفاو است .به این ترتیاب کااربرد اصاطالح
«قالب» به روشو ساختارمند برای گمایش ذهنو یک صحنه ما را بر آن مودارد که بلوییم قالبها به معاگو
واژگاگو شکل مودهند و این واژههاا هیاتند کاه قالبهاا را برمواگلیزاگناد( 3فییماور  2006الا  .)378 :از
آگیایو که ریگهی این تفاو های معنایو در تیارب اگیانها گهفته است بنابراین چنین تمایزا معناایو در
لغتگامهها عموماً گادیده گرفته موشود .همچنین در مورد گقشهای معنایو باید گفات کاه بار طباق دیادگاه
فییمور ( )2008این قالبها هیتند که گقشهای معنایو را پدید موآورگد .بهعبارتو وی ابتدا قالب را در گرار
موگیرد و سپس گقش معنایو را بر اساس آن تعری موکند .بهگوگاهای کاه گاویو دو روی یاک ساکهاگاد.
گلارگدگان در ذیل به بررسو قالبهای معنایو که این فعل در آن قالبها شرکت دارد خواهند پرداخت .شایان

1. participants
2. arguments

 .3شایان ذکر است که به باور فییمور ( )1982قالبهای معنایو قالبهایو از پیش تعیین شده گییتند که گلارگدگان بر اسااس آگهاا ایان
قالبها را در مورد فعیو همچون فعل شکیتن بیان کرده باشند بیکه این واژگان و با همآیو آگهاست که خود قالبهای معناایو واژگاان
را شکل مودهند .همچنین تعداد واژگان آگقدر محدود گییت که بتوان برای همهی آگها قالبهای معنایو از پیشتعیین شدهای به دسات
داد .از اینرو به باور فییمور ( )386 :2006قالبهای بر اگلیختهشده موتواگند از داگش عمومو ما گگأ بلیرگد یعنو داگگو کاه میاتقل
از متن است.
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ذکر است که بیز گموگهها و قالبهای معنایو  23و  30که باه ترتیاب تصانیفو از ابوالحیان صابا و ساایت
واژهیاب فرهنگ دهخدا هیتند همهی ماالها از فرهنگ بزرگ سخن اقتباس شدهاگد.
 .1قالب معنایو :خرد کردن :رضا شیگه را شکست.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنش
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) ضربه و ترک

در این قالب معنایو که شکیتن در آن فعیو کنگو باه حیااب ماوآیاد گقاشهاای معناایو کانشگار
ﹰ یک طرفه است (باهعبارتو کانشگار کانشپاذیر را
کنشپذیر و ضربه ضروریاگد و رابطهی بین آگها کامالً
موشکند) .در این قالب کنشپذیر بر اثر فگار زیاد خرد موشود و شاکل اولیاهی خاود را باه کیاو از دسات
مودهد .عمل کنشپذیر ممکن است بهطور عامداگه یا غیرعامداگه صور پذیرد.
 .2قالب معنایو :اگدوهلین کردن :غم از دست دادن عباس کمر پدر را شکست.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
احیاسو
فرآیند
ال ) حسگر (پدر)
گقش معنایو
ب) پدیده (غم)

در این قالب معنایو که فعل شکیتن در آن فعیو احیاسو است گقاشهاای معناایو حاسگار و پدیاده
ضروریاگد .در این قالب پدیده که غم از دست دادن فردی است سبب اییاد حاس غام و اگادوه در فاردی
(حسگر) موشود .فعل شکیتن در این قالب گقشهای معنایو را در گرر موگیارد کاه باا قالاب سارگمون و
اولیهی آن کامالً متفاو است .از آگیایو که شکیتن باه معناای جادایو و باهعبارتو گاوعو پاارگو اسات
بنابراین این جدایو اگدوهلین است و غم و گاراحتو را به دگبال دارد که در شبکهی معناایو آن ایان معناا در
خوشهی غم و گاراحتو قرار موگیرد.
 .3قالب معنایو :گاراحت شدن :سردی رفتار دوستان دلم را شکست.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
احیاسو
فرآیند
ال ) حسگر (دل)
گقش معنایو
ب) پدیده (غم)

