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  چكيده
هـاي   اي در فرهنـگ  خانـه  شيوة كتاب در اين پژوهش نخست معاني افعال حوزة شنيدن به

هاي معنـايي   ي از معاني افعال حوزة شنيدن فراهم آمد و برچسبفهرستلغت يافت شد و 
ها را شـامل شـود. سـپس،     ذكرشده در فرهنگ اي ايجاد شد كه همة معاني شده بندي دسته

اي از متون فارسي اسـت،   شواهد كاربرد اين افعال از پايگاه دادگان زبان فارسي، كه پيكره
معاصر،  ةكريپ هاي لغت و شواهد فرهنگبه  . باتوجهافزار اكسل درج شد استخراج و در نرم

، »دادن گـوش « يبـرا  يمعنـ  سه، »شنفتن« يبرا يمعن شش، »دنيشن«فعل  يبرا يمعن يازده
 ،چنـين  اسـتخراج شـد. هـم    »دنيوشـ ين« يبرا يمعن پنجو  ،»كردن گوش« يبرا يمعن چهار

 يمعن يك، »دنيشن«فعل  يبرا يمعن يازده ،يخيتار ةكريآمده از پ دست به يها به داده باتوجه
 يبـرا  يمعن دو و ،»كردن گوش« يبرا يمعن دو، »دادن گوش« يبرا يمعن دو، »شنفتن« يبرا
عنوان نتيجه، با استفاده از بسامد معاني، نمودار شـبكة معنـايي    به .شداستخراج  »دنيوشين«

توان  ها مي كردن در پيكرة معاصر ترسيم شد. از اين يافته دادن، و گوش فعل شنيدن، گوش
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ال منظور مقايسة بينازباني معاني افع زبانان، و به فارسي نگاري، آموزش زبان به غير در فرهنگ
  هاي ديگر بهره برد. ها در زبان حوزة شنيدن با نتايج ساير پژوهش

منـد، زبـان فارسـي،     افعال حسي، افعال حوزة شنيدن، پيكره، چندمعنايي نظام ها: يدواژهكل
 معناشناسي شناختي.

  
 . مقدمه1

هاي جهان بازنمود دارند. اين افعـال در حـوزة عملكـرد حـواس      ن افعال حسي در همة زبا
دادن، شـنودن، شـنفتن،    هايي ماننـد شـنيدن، گـوش    گيرند. براي نمونه، فعل گانه قرار مي پنج
هـاي   اند. مقايسه هاي حسي شنوايي سپردن در حوزة فعل رسيدن، نيوشيدن، و گوش گوش به
هـاي مختلـف    ها در هر حوزة حسي در زبان هند تعداد و تنوع اين فعلد زباني نشان مي بين

هـاي حسـي    ها از حوزه ها اين فعل توجه اين است كه در همة زبان متفاوت است. نكتة قابل
كـار   و براي توصيف و بيان مفاهيم ذهني به كنند يمهاي انتزاعي بسط پيدا  ملموس به حوزه

هـاي مختلـف چنـدمعنايي و بسـط      است كه در زبـان  توجه چنين، قابل شوند. هم گرفته مي
هـاي حسـي و    هاي ديگر است. چندمعنايي فعل تر از حوزه ها بيش استعاري در برخي حوزه

) و آنتونـانو  Sweetser 1990چه سوييتسر ( هاي انتزاعي مطابق آن ها به حوزه بسط مفاهيم آن
)Ibarretxe-Antuñano 1999( اند تابع الگوست. مطرح كرده  

آن يكي  در كانوناند كه  هاي چندمعنا اعضاي يك مقوله در نگرش شناختي، مفاهيم واژه
مثابة سازوكاري  چه گفته شد كاربرد چندمعنايي به نمونه قرار دارد. آن عنوان پيش از معاني به
اي تصـادفي   بندي در نگرش شناختي است كه بر اسـاس آن چنـدمعنايي پديـده    براي مقوله

انـد. بـا اسـتفاده از     شناسان زبان نيز به اين موضوع پرداخته معناشناسان، ردهبر  نيست. عالوه
شناختي دارند، مشخص شد كـه چنـدمعنايي در    هاي تحليلي جديدي كه مبناي ريشه كار راه

مند است  هاي حسي قاعده ها، و فعل واژه هاي مفهومي مثل حروف اضافه، اندام برخي حوزه
  ).135 - 133: 1395(افراشي 
ي بـه بررسـي   درزمـان اي، و  ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از رويكـرد شـناختي، پيكـره        در

