
Print ISSN: 2345-2579 

Online ISSN: 2676-573x 

 

Journal of Westerrn Iranian Languages and Dialects 
Vol. 7, Issue 4, pp. 33-53 

https://jlw.razi.ac.ir/  
 

Res. article 

The Category of Verb from Prototypical Point of View on the Basis 

of Givon’s Semantic Criteria: Each Verb as a Category 

Fatemeh Hasani Jalilian
1
, Farideh Haghbin

2 

1- Ph.D. Student of Linguistics, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran. 2- Associate 

Professor of Linguistics, Department of Linguistics, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran. 

Received: 2019/04/06   Accepted: 2019/14/07 

Abstract 
Prototype theory inspired by cognitive framework has offered a new definition of categories 

and their members. According to the prototype theory “prototypes” are the best examples of 

each category and are more central than the other members, while less prototypical and 

peripheral members show less features of the category. Givon, a functional linguist, has 

used prototype theory to define linguistic categories. 77 verbs have been classified into 

prototype, less prototype and peripheral verbs based on Givon’s semantic criteria. The verbs 

have been driven from “Persian core vocabulary based on Iranian children” and examples 

offered by Givon (2001: 52). Moreover, the authors of the present study have attempted to 

draw spatial images of verbs by means of giving numerical values to each criterion. This 

method gives a holistic picture of each verb based on semantic criteria. Thus, different 

prototypical verbs can be compared with each other in a more concrete way. Finally, various 

spatial drawings of verb “give” as a prototype verb in different contexts have been 

presented. The comparisons of spatial drawings of “give” showed that a verb cannot be 

called absolutely prototype, because the status of a verb in each criteria is determined by its 

participants. The consequence is that each verb is a category by itself with infinite members. 

The members are the contexts in which a verb appears and “participants” are the ones which 

in each criterion close a verb to prototype or not. 
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 مقالة علمی

 : هر فعل یک مقولهگیون معیارهای معناییاساس برو دیدگاه سرنمونی ازفعل  قولةمبررسی 
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 چکیده

تررین اعضرای    روشن ها سرنمونو اعضای آن ارائه کرده است. در این نظریه،   از مقوله یبا نگاهی شناختی تعریف نوین سرنمونة نظری

دهنرد. گیرون    خود نشان می های سرنمونی را از همشخّصاعضا درجاتی از  گرترند و دی اعضا مرکزیة هر مقوله هستند که نسبت به بقی

فعر  براسراس    (55)های زبانی را براساس این نظریه تعریرف کررده اسرت. در هر وهض  ا رر       شناسانی است که مقولهازجمله زبان

هرای فعلری از    بنردی شردند. داده   ای طبقه های سرنمون، غیر سرنمون و  اشیه های معنایی گیون در تعیین فع  سرنمون در دسته معیار

برا اسرتفاده از    برر ایرن، نگارنردگان    افرزون   ؛دست آمدندگیون به ةشدهای ارائه و مثال فارسی از زبان کودکان ایرانی ةاژگان هایوکتاب 

ترر   ترر و ملمروس   دقیر  ة های فضایی امکان مقایسر  های مختلف هرداختند. ترسیم گذاری معیارهای معنایی به ترسیم فضایی فع  ارزش

هرای مختلرف ارائره     یک فع  سرنمون در بافت مثابةبه دادنهای فضایی فع   . درهایان، ترسیمآورند می فراهمر سرنمونی ظازن را ها فع 

زیررا   ،مطلر  سررنمونی دانسرت   طرور  بره را  یتروان فعلر   نشان دادنرد نمری   دادنفع   عمتنوّ های فضایی ترسیمة شد. بررسی و مقایس

دانسرت   ایتوان هر فعر  را مقولره   می، این براساس دهند. تغییر میدر هر معیار ا رجایگاه فع  ها با درجات انتزاع مختلف  کننده شرکت

توانند در هرر معیرار    های فع  هستند که می کننده شود و این شرکت ها ظاهر می هایی هستند که فع  در آن شمار آن بافت که اعضای بی

   فع  را سرنمون کنند یا از سرنمون دور کنند.

 .ایی، فع ، ترسیم فضایی فع گر شناسی نقض، معیارهای معنایی، زبانسرنمون :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -1

ارائره   ،و اعضرای آن   3رویکردی شناختی در تعریف مقوله بارا  9سرنمونة نظریبار نخستین (1253) 1رُش

هرا و   مقولره  ،ر خود عنوان کرده برود متأخّة ( در فلسف1223) 4ویتگنشتاین نظریاتی کهبا الهام از  ،. رُشداد

در هرر مقولره    سرنمون نظریة. براساس طل  نیستندمها بیان داشت که آنو  دانستهیوستاری را ها  ماهیت

 قیقترا   هرای   راهکار تشخیص مقولره  رُشفی آن مقوله هستند. های بهتری برای معرّ مونهبرخی عضوها ن
فهرسرتی از  برا   هرر سررنمون   دانرد.  مری  سررنمون ترین عضو هرر مقولره یرا     ه به روشنرا توجّ هیوستاری

در کره  ( معتقرد اسرت   392: 1253. رُش )دشو تعریف می 3ها ساختاری یا قالب های توصیف ،ها همشخّص

 5های بهتری از آن مقولره هسرتند و ایرن مقروات سراختگی      نمونه 2کهای طبیعی، چند محرّ بیشتر مقوله

و  مشرخّص ها  تنها مرزهای مقولهبنابراین نه ؛فتگرتوان تنها یک سرنمون درنظر  ها میهستند که برای آن

 یک سرنمون دارد.   تنهاتوان گفت هر مقوله  یبلکه نم ؛صریح نیستند

محسروب   البغ رکه  دود دو قرن تفکّ 1بندی ها و مقوله ترین نگاه به مقولههمهیض از ویتگنشتاین، م

نخرورده   و دسرت  مشرخّص ا، مجرزّ  2های ادراکی مقوله»منسوب به افالطون بود. در نگاه افالطون  ،شد می

های ازم و کرافی(   های معیار )وی گی با داشتن یا نداشتن وی گی هایی و عضویت در چنین مقوله« هستند

هرا را در قالرب    ( ارسرطو نیرز مقولره   91: 9003) 11تیلرر ة (. بنابه گفتر 55: 1212، 10)گیون شود تعریف می

 19  دارد یرا نردارد. فِرهگره   یک عضو به یک مقوله تعلّ درنظر اوو  کرده استشروط ازم و کافی تعریف 

درمقابر ،  ( ازجمله هیروان ایرن مکترب فلسرفی هسرتند.     1222) 14و چامسکی (1293) 13(، راس 9004)

 هوشی و تالقی دارند.  باهم هم کهانگارد  می ها ای از شباهت هیچیدهة شبکرا هر مقوله  ویتگنشتاین

یرن  روش او اا ایرراد  ، امّر ه اسرت ها و اعضای آن هرداختر  ای به مقوله تازهة چه ویتگنشتاین با دریچگرا

                                                                                                                                  
1. E. Rosch 
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4. L. Wittgenstein  
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7. artificial categories 

8. categorization 

9. categories of understanding  

10. T. Givón  

11. J. R. Taylor 

12. G. Frege 
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گیرون  (. 10: 1212ند )گیون، وش ای توزیع می مقوله یطور یکسان در فضایکه تمام اعضای مقوله به است

اند مدلی بررای زبران،    یک نتوانستههیچ زیرا ؛داند را افراطی می ویتگنشتاین و افالطونرویکردهای فلسفیه 

آن بایرد بره رویکرردی    رو، معتقد است در تعریف مقوله و اعضرای  ازاین ؛دست دهندشناخت و رفتار به

هرای  هر وهض  (،1253 و 1253شناسری رُش ) همانند آنچه در مطالعات تجربری و روان  ،میانی روی آورد