در قالبِ معنایو فوق که فعل شکیتن در آن بهعنوان فعیو حیو در گرر گرفته موشود گقشهای معنایو
حسگر و پدیده ضروریاگد .در این قالب سردی رفتار پدیدهای است که موجب گاراحت شادن حاسگار(دل)
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موشود و گقشهای معنایو با قالب سرگمون متفاو اگد .این قالب معنایو همچون قالب معنایو  2در خوشهی
معنایو غم و گاراحتو قرار خواهد گرفت که در با همآیو با واژهو «دل» بهدست آمده است.
 .4قالب معنایو :عهد یا پیمان بیتن( :من) قیم پاتو میشکنم اگر بار دیله اینیا پیدا بگه.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
رفتاری
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) عهد و پیمان

در این قالب معنایو که در آن فعل شکیتن فعیو رفتاری محیوب موشود گقشهاای معناایوِ کانشگار
(تهدیدکننده) کنشپذیر (تهدیدشوگده) و تهدید ضروری هیتند و تهدیدکننده تهدیدشوگده را مورد تهدید قرار
مودهد.
 .5قالب معنایو :آبروی کیو را ریختن :اعتیادِ فرزگد سرشکستگی والدین را به دگبال دارد.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن(فعل)
ساخت دستوری
احیاسو
فرآیند
ال ) حسگر (والدین)
گقش معنایو
ب) پدیده (اعتیاد)
ج) آبروریزی

در این قالب معنایو که در آن فعل شکیتن قالب معنایو احیاس را تداعو ماوکناد گقاشهاای معناایو
حسگر و پدیده ضروریاگد .در این قالب اعتیاد پدیدهای است که موجب آبروریزی والدین (حسگر) موشود.
 .6قالب معنایو :اشتیاق داشتن :همه برای حضور در کالس درس سر ودست میشکستند.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) اشتیاق

در این قالبِ معنایو که در آن فعل شکیتن فعیو کنگو محیوب موشود گقشهاای معناایو کانشگار
کنشپذیر و اشتیاق گقشهای معنایو ضروریاگد کنشگر سبب اییاد رغبت در کنشپذیر موشاود .بناابراین
رابطهی بین کنشگر و کنشپذیر دو طرفه است.
 .7قالب معنایو :گذاشتن چیزی در دهان و خوردن آن :برادرم تخمه میشکست و بازی دربو را تماشا موکرد.
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ساخت دستوری
فرآیند
گقش معنایو

چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
رویدادی
ال ) کنشگر
ب) کنشپذیر
ج) دستلاه گوار

در این قالب معنایو فعل شکیتن فعیو کنگو محیوب موشود و گقشهای معنایو کنشگر کنشپذیر و
دستلاه گوار گقشهایو ضروریاگد کنشگر سبب اییاد تغییراتو در کنشپذیر موشاود اماا ماهیات آن را
تغییر گمودهد .بهعبارتو کنشگر کنشپذیر را موخورد.
 .8قالب معنایو :کاهش دادن :او موخواهد قیمت را بشکند آن را گموفروشم.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) تقییل

فعل شکیتن در این قالب فعیو کنگو است و گقشهای معنایو کنشگر کنشپذیر و پول را ماوپاذیرد.
در این قالب معنایو رابطهی بین کنشگر و کنشپذیر دو طرفه اسات کاه کانشگار موجاب پاایینآمادن و
کمکردنِ چیزی موشود.
 .9قالب معنایو :بواثر کردن( :من) توبهی خود را شکستم و دوباره سراغش رفتم.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
رویدادی
فرآیند
ال ) کنشپذیر
گقش معنایو
ب) ابطال کردن

فعل شکیتن در این قالب فعیو رویدادی بهشمار موآید و گقشهای معنایو کنشپذیر و گقا
ضروری هیتند .معنای فعل شکیتن در این قالب کامالً با قالب سرگمون آن متفاو است.
 .10قالب معنایو :مغیوب کردن :آگها دشمن را شکستدادگد.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) غیبه کردن