چندمعنايي افعال حوزة شنيدن در زبان فارسي پرداخته شده اسـت و بـا اسـتناد بـه پايگـاه      
معنـايي افعـال يادشـده      شود در پايان نمودار شـبكة  ) تالش ميPLDBدادگان زبان فارسي (

كه معاني افعال حوزة  صورت اين اي شروع شد؛ به خانه تابصورت ك ترسيم شود. شيوة كار به
 سـخن  بـزرگ  فرهنـگ )، 1384معين ( فارسي فرهنگ)، 1337دهخدا ( نامة لغتشنيدن در 
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 فرهنـگ )، و 1383دوسـت   (حسـن  فارسـي  زبـان  شـناختي  ريشـه  فرهنگ)، 1381(انوري 
تحقيق تمركز بر وجو شد. در اين  ) جست1394(منصوري  ميانه فارسي افعال شناختي ريشه

كـردن، و نيوشـيدن بـوده      دادن، گـوش   يعني شنيدن، شنفتن، گوش» شنيدن«پنج فعل حوزة 
هاي كاربرد در زبان طبيعـي بـراي افعـال     است. در مرحلة بعد، به هدف پيداكردن بافت

آوردن  منظور فراهم حوزة شنيدن به پايگاه دادگان زبان فارسي مراجعه شد. اين مرحله به
اربردي براي تعيين همة معاني افعال حوزة شنيدن انجـام شـد. ايـن مرحلـه از     مالكي ك

منظور تهية فهرست نهايي براي ترسيم شبكة معنايي افعال حـوزة شـنيدن از    پژوهش، به
هـا، بـه تحليـل جمـالت و تعيـين       اهميت زيادي برخوردار بود. پس از گـردآوري داده 

افـزار   شد. سپس، همة شاهدها در نـرم  ته هاي معنايي براي هر شاهدمثال پرداخ  برچسب
آمـده و نمـودار چنـدمعنايي     هاي آمـاري فـراهم   ) درج شد تا امكان تحليلExcelاكسل (

  ترسيم شود.
هـاي   در پژوهش حاضر قصد بر آن است تا چندمعنايي افعال حوزة شنيدن بـر مبنـاي داد  

) Sweetser 1990(و سوييتسر  )Ibarretxe-Antuñano 1999اي و براساس الگوي آنتونانو ( پيكره
بررسي و به اين پرسش پاسخ داده شود كه در پيكرة تاريخي و معاصـر در پايگـاه دادگـان    

چنين، مقايسة معـاني افعـال    زبان فارسي افعال حوزة شنيدن از كدام معاني برخوردارند؟ هم
جي ة معاصر درخصوص تحوالت معنـايي چـه نتـاي   كريو پة تاريخي كريدر پحوزة شنيدن 

  دهد؟ دست مي به
  

  . مباني نظري و پيشينه2
 رويكرد به مربوط هاي نظريه همة مشترك ) در ارتباط با اصولVan Hoek 1999هوك ( ون
كـه در   اسـت  مفاهيمي لفظ يك بر آن است كه در اين رويكرد معني شناختي شناسي زبان
بـاور اسـت كـه    وي بـر ايـن   . شـود  مي فعال شنونده يا گوينده ذهن در هاي مختلف بافت

 هـاي  واحـد  و هـا  واژه اي. در ايـن نگـرش   نامـه  واژه نه و است المعارفي ةداير معنا مطالعة«
 دانـش  از نامحـدود  اي شـبكه  بـه  هـا  آن بـا  كه شوند مي گرفته درنظر هايي مدخلتر  بزرگ
 و ذهنـي،  هـاي  مـدل  اسـتعاره،  تصورات، بايد ها، واژه تفسير براي. كنيم مي پيدا رسي دست
شناسـي   زبـان  پـارادايم  در مقـوالت  .شود گرفته درنظر خارج جهان از غيرتخصصي درك

 ارتبـاط  و خـانوادگي  شـباهت  براساس و نمونه پيش يك پيرامون و مندند شناختي ساخت
  .اند يافته سازمان ذهني
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 كه رسيد نتيجه اين به هندواروپايي هاي زبان از بعضي بررسي ) باKurath 1921كوراث (
 فيزيكـي  هـاي  كـنش  بـه  مربوط الفاظ يادشده از هاي زبان در احساسات به مربوط هاي واژه

 جانسـون  ليكـاف و  .انـد  عواطـف  ايـن  با راه هم كه آيند مي تجاربي از يا شوند مي مشتق
)Lakoff and Johnson 1980،( ) جانسونJohnson 1987،( ) ليكافLakoff 1987،(   سوييتسـر
)Sweetser 1990،( بـه  مربـوط  الفـاظ  كه اند داشته تأكيد موضوع اين بر ديگر شناسان زبان و 