اسرت.    ارائه شرده  (1219 و 1253) 9شناسی لیکافهای زبان ( یا ه وهض1222) 1شناسی برلین و کِی مردم

هرای  هر وهض  هرا و  واژه ات مربوط به رنر  در مطالع کِی بر شواهد برلین وافزون  ( نیز،923: 9004تیلِر )

بنردی   مقولره در بسط رویکردی میانی به منزل را  وسای  و اسبابة مقول درمورد 3لباو تجربیة رُش، مطالع

 داند.   مهم می

 3(، کرافرت 1215(، لیکراف ) 9000 و 1215) 4شناسرانی چرون انگراکر   شناسری، زبران  زبانة در  یط

( دیرردگاه سرررنمونی را در 1220) 5( و ویرژبیتسررکا1214) 2مسررونو تا (، هرراهر9004(، تیلررر )1220)

ویکررد  ر ،ایری گر نیرز در چرارچوب نقرض    (9001 و 1212انرد. گیرون )   کار بردههای زبانی خود به تحلی 

اسرم، فعر ،    (1212) . ازنظرر گیرون  بررده اسرت  کار مقوات زبانی بهدر تحلی  سرنمونی و هیوستاری را 

وی ترنرد.   جهرانی  گردیة میان اسم و فع  نسبت به دو مقولهستند و از این های اصلی صفت و قید مقوله

 هرایی همشخّصر هرای دسرتوری   هریک از مقولههای معنایی   همانند مقولهکه معتقد است  (42-31: 9001)

 دهند.   را در  اشیه قرار می گرکه برخی از اعضا را در کانون و برخی دی دارند

هرای زبرانی را ازدیردگاه     ایی اسرت کره بره هیرروی از رُش مقولره     گر  ضشناسان نقگیون ازجمله زبان

هرای   وی با استفاده از مدل سرنمونی مقولهمعیارهای معنایی تعریف کرده است. سرنمونی و با استفاده از 

ه بره تعردادی   اعضای هر مقوله با توجّر  ،گیرد. در این شبکه شعاعی درنظر می ایهصورت شبکزبانی را به

( 30: 9001ازنظرر گیرون )   گیرنرد.  شوند یا از آن فاصرله مری   ای معیار به مرکز مقوله نزدیک میه همشخّص

ترتیرب ببراتِ    بره  ،های معنایی هسرتند همشخّصمراتب چهار معیار معنایی تمایزدهنده که در اولویت سلسه

د فیزیکری( و  )بُعر  10برودن ها(، ملمروس  همشخّص)تعداد زیر 2ات در زمان(، هیچیدگی)میزان تحوّ 1زمانی
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های بابت، ملموس، فیزیکی و فشررده و   ها بر هدیده )میزان هراکندگی در فضا( هستند. اسم 1تراکم فضایی

   ها بر تغییرات سریع و رویدادها دالت دارند. فع 

میران  انرد کره از ایرن    های زبانی از دیردگاه سررنمونی اسرتفاده کررده     شناسان ایرانی نیز در تحلی زبان

( برا  1310( اشاره کرد. ساسرانی ) 1325ان )رگدی( و کریمی و 1323(، ر ایی )1310ساسانی ) توان به می

کره  و نشان داد  را بررسی کرد صفتة طور خاص مقولهای زبانی و به مقوله ،استفاده از رویکرد سرنمونی

ار نیسرت.  هرا صرریح و آشرک    هم مرتبط هستند و مرز میران مقولره  طور هیوستاری بهواژگانی به یاههمقول

ه به برخی معیارهای صروری نشران داد   شناختی و با توجّ ( براساس رویکرد سرنمونی رده1323ر ایی )

دهنرد کره    ای را تشکی  می های سرنمونی ندارند و خود مقوله مصدر، اسم مصدر و  اص  مصدر وی گی

برا اسرتفاده از    نیرز ( 1325ان )رگر دیهای اسم، فع  و صرفت هسرتند. کریمری و     شام  ترکیبی از وی گی

و چنرین نتیجره    را بررسری کردنرد  زدایری   سازی و صفت فرایندهای صفت ،شناختی رویکرد سرنمون رده

 دهد. سازی رخ می سرنمون غیرة هدید ،فتند که در این فرایندهاگر

بررسری و  ازدیردگاه سررنمونی   را هرا   فعر   طرور خراص  بهازآنجاکه تاکنون ه وهشی در زبان فارسی 

نوشرتار  در شروند.   ها ازنظر سرنمونی و معنرایی بررسری مری    فع  ،جستاردر این  ؛است دهبندی نکردسته

بررسری   (9001) در زبان فارسی براساس معیارهای معنایی گیرون   فع  (55)و عیت سرنمونی  ،هیض رو

و رعیت سررنمونی    های مختلفیک فع  در معیار توان دریافت که میها  بندی دستهه به با توجّ .شوند می

هرای   هرسض خود تیجهاین نمشک  است؛  گرها با یکدی میزان سرنمونی فع ة تفاوتی دارد و امکان مقایسم

 :آورد همراه میرا بهزیر 

 معیارها فراهم کرد؟ة ی از و عیت سرنمونی هر فع  منطب  با همتوان تصویری کلّ چگونه می -1

   بابت است؟شود همیشه  می اطالقیک فع   هکه ب ای سرنمونیة درجآیا  -9

 نماینرد ارائره   هرا  فعر  از فضرایی   هرایی  ترسریم  ،با اسرتفاده از نمرودار راداری  قصد دارند نگارندگان 

هرای فضرایی بره     شرود. ترسریم   مشرخّص زمران  طور هممعیارها بهة که و عیت یک فع  در همطوری به

هرای فضرایی    ، ترسریم افرزون برر ایرن    ؛کنند میتر  را آسان گرها با یکدی فع ة صورت بصری امکان مقایس

نیسرت و ایرن    یو رعیت برابت   خراص  یمعیرار  برودن در سررنمون  ،بررای یرک فعر    که  دهند مینشان 

را در معیرار   های فع  هستند که در محور همنشرینی برا فعر  و رعیت سررنمونی آن فعر        کننده شرکت

 .کنند تعیین می یخاصّ

                                                                                                                                  
1. spatial compactness 
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ن فعر   یگیرون در تعیر   معیارهرای معنرایی   ،بخض اسرت؛ در بخرض دوم   شضشام   ا ر ه وهض 

بنردی   هرای مختلرف براسراس معیارهرای معنرایی دسرته       شوند؛ در بخض سروم فعر    فی میسرنمون معرّ

شرود و   گذاری معیارها هرداختره مری  ارزشة ترسیم فضایی فع  و نحوة شوند؛ در بخض چهارم به ارائ می

ها شرر  داده خواهرد شرد.      شوند. در بخض هنجم هیامدهای ترسیم فضایی فع های مختلفی ارائه می مثال

 گیری اختصاص داده شده است. بخض هایانی نیز به نتیجه

 معیارهای معنایی گیون در تعیین فعل سرنمون -2

( در 39: 9001گیرون ) . شروند  ارائه میگیون  تعیین فع  سرنمون ازدیدگاه معیارهای معناییاین بخض در 

. برخری از ایرن معیارهرا هیچیرده     کند فی میمعرّر  زیر شبهرا معیار معنایی  ، هنجهای سرنمون تعیین فع 

هرا  توان هفت معیرار سراده را از آن   ت بیشتر میبیض از یک معیار هستند. با دقّة دهندهستند و خود نشان

 :استخراج کرد

فعلی سررنمون   ،فع ة در مقول. ترین معیار ازنظر گیون ببات زمانی است لین و مهماوّ :1ثباتی در زمانبی. 1

میزان ببات زمانی را داشته باشد؛ درمقاب ، اسم سرنمون بیشترین ببرات زمرانی را دارد و   است که کمترین 

برر تغییررات سرریع در    هرای سررنمون    فعر  در این معیرار،  کام  در زمان هایدار است. طور بهو عیتض 