و ابطاال
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در این قالب معنایو فعل شکیتن فعیو کنگو بهحیاب موآید که در آن گقاشهاای معناایو کانشگار
کنشپذیر و گبرد ضروریاگد .در این قالب معنایو رابطهی بین کنشگر و کنشپذیر رابطهای دو طرفاه اسات
(کنشگر کنشپذیر را مغیوب موکند) .معنای فعل شکیتن در این قالب متفاو از قالب سرگمون آن است.
ماالو دیلر برای این قالب :تیم میزبان تیم میهمان را شکست داد.
ساخت دستوری
فرآیند
گقش معنایو

چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
کنگو
ال ) کنشگر
ب) کنشپذیر
ج) مغیوب کردن

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو کنگو است و گقشهای معناایو کانشگار کانشپاذیر و غیباه
گقشهای ضروری آن هیتند که در این کاربرد در واقع کنشگر بر کنشپذیر غیبه کرده است .معناای فعال
شکیتن در این قالب معنایو متفاو از معنای سرگمون این فعل است.
 .11قالب معنایو :مقصر داگیتن :سارا همهی کاسه و کوزهها را سر خواهر
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) تقصیر

شکست.

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو کنگو محیوب موشود و گقشهای معنایو کنشگر کنشپذیر و
تقصیر ضروریاگد .رابطهای دو طرفه بین کنشگر و کنشپذیر وجاود دارد (کانشگار کانشپاذیر را مقصار
موداگد) .معنای فعل شکیتن در این قالب گیبت به معنای سرگمون آن کامالً متفاو است.
 .12قالب معنایو :بواحترامو کردن :گیما صدایش را باا برد و حرمت مادر
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
احیاسو
فرآیند
ال ) حسگر(مادر)
گقش معنایو
ب) پدیده (حرمت شکیتن)
ج) بوحرمتو

را شکست.

در این قالب معنایو فعل شکیتن فعیو احیاسو معنا موشود که گقشهای حسگر پدیده و باواحترماو
گقشهایو ضروریاگد .پدیدهی (حرمت شکیتن) سبب اییاد احیااسِ باوحرماتشادن در حاسگار (ماادر)
موشود .معنایِ فعل شکیتن در این قالب معنایو شباهتو به معنای سرگمون آن گدارد.
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 .13قالب معنایو :باز کردن :سربازان تال موکردگد که در را شکسته وارد خاگه شوگد.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) گگودن

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو کنگو محیوب موشود و گقشهای کنشگر کنشپذیر و ضاربه
ضروریاگد .معنای فعل شکیتن در این قالب معنایو گزدیک به معنای سرگمون و اولیهی آن است.
 .14قالب معنایو :دو تا کردن :باد موزد و کمر درخت را میشکست(فرهنگ سخن.)4536 :
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) خمیدگو

در این قالب فعل شکیتن فعیو کنگو است که گقشهای معنایو کانشگار کانشپاذیر و فگاار جازءِ
گقشهای معنایو ضروری آن هیتند .با وجود شباهت ظاهری فعل شکیتن به قالب معنایو پیگاین معناای
آن در این قالب متفاو از معنای سرگمون آن بهکار برده موشود.
 .15قالب معنایو :خمکردن( :ما) خود را شکستیم تا آن سوی تپه را هم ببینیم (فرهنگ سخن.)4536 :
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) کنیکاوی

فعل شکیتن در این قالبِ معنایو فعیو کنگو است و گقشهای معنایو کنشگر کنشپذیر و کنیکااوی
ضروریاگد .بنابراین این فعل سبک در این قالب معنایو متفاو از معنای سرگمون آن است.
 .16قالب معنایو :از میان برداشتن ماگع یا سد( :ما) دیوار را شکستیم و وارد محوطهی دشمن شدیم (فرهنگ
سخن.)4536 :
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چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
کنگو
ال ) کنشگر
ب) کنشپذیر
ج) عبور کردن

