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بررسي قالبهاي معنايي اندامواژههاي بيروني زبان فارسي
تاريخ دريافت95/4/23:
تاريخ تصويب95/10/4:
مژگان اجدادی
محمدرضا رضوی

چكيده
اين مقاله به بررسي  14قالب معنايي اندامواژههای بيروني اختصاص دارد .قالب معنايي چارچوب يکپارچۀ دانشي است
كه به ارائه كلي الگوهای ذهني باورها ،تجربهها ،آداب و رسوم ،تصورات و غيره ميپردازد .ميكوشيم به اين دو پرسش
پاسخ دهيم :قالبهای عمدة اندامواژهها در زبان فارسي به لحاظ نحوی چگونه ظهور ميكنند؟ چه عناصر معنايي در اين
قالبها ظاهر ميشوند؟ هدف اين مقاله شناسايي ساختمان معنايي و نحوی قالبهای اندامواژههای بدن در زبان فارسي
است .دادههای اين تحقيق عمدتاً فرهنگنگاشتي هستند .قالبها با الگوگيری از وبگاه فريمنت از تعاريف فرهنگ لغت
استخراج شده است .يافتههای اين پژوهش نشان ميدهد كه در ميان قالبهای اندامواژهها تنها يک قالب به قالب اصلي
اندامواژهها اختصاص دارد و  13قالب ديگر قالبهای مرتبط با اندامواژهها هستند .اندامواژهها به دو صورت آشکار و
ضمني حضور دارند .حضور اندامواژهها به شيوههای مختلف نظير ساختواژی ،نحوی و معنايي مشخص شده است.
حضور آشکار در ساختمان صوری عبارات زباني نظير اسم ،صفت و فعل مركب و نيز آرايش جمله قابل مشاهده است.
حضور ضمني در رابطۀ معنايي اسامي ،صفات وافعال ،خواه بسيط خواه مركب با واحدهای واژگاني گوناگون به چشم
ميخورد.
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 اندامواژههای بيرون، قالبهای اندامواژهها، قالبهای معنايي، معنيشناسي قالبي:کليدواژهها
The study of semantic frames of external body part terms in Persian language

This article studies 14 semantic frames of external body part terminology. Semantic frames as the integrated
framework of knowledge are the schematic representations of the conceptual structures and patterns of
beliefs, practices, institutions and images. External body parts are those which are observable (e.g. face
and hand vs heart and brain). Two questions are in focus: How are the principal frames in this domain
represented in Persian language? What are the semantic elements of these frames? The aim of this article
is to recognize semantic and syntactic structure of body part terms in Persian. For this purpose lexicographic
data is mainly used. Frames are extracted from Persian dictionary definitions based on FrameNet patterns.
The Findings of the research reveals the explicit (e.g. eye, head, lip, foot, hand) and implicit (e.g. kick: foot,
brush: tooth, hear: ear) presence of body part terms in linguistic structures of morphology, syntax and
semantics. i.e. simple and compound nouns, adjectives, verbs and also sentences.
Frame semantics, semantic frames, body part term frames, external body part terms.

 مقدمه1
 را روشي خاص برای دريافت4 وی معنيشناسي قالبي.) معـرفي شد1985( 3مبحث قـالبهای معنـايي نخستينبار توسط فيلمور
معنای واژه و مشخص كردن اصول واژهسازی بهمنظور افزودن معاني جديد به واژهها و قرار دادن معاني تکتک عناصر هر
 به گفتۀ وی قالب چارچوب يکپارچۀ دانش و دارای آرايشي منسجم از تجربه و نظامي.متن در كنار معنای كلي آن متن ميداند
)2007: 85( 5 اِوانز.از مفاهيم مرتبط است كه به منظور درک معنای هريک از اين مفاهيم بايد معنای كل ساختار را دريابيم
 موقعيت و رويداد،قالب را متعلق به سطح مفهومي و حافظۀ بلندمدت ميداند كه عناصر و پديدهها را طبق صحنۀ فرهنگي ثابت
 اين نام. قالب اندامواژهها شامل قالبهايي است كه در آنها نامي از بدن حضور دارد.مرتبط با تجربۀ بشر به هم پيوند ميدهد
 اندامهای بيروني اندامهايي هستند كه محل قرارگرفتن آنها در خارج بدن.ميتواند بر اندام بيروني يا دروني بدن داللت كند
است و مشاهدهپذير هستند يعني با چشم ديده ميشوند ولي محل قرارگرفتن اندامهای دروني در داخل بدن است و غير قابل
. اندامهای بيروني از برجستگي ادراكي بااليي برخوردارند.مشاهده هستند
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در اين مقاله برخي از عمدهترين قالبهای معنايي حوزة واژگاني اندامهای بدن در زبان فارسي بررسي شده است .ضمن
اين بررسي ساختمان نحوی كه اين قالبها را نمايش ميدهد بههمراه اندامواژههای حاضر در هر ساختمان نحوی ارائه شده
است .پرسشهای اصلي اين مقاله عبارتند از :نوع عناصر معنايي قالبها چيست؟ ظهور نحوی اندامواژهها در زبان فارسي
چگونه است؟
پس از مقدمه به پيشينۀ تحقيق پرداختهايم .در اين بخش به معرفي عمدهترين آثار در زمينۀ معنيشناسي قالبي نظير آراء چارلز
فيلمور و كاربست عملي آن نظريه در ايجاد وبگاه فريمنت پرداختهايم .در بخش بعدی با عنوان مباحث نظری ،چارچوب نظری
كار با مفهوم قالب و جايگاه آن در معنيشناسي شناختي توصيف شده است .در بخش پاياني با عنوان نتيجهگيری ،يک
طبقهبندی پيشنهادی از ظهور اندامواژههای زبان فارسي در اين قالب مطرح كردهايم.