میران  از ایرن  .رنددالت دا ،دنشو گذاری میرمزاسم با  و عیت، شرایط یا موقعیت فضایی یک ماهیت که

کره از   خوابیردن و  کرارکردن هایی چرون   شاره کرد. فع ا شکستنو  زدن ربهچون  هایی فع توان به  می

، فعلری  گرر عبارت دیبه ؛گیرند فاصله می از سرنمونبیشتر مراتب به ،ببات زمانی بیشتری برخوردار هستند

  آن نسربت  گیرد چون تحقّر  نمون فاصله میاز سر بباتی در زمانبیدر این معیار، یعنی  کردنکارچون هم

 .نیازمند زمان بیشتری است شکستنیا  زدن ربهبه فعلی مانند 

به این معناست که زمران وقروع    شود و به زمان وقوع فع  مربوط می فشردگی زمانی :2فشردگی زمانی. 2

بسریار   زدنو  شکسرتن  ،هریدنهای  مثال، زمان وقوع فع برای  بسیار کوتاه و فشرده است. ،فع  سرنمون

کمرابیض   فشررده نیسرت و   خوابیردن و  کرردن کمکهایی چون  زمان وقوع فع ا امّ ؛فشرده و کوتاه است

 طوانی است.

عنروان فعر    هرای تجربری کره نوعرا  بره      هدیده»گوید  این معیار می مورددر( 9001)گیون  :بودنملموس. 3

                                                                                                                                  
1. temporal instability 

 شود. هوشی می ازآنجاکه این معیار تأییدی برای معیار ببات زمانی است در تحلی  فع  سرنمون از آن چشم -9
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 فعر  « .های اسمی ملمروس هسرتند   کننده م  شرکتعموما  رویدادهایی هستند که شا ،شوند بندی می دسته

ه بره ایرن   دهرد. برا توجّر    رویداد فیزیکی یا  رکت فضایی مشارکین را نشان مری فیزیکی، تغییر سرنمون 

 برابربرودن و  کرردن گروش چون  ییها فع نسبت به  دویدنیا  شکستنو  زدن ربهی مانند یها فع  ،معیار

رویداد فیزیکی، تغییرر فیزیکری یرا  رکرت      ،دویدنو  شکستن، نزد ربههای  زیرا در فع  ؛ترند سرنمون

افترد و فعر     فراق مری  ذهنری اتّ  یرویداد کردنگوشا در فع  امّ ،فضایی مشارکین معلوم و ملموس است

 دهد. یک و عیت را نشان می برابربودن

 ( هیچیردگی 1 شرود:  را شرام  مری  دسته معیرار   سهاین معیار در قیقت  :1پیچیدگی و پراکندگی فضایی. 4

 ؛شرود  مربروط مری  هرا  هراکندگی فضایی آنب( )و  تعداد مشارکین فع الف( )که به : تعداد مشارکین فع 

و گیرنده( تشکی  شده است که همگری در فضرا    شیءاز سه مشارک )دهنده،  دادنمثال فعلی چون برای 

و  کشریدن ، سراختن ی چرون  یاهر  فعر   :زمانی فع   ترتیبهیچیدگی  (9 ؛نداو ازنظر زمانی بابت ندامتراکم

بره   افترادن یرا   بیدارشردن ی چرون  یهرا  فعر  که در الی ؛برخوردارند ای های زمانیه هیچیده از ترتیب هختن

هرای تغییرر بیشرتر     همشخّصر در معیار هیچیدگی مرا   وقوع فع ، هرچره تعرداد    افتند. فاق میباره اتّ یک

 تر است.  فع  سرنمون ،باشد

گیررد. بر سرب معیرار     می را دربر سرنمون این معیار نیز دو دسته از افعال :2هنیت ذالیّی و فعّگر کنش. 5

زنده آغراز   یانسان یا موجود گر یک کنضبا  عامدانه و کردنترکو  زدن رفی چون یها فع ی گر کنض

 راوی عملری   که  فکرکردنو  دانستن، خواستنچون  ییها فع ت ذهنی نیز الیّبراساس معیار فعّشود.  می

و درنهایرت  هرای سررنمون هسرتند     ازجملره فعر    ؛اشراره دارنرد   ایت ذهنی آگاهانره الیّا به فعّامّ ؛ندنیست

 سررنمون  یهرا  فع  از ،دهند ت ذهنی را نشان میالیّی و نه فعّگر نه کنضکه  بودنو  افتادنچون  هایی فع 

   گیرند. فاصله می

. 3؛ رویرداد  برودن ملمروس . 9ات زمرانی؛  . بب1 خواهیم رسید: معیار هفت با تفکیک معیارهای ذکرشده به

بیران   برایی ا )هراکندگی فضایی مشارکین فع  شیوههراکندگی فضایی: . 4؛ تعداد مشارکین فع  :هیچیدگی

 .کنض ذهنی. 5و ی گر کنض. 2؛ هیچیدگی مرا   وقوع فع . 3؛ (هاست بودن مشارکملموس

ی برا  هرای  ند. برای هر دسته از این معیارهرا فعر   هم مرتبط هستزیادی به تا  دّ ی معنایی ذکرشدهمعیارها

 یفعلر چنرد معیرار    بر سرب « زدن رربه  ها مانند فع برخی از  .اندشده فیمعرّ درجات مختلف سرنمونی

                                                                                                                                  
1. complexity and spatial difuusness 

2. Agentiveness and mental activity 
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نیرز تنهرا    خواسرتن و  فکرکردنهایی مانند  فع  شود و بر سب برخی معیارها خیر. سرنمون محسوب می

 در یک معیار )کنض ذهنی( سرنمون هستند.  

 های مورد مطالعه نمونه -2-1

 ةواژگران هایر   کتراب فعر  از   (39). هسرتند فعر    (55)  شام ا ر های مورد استفاده در ه وهض  نمونه
هرای   دست آمده است )که شام  تمام فع به( 1320ان، گردیزاده و  )نعمت از زبان کودکان ایرانی فارسی

( در تعریرف  39: 9001گیرون )  انرد کره   ه خراج شرد ی اسرت های مثالمیان فع  از  (93) شود(؛ این کتاب می

های هرکراربرد بره    فع  مثابةنیز به« کردنزندگیو  وجودداشتنفع   (9). ارائه کرده است معنایی معیارهای

ی هرا  فع ها با درجات مختلف سرنمونی  اص  شود.  ها ا افه شدند تا طیفی از انواع فع  فع ة مجموع

 :ند ازاعبارت رتیب  روف الفباتبه گفتههیض در کتاب موجود

شردن، بوسریدن، بیدارشردن،    برردن، برنرده   بسرتن،  ، برازکردن، ردنزدن، آمردن، آو افتادن، ایستادن، آتض»

زدن، دادن،  ررف کرردن، جرواب  کرردن، جراروکردن، جمرع    شدن، تمیز هروازکردن، هریدن، هوشیدن، هیاده

کرردن، دعرواکردن، دویردن،    ردن، خیراطی کردن، خوابیردن، خواسرتن، خوانردن، خرو     کردن، خاموش   

زدن، صرداکردن،  کرردن، صرابون  کردن، شانهزدن، سالمکردن، ریختن، زن  رفتن، روشنکردن، راهرانندگی

کرردن،  کرردن، گرم  زدن، کمکگفتن، کارکردن، کاشتن، کتک هکردن(، فکرکردن، قصّشدن )عروسیعروس

   .«کردنکردن، نگاهاشیزدن، نشستن، نقّدادن، لگدزدن، مسواک گوش

و  ارائره کررده اسرت   مثال برای  ( در بخض معیارهای معنایی فع 39: 9001که گیون )هایی  فع  همچنین

 ند:  هست به قرار زیر 1هامعادل فارسی آن

‘shoot, break, jump, leave, drop, cool off, love, know, mourn, elapse, mean, build, cook, 

compose, attack, explain, argue, deteriorate, heat up, be’ 