در این قالبِ معنایو فعل شکیتن به معنای «برداشتن ماگع و سدی» در گرر گرفتاه ماوشاود کاه در آن
گقشهای معنایو کنشگر کنشپذیر و ماگع /سد ضروری هیتند .این معنایِ کااربردی از فعال شکیاتن باا
معنای سرگمون آنکه «ضربه/ترک خوردن» است متفاو است و در واقع معنای حاشیهای آن فعال در گرار
گرفته موشود که سخنوران فارسزبان در این معنای کاربردی از آن استفاده موکنند.
سن و سالو گدارد روزگار او را شکسته است (فرهنگ بزرگ

 .17قالب معنایو :خیته و فرسوده کردن :مادر
سخن.)4536 :
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
احیاسو
فرآیند
ال ) حسگر(مادر)
گقش معنایو
ب) پدیده (حرمت شکیتن)
ج) پیری

در این قالب معنایو فعل شکیتن فعیو احیاسو محیوب موشود و گقشهای حاسگار پدیاده و پیاری
گقشهای معنایو ضروریاگد .در این قالب معنایو پدیده که همان «روزگار» است سبب اییاد حسِ پیری در
حسگر (مادر) موشود .فعل شکیتن در این قالب معنایو کاربردی متفاو از معنای سرگمون خود دارد.
 .18قالب معنایو :آزردن :صدای زیاد موسیقو آدم را میشکند (فرهنگ بزرگ سخن.)4536 :
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
احیاسو
فرآیند
ال ) حسگر(آدم)
گقش معنایو
ب) پدیده (صدا)
ج) آزار

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو حیو محیاوب ماوشاود و گقاشهاای حاسگار پدیاده و آزار
گقشهایو ضروریاگد .گقش معنایو پدیده یعنو صدا سبب اییااد حاسِ آزار و اذیات در حاسگار (موجاود
اگیان) موشود .معنایِ فعل شکیتن در این قالب معنایو دور از معنای سرگمون آن است.
 .19قالب معنایو :پایین آمدن :خدا را شکر یکو دو روز است تبش شکسته است.
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ساخت دستوری
فرآیند
گقش معنایو

چیزی (فاعل) شکیتن (فعل)
رویدادی
ال ) هدف
ب) حرار
ج) کاهش یافتن

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو رویدادی است و گقشهای معنایو هدف حرار و کاهش در ایان
کاربرد ضروری موگمایند .معنایِ فعل شکیتن در این قالب معنایو متفاو از معنای سرگمون آن است.
 .20قالب معنایو :به صدا در آوردن :برادرم بند اگلگت دستش را میشکست(فرهنگ بزرگ سخن.)4536 :
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) اییاد صدا

در این قالب معنایو فعل شکیتن فعیو کنگو محیوب موشود و گقشهای معنایو کنشگر کنشپاذیر
و فاصیه ضروریاگد .معنای فعل شکیتن در این قالب معنایو متفاو از معنای سرگمون آن است.
 .21قالب معنایو :تحریک احیاسا ( :تو) با این حرفا او را جیو همه شکستی (فرهنگ بزرگ سخن.)4536 :
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
رفتاری
فرآیند
ال ) رفتار کننده
گقش معنایو
ب) پذیرگدهی رفتار
ج) خواری

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو رفتاری بهشمار موآید و گقشهای رفتاری رفتارکننده پذیرگادهی
رفتار و خواری گقشهایو ضروری آن به حیاب مو آیند .فعل شکیتن در این قالب معنایو کاربردی متفاو
از معنای سرگمون خود دارد.
 .22قالب معنایو :آرامش را بر هم زدن :صدای پدر سکو مییس را شکست.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال )کنشگر
گقش معنایو
ب)کنشپذیر
ج) گاآرامو
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در این قالب معنایو فعل شکیتن فعیو کنگو است و گقشهاای معناایو کانشگار کانشپاذیر و آغااز
صحبت گقشهایو ضروریاگد .معنای فعل شکیتن در این قالب معنایو دور از معنای سرگمون این فعل است.
شب ییدا شکست( .تصنیفو از استاد ابوالحین صابا -چهاره ماگادگار