 2مباني نظري
اين تحقيق در چارچوب معني شناسي قالبي صورت گرفته است .برای اين كار از آراء فيلمور (،2003 ،1997 ،1985 ،1982
 )2009استفاده شده است .معنیشناسی شناختی به بررسی رابطۀ بين تجربه ،نظام مفهومي و ساختار معنايي ميپردازد و
ساختار ذهني (مانند بازنمود دانش) و مفهومسازی( 6مانند تعبير معنا) را مورد بررسي قرار ميدهد .اين نوع معنيشناسي عالقمند
به الگوسازی ذهن بشر و بررسي معنيشناسي زباني است (اِوانز .)26 :2007 ،از منظر معنيشناسي قالبي معنای واژهها با استفاده
از طرحهای مفهومي يا قالبها بهدست ميآيد (فيلمور و همکاران .)235 :2003 ،اين نوع معنيشناسي معنای واژهها و گروهها
(واحدهای واژگاني) را با توجه به قالبشان و بافتي كه اين واحدهای واژگاني در آن قرار دارند توصيف ميكند .طبق نظر آتکينز
و راندل ( )2008معنيشناسي قالبي معنای واژهها و گروهها (واحدهای واژگاني) را با توجه به قالبشان و بافتي كه اين واحدهای
واژگاني در آن قرار دارند توصيف ميكند ،آنها قالب معنايي را ارائۀ كلي گونۀ موقعيتي مانند خوردن ،صحبتكردن ،حركت
كردن و غيره به همراه عناصر قالبي موجود در آن موقعيت ميدانند و بافت را گروه يا بند يا جملهای ميدانند كه واژة مورد نظر
در پيکره ،در آن ظاهر ميشود (ص  .)145قالب چارچوب يکپارچۀ دانش و دارای آرايشي منسجم از تجربه و نظامي از مفاهيم
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مرتبط است كه به منظور درک معنای هريک از اين مفاهيم بايد معنای كل ساختار را دريابيم ،همچنين متعلق به سطح مفهومي
و حافظۀ بلندمدت است و عناصر و پديدهها را طبق صحنۀ فرهنگي ثابت ،موقعيت و رويداد مرتبط با تجربۀ بشر به هم مرتبط
ميكند و هرقالب با يک حوزه در ارتباط است (اِوانز ،)85 :2007 ،و نيز آن را وسيلهای برای ارائه كلي هر موقعيت ميدانند كه
تعيينكنندة معنای واژه يا مجموعهای از واژههاست همراه با نقش شركتكنندگان و جنبههای آن موقعيت كه عناصر قالبي نام
دارند (فيلمور و همکاران ،)305 : 2003در اين خصوص لِرِر و كيتي ( )28 :1992به نقل از فيلمور ( )1968قالب را زيربنای
دانش نحوی افعال ميدانند.
در زبان قالبهای متعددی وجود دارد نظير قالب تجارت ،قالب ارتباط ،قالب گفتگو و مانند آن .يکي از انواع قالبها قالب
اندامواژههاست ،اين قالب شامل قالبهايي است كه در آنها عضوی از بدن حضور دارد .اين عضو ميتواند بر اندام بيروني يا
دروني بدن داللت كند .مانند دست و پا بهعنوان اندامهای بيروني و قلب يا كليه بهعنوان اندامهای دروني .در بررسي اينگونه
قالبها نقشهای معنايي ،نحوی و دستوری واژهها و ارتباط آنها با قالبهای ديگر از اهميت بسزايي برخوردار است.
قالب ها را ميتوان بر اساس عناصری كه در آنها به كار مي روند به دو گروه قالب اصلي و قالب مرتبط تقسيم كرد .قالب
اصلي آن است كه يک اندامواژه در معنای آن نقش اساسي ايفا ميكند ،ظرفيت معنايي و نحوی مشخصي دارد و غير قابل
حذف است ،مثالً هنگاميکه ميگوييم "دندانپزشک پوسيدگي دندان علي را درمان كرد" ،واژة دندان را نميتوان حذف كرد.
در قالب مرتبط اندامواژه نقش اساسي ندارد و قابل حذف است ،به عنوان مثال جملۀ زير را در نظر بگيريد" :من با گوشهايم
آن صدا را شنيدم" ،در اين جمله اگر واژة گوشهايم را حذف كنيم مشکلي بوجود نميآيد .اندامواژهها عناصری را نيز دربر
ميگيرند كه عناصر قالبي نام دارند و شامل شركتكنندگان و مفاهيم موجود در قالب هستند كه دارای نقش معنايياند.
به يک تعبير ،قالب واژهای كلي برای مجموعهای از مفاهيمي است كه در درک زبان طبيعي به كار ميآيند .آن مفاهيم
عبارتند از :طرحواره ،ذهننوشته ،سناريو والگوی شناختي (قرارتس .)372 :2006 ،7فيلمور و همکاران در مقالۀ ((پيشينۀ
فريمنت ))8قالب را وسيلهای برای ارائه كلي هر موقعيت ميدانند كه تعيينكنندة معنای واژه يا مجموعهای از واژههاست همراه
با نقش شركتكنندگان و جنبههای آن موقعيت كه عناصر قالبي نام دارند (.)305 : 2003
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لِرِر و كيتي به نقل از بارسالو 9قالب را ساختاری پويا ميدانند كه انعطافپذير و وابسته به متن است .آنها همچنين به نقل از
فيلمور ( ،)1968بيان ميدارند كه قالب زيربنای دانش نحوی افعال را تشکيل ميدهد (همان.)28 :
گُلدبرگ در مقالۀ (( فعل ،ساخت و قالب معنايي)) 10ميگويد هر معني از معاني مختلف يک كلمه قالب معنايي جاافتادهای
را در ذهن برميانگيزاند .وی هر قالبِ معنايي را دارای دو جنبۀ مهم ميداند .1 :جنبۀ بارز مفهوم واژه يا نمای كلمه و  .2جنبۀ