 رسـد  نظـر مـي   به. يابند مي بسط دروني تجارب درمورد استعاري صورت به فيزيكي دريافت
 منطقـاً  بسـتگي  هم اين. دارد وجود دروني تجربة و دريافت مختلف وجوه بين اي بستگي هم

 پايگـاه حسـي   ترين اصلي عنوان به را بينايي )Sweetser 1990سوييتسر (. است دادني توضيح
 دارد ييسـزا  به نقش شود يم گفتهچه  آن فهم در شنوايي كند. مي بيان عيني هاي داده دريافت

 را شـنونده  حساسـيت  شـنيداري  هـاي  داده. است پررنگ زباني هاي داده فهم در آن نقش و
 و پـذيرش  موافقـت،  حساسـيت،  تواند بـه  استعاري مي صورت به اين موضوع كه طلبند مي

 .شود تعبير ذهني
 از وي تجربيـات  دهـي  سـامان  كـه  است انسان شناختي هاي ويژگي ازجمله بندي مقوله

ها با استفاده از الفاظ  مقوله و يابد مي بازتاب انسان زبان در بندي مقوله. دارد عهده به را جهان
ليكـاف   عقيدة به). 36و  35: 1395 افراشي(شوند  گذاري مي اند، نام وابسته فرهنگ  زباني، كه

)Lakoff 1987ر ساختاري مقوله )، يكمفهوم و حاشيه در واژه مفاهيم مختلف كه دارد مدو 
 برحسـب  واژه مختلـف  طور فرضي، مفاهيم به. گيرند مي قرار مركز در نمونه پيش و كانوني
 كـه  آن حـال  گيرنـد،  مي قرار دايره مركز از مختلفي فواصل در دارند نمونه پيش با كه شباهتي

 در. شـوند  مي ناميده خانوادگي شباهت عنوان با دارند كه اشتراكاتي مقوله يك اعضاي همة
 اسـت؛  وار زنجيـره  معنـا  سـاخت  ) معرفي كـرده اسـت  Taylor 1995ديگر كه تيلر ( الگويي

 همـين   بـه  و گيـرد  مـي  قـرار  دوم معناي گيري شكل براي مبنايي نخست معناي كه طوري  به
  .كند مي پيدا ادامه آخر معناي تا تيبتر

. اسـت  عـاطفي  و ذهنـي  تـأثيرات  و زباني اطالعات دريافت براي راه ترين مهم شنوايي
 حـوزة شـنيدن   هاي واژه با غالباً شده  شنيدهچه  آن فهميدن معناي به مفاهيم دروني دريافت
حوزة  افعال )Sweetser 1990: 38). سوييتسر (Sweetser 1990: 41است ( ارتباط در فيزيكي
 افعـال  چندمعنايي نمودار در وي. اند دخيل زباني ارتباطات در كه داند مي افعالي را شنيدن

 شـنيدن  از زنجيـروار  كـه  كـرده  مطـرح  فـردي  بـين  ارتباطات براي افعالي را حوزة شنيدن
 بسط كردن اطاعت معناي به نيز آخر مورد. يابند مي بسط توجه يا دروني پذيرش به فيزيكي
 يابد. مي معنايي
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  ) Sweetser 1990: 38سوييتسر ( شنيدن هاي استعاره ساختار .1 نمودار

 زبـاني  ارتباط به مربوط حس )، شنيدنIbarretxeAntuñano 1999: 64-68آنتونانو ( نظر به
 معـاني  ازجملـه . كننـد  مـي  تبعيـت  الگـو  اين از عيني، چه ذهني چه آن، معاني همة و است
 فعـل  ايـن  اسـت.  كـردن  انگليسي، باسك، و اسپانيايي توجـه  زبان سه در مشترك يافتة بسط
 مكالمـه  بافت بلكه كند، نمي القا را كردن اطاعت >كردن  توجه >شنيدن معناي خود يخود به

 فـردي  بين حسي عنوان به شنيدن ويژگي .است شده معاني اين گيري شكل موجب كه است
 زبـان  سـه  در حوزة شـنيدن  افعال معنايي بسط 1جدول  در. است  كرده ايجاد را معاني اين

  :شود مي ارائه اسپانيايي و باسك، انگليسي،

  اسپانيايي  و باسك، انگليسي، در حوزة شنيدن افعال معنايي بسط .1 جدول
)Ibarretxe-Antuñano 1999: 68 (  