، دانسرتن،  عاشر ه... برودن  ، سردشردن،  انرداختن ازارزشکرردن، انرداختن،   شکسرتن، هریردن، تررک   کردن، یکشلّ»

کرردن،   ،  ملره دادنتشکی ساختن، هختن، ، معنیه ... بودنبه، )زمان( گذشتن، دادن، کردنسوگواریخوردن،  فتأسّ

 .«کردن های وجودداشتن و زندگی فع  و بودنکردن، مگر، کردنخراب ردن،کمشاجرهدادن، تو یح

شرود   مری  مشرخّص شوند و  بندی می ه به هریک از معیارهای معنایی گیون دستهها با توجّ این فع در بخض بعدی 

 شود: ون است یا از سرنمون دور میهر فع  در چه معیار یا معیارهایی سرنم

                                                                                                                                  
های متعدّدی دارند اوّلین  ها ترجمه اند. با توجّه به اینکه برخی فع  استخراج شده فرهن  معاصر هزارهها از  معادل فارسی فع  -1

 ها انتخاب شده است.ترین ترجمة آن و برجسته



 1321، زمستان 4مارة شهای غرب ایران، دورة هفتم،  ها و گویض / فصلنامة مطالعات زبان40

 یارهای معناییحسب معها بر بندی فعل دسته

( 9001بر سب هفرت معیرار معنرایی مرورد نظرر گیرون )       (9)شده در بخض های ذکر در این بخض فع 

اسرت. در ایرن    ای  اشریه و  کمتر سررنمون ، فع  سرنمونشوند. هر معیار شام  سه بخض  بندی می دسته

ی شروند.  بنرد  هرای بیشرتری دسرته    بنردی گیرون، فعر     بخض تالش شده است با هیروی از الگوی دسرته 

یک فع  ممکن است در معیارهای مختلفی سررنمون باشرد؛ یرا بر سرب     که دهند  ها نشان می بندی دسته

همچنرین ممکرن اسرت درمرورد      ؛سررنمون نباشرد   گرر ا بر سب معیاری دیامّ ،یک معیار سرنمون باشد

ا ازجملره  هر  ها اختالف نظرر وجرود داشرته باشرد. ایرن      بودن برخی از فع بودن یا کمتر سرنمونسرنمون

 است.  مواجه مشک  با زیادی  دهند تعیین فع  سرنمون به این شیوه تا  دّ مواردی هستند که نشان می

 ثباتی در زمان بی (.1)جدول 

 ثباتی در زمان: ها براساس معیار بی بندی فعل دسته

 های فع (   کننده ها )شرکت هیتها: تغییرات سریع در و عیت، شرایط یا موقعیت فضایی ما همشخّص

آوردن، برردن،   ،کرردن، آمردن  شکستن، انداختن، هروازکردن، ریختن، زدن، لگدزدن، بیدارشدن، ترکهریدن، کردن، شلیکهای سرنمون:  فع 

 شدن، هیادهافتادندادن، بریدن، 

کرردن، دعرواکردن،   کرردن، خراموش  دویردن، روشرن  های کمتر سرنمون: هختن، خوردن، هوشیدن، بازکردن، بستن، کارکردن، خواندن،  فع 

کرردن،   کرردن، برازی  اشری ، نقّکرردن زدن، خرراب صابون زدن، سوختن،زدن، آتضکردن، مسواکزدن، ساختن، شانهتمیزکردن، شستن، کتک

، کرردن مشراجره زدن، دادن،  ررف دادن، گفتن، جوابکردن، دیدن، شنیدن، گوشنگاهجاروکردن، کردن، کردن، کمککردن، خیاطیرانندگی

 شدنصداکردن، عروسدادن، تشکی ، کردنعصبانی، سردشدن، )زمان( گذشتندادن، لبخندزدن، تو یح

، عاشر ه ... برودن  ، سروگواری کرردن  ، انرداختن ازارزشخروردن،  فتأسّشدن، ایستادن، نشستن، دانستن، خواستن، ای: برنده های  اشیه فع 

 وجودداشتن، بودنمعنی ... بودن، بهکردن، فتن، زندگیگرکردن، یادکردن، جمعفکرکردن، فهمیدن،   

 بودنملموس (.2)جدول 

 بودن:ها براساس معیار ملموس بندی فعل دسته

 فع با  تغییر فیزیکی یا  رکت فضایی مشارکینفیزیکی،  کنضرمزگذاری ها:  همشخّص

، هریدن، آمردن، آوردن، برردن، دادن، بریردن   کردن، شلیککردن، ، لگدزدن، ترکختنختن، هروازکردن، ری: افتادن، شکستن، اندافع  سرنمون

زدن، سراختن،   کردن، دعواکردن، تمیزکردن، شستن، کترک کردن، خاموشهختن، خوردن، هوشیدن، بازکردن، بستن، کارکردن، دویدن، روشن

جراروکردن،  کرردن،   برازی  کرردن، اشری ، نقّکرردن زدن، خرراب صرابون  زدن، سروختن، زدن، آتضواکسمشدن، هیادهکردن، شانهدادن، تشکی 

 کردن.کردن، خیاطیرانندگی

دادن،  تو ریح زدن، دادن،  ررف دادن، گفتن، جوابکردن، دیدن، شنیدن، گوشنگاهکردن، مشاجرهخواندن، کردن، کمک: فع  کمتر سرنمون

 کردنزندگی، شدن، صداکردن، عروسلبخندزدن

 ،انرداختن  ازارزش خروردن، فتأسّشدن، ایستادن، نشستن، دانستن، خواستن، برنده، کردنعصبانی، سردشدن، )زمان( گذشتن ای: فع   اشیه

 فتن، وجودداشتن، بودنگرکردن، یادکردن، جمع، فکرکردن، فهمیدن،   عاش ه ... بودن، کردنسوگواری
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 ها کننده تعداد شرکت(. پیچیدگی 3)جدول 

 (1ها براساس معیار پیچیدگی ) بندی فعل دسته

 ها کننده ه: تعداد شرکتمشخّص

 کننده: دادن شرکت (3)فع  سرنمون دارای 

آوردن، برردن، دادن، بریردن، هخرتن،    کرردن،  تررک کرردن،  شرلیک لگردزدن،   ،خرتن ری کننده: انداختن، شرکت (9)ن دارای فع  کمتر سرنمو

کرردن،   کردن، شرانه زدن، ساختن، درستکردن، دعواکردن، تمیزکردن، شستن، کتککردن، خاموشدن، بازکردن، بستن، روشنخوردن، هوشی

زدن، دادن،  ررف  دادن، گفتن، جرواب کردن، دیدن، شنیدن، گوشکردن، خواندن، نگاهکردن، کمکزدن، بازیصابونزدن، زدن، آتضمسواک

عاشر ه ...  خواسرتن،  معنری ... برودن،   بهصداکردن، دانستن، کردن، کردن، عصبانیخراب دادن،تشکی زدن، دادن، لبخند، تو یحکردنمشاجره

 فتنگرکردن، یادجمعانداختن، ازارزشکردن، ، فکرکردن، فهمیدن،   بودن

کرردن،  اشری ، نقّویردن، سروختن  شردن، کرارکردن، د  ارهکننده: افتادن، شکستن، هروازکردن، هریدن، آمدن، ه شرکت (1)ای دارای فع   اشیه

، خروردن فتأسّر ن، ایسرتادن، نشسرتن،   شرد برنرده )زمران( گذشرتن،   ، سردشردن،  کرردن شدن، زندگیکردن، عروساطیکردن، خیرانندگی