پسزمينۀ آن (ص  .)199به گفتۀ وی نمای كلمه عبارت از چيزی است كه آن كلمه بيان يا اظهار ميكند و جنبۀ پسزمينۀ كلمه
آن چيزی است كه كلمه پيشداده يا پيشفرض تلقي ميكند .بهعنوان مثال جنبۀ بارز كلمۀ مردمک دايرهای سياه است اما جنبۀ
پسزمينۀ آن چشم است يا جنبۀ بارز كلمۀ گوش ،قسمت بيروني آن است كه مشاهده ميشود اما جنبۀ پسزمينۀ آن گوش
دروني است كه مشاهده نميشود و كارِ شنيدن را انجام ميدهد .وی به نقل از فيلمور ( )1977بيان ميدارد واژهها در زمينۀ
قالبهای معنايي به دو دسته تقسيم ميشوند :واژههايي كه نمای يکسان اما قالب زمينۀ متفاوت دارند مانند دو واژه پدر و بابا در
جمالت ((بابای من خيلي مهربونه)) و ((پدرم مهندس است)) .منظور از اين مثال اين است كه واژههای پدر و بابا ،مفهوم يکسان
دارند اما زمينۀ كاربردشان ،متفاوت است.
واژههايي كه قالب زمينۀ مشترک اما نمای متفاوت دارند مانند دو واژة معلم و دانشجو در جمالت ((معلم امروز با بيحوصلگي
درس داد)) و ((دانشجويان اين كالس با انگيزة زيادی درس را فراميگيرند)).
لي قالب را دانشي پسزمينهای معرفي ميكند كه برای درک معنای واژه مورد نياز است وآن را واژهای چند وجهي ميداند،
مثالً واژة (( مادر)) را در دو جملۀ زير در نظر بگيريد:
مريم مادر واقعي سارا نيست ولي مادر فوقالعادهای برايش بوده است .اين واژه در جملۀ اول دارای وجهِ ژنشناختي است و در
جملۀ دوم وجهِ اجتماعي دارد .يعني واژههای مادر در دو جملۀ باال ،نمای يکسان اما قالب زمينۀ متفاوت دارند .بهعبارت ديگر،
اين دو واژه مفهوم يکسان و كاربرد متفاوت دارند.
طبق نظر آتکينز و راندل معنيشناسي قالبي معنای واژهها و گروهها (واحدهای واژگاني) را با توجه به قالبشان و بافتي كه اين
واحدهای واژگاني در آن قرار دارند توصيف ميكند .آنها عناصر قالبي را شركتكنندگان و مفاهيم موجود در قالب كه دارای
نقش معنايي هستند مينامند (ص  .)145آنها معتقدند كه قالبها طبق اصل وراثت به يکديگر مرتبط هستند و رابطۀ فرزند و
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مادری بين آنها برقرار است .به عنوان مثال قالب درخواستكردن ،نقش فرزند را برای قالب ارتباط (قالب مادر) بازی ميكند.
هر قالب فرزند ميتواند دارای يک يا چند مادر يا حتي بدون مادر باشد ،اين حالت متقابالً برای قالب مادر نيز صدق ميکند
(همان .)146 :آنها گروه ظرفيتي را گروهي متشکل از عنصر قالبي ،گروه نحوی و نقش دستوری قالب مورد نظر ميدانند .به
عنوان مثال در جمله ((مريم از برادرش درخواست كمک كرد)) ،واحد واژگاني مريم ،دارای عنصر قالبي ((گوينده)) ،گروه
نحوی ((اسمي)) و نقش دستوری ((نهاد)) است .الگوی ظرفيتي در نظر آن دو ،مجموعهای است كامل از گروه ظرفيتي همۀ
عناصر موجود در جمله .آنها بر اين باورند كه مواردی كه در توصيف ظرفيت ذكرميشود برای فرهنگنويسي بسيار سودمند
هستند ،واژههايي كه برای بيان عناصر قالبي بهكار ميروند منبع بسيار مناسبي برای مدخلهای فرهنگها هستند و همچنين
معتقدند كه رويکرد معنيشناسي قالبي بهعنوان نظريهای منسجم روش تحليل دادههای پيکرهبنياد را بهصورت نظاممند و واقعي
بهكار ميگيرد (همان.)149-148 :
وينستون ،چافين و هرمن در مقالۀ ((ردهبندی روابط جزء و كل)) 11ادعا ميكنند اين نوع ردهبندی به منظور توصيف چگونگي
استفادة يک گويشور معمولي انگليسي از واژة ((جزئي از)) است .بر اين اساس شش نوع رابطۀ جزء و كل وجود دارد:
 .1رابطۀ اجسام جزء به كل (مانند رابطۀ پدال با دوچرخه يا رابطۀ دستۀ فنجان با خودِ فنجان)
 .2رابطۀ عضو با مجموعه (مانند رابطۀ كشتي با ناوگان يا رابطۀ درخت با جنگل)
 .3رابطۀ تکه با كل (مانند رابطۀ يک تکه شيريني با كل آن يا رابطۀ متر با كيلومتر)
 .4رابطۀ قطعه با شيئ (مانند رابطۀ فوالد با اتومبيل يا رابطۀ هيدروژن با آب)
 .5رابطۀ ويژگي با فعاليت (مانند رابطۀ پولپرداختن با خريدكردن يا رابطۀ كيکخوردن با مراسم تولد)
 .6رابطۀ ناحيه با منطقه (مانند رابطۀ كرج با تهران)
انفيلد ،مجيد و استادن در مقالۀ ((مقولهبندی بينازباني بدن)) 12بدن انسان را نقطۀ عطف مطلوبي برای ردهشناسي معنايي مي
دانند زيرا بدن يک كليت فيزيکي است و همۀ زبانها واژههايي مختص اجزای بدن دارند .طبق گفتۀ آنها تحقيقات قبلي در مورد
اندامواژهها با استفاده از منابع ثانويه يعني فرهنگهای لغت انجام ميگرفت و اين منابع فاقد جزئيات و وضوح معنا بودند ،روش
حاضر ماحصل تحقيقي است كه هدفش بهبود رويکردهای مطالعۀ معنای اندامواژهها بوسيلۀ دادهها برای دستيابي به اطالعاتي