 .23قالب معنایو :مردن :شیگهی عمر
موسیقو ایران)
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
رویدادی
فرآیند
ال ) هدف (شیگهی عمر)
گقش معنایو
ب) گیرو (مرگ)
ج) مرگ

در این قالب معنایو فعل شکیتن بهعنوان فعیو رویدادی بهکار برده موشود که گقشهای معنایو هادف
(شیگهی عمر) گیرو (مرگ) و زمان ضروریاگد .معنای فعل شکیتن در این قالب معنایو گزدیاک باه معناای
سرگمون آن گییت.
 .24قالب معنایو :حیر خوردن :کا دستم میشکست و پای آن قرارداد را امضا گموکردم.
چیزی (فاعل) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
رویدادی
فرآیند
ال ) کنشپذیر
گقش معنایو
ب) تأس
ج) حیر

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو رویدادی محیوب موشود و گقشهای معنایو کنشپذیر تأس و
حیر گقشهایو ضروریاگد .معنای فعل شکیتن در این قالب معنایو با معنای سرگمون آن متفاو است.
 .25قالب معنایو :دعایو :مال باخته به دزد گفت :الهو دستت بشکنه.
چیزی (فاعل) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
دعایو
فرآیند
ال ) کنشپذیر
گقش معنایو
ب) مریوم
ج) ظالم

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو دعایو محیوب موشود و در آن گقشهاای معناایو کانشپاذیر
مریوم ظالم و (ستم) ضروریاگد .فعل شکیتن در این قالب معنایو معنایو متفاو از معناای سارگمون خاود
دارد.
 .26قالب معنایو :خفهشدن/ماگدن :خواست حرف بزگد ولو صدا در گیویش شکست(فرهنگ سخن.)4537 :
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ساخت دستوری
فرآیند
گقش معنایو

چیزی (فاعل) در چیزی (متمم) شکیتن (فعل)
رویدادی
ال ) هدف (صدا)
ب) گیرو (گیو)
ج) قطع شدن /بیرون گیامدن

در این قالب معنایو فعل شکیتن فعیو رویدادی است و گقشهای معنایو هدف گیرو و خفلاو ضاروری
هیتند .معنای فعل شکیتن در این قالب معنایو با معنای سرگمون آن متفاو است.
 .27قالب معنایو :قطع کردن :حین گماز را شکست.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) تمام کردن

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو کنگو محیوب موشود و گقشهای معنایو کنشگر و کنشپاذیر
ضروریاگد .معنای فعل شکیتن در این قالب معنایو متفاو از معنای سرگمون آن است.
 .28قالب معنایو :برقراری ارتباط :کودک در بازی با همیااگش ساعتها طول کگید تا یخش شکستهشد.
چیزی (فاعل) تا چیزی (متمم) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
ارتباطو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) ارتباط

معنای فعل شکیتن در واقع به دلیل باهمآیو با واژهی ی به معنای آب شدن یا ذوب شدن بهکار مورود.
با این وجود فارسزباگان از این فعل در باهمآیو با واژهی ی معناای دیلاری را در ذهان دارگاد کاه در ایان
صور فعل شکیتن به معنای شروع و یا آغاز عمل بهکار مورود که در ماال باا منرور از «شکیاتن یا »
در واقع شروع ارتباطگیری کودک با هم سن و سااگش را گگان مودهد.
 .29قالب معنایو :گاقص کردن :حین گماز را شکستهخواگد.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) گاقص
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فعل شکیتن در این قالب معنایو بهعنوان فعیو کنگو محیوب موشود و گقشهاای معناایو کانشگار
کنشپذیر و گاقص ضروریاگد .معنای فعل شکیتن در این قالب معنایو به معنای سرگمون آن گزدیک گییت.
شایان ذکر است که گباید این قالب معنایو را با قالب معنایو شمارهی  27خیط کرد .زیرا در اینیا اگر چه فرد
گماز را گاقص موخواگد اما بدون کم و کاست عمل اگیام شده است .در حالوکه در قالب معنایو شامارهی
 27کنشگر گماز را گاتمام رها کرده است .بنابراین در قالب  29عمل بهطور کامل اگیام گرفته در حالوکه
در قالب  27این گوگه گییت.
 .30قالب معنایو :برهم زدن گرم :سییوقیان چون مصاف را بشکستند به یکباره قو گرفتند (سایت واژهیااب
فرهنگ دهخدا؛ به گقل از راوگدی).
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) جنگ/گبرد