 وجودداشتن، بودنکردن، سوگواری

 ها کننده پراکندگی فضایی شرکت (.4)جدول 

 (2ار پیچیدگی )ها براساس معی بندی فعل دسته

 های فع  کننده ه: هراکندگی فضایی شرکتمشخّص

 کننده: شرکت (3)فع  سرنمون دارای 

 ملموسة کنند شرکت (3): (1)  الت

 ناملموسة کنند شرکت (1)ملموس/ ة کنند شرکت (9): (9) الت 

 ملموسة کنند شرکت (1)ناملموس/ ة کنند شرکت (9): (3) الت 

 ناملموس ةکنند شرکت (3): (4) الت 

 کننده: شرکت (9)فع  کمتر سرنمون دارای 

 ملموسة کنند شرکت (9): (1) الت 

 ناملموسة کنند شرکت (1)ملموس/ ة کنند شرکت (1): (9) الت 

 ناملموسة کنند شرکت (9): (3) الت 

 کننده: شرکت (1)ای دارای  فع   اشیه

 ملموسة کنند شرکت (1): (1) الت 

 ملموسة دکنن شرکت (1): (9) الت 

 پیچیدگی مراحل وقوع یک فعل (.5)جدول 

 (3ها براساس معیار پیچیدگی ) بندی فعل دسته

 مرا   وقوع یک فع هیچیدگی ه: مشخّص

ن، کررد زدن، برازی زدن، صرابون ، کرارکردن، تمیزکرردن، مسرواک   دادنتشرکی  کرردن،  کردن، سراختن، درسرت  اشیهختن، نقّفع  سرنمون: 

 شستن شدن،کردن، عروسکمککردن، خوردن، هوشیدن، رانندگیکردن،  خیاطی
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 (.6)جدول ادامة 

دادن،  دادن، گفرتن، جرواب  کردن، دیدن، شنیدن، گوش، نگاهکردنزدن، سوختن، خرابزدن، ، آتضکتککردن، شانه: های کمتر سرنمون فع 

افتادن، شکستن، انرداختن، هریردن، هروازکرردن، ریخرتن، زدن،      کردن،عصبانیدادن، لبخندزدن، سردشدن، ح، تو یکردنمشاجرهزدن،  رف

 کردنکردن، خاموشکردن، آمدن، آوردن، بردن، دادن، بریدن، بازکردن، بستن، روشنترککردن، شلیکلگدزدن، 

خروردن،  فتأسّر ن، دانسرتن، خواسرتن،   شدن، ایستادن، نشسرت رندهخواندن، دویدن، دعواکردن، ، ببیدارشدن صداکردن،  ای: های  اشیه فع 

کرردن،  زنردگی معنری ... داشرتن،   فتن، گرکرردن، یراد  جمرع انداختن، ازارزشکردن، ، فکرکردن، فهمیدن،   عاش ه ... بودن، کردنسوگواری

 وجودداشتن، بودن)زمان( گذشتن، 

 یگر کنش (.7)جدول 

 ی:گر کنشها براساس معیار  فعل بندی دسته

 صا ب اراده گر ه: دارای کنضمشخّص

کرردن، آمردن، آوردن، برردن،    ریخرتن، زدن، لگردزدن، بیدارشردن، تررک    کردن، یکشلّشکستن، انداختن، هریدن، هروازکردن، فع  سرنمون: 

کرردن، دعرواکردن، تمیزکرردن،    کرردن، خراموش  ندادن، بریدن، هختن، خوردن، هوشیدن، بازکردن، بستن، کارکردن، خواندن، دویدن، روشر 

کرردن،  کرردن، راننردگی  کرردن، برازی  اشری زدن، نقّصرابون زدن، زدن، آترض کرردن، مسرواک  کردن، شرانه زدن، ساختن، درستشستن، کتک

دن، لبخنردزدن،  دا، تو ریح کرردن مشراجره زدن، دادن،  ررف دادن، گفتن، جرواب کردن، دیدن، شنیدن، گوشکردن، نگاهکردن، کمک خیاطی

 کردنجمع شدن، ایستادن، نشستن،صداکردن، عروسکردن، خرابدادن، تشکی 

 کردنزندگیکردن،   انداختن، ازارزششدن، ، برندهکردنعصبانی، سردشدن، )زمان( گذشتنافتادن، سوختن،  فع  کمتر سرنمون:

فتن، گریراد معنری ... داشرتن،   ، فکرکرردن، فهمیردن،   شر ه ... برودن  عا، کرردن سروگواری خروردن،  فتأسّر دانستن، خواستن،  ای: فع   اشیه

 وجودداشتن، بودن

 ت ذهنی آگاهانهالیّفعّ (.8)جدول 

 ت ذهنی:الیّفعّها براساس معیار  بندی فعل دسته

 ت ذهنی آگاهانهالیّه: فعّمشخّص

 فتنگر، فکرکردن، فهمیدن، یادعاش ه ... بودن، دنکرسوگواریخوردن، فتأسّفع  سرنمون: دانستن، خواستن، 

دادن، ، گروش کرردن کرردن، نگراه  کرردن، کمرک  کرردن، خیراطی  کردن، راننردگی اشیکردن، نقّفع  کمتر سرنمون: خواندن، دعواکردن، بازی

 کردن  کردن، جمعانداختن، ازارزشکردن، مشاجرهدادن، ، تو یحزدندادن،  رف جواب

کرردن، آمردن،   انداختن، هریردن، هروازکرردن، ریخرتن، زدن، لگردزدن، بیدارشردن، تررک      کردن، یکشلّشکستن، شدن، برنده ای: فع   اشیه

کردن، تمیزکرردن، شسرتن،   کردن، خاموشکردن، هختن، خوردن، هوشیدن، بازکردن، بستن، کارکردن، دویدن، روشنآوردن، بردن، دادن، هاره

دن، زدن، دیدن، شنیدن، گفرتن، لبخنردزدن، صرداکر   صابونزدن، زدن، آتضکردن، مسواکشانهدادن، تشکی کردن، زدن، ساختن، درستکتک

 کرردن،  زنردگی معنری ... داشرتن،   ، کرردن عصبانی، سردشدن، ، )زمان( گذشتن کردنافتادن، سوختن، خرابشدن، ایستادن، نشستن، عروس

 وجودداشتن، بودن

 ها فعل ترسیم فضایی -4

هرای   ها در شاخص فع  گررا نسبت به دی یهای سرنمونی فعل توانند درجه تنهایی نمیمعنایی بهمعیارهای 
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فضرایی فعر  ابرزاری      همچنرین ترسریم   ؛دهرد  می ها این امکان را ترسیم فضایی فع مختلف تعیین کنند. 

ة ارائر  ،ایرن بر  افزون ش در هر معیار را داشته باشیم.ا سرنمونی ی از هر فع  و جایگاهمی کلّا تجسّاست ت

هرداختره خواهرد   هرا  آنترتیب بره   دارد که به ههمرابه یگردی هها هیامدهای جالب توجّ فضایی فع   ترسیم

سررنمون، کمترر     فعر  ترسیم فضرایی چنرد   معیار و هر گذاری هر فع  در ارزشة ابتدا نحودر اینجا . شد

شروند.   نشران داده مری   دادناز فعر   هرایی متفراوت    سپس ترسریم  ؛شد دارائه خواهای  سرنمون و  اشیه

 شوند.   به بحث گذاشته میآیند، دست میبه ها درهایان نتایج و هیامدهایی که از ترسیم فع 

قابر  تجربره نیسرتند     ،شروند  اسم کدگرذاری مری  با  هایی که کننده نظر به اینکه فع  مستق  از شرکت -1

د و نر کن نقشی اساسری ایفرا مری    های فع  نندهک و شرکت (، در ترسیم فضایی فع  بافت33 :9001، )گیون

 م کرد.  یرستگیرد  ای که در آن قرار می فتن جملهگررا بدون درنظر  توان فع  نمی

از نمرودار راداری  زمران  طرور هرم  به ،دادن جایگاه آن در هر معیارو نشانبرای ترسیم فضایی هر فع   -9

ای ایجراد   ذهنیتی که درمورد اعضرای کرانونی و  اشریه    سرنمون وة لیاوّة ه به ایدشود. با توجّ استفاده می