5

a taxonomy of part-whole relations

11

cross-linguistic categorisation of the body
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است كه برای مقايسۀ بينازباني مفيد هستند .به گفتۀ نويسندگان ،مفاد مقالۀ حاضر شامل كاری ميداني از توصيف اصطالحات
اعضای بدن در ده زبان و همچنين راهنمای استنباطي و قرارداد آزمايشي در جمعآوری داده است .مقاله فهرستي از اندامواژه
های هر زبان را همراه با جنبههای دروني و مصداقي معنای آنها ،تفاوتهای ساختواژی ،روابط معنايي واژهها و ساخت جزء و
كلي درونحوزهای ارائه ميكند (همان.)137 :
آندرسون در مقالۀ ((جهانيهای واژگاني اصطالحات اعضای بدن)) 13حوزة اندامواژهها را دارای ساختاری سلسلهمراتبي مي
داند كه دارای پنج يا گاهي شش سطح است .از ميان اين سطوح ،ويژگيهای قابل مشاهده خصوصاً ويژگيهای مربوط به
شکل ظاهری مانند گرد يا كشيده بودن و ويژگيهای مربوط به موقعيت مکاني مانند قسمت باال يا پايين بدن از اهميت بيشتری
برخوردارند (ص  .)336وی به نقل از لرر تمام ويژگيهای جهاني زبان را متعلق به يک مقولۀ طبيعي ميداند كه ساختۀ دست
بشر نبوده و به هيچ مؤسسۀ فرهنگياجتماعي وابسته نيست .در اين ميان حوزة اعضای بدن به عنوان مقولهای طبيعي بسيار قابل
توجه است زيرا در تمام انسانها با هر فرهنگي مشترک است (همان.)346-345 :
وی مانند همۀ حوزههای ديگر حوزة اعضای بدن را دارای يک نظم سلسلهمراتبي ميداند .با اين وجود اين نظم از اين نظر
كه توصيفكنندة روابط جزء و كل است تا حدی متفاوت از نظم حوزههای ديگر است چرا كه ديگر حوزهها از ردهبندی
استفاده ميكنند (همان.)347 :
به گفتۀ وی جهانيهای مقولهبندی حوزة اعضای بدن شامل موارد زير است:
 .1بدن با روابط جزء و كل نشان ميخورد.
.2

هر زباني در حوزة واژگاني اعضای بدن واژهای برای ((سر)) دارد كه بدن مالک آن است.
ديگر مقولههای بدن كه در درجۀ دوم اهميت قرار دارند شامل باالتنه ،بازو يا دست و پا هستند.

 .3همۀ زبانها نشان چشم ،بيني و دهان را دارند.
 .4باالتنه يعني بازو و دست در همۀ زبانها واژة جداگانهای دارد.
 .5مقولههای انگشت دست و انگشت پا هميشه نشان ميخورند.
 .6همۀ زبانها نامي برای انگشت يا ناخن دست و انگشت يا ناخن پا دارند.
lexical universals of body –part terminology
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 .7وجود واژة ((پا)) نشانگر آن است كه واژة جداگانهای نيز برای ((بازو)) در آن زبان وجود دارد.
بنابراين درحاليکه زبانهای بسياری دارای هر دو واژة پا و بازو هستند و برخي از زبانها تنها واژة بازو را دارند ،هيچ زباني
يافت نميشود كه در آن واژة پا به تنهايي موجود باشد (همان.)352-351 :
بهطور كلي از جمله آثاری كه با موضوع اين مقاله همسو هستند عبارتاند از :فيلمور و همکاران ( Fillmore and others
 ،)2003لِرِر ( ،)Lehrer 1992كيتي ( ،)Kittay 1992گُلدبرگ ( ،)Goldbberg 1390لي ( ،)Lee 2001آتکينز (2008

 ،)Atkinsراندل ( ،)Rundell 2008وينستون ( ،)Winston 1987چافين ( ،)Chaffin 1987هرمن (،)Herrmann 1987
انفيلد ( ،)Enfield 2006مجيد ( ،)Majid 2006استادن ( ) Staden 2006و آندرسون (.)Andersen 1978