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو کنگو است و گقشهاای معناایو کانشگار کانشپاذیر و گبارد
ضروریاگد .معنای فعل شکیتن در این قالب معنایو با معنای ابتدایو آن متفاو است.
 .31قالب معنایو :گقص قاگون :او قاگون را شکست و از چراغ قرمز رد شد.
ساخت دستوری
فرآیند
گقش معنایو

چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
کنگو
ال ) کنشگر
ب) کنشپذیر
ج) تخیّ

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو کنگو بهشمار موآید و معنای آن با معنای سرگمون کامالً متفاو
است و گقشهای کنشگر کنشپذیر و تخیّ گقشهایو ضروریاگد.
 .32قالب معنایو :کنار گذاشتن ( :تو) غرور رو بشکن و از مادر عذر خواهو کن.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
احیاسو
فرآیند
ال ) حسگر(مخاطب)
گقش معنایو
ب) پدیده (غرور)

در این قالب معنایو فعل شکیتن فعیو احیاسو محیوب موشود و معنای آن با معناای سارگمون کاامالً
متفاو است .در این قالب گقشهای معنایو حسگر (مخاطب) و پدیده (غرور) ضروریاگد.
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 .33قالب معنایو :پیچیدن( :تو) فرمان را بشکن سمت راست.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) تغییر جهت

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو کنگو محیوب موشود ولو معنای آن با معنای سارگمون کاامالً
متفاو است و گقشهایو معنایو کنشگر کنشپذیر و تغییر جهت گقشهایو ضروریاگد.
 .34قالب معنایو :پاره شدن :ابروی حامد در بازی کگتو شکسته شد.
چیزی (فاعل) با چیزی (متمم) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
رویدادی
فرآیند
ال ) کنشپذیر
گقش معنایو
ب) پاره شدن

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو رویدادی محیوب موشود و گقشهای معنایو کانشپاذیر و پااره
شدن گقشهایو ضروریاگد .معنای فعل شکیتن در این قالب معنایو بهعنوان یک معنای حاشایهای در گرار
گرفته موشود که با معنای سرگمون متفاو است.
 .35قالب معنایو :فگار آوردن روی مفاصل :پدر قولنج برادرم را شکست.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) فگار

قولنج شکیتن به عمیو گفته موشود که طو آن فرد به مفاصل خود فگار موآورد تاا صادایو شابیه باه
شکیتلو از آن ساطع شود .معمواً شکیتلو و دردی گدارد البته ممکن است در صور تداوم در مد زمان
کوتاه درد خفیفو را اییاد گماید .فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو کنگو بهشمار موآیاد و گقاشهاای
معنایو کنشگر کنشپذیر و فگار گقشهایو ضروریاگد .معنای فعل شکیتن در این قالب معنایو باا معناای
سرگمون تفاو دارد.
 .36قالب معنایو :گاقص :مریم عربو را دست و پا شکستهموتواگد حرف بزگد.
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ساخت دستوری
فرآیند
گقش معنایو
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چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
کنگو
ال ) کنشگر
ب) کنشپذیر
ج) گاقص

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو کنگو محیوب موشود گقشهای معنایو کنشگر کانشپاذیر و
گاقص گقشهایو ضروریاگد .از این رو معنای فعل شکیاتن در ایان قالاب معناایو باا معناای سارگمون آن
متفاو است.
 .37قالب معنایو :برتری یافتن :محمدرضا با گرفتن مدال طال رکورد میابقه را شکست.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) کنشپذیر
ج) برتری