  
 حسي افعال ميان پذيرتر انعطاف اي رابطه ) بهEvans and Wilkins 2000ويلكينز ( و اونس

 فعـل  هنـدواروپايي، از  هـاي  زبـان  برخالف استراليايي، هاي زبان در دارند. اعتقاد شناخت و
 از تـا  شـود  مـي  استفاده »كردن فكر« و »دانستن« سمت به معني گسترش براي تر شنيدن بيش

 2 جـدول  در حوزة شنيدن افعال اي حوزه برون معنايي هاي بسط خالصه، طور ديدن. به فعل
  است: شده خالصه
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استراليايي  هاي زبان در شناختي حوزة به حوزة شنيدن افعال اي حوزه برون معنايي بسط .2 جدول
)Evans and Wilkins 2000: 572 ( 

  
 الگـوي  از اسـتفاده  با حوزة شنيدن افعال زماني هم بررسي در) 1393( صامت و افراشي

 هايي مثال ارائة از پس دو، آن. اند برآمده شنيدن فعل معاني يافتن درصدد سوييتسر و آنتونانو
 ) راTaylor 1995تيلر ( الگوي فارسي، هاي نامه لغت از استفاده با و نيز فارسي معاصر متون از

حـوزة   از يافته بسط معاني دانستند. تر مناسب حوزة شنيدن افعال استعاري بسط ترسيم براي
 كـردن؛  اطاعت. 2 كردن؛ توجه درخواست. 1: استشامل اين موارد  شنيدن در مقالة يادشده

  .فهميدن. 7 شدن؛ مطلع. 6 بردن؛ گمان و ظن. 5 بوييدن؛. 4 پذيرش؛ و موافقت. 3
 پيـداكردن  در را خود رويكرد كه دهد مي را امكان اين گران پژوهش به پيكره از استفاده

 را واژگـاني  شناسي معني مطالعة جديد رويكرد اين  .كنند تر تجربي و تر عيني متفاوت معاني
 پيكره تاريخي تحليل با .)Dash 2008: 89كند ( مي تر پيچيده كاربردي هم نظري ديدگاه از هم

 نظيـر  ابـزاري  بـه  معنـايي  تغييـرات  مطالعـة  بـراي  شـود كـه   برجسته مي موضوع اين اهميت
 منـابعي  بـه  بايـد  معنـا  تغييـر  هاي جهت مستندساختن براي طور همين. محتاجيم ها نمونه پيش
)، Baker et al. 2006: 107, 108( از نظر بيكر و ديگران .كنيم رجوع تاريخي هاي پيكره چون   هم
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 ايـن  بـا . اسـت  نگاري واژگان در دقت باالبردن به كمك اي پيكره شناسي زبان هاي كاربرد از
 بر) 2: 1382( عاصي .يافت دست نگاري فرهنگ در تري بيش معاني تعداد به توان مي روش

 اساسـي  شـرط  و يافته رواج اي گسترده صورت به زبان واقعي هاي داده بر كه تكيه است آن
 زبـان،  سـاختمان  توصـيف  و پـردازي  نظريه مانند كاربردي و نظري هاي پژوهش از بسياري
  آيد. مي شمار به نگاري فرهنگ و دستورنويسي، شناسي، گويش

هـاي دنيـا    ي افعال حسي در زبـان درخصوص پيشينة آثار غيرايراني مربوط به چندمعناي
 از اسـتفاده  با و نامه پرسش وسيلة  شناختي ويبرگ و هرم افعال حسي كه به توان از اثر رده مي
 شنيدن، ديدن، حسِ پنج خود اثر در )Viberg 1984زبان دنيا انجام داده نام برد. ويبرگ ( 53

 اثر اين در كه ،حسي افعال هرم است. كرده معرفي حسي وجوه را بويايي و چشايي، المسه،
 در كـه  افعـالي  اساس، اين بر. دهد مي نشان خود رأس در را بينايي فعل ،است شده ترسيم
 تـر  پـايين  سـطوح  افعال به معنايي بسط در تري بيش امكان دارند قرار هرم از باالتري سطح
 بازسـازي  تـا  چنـدمعنايي  از«نـام   بـا  خود ) در مقالةTraugott 1986كنند. تراگوت ( مي پيدا

.  ورزد مي تأكيد شناختي معني مطالعات در چندمعنايي درنظرگرفتن ضرورت بر »معني دروني
. است پرداخته  بويايي حوزة افعال به زباني بين اثري در )Ibarretxe-Antuñano 1997آنتونانو (

ايـن   كـه  اسـت  آن تبيـين  درصـدد  و كرده ذكر را بويايي افعال حوزة معنايي هاي بسط وي
 انسـان  بدن اساسي نقش اش مقاله در )Newman 1997نيومن (. ها مبنايي شناختي دارند بسط