 3تحليل معنايي دادهها
 1-3روششناسي
پژوهش حاضر مشتمل بر واژههای مربوط به اندامهای بدن در زبان عام است .منظور از زبان عام در مقايسه با زبان علم زباني
است كه مورد استفادة افراد برای كاربرد روزمره و ايجاد ارتباط عمومي است .اين زبان دارای صورتهای غير رسمي و غير
نوشتاری است.
جمعآوری دادهها در اين پژوهش به دو روش صورت گرفته است .1 :فرهنگ كوچک سخن  .2شمّ زباني نگارنده .بهعبارت
ديگر دو نوع دادة فرهنگنگاشتي و خودكاوی مبنای واژگاني كار را تشکيل ميدهند .تشخيص قالب معنايي اينگونه است:
الف) با استفاده از شم زباني ،رويدادهای مربوط به اندامهای بدن تعيين شدهاند .مانند آسيبزدن به بدن ،آرايشكردن بدن و
مانند آن .ب) اسامي و افعالي كه آن موقيتها را توصيف ميكنند از فرهنگ سخن انتخاب شدهاند مانند گوش ،سيليزدن و
ريملزدن .ج) بين اسامي و افعال اندامواژهها با توجه به تعاريف فرهنگ و با استفاده از قالبهای فريمنت ارتباط برقرار شده
است (بهعنوان مثال :دست با لمسكردن و گوش با گوشوارهانداختن مرتبط شده است).
در انتخاب واژهها از دشواژهها و واژههای استعاری خودداری شده است .دشواژهها واژههايي هستند كه بيان آنها به داليل
مذهبي يا رعايت ادب پسنديده نيست .دشواژههای اندامها در فرهنگ كوچک سخن شامل واژههای ناسزاگونه ،واژههای
مربوط به اندامهای جنسي ،واژههای مربوط به دفع مادة زائد از بدن و همچنين واژههای مربوط به توليد و ترشح مادهای در بدن
بودند .استعاره بهكاربردن لفظ يا عبارتي به جای عبارت ديگر بر اساس شباهت بين آندو است ،بهعنوان مثال در استعارههای
حوزة بدن ميتوان از كلماتي مانند ((دستانداختن)) بهمعنای مسخرهكردن و ((پادادن)) بهمعنای موافق بودن نام برد .بهدليل
7
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تعداد بسيار اندامواژههای دروني و بيروني موجود در فرهنگ كوچک سخن و برای محدود كردن حوزة پژوهش ،نگارنده
بررسي اندامواژهها را به اندامهای بيروني بدن محدود كرده است .در اين بررسي نگارنده با واژههايي برخورد كرد كه مربوط
به اندامهای دروني-بيروني بودند .منظور از دروني-بيرونيبودن اين واژهها اين است كه بخشي از اندام در بيرون بدن قرار دارد
يعني مشاهدهپذير است و بخشي ديگر در درون بدن بوده و مشاهده نميشود ،مانند دندان كه تاج آن قابل مشاهده و ريشهاش
مشاهدهناپذير است.

 2-3قالبها
 1-2-3قالب اندامهاي بيروني بدن

14

قالب اندامهای بيروني بدن بنيادیترين قالبي است كه واژههای حوزة بدن را دربرميگيرد و شامل تمامي اندامواژهها ميشود
( .)Andersen 1978اين قالب در واحدهايي واژگاني همچون دست ،پا ،صورت و غيره نمود مييابد.

 2-2-3قالب آرايش بدن

15

اين قالب به آراستن بدن با لوازم آرايشي اشاره دارد .مانند ((روژ ،خط لب ،ريمل ،سايه ،خط چشم ،تتو ،اكليل ،سرخاب،
سرمه ،كرمپودر ،گريم و الک)) (وبگاه فريمنت) .واحدهای واژگاني اين قالب با همکردهايي مانند ((كردن ،زدن و كشيدن))
فعل مركب تشکيل ميدهند.
اندامواژهها در اين قالب به سه شکل ظهور مييابند.
الف) اندامواژه با گروه نحوی اسمي و نقش دستوری مفعول ظاهر ميشود:
 .1مريم مژههايش را ريمل زده است.
ب) اندامواژه با گروه نحوی حرف اضافهای و نقش دستوری متمم ظاهر ميشود:
 .2مريم به لبهايش روژ زده است.

8

external body part term frame

14

body decoration frame
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ج) اندامواژه حالت ضمني دارد:
 .3مريم الک زده است.

 3-2-3قالب آسيب بدني

16

در اين قالب يک عامل يا سبب به فرد قرباني آسيب ميرساند (وبگاه فريمنت).
واحدهای واژگاني اين قالب عالوه بر فعل بسيط ((بريدن)) ،افعال مركبي هستند كه از تركيب اسم و همکرد ((زدن)) تشکيل
ميشوند و عبارتند از(( :پسگردنيزدن ،پشتدستيزدن ،تلنگرزدن ،تودهنيزدن ،توسریزدن ،تيپازدن ،سيليزدن ،سُقلمهزدن،
كتکزدن ،لگدزدن و مشتزدن)).
اندامواژهها در اين قالب به شش شکل ظهور مييابند.
الف) اندامواژه با گروه نحوی اسمي و نقش دستوری مفعول همراه است:
 .4دستهای مجرم را بريدند.
ب) اندامواژه با گروه نحوی حرف اضافهای و نقش دستوری متمم همراه است:
 .5احمد به پشت علي تيپا زد.
ج) اندامواژه همراه با كلمۀ مركب حضور مييابد:
 .6احمد به علي پسگردني زد.
د) اندامواژه در حالت ضمني با مبدأ و مقصد مشخص بهكار ميرود .يعني در اين حالت ،اندامواژهای كه با آن ضربه زده مي
شود و مکاني از بدن كه مورد آسيب قرار ميگيرد بهطور ضمني مشخص است.
 .7احمد به علي سيلي زد.
در اين مثال درمييابيم كه احمد با دست به صورت علي سيلي زد.

cause harm frame
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ه) اندامواژه در حالت ضمني و مبدأ مشخص بهكار ميرود .يعني در اين حالت ،اندامواژهای كه با آن ضربه زده ميشود بهطور
ضمني مشخص است.
 .8احمد به علي لگدزد.
در مثال باال درمييابيم كه احمد با پا به علي لگد زد.
و) اندامواژه در حالت ضمني بدون مبدأ و مقصد مشخص بهكار ميرود:
 .9احمد علي را كتک زد.