در این قالب معنایو از فعل شکیتن بهعنوان فعیو کنگو یاد ماوشاود کاه کانشگار باا اگیاام عمیاو
کنشپذیر یعنو میابقه را به سود خود مصادره موکند .در اگیام این کنش گقشهای کنشگر و کنشپذیر و
برتری اجتنابگاپذیرگد .از اینرو گویگوران از این معنای کنگو بهعنوان معنایو حاشیهای و متفاو از معنای
سرگمون در گفتار و گوشتار بهره موبرگد.
ماال دیلری از قالب معنایو برتری( :تو) مله شاخ غول را شکستی که خود را گم کردهای؟
ساخت دستوری
فرآیند
گقش معنایو

چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
کنگو
ال ) کنشگر
ب) کنشپذیر
ج) برتری

 .38قالب معنایو :اخم کردن :محین با دیدن قاتل چهرها را در هم شکست.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
احیاسو
فرآیند
ال ) حسگر(محین)
گقش معنایو
ب) پدیده (دیدن قاتل)
ج) گاراحتو
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فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو احیاسو محیوب موشود و گقش معناایو پدیاده (دیادن قاتال)
موجب گاراحتو حسگر (محین) موشود .معنای فعل شکیتن در این قالاب معناایو باا معناای سارگمون آن
متفاو است.
 .39قالب معنایو :از بین رفتن ترس :راگندگو اولش سخت بود ولو حاا ترسم شکسته است.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
رویدادی
فرآیند
ال ) کنشپذیر
گقش معنایو
ب) شیاعت

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو رویدادی محیوب ماوشاود و گقاشهاای معناایو کانشپاذیر و
شیاعت گقشهایو ضروریاگد .فعل شکیتن در این قالب معنایو متفاو از معنای سرگمون آن دارد.
 .40قالب معنایو :از بین بردن محو کردن :راگنده پس از طو میافتو چراغ مهشکن را روشن کرد و دید
شد.
چیزی (فاعل) چیزی را (مفعول) شکیتن (فعل)
ساخت دستوری
کنگو
فرآیند
ال ) کنشگر
گقش معنایو
ب) محو/گاپدید

بهتر

فعل شکیتن در این قالب معنایو فعیو کنگو در گرر گرفته موشود که به معناای «محاو شادن» باهکار
مورود گقشهای معنایو کنشگر و از بین بردن چیزی گقشهایو ضروریاگد .معنای فعال شکیاتن در ایان
قالب معنایو متفاو از معنای سرگمون آن است.
 -1-5قالبها و شبکهی معنایی فعل سبک «شکستن» در زبان فارسی

با توجه به معاگوِ بهدست آمدهی فعل شکیتن مگخص شد که این فعل با مفهوم سارگمون «ضاربه» دارای
 40قالب معنایو متمایز موباشد که در بخش تحییل دادهها بهطور مفصل به آگها پرداخته شد و از  7خوشهی
معنااایو «غاام و گاااراحتو» و «ارز و احتاارام» «پایااان» «تقییاال معنااایو» «چناادمعنایو» «فگااار» و
«استعاری» تگکیل شده است .پس از واکاوی معاگو مختی آن ابتدا خوشههای معنایو زیر بهدست داده شد
و در پایان شبکهی معنایو آن گیز ترسیم شده است.
الف .خوشهی غم و ناراحتی

.1ال
.2ال
.3ال
.4ال

اگدوهلین کردن
گاراحت شدن
اخم کردن
آزردن
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.5ال حیر خوردن
ب .خوشهی معنایی ارزش و احترام

.1ب مقصر داگیتن
.2ب بواحترامو کردن
.3ب تحریک احیاس
.4ب گفرین کردن
.5ب عهد و پیمان بیتن
.6ب بوآبرویو
پ .خوشهی معنایی «پایان»

.1پ تمام شدن
.2پ قطع شدن
.3پ قطع کردن
ج .خوشهی «تقلیل معنایی»