 مطالعة با وي. داند مي ها استعاره انواع براي منشئي را روزانه زندگي در فيزيكي هاي فرايند و
 هـاي  نگاشـت  بـه  انگلسـتان  و شمالي مريكايآ ادبيات اخير سال 150 هاي كتاب و ها  رمان

  .پرداخته است انگليسي  زبان در آشاميدن و خوردن حوزة افعال مختلف استعاري
 چنـدمعنايي  ) ازGoddard 1992گودار ( از نقل ) بهWierzbicka 1994: 36-38ويرژبيتسكا (

 واژة زبـان  ايـن  در گويـد  مي )Watiاستراليايي از خانوادة واتي ( زباني در شنيدن حسي فعل
kulini مشـابه  دقيقـاً  مـورد  اين. رود مي كار به »فكركردن« معناي به هم »شنيدن« معناي به هم 
اسـتراليايي   زبان يك از مثالي در او. است انگليسي زبان در فهميدن /ديدن چندمعنايي مورد

 و» دانسـتن « بـراي  كاررفتـه   بـه  هـاي  واژه كـه  كنـد  مـي  اظهار )Alekano( آلكانو ديگر به نام
 بـالنزئوال  و لـوپز  روخـو  كـه  نتـايجي  از يكي. است مشابه »شنيدن« فعل واژة با »فكركردن«

)Rojo López and Valenzuela 2004و انگليسـي  مقايسة: حسي افعال«با نام  خود مقالة ) در 
 دانسـتن «اسـتعارة   ،»اسـت  فهميدن ديدن« استعارة بر عالوه كه است اين گيرند مي »اسپانيايي
 بررسـي  بـا  بـالنزئوال  و روخو. شود مي يافت مقاله اين پيكرة هاي مثال در نيز »است شنيدن

 رونـد  در آيـا  كه برآمدند مهم اين بررسي درصدد معروف هاي رمان از حسي فعل دويست
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 در )Vanhove 2008ونهـوف ( . خيـر  يـا  شـود  مـي  كاسته يا افزوده متن به اطالعات ترجمه
 كـه  گيـرد  مـي  نتيجـه  حسـي  افعـال  حـوزة  به پرداختن از پس زماني هم و تاريخي تحليلي
 در كـه  انـد  شنوايي حوزة افعال اين شود، مي قلمداد حواس ترين مهم از بيناييكه  اينباوجود
 سـبقت  بينـايي  از دنيـا  هـاي  زبـان  در ذهني ادراك حوزة افعال و شنيدن بين ارتباط بررسي

دانگـوالوي   زبـان  ) بـر روي Jakobi and El-Guzuuli 2013الگوزولي ( و جيكوبي. گيرند مي
)Dongolawiاز اي شـاخه  زبان اين. اند كرده تحقيق شود، مي صحبت شمالي سودان در )، كه 

 و) شـد  بررسـي  پـژوهش  ايـن  در كـه ( اسـتراليايي  زبان دو در. است نوبيان زباني خانوادة
 در )، كـه gijirشـنيدن (  ) وnal( ديـدن  محور  فعاليت فيزيكي حسي فعل دو فقط دانگوالوي

. يابنـد  مي گسترش غيرفيزيكي دريافت حوزة به گيرند، مي قرار حسي وجوه هرم باالي رتبة
 كـردن،   چـك  كـردن،   معاينـه  مثـل  جسـتاري  شناخت .يابد: الف دو حوزه بسط مي به ديدن
 كـردن،  پرسـي  احـوال  ماننـد  اجتمـاعي  تعـامالت  .ب چيـزي؛  به راجع و فكركردن بردن،  پي

 رفتارهـاي  حـوزة  به شنيدن فعل. كردن  محافظت و كردن، باني نگه كردن، ديدار كردن، مالقات
 دو از كـدام  هـيچ . اطاعت و نصيحت قبول و مثالً، پندپذيري. يابد مي گسترش نيز اجتماعي

 يـادآوردن،  به دانستن، كردن،  درك كردن،  دريافت فهميدن، مثل شناختي هاي رويداد فوق فعل
 دو طـرح  بـه  خود مقالة در )Treis 2010ترايس ( كنند. نمي واژگاني را آموختن يا فكركردن،
 هاي زبان ديگر و كامباتا هاي زبان در چندمعنايي اي حوزه درون الگوي است:  پرداخته پرسش
 دريافـت  افعـال  ارتبـاط  ديگر، بيان به و، حسي افعال اي حوزه برون الگوي چيست؟ اتيوپيايي
 از نقـل  بـه  )Neagu