 4-2-3قالب اندام توصيفگر

17

قالبي است كه به توصيف ويژگي بارز اندام هر فرد ميپردازد (وبگاه فريمنت).
اين قالب شامل صفتهايي است كه از تركيب اندامواژه با يک صفت تشکيل شدهاند و با يکديگر يک واحد واژگاني را
تشکيل ميدهند .مانند ((چهارشانه ،چپدست ،چپپا ،سفيدپوست ،سياهپوست ،رنگينپوست ،سرخپوست ،سينهكفتری،
قوزپشت و گردنكلفت)).
اندامواژهها در اين قالب تنها به يک شکل ظهور مييابند .يعني در تركيب يک صفت ظاهر ميشوند:
 .10علي سياهپوست است.

 5-2-3قالب بيماريها

18

اين قالب بر انواع بيماریهايي اشاره دارد كه افراد با آن مواجه ميشوند (وبگاه فريمنت).
اغلب واحدهای واژگاني اين قالب با اسم اندامواژه به همراه ((درد)) و فعل ((داشتن)) و ((شدن)) همراه ميشوند .برخي
نيز بيانگر بيماری بهطور ضمني هستند .واحدهای واژگاني اين قالب عبارتند از(( :سردرد ،كمردرد ،گردندرد ،گوشدرد،

10
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چشمدرد ،دنداندرد ،پادرد ،شکمدرد ،دستدرد ،آبله ،آماس ،پيوره ،جذام ،خوندماغ ،زالي ،سرخجه ،سرخک ،سرگيجه،
سرماخوردگي ،سياهزخم ،فيستول ،كورک و لبشکری)).

اندامواژهها در اين قالب به سه شکل ظهور مييابند.
الف) اندامواژه با گروه نحوی اسمي و نقش دستوری مفعول ظاهر ميشود:
 .11علي سردرد دارد.
ب) اندامواژه با گروه نحوی اسمي اما نقش دستوری نهاد ظاهر ميشود:
 .12كمردرد او تحملناپذير است.
ج) اندامواژه حالت ضمني دارد:
 .13پيرمرد آبمرواريد دارد.

 6-2-3قالب پوشيدن

19

اين قالب موقعيتي را نشان ميدهد كه فرد در آن لباسي را بر تن ميكند (وبگاه فريمنت).
اين قالب در افعال بسيط پوشيدن و انداختن و افعال مركبي چون تنكردن ،سركردن ،بهپاكردن و دستكردن نمود مييابد.
اندامواژهها در اين قالب ،با سه نحو مختلف بيان ميشوند.
الف) اندامواژه با گروه نحوی فعلي و فعل مركب ظهور ميكند:
 .14علي شلوارش را پاكرد.
در حالت فوق ،گاهي يک ضمير ،بهنشانۀ نهاد جمله بين اندامواژه و همکرد قرار ميگيرد:
 .15علي شلوارش را پايش كرد.
گاهي نيز يک اسم مابين اندامواژه و همکرد قرار ميگيرد:
 .16مريم شلوار را پای بچه كرد.
ب) اندامواژه با گروه نحوی حرف اضافهای و نقش دستوری متمم همراه است:
 .17مريم مانتو به تن داشت.
dressing frame
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ج) اندامواژه با فعل پوشيدن ،حالت ضمني دارد.
 .18علي شلوارش را پوشيد.
 7-2-3قالب توصيف کليت بدن

20

اين قالب توصيفي از كل بدن ارائه ميدهد (وبگاه فريمنت).
اين قالب در صفتهايي مانند ((استخواني ،بيقواره ،چاق ،راستقامت ،زشت ،زيبا ،ژيگول ،ظريف ،عليل ،فلج ،معلول،
كوتوله ،الغر ،لعبت ،عضالني و ريزنقش)) نمود مييابد .اين صفات با افعال ((بودن و داشتن)) همراه هستند.
اندامواژهها در اين قالب با سه نحو ظاهر ميشوند.
الف) اندامواژه با گروه نحوی اسمي و نقش دستوری نهاد ظاهر ميشود:
 .19بدن احمد عضالني است.
ب) اندامواژه با گروه نحوی اسمي اما نقش دستوری مفعول همراه است:
 .20او اندامي زيبا دارد.
ج) اندامواژه حالت ضمني دارد:
 .21او چاق است.

 8-2-3قالب حالت بدن

21

اين قالب شامل واژههايي است كه حاالت و وضعيتهای گوناگون بدن را نشان ميدهند (رضوی.)50 :1390 ،
واژههايي كه بيانگر اين قالب هستند عبارتند از :افعال بسيط ((نشستن ،ايستادن ،خوابيدن)) و فعلهای مركب ((تکيهكردن/
تکيهدادن ،خمكردن /خمشدن ،لمدادن ،چمباتمهزدن)) و صفتهايي چون ((دستبهسينه ،چهارزانو ،دمرو كلهمعلق)) كه با
افعال بسيط ((بودن و شدن)) همراه هستند.
اندامواژهها در اين قالب ،با سه نحو ظاهر ميشوند.

12
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الف) اندامواژه با صفاتي مانند دستبهسينه ،چهارزانو و كلهمعلق در تركيب يک صفت ظاهر ميشود:
 .22او دستبهسينه است.
ب) اندامواژه با افعال تکيهدادن بدن و خمكردن اعضای بدن با گروه نحوی اسمي و نقش دستوری مفعول همراه است:
 .23علي پايش را تکيه داده است.
ج) اندامواژه با برخي افعال مانند نشستن ،ايستادن ،خمشدن ،خوابيدن ،لمدادن ،تکيهكردن ،خمشدن ،چمباتمه زدن و دمرشدن
ضمني است:
 .24او نشسته است.