.1ج کم کردن
.2ج پایین آمدن
.3ج دو تا کردن
.4ج خم کردن
.5ج خرد کردن
ح .خوشهی«چندمعنایی»

.1ح شروع کردن
.2ح از بین بردن (ترس)
.3ح برتری یافتن
.4ح مغیوب کردن
.5ح اشتیاق داشتن
.6ح بر هم زدن (گرم)
.7ح بر هم زدن
.8ح کنار گذاشتن
.9ح گذاشتن چیزی در دهان و خوردن آن
خ .خوشهی مفهومی «فشار»

.1خ ضربه فگار
.2خ فگار آوردن روی مفاصل
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.3خ عبور کردن
.4خ اییاد صدا
د .خوشهی «استعاری»

قاگون

.1د گق
.2د گاقص
.3د باز کردن و گگودن
 .1خوشهی غم و گاراحتو

 .2خوشهی ارز

و احترام

 .3خوشهی پایان  .4خوشهی تقییل معنایو

مفهوم سرگمون

 .5خوشهی چندمعنایو

 .6خوشهی فگار

 .7خوشهی استعاری

شکل :2شبکهی معنایی فعل «شکستن» در زبان فارسی
Figure2. Semantic network of the light verb "break" in Persian

 -6نتیجهگیری
تمرکز اصیو این مقاله بر فعل «شکیتن» در زبان فارسو بوده و پس از واکاوی معاگو میزای فعل شکیاتن
بر اساس اگلارهی معناشناسو قالبو (فییمور  )1982در معنوشناسو شناختو مگخص شد که مفهوم سرگمون
یا اولیهی آن «ضربه یا ترک» است .یافتههای پژوهش حاکو از آن است که بررسو این فعل منیر به یاافتن
 40قالب معنایو متمایز شد که معنای «ضربه و ترک» بهعنوان معنای سرگمون است که بالفاصیه باه ذهان
سخنور فارسوزبان متبادر موشود و دیلر قالبهای معنایو آن گیاز در  7خوشاهی معناایو همچاون «غام و
گاراحتو» و «ارز و احترام» «پایان» «تقییل معناایو» «چنادمعنایو» «فگاار» و «اساتعاری» باهعنوان
معاگو حاشیهای توسط سخنوران مورد استفاده قرار موگیرگد .شایان ذکار اسات کاه پاس از واکااوی معااگو
بهدست آمده این گتییه حاصل گردید که اگر چه تمامو  40قالب معنایو دیلر یعنو معاگو حاشایهای هایچ
ارتباط معنایو با مفهوم سرگمون «ضربه و ترک» گدارگد اما همهی این قالبهاای معناایو کاه گلارگادگان از
آگها بهعنوان معناهای حاشیهای یاد کردهاگد بهگوگهای از قالب معنایو «ضربه/ترک» منگاعب شادهاگاد و باه
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همین منرور موتوان آن را معنای سرگمون در گرر گرفت که منگأ شکلگیری قالبهاای معناایو حاشایهای
موباشد .بنابراین یافتههای پژوهش گگان داد که فعل شکیتن در زبان فارسو در باهمآیو با سایر واژگاان از
 40قالب معنایو مختی و مرتبط با هم برخوردار است که گویگوران در بافتهاای مختیا از آگهاا اساتفاده
موکنند .همچنین گلارگدگان در این بررسو متوجه شدگد که از  40معنای بهدست آمده در خصوص این فعال
در زبان فارسو معنای «ضربه و ترک» بهعنوان معنای سرگمون و بقیهی معاگو که در حاشیه و در با همآیاو
با سایر واژگان بهکار گرفته موشوگد بهعنوان معاگو حاشیهای در گرر گرفته موشاوگد .البتاه ایان میاأله باه
بررسوهای بیگتر گیاز دارد که این مطالعه فرصت پرداختن به آن را گدارد و موتواگاد در پاژوهشهاای آیناده
مورد بررسو بیگتری گیز قرار گیرد.
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