شرود. اسرتفاده از ایرن روش فعر       معیارها از امتیارهای معکوس استفاده مری   شده است، در تعیین ارزش

 گرر مثرال، ا بررای   ؛کنرد  از کانون دور می و فع  غیر سرنمون را دهد قرار می سرنمون را در کانون نمودار

کمتررین   گرر گیررد و ا    مری به آن تعلّر  یکعدد  ،اترین ارزش را داشته باشدبا ایکسدر معیار  الف فع 

 یابد. به آن اختصاص می دهعدد  ،ارزش را داشته باشد

 ،گرر عبرارت دی ا مطلر  نیسرت و نسربی اسرت؛ بره     گرذاری معیارهر   ارزشة نحوکه ه داشت باید توجّ -3

هایشران برر روی    ه بره ارزش ها با توجّ و فع  مقایسه شوند گربا یکدی ییکسانمعیار  های مختلف در فع 

گیرنرد:   صورت زیر از کانون فاصرله مری  ها به فع  ببات زمانیدر معیار مثال، برای  ؛شوند نمودار چیده می

   بودن >فاسدشدن >هختن >خوردن >زدن

، دهرد  های یرک فعر  را نشران مری     کننده تعداد شرکت فع  های کننده هیچیدگی شرکتمعیار ازآنجاکه  -4

گذاری مطلر  اسرتفاده کررد.     توان از ارزش دارد و در این مورد خاص میرا لیت ارزش گذاری عددی قاب

 یرک بررای   نُره،  کننرده و عردد   شررکت  دوبرای  هنج،کننده، عدد  شرکت سهبرای  یک،در این معیار، عدد 

 .شده است فته گرکننده درنظر  شرکت

 ،وجرود دارد  هرای فعر    کننرده  دگی فضرایی شررکت  هراکن معیارهای مختلفی که در  ه  الته بتوجّبا  -3

هرایی برا    کننرده  در هربافت شرکت چهگرااز اعداد استفاده کرد، گذاری  رای سهولت روند ارزشتوان ب می

 سره برا   دادنفعر   ( 9001) گیرون (. 4جردول  ر.ک. ) ، توانند قررار بگیرنرد   هراکندگی فضایی مختلف می
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هرچره تعرداد    ،در این معیرار نمون در این معیار قرار داده است. فع  سر مثابةکننده )ملموس( را به شرکت

هرای مختلفری کره یرک فعر        برای  الرت تر است.  آن فع  سرنمون ،بیشتر باشد یهای فعل کننده شرکت

کره  دهرد   نشران مری   (1) جردول  های زیر استفاده کرد.گذاری از ارزش توان می ،ممکن است داشته باشد

تررین   نراملموس هرایین  ة کننرد  شررکت  یکو فعلی با  (1)وس بااترین امتیاز ملمة کنند شرکت سهفعلی با 

 را دارد. (2)امتیاز 

 هاها و پراکندگی فضایی آن کننده شرکت گذاری تعداد  ش ارز(. 9)جدول 

 هاها و پراکندگی فضایی آن کننده شرکت گذاری تعداد  ارزش

 (1)ش. ملموس:  سه

 (9)ش. ناملموس:  موس/ یک. ملدو ش

 (3)ش. ناملموس:  دوش. ملموس/  یک

 (4)ش. ناملموس:  سه

 (3)ش. ملموس: دو 

 (2)ش. ناملموس: یک ش. ملموس/  یک

 (5)ش. ناملموس:  دو

 (1)ش ملموس:  یک

 (2)ش ناملموس:  یک

درجرات   واعاز انر کره   برودن  و عاشر ه ... برودن  ، خروردن ، دادن ،هریردن  یهرا  ع فراداری  اکنون نمودار

 :قرار زیر هستندها به شده به فع . امتیازهای دادهشد دخواهبررسی  ،برخوردارند سرنمونی

 ها در معیارهای مختلف گذاری نسبی فعلارزش(. 9) جدول

 

ثباتی بی
 در زمان

 یگر کنش بودن ملموس
پراگندگی 

 فضایی مشارکین
 پیچیدگی
 مشارکین

پیچیدگی 
 مراحل فعل

کنش 
 ذهنی

 10 2 2 1 1 1 1 هریدن
 10 3 1 1 1 1 1 دادن
 10 3 3 3 1 1 4 خوردن

 1 2 3 3 2 2 1 عاش ه ... بودن
 10 10 2 1 10 10 10 بودن

 :گنجشک هریددر بافت  هریدنمودار راداری فع  ن( 1

 
 پریدنترسیم فضایی فعل  (.1)نمودار 
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 :به گنجشک دانه داد اهانم در بافت دادن نمودار راداری فع ( 9

 
 دادنترسیم فضایی فعل  (.2)نمودار 

 :سیب را خورد آرمان در بافت خوردننمودار راداری فع  ( 3

 
 نخوردترسیم فضایی فعل  (.3)نمودار 

 :عاش  مادرش است هانادر بافت  عاش ه ... بودننمودار راداری فع  ( 4

 
 دنعاشقِ ... بوترسیم فضایی فعل  (.4)نمودار 
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 :  آموز استدانض علیدر بافت  بودننمودار راداری فع  ( 3

 
 بودنترسیم فضایی فعل  (.5)نمودار 

این امر به ایرن دلیر  اسرت کره     متفاوت است.  دادنو  خوردنهای  از فع  هریدنترسیم فضایی فع  

هرا در    سرنمون است. ترسیم فضایی فعر  خوردنو  دادندر معیارهای کمتری نسبت به فع   هریدنفع  

   تر است. سرنمون گراز هردو فع  دی دادنن این است که فع  خوبی مبیّاینجا به

این است که این فع  در بسیاری از معیارها در  اشریه یرا در    گربیان عاش ه ... بودنی فع  م کلّتجسّ

یرن فعر  نسربت بره     بنابراین، ا ؛در کانون قرار دارد کنض ذهنینمودار قرار دارد و تنها در یک معیار ة میان

فعر    ،شرود  طور که مشاهده میهمان های هیشین از درجات سرنمونی بسیار کمتری برخوردار است. فع 

ای  توان برا قطعیرت ایرن فعر  را  اشریه      معیارهای معنایی در  اشیه قرار دارد و می بیشتربر سب  بودن

 را ندارد.   ع  بودگیفهای  ر معیارها وی گیبیشتاین فع  در که معناست نامید. این بدان

 :شودهرداخته میهای مختلف  در بافت دادنترسیم چند مثال از فع  ة در بخض بعد به ارائ

 دادنهای مختلف از فعل  ترسیم -4-1

هرایی کره    کننرده  ع  مستق  از شرکتفکه ( معتقد است 33: 9001گیون ) ،تر عنوان شد طور که هیضهمان

ازنظرر مفهرومی   را  )فع ( 1رابطه نیز (114: 9001)انگاکر  .به نیستندقاب  تجر ،شوند اسم کدگذاری میبا 

ذاتری مفهروم فعر     ة جنبر  مثابرة بره  ،های یک فعر   کننده شرکتزیرا  ؛داند میکنندهایض وابسته  به شرکت

مسررتقیم برره طرور  یرره ،کرره ذکرر آن رفررت نیررز معیارهررای معنررایی گیرون  از برخری  . شرروند انگیختره مرری 

هر برافتی کره فعر  در آن    که فت گرنتیجه چنین توان  نابراین میب ؛دنشو ربوط میهای فع  م کننده شرکت

فعر   های فضایی  ترسیمدر اینجا فع  داشته باشد. آن نقض مستقیمی در ترسیم فضایی اید ب ،گیرد قرار می

                                                                                                                                  
1. relation 
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 :های مختلف ارائه خواهد شد در بافت دادن