 9-2-3قالب حرکت بدن

22

اين قالب به حركات و اعمالي مربوط ميشود كه فرد با اندامهای خود انجام ميدهد (وبگاه فريمنت).
اين قالب در افعال بسيطي مانند ((دويدن ،پريدن ،جستن ،لوليدن ،خراميدن ،رقصيدن)) و افعال مركبي چون ((پشتکزدن،
دستتکاندادن ،حركتدادن ،چشمکزدن ،چشمغرهرفتن ،ليليكردن ،قدمروكردن ،نرمشكردن و ورزشكردن)) ظاهر مي
شود.
اندامواژهها در اين قالب ،به سه شکل ظهور نحوی دارند:
الف) اندامواژه با افعال چشمکزدن ،چشمغرهرفتن و دستتکاندادن در قالب فعل مركب بهكار ميرود:
 .25علي چشمک ميزند.
ب) اندمواژه تنها با فعل حركتدادنِ اندام ،گروه نحوی اسمي و نقش دستوری مفعول را دارد:
 .26او پايش را حركت داد.
ج) اندامواژهها با افعال دويدن ،پريدن ،جستن ،لوليدن ،خراميدن ،رقصيدن ،پشتکزدن ،ليليكردن ،قدمروكردن ،نرمشكردن
و ورزشكردن در حالت ضمني بهكار ميروند:
 .27مريم ميدويد.

body movement frame
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 10-2-3قالب حواس

23

اين قالب دربرگيرندة حسّ فرد در زمينههای مختلف است (وبگاه فريمنت) .اين قالب شامل افعالِ بسيط ((ديدن ،شنيدن،
چشيدن)) و افعال مركبي چون ((بوكردن و لمسكردن)) است.
اندامواژهها در اين قالب ،به دو شکل ظهور مييابند.
الف) اندامواژه حالت ضمني دارد:
 .28من او را ديدم.
 .29من صدايي شنيدم.
 .30من آن شيئ را لمس كردم.
ب) گاهي اوقات اندامواژه برای تأكيد ،با گروه نحوی حرف اضافهای و نقش دستوری متمم ظاهر ميشود:
 .31من با چشمهای خودم او را ديدم.
 .32من با دستهای خودم آن شيئ را لمس كردم.

 11-2-3قالب لوازم

24

اين قالب اشيايي را در بر ميگيرد كه بر اندامهای بدن قرار ميگيرند ولي بخشي از قالب ((پوشاک)) محسوب نميشوند
(رضوی .)54 :1390 ،واحدهای واژگاني اين قالب عبارتند از(( :دستبند ،النگو ،كمربند ،انگشتانه ،انگشتر ،بازوبند ،چشمبند،
حلقه ،خلخال ،دهانبند ،زنجير ،سمعک ،عينک ،سينهريز ،گوشواره ،شکمبند ،كليهبند و مچبند)) .اين واژهها با افعالِ بسيط
((انداختن و زدن)) نمود مييابند.
اندامواژهها در اين قالب ،تنها دارای يک ظهور نحوی هستند .يعني با گروه نحوی حرف اضافهای و نقش دستوری متمم
ظاهر ميشوند.
 .33مريم گوشوارة زيبايي به گوشش انداخته بود.

14
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 12-2-3قالب نشانه

25

اين قالب شامل اعمالي است كه فرد با بدن خود بدون كالم انجام ميدهد (وبگاه فريمنت).
افعالي كه اين قالب در آنها نمود مييابد شامل فعل بسيط ((بوسيدن)) و افعال مركب ((دستتکاندادن ،اشارهكردن ،چشم
غرهرفتن و چشمکزدن)) هستند.
اندامواژهها در اين قالب ،به سه شکل ظهور نحوی دارند.
الف) اندامواژه با فعل بوسيدن گروه نحوی اسمي و نقش دستوری مفعول را دارد:
 .34مريم صورت خواهرش را بوسيد.
ب) اندامواژهها با افعال دستتکاندادن ،چشمکزدن و چشمغرهرفتن در قالب فعل مركب بهكار ميروند:
 .35او به برادرش چشمغره رفت.
ج) اندامواژه با فعل اشارهكردن دارای گروه نحوی حرف اضافهای و نقش دستوری متمم است:
 .36علي با دستش به او اشاره كرد كه بيايد.

 13-2-3قالب نشانۀ پوستي بدن

26

اين قالب به آثار و نشانههايي كه بر روی پوست بدن وجود دارند اختصاص دارد (وبگاه فريمنت).
واحدهای واژگاني اين قالب شامل اسامي ((برص ،تاول ،تبخال ،جوش ،خال ،خراش ،دمل ،زائده ،زخم ،زگيل ،قُرحه ،گل
مژه ،لک ،ميخچه)) و صفات ((عرقسوز و كبود)) هستند .اين واژهها بههمراه افعال بسيطي چون ((شدن ،بودن ،زدن و داشتن))
بهكار ميروند.
در اين قالب ،اندامواژهها به دو شکل ظهور مييابند.
الف) اندامواژه ،با تمامي اسامي ذكر شده دارای گروه نحوی حرف اضافهای و نقش دستوری متمم است:
 .37علي روی صورتش جوش دارد.

15
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ب) اندامواژه با تمامي اسامي و صفات ذكر شده گروه نحوی اسمي و نقش دستوری نهاد دارد:
 .38پای علي برص شده است.