 :من دادبه را  ضمحیا کتابدر بافت  دادننمودار راداری فع  ( 2

 
 (6در مثال ) دادنرسیم فعل ت (.6) نمودار

 :داد خوبی  سّ مدبه مح قیتموفّدر بافت  دادننمودار راداری فع   (5

 
 (7ترسیم فعل دادن در مثال ) (.7) نمودار

 :دولت به مطبوعات آزادی داددر بافت  دادننمودار راداری فع  ( 1

 
 (8) در مثال دادنترسیم فعل  .(8) نمودار
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 اسرت؛ تفاوت مبسیار ( 5مثال )با ( 2در مثال ) دادنفع  ترسیم فضایی  ،شود طور که مشاهده میهمان

، برودن ملمروس ، ببرات زمرانی  ( تغییر کرده است. معیارهرای  5) های در مثالارزش برخی از معیارها زیرا 

تغییرر   ،وبیخر   رسّ و  قیرت موفّناملموس ة کنند دلی  وجود دو شرکتبه هراکندگی فضاییو  یگر کنض

برودن کرنض   ملمروس  ،خروبی   رسّ و  قیرت موفّهای ناملموس  کننده . وجود شرکتاند گیری داشتهچشم

 ببرات زمرانی  ( متفاوت کرده است. همین امرر برر   2)در بافت  دادن ( از رویداد5در مثال )را  دادنرویداد 

ببات زمانی برابری برا مثرال    (2) در مثال دادنتوان برای فع   نمی گرعبارت دیبه ؛فع  تأبیر گذاشته است

 در مثرال  دادنبر است. عمر   خود زمان خوب  سّفتن گرو  قیتموفّر کرد. چون فرایند ایجاد ( تصو5ّ)

زیررا   ؛محسروب شرود   یفعر  سررنمون   توانرد  نمری  (2در مثرال )  دادنبرخالف  یگر کنض( در معیار 5)

شود. فعر    از سرنمون دور می دادنفع   ،معیاربنابراین در این  ؛دارای اختیار نیست قیتموفّة کنند شرکت

فتره اسرت. درنهایرت، در ایرن مثرال      گرنیز از سرنمون فاصرله   هراکندگی فضایی مشارکیندر معیار  دادن

 نیز وجود دارد که در مثال هیشین وجود نداشت.   کنض ذهنیدرجاتی از 

بنرابراین   ؛فتره اسرت  گرفاصرله  های ناملموس بسیار از کرانون   کننده ت وجود شرکتعلّبه( 1) رویداد

برودن یرک فعر  سررنمون     ( در معیرار ملمروس  2در مثرال )  دادن( بررخالف فعر    1در مثال ) دادنفع  

مسرتقیمی دارد کره در نمرودار    ة رابطر  هراکنردگی فضرایی مشررکین   بودن با ناملموسشود.  محسوب نمی

در ایرن   دولرت زیررا   ؛ده استبیشتر به کانون نزدیک ش یگر کنضهمچنین، فع  در معیار  ؛مشهود است

 فاق نیفتاده است.  در این مثال اتّ کنض ذهنی ،درنهایت ؛مثال دارای اختیار است

 فضایی فع  های هیامدهای ترسیم -3

را نشران   ای ، کمترر سررنمون و  اشریه   هرای سررنمون   ای از فعر   هریک از معیارهای معنایی گیون دسته

ترسریم  باشرد.   شرته توانرد درجرات مختلفری از سررنمونی را دا     یه به هر معیار مهر فع  با توجّدهند.  می

طرور  معیارهرا بره  ة و رعیت هرر فعر  در همر    دهد تا  می این امکان را ،راداری ینمودار در فضایی فع 

های مختلرف ازنظرر درجرات سررنمونی برا       تری فع  صورت ملموسو به شودبررسی  جاو یک زمان هم

در  برودن و  عاشر ه ... برودن  ، هریردن ، خوردن، دادنهایی چون  ع ترسیم فضایی ف. شوندمقایسه  گریکدی

هرا ازنظرر سررنمونی     فعر  ة بر امکان مقایسافزون  ؛کنند خوبی این مطلب را تأیید میبه گرمقایسه با یکدی

 همراه دارند.  نیز به ی راگرنتایج دی های فضایی ترسیم

( 9001؛ انگراکر،  9001ه اسرت )گیرون،   های آن فعر  وابسرت   کننده مفهوم هر فع  به شرکتکه ازآنجا

 بررسری کررد.  براساس معیارهرای معنرایی   فع  را  آن ،های یک فع  فتن مو وعگربدون درنظرتوان  نمی
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های فع  در درجات سرنمونی یک فعر  برأبیر    مو وعکه دهد  ت بیشتر در معیارهای معنایی نشان میدقّ

یرک   فع  را در بافرت  ایدسرنمون ب نمون از فع  غیر، برای تعیین فع  سرگرعبارت دیبه ؛مستقیمی دارد

هایی از فعر    ( که ترسیم1( تا )2های ) بررسی کرد. مثال (در یک گفتمان و تر از آنی بزرگ تّیا )جمله 

ترسریم  ، گرر بیرانی دی به ؛عا هستندخوبی شاهدی بر این ادّبه ،دهند های مختلف را نشان می در بافت دادن

ماننرد  ) برخی معیارها باشرد ة دهند تواند نشان میی طور کلّبه  یفعل چهگراکه  دهند ینشان مها  فضایی فع 

های فع  هستند که میرزان هریرک از ایرن     ا در قیقت این مو وعامّ ،(بودن و...ملموس بباتی در زمان،بی

از وی گری   دادنفعلری ماننرد   در دهندهمو وع که رسد  نظر میمثال، بهبرای  ؛کنند می مشخّصمعیارها را 

قرد  اف قیرت کره مو روع موفّ   شرود  ( دیرده مری  5ا در مثرال ) امّر  ؛همراه با اراده برخوردار باشد یگر کنض

ذکر کررده   معیارهای معنایی بحث در( 39: 9001، گیون )گری دیمثالبرای  ؛ی همراه با اراده استگر کنض

 ر است.  مراه با اراده برخورداهی گر از وی گی کنض« زدن رففعلی چون که  است

ماننرد   ا در برافتی امّر  ؛رسرد  نظرر مری  صرحیح بره   ،مادرم با من  رف زدچون همعا در جمالتی این ادّ

با اراده وجرود نردارد.    هی همراگر کنض ،زنند هایض با من  رف میچشمیا  زند موسیقی با آدم  رف می

از در  را شکسرت او قلربم  و  او کمرم را شکست، او سرم را شکستدر سه بافت  شکستنیا فعلی چون 

هرای نحروی    در هرسه جمله در ترکیرب  شکستنجات سرنمونی مختلفی برخوردار خواهد بود. هرچند 

عناصرر   آن اسرت کره   . دلیر  هسرتند از اعضرای بردن    ،در هرسه جمله ها هذیر کنضمشابهی آمده است و 

های معنرایی فعر     وی گی تواند می همین امرافزایند و  می گربر بار معنایی یکدیمحور همنشینی  در معنایی

 دهد. را تغییر 

ها از نوعی استعاره اسرتفاده شرده اسرت و فعر  در معنرای       چه ممکن است گفته شود در این مثالگر

های استعاری آن بررسری   توان زبان را فارغ از جنبه نمیکه کار نرفته است، باید عنوان کرد  قیقی خود به

یرت وجرود بافرت را    سنجد و نتایج ایرن هر وهض نیرز اهمّ    می بافتزبان را در  ،اییگر رویکرد نقض .کرد

   کند. می ترآشکار

ت. هراهر و تامسرون در تعریرف    سر ا سرو ( هرم 1214هاهر و تامسون )های ه وهض با نوعیبهاین امر 

گیرنرد و   بر معیار معنرایی معیرار نقشری و گفتمرانی را نیرز درنظرر مری       افزون  های سرنمون ها و اسم فع 

ای  مر  مقولره  عهرای زبرانی در   صرورت کنرد.   گفتمان تعیین میبافت و میان اسم و فع  را  معتقدند تمایز

 ا رر در   را اطالق کند. نتایج ه وهض بودگی فع ی و گ بوداسم هابه آن نقض گفتمانی اینکه گرنیستند م

لره  اعضرای یرک مقو  میرزان سررنمونی   یت بافت را بیشرتر نشران داده و برأبیر آن را در    اهمّ گرسطحی دی
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گفتمران نقرض بسرزایی در تعیرین     بافرت و  کره   دهد کند. ترسیم فضایی فع  نشان می خوبی آشکار می به

   کند. فع  ایفا می یا نبودن بودنسرنمون

آنچره  ها استنباط کرد که هرر فعر  خرود یرک مقولره اسرت.        با استفاده از ترسیم فضایی فع توان  می

هایی با درجرات   کننده قرار گیرد و شرکت شماریهای بی تواند در بافت هر فع  میهیداست این است که 

در  آن شرمار بری دانسرت کره اعضرای     ایتروان هرر فعر  را مقولره     میبنابراین،  ؛مختلف انتزاع را بپذیرد

 تواند بره سررنمون فعلری    های خود می کننده ه به شرکتهر عضو با توجّگیرند.  های مختلف قرار می بافت

های فع  هستند کره فعر  را    ک باشد یا از آن دور شود. در قیقت این مو وعنزدی اعالی خودة نمونیا 

هرای هرر فعر  را     تروان مو روع   کننرد. مری   کنند یرا از آن دور مری   یک میزدخود ن  قیقی های به ارزش

   دهند. فع  را تغییر می آن که با تغییر در ارزش معیارها، درجات سرنمونی دانان فع  دانستگربازی

مطلر   طرور  بره را  یفعلر  ی است که نتوانهای فعلی تا  دّ ی آن است که تأبیر مو وعلّگیری ک نتیجه

)انگراکر،   شناختی اسینشدر زبان 1ها وارهطر ة یدزیادی با ا تا  دّ گیری نتیجهه این البتّ ؛سرنمون دانست

کره سررنمون    فرت گردرنظرر  ای و انتزاعی  وارهبسیار طر  را هر فع مفهوم توان  . میستا سوهم (9000

اعضرای   ،شروند  های  قیقی ظاهر می های عینی آن فع  که در بافت در این مقوله نمونه خود است.ة مقول

نظرر برسرد    شاید بهشوند.  شوند یا از آن دورمی می های مختلف به آن نزدیک آن فع  هستند که به نسبت

 سررنمونی ة یک میز با درج ،میزة قولل در مامثبرای  ؛هایی برخوردار هستند ها هم از چنین وی گی که اسم

میزهای موجود در جهان خارج با درجرات مختلرف نسربت    ة بسیارباا در ذهن وجود دارد و هم (انتزاع)

تفراوت در واژگران   فع  با اسم به ة در اینجا تفاوت مقولکه ه داشت ا باید توجّامّ ؛شوند به آن سنجیده می

9چیزسرنمون هر  ،اسمیهای  یعنی در مقوله ؛شود میو نحو مربوط 
برا هماننرد خرود و جردا از بافرت و       

در یرک محرور   بایرد  هرر فعر    ة ا اعضرای مقولر  امّر  ،شرود  سنجیده می ،گیرد ساختاری که در آن قرار می

 همنشینی قرار بگیرند تا با سرنمون خود مقایسه شوند.

کنرد.   برای ما روشرن مری  یز ننسبت به اسم را   فع بودن دلی  انتزاعیتواند  میخوبی به آنچه گفته شد

فع  برخالف اسم به خودی خود بررای   است کهاین تربودن فع  نسبت به اسم  انتزاعی های تعلّیکی از 

هرای خرود    هرای معنرایی خرود را از مو روع     . فعر  وی گری  های معنایی خود کافی نیست  فظ وی گی

ی و بیشتر یا عملری کره از یرک    های دو مو وع در فع  گریهای یک فع  با یکد گیرد. تعام  مو وع می

                                                                                                                                  
1. schema  

2. thing 
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 یبرچسرب  ،سازند و در قیقت فعر   مفهوم فع  را می ،شود مو وعی  ادث میهای تک مو وع در فع 

 زبانی برای یک تعام  یا عم  است.  

تررین   معمرول  مثابرة شوند و بیشتر بره  فته میگرتر یاد های طبیعی سریع سرنموننظر به اینکه درنهایت، 

در بحرث آمروزش و   (، 49: 1251، 1و لیویرد  شروند )رُش  ها انتخاب می نمونه گردیمقوله نسبت به ة نمون

آینرد مهرم و    هرایی کره همرراه برا فعر  مری       کننرده  ت کافی به نوع شرکته و دقّیادگیری انواع فع ، توجّ

معانی فعر    گرفته شود تا دیگریاد  هر فع  باید سرنمون ابتدا اعضایرسد. در قیقت،  نظر می روری به

برر  درک معنرای اصرلی فعر     گیری و درنتیجره، یراد  د. نقابر  درک باشر   ،گیرند از سرنمون فاصله میکه 

چره  هر معمرول طرور  کره بره  های فضایی نشان دادند  ترسیمدارد. برتری معناهای انحرافی یا استعاری آن 

دهرد   مری در معیارها درجات سرنمونی بیشتری را نشان آن فع   ،تری داشته باشد های عینی مو وع یفعل

از ایرن  د. نشرو  یه رانده مری شمعیارها به  افع  در آن  ،بودن می  کنندسمت انتزاعیهبها  و هرچه مو وع

نظرر سررنمونی   هرای متفراوت از نقطره    از فع  یدرستة فت برای اینکه مقایسگرتوان نتیجه  مطلب هم می

تروان   یعنری نمری   ؛ت کافی شودها دقّ بودن یا نبودن مو وعات فع باید به درجات ملموس ،داشته باشیم

ی عینری مقایسره کررد و    تادر برافتی برا مو روع    بهای انتزاعی با فعر    را در بافتی با مو وع الففع  

 ها اظهار نظر کرد.  بودن آندرمورد میزان سرنمون

 گیری نتیجه -6

 ؛ی شردند بند ( دسته9001فع  در زبان فارسی براساس معیارهای معنایی گیون ) (55 ا ر )در ه وهض 

هرا ارائره شردند. تحلیر  و بررسری       ترر فعر    دقیر  ة های فضایی فع  برای بررسی و مقایس سپس ترسیم

 درجرة هی برر  میرزان قابر  تروجّ   های فعر  هسرتند کره بره     این مو وعکه های فضایی نشان دادند  ترسیم

 ،شماری قررار گیررد  های بی تواند در بافت می یهمچنین ازآنجاکه فعل ؛گذارند سرنمونی یک فع  تأبیر می

های نحوی مختلفی هسرتند کره فعر  در     دانست که اعضای آن بافت ایتوان هر فع  را مقوله درنتیجه می

 شود. آن ظاهر می

 منابع

هرای   هر وهض . شرناختی  (. مصردر، اسرم مصردر و  اصر  مصردر از دیردگاه سررنمون رده       1323والی ) ،ر ایی
 .12-1(، 1) 1، شناسی زبان

، شناسری زبران  ةجلّمی کیهانی. گرهای بابتی دارند؟ هیوستارن (. آیا مقوات واژگانی برچسب1310ساسانی، فرهاد )

                                                                                                                                  
1. B. B. Lloyd 
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12 (9 ،)59-109. 

دیردگاه  زدایی در زبان فارسری از سازی و صفت. صفت(1325)متولیان نائینی ر وان و  ر اییوالی  ؛امین کریمی،

 .105-21 (،90) 2 ،های غرب ایرانو گویض هامطالعات زبان. شناختیسرنمون رده

واژگان هایه فارسری از  (. 1320) زادهمنصوری محرمو  دستجردی کاظمی مهدی ؛دادرس ؛ محمدشهین زاده، نعمت
 مدرسه. تهران:. زبان کودکان ایرانی
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