 14-2-3قالب نظافت بدن

27

اين قالب نشان ميدهد كه چگونه فرد بر بدن خود رسيدگي ميكند (وبگاه فريمنت).
افعالي كه با اين قالب بهكار ميروند شامل افعال بسيط ((شستن ،تراشيدن)) و افعال مركب ((اصالحكردن ،ادكلنزدن ،غرغره
كردن ،غسلكردن ،مسواکزدن و وضوگرفتن)) هستند.
اندامواژهها در اين قالب ،به چهار شکل ظهور نحوی دارند.
الف) اندامواژهها با برخي افعال مانند شستن ،تراشيدن ،اپيالسيونكردن و اصالحكردن ،گروه نحوی اسمي و نقش دستوری
مفعول را دارند:
 .39او دستهايش را قبل از غذا ميشويد.
ب) اندامواژهها با فعلِ ادكلنزدن ،گروه نحوی حرف اضافهای و نقش دستوری متمم را دارند:
 .40او هميشه به بدنش ادكلن ميزند.
ج) اندامواژهها با برخي افعال نظير غسلكردن ،غرغرهكردن ،مسواکزدن و وضوگرفتن حالت ضمني دارند:
 .41كودک روزی سهبار مسواک ميزند.
د) اندامواژهها با افعال غسلكردن ،غرغرهكردن و مسواکزدن گاهي امکان ظهور نيز دارند كه در اينصورت دارای گروه
نحوی اسمي و نقش دستوری مفعول هستند:
 .42گلويش را غرغره كرد.

 4بحث و نتيجهگيري
نتايج بهدستآمده از بررسي قالبهای اندامواژهها نشان ميدهد كه:
 )1ظهور نحوی اندامواژهها در قالبهای معنايي به دو دستۀ آشکار و ضمني تقسيم ميشود.
grooming frame
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 )2اندامواژههايي كه به صورت آشکار ظاهر ميشوند در آرايش جمله بهصورت اسم ،صفت و در ساختمان فعل مركب به
شکل جز غيرفعلي جای ميگيرند .اين قالبها حاوی ظهور نحوی آشکار اندامواژه هستند :اندامهای بيروني بدن ،آرايش بدن،
آسيب بدني ،اندام توصيفگر ،بيماریها ،پوشيدن ،توصيف كليت بدن ،حالت بدن ،حركت بدن ،لوازم ،نشانه ،نشانۀ پوستي بدن
و نظافت بدن.
 )3اندامواژههايي كه به صورت ضمني در معني واژهها حضور دارند در ساختمان اسم و فعل بسيط ،فعل مركب ،صفت بسيط
و صفت مركب بهكار ميروند و قالبهای زير را دربر ميگيرند :آرايش بدن ،آسيب بدني ،بيماریها ،پوشيدن ،توصيف كليت
بدن ،حالت بدن ،حركت بدن ،حواس و نظافت بدن .در نمودار زير ظهور نحوی و معنايي اندامواژهها با نمونههايي از هر يک
مشاهده ميشود:

در آرايش جمله :دستهای مجرم را بريدند.
آشکار

در ساختمان اسم مركب :بازوبند
در ساختمان صفت مركب :دستبهسينه
در ساختمان فعل مركب :دستتکاندادن

ظهور نحوی-معنايي اندامواژهها
در قالبهای معنايي

در معني رابطهای اسم بسيط :تراخم (برای چشم)
در معني رابطهای فعل بسيط :بوييدن (بيني برای بوييدن)

ضمني

در معني رابطهای فعل مركب :مسواکزدن (برای دندان)
در معني رابطهای صفت بسيط :چاق (برای كل اندام)
در معني رابطهای صفت مركب :ريزنقش ( برای كل اندام)

17
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 .4رابطۀ قالبي شامل رابطهای مستقيم بين دو قالب است كه يکي از آن دو قالب كه انتزاعيتر و مستقلتر است قالب زبرين و
قالب ديگر كه غيرانتزاعي و وابستهتر است قالب زيرين ناميده ميشود .بررسي روابط قالبهای معنايي نشان ميدهد كه اكثر
روابط بين قالبها از نوع وراثتي و كاربردی است .در رابطۀ وراثتي هر چيزی كه در مورد ويژگيهای معنايي عنصر مادر
صادق است در عنصر فرزند نيز صدق ميكند .به عنوان مثال قالب اندامهای بيروني بدن با قالب جزء و كل رابطۀ وراثتي دارد.
در رابطۀ كاربردی يک قالب خاص به قالبي انتزاعي و طرحوارهایتر ارجاع مييابد .برای نمونه قالب آرايش بدن با قالب اندام
های بيروني بدن رابطۀ كاربردی دارد .برخي از روابط نيز سببي هستند .يعني در آن قالبي سبب بوجود آمدن رويدادی در قالب
ديگر ميشود ،برای مثال رابطۀ قالب درمان با قالب بهبود از اين نوع رابطه است.

18
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The study of semantic frames of external body part terms in Persian language
Mojgan Ajdadi28
Mohammadreza Razavi29
Abstract

This article studies 14 semantic frames of external body part terminology. Semantic frames as the
integrated framework of knowledge are the schematic representations of the conceptual structures
and patterns of beliefs, practices, institutions and images. External body parts are those which are
observable (e.g. face and hand vs heart and brain). Two questions are in focus: How are the
principal frames in this domain represented in Persian language? What are the semantic elements
of these frames? The aim of this article is to recognize semantic and syntactic structure of body
part terms in Persian. For this purpose lexicographic data is mainly used. Frames are extracted
from Persian dictionary definitions based on FrameNet patterns. The Findings of the research
reveals that among the body-related frames, one of them is the main frame and others are related
to body parts through it. And also it reveals the explicit (e.g. eye, head, lip, foot, hand) and implicit
(e.g. kick: foot, brush: tooth, hear: ear) presence of body part terms in linguistic structures of
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morphology, syntax and semantics. i.e. simple and compound nouns, adjectives, verbs and also
sentences.
Key words:
Frame semantics, semantic frames, body part term frames, external body part terms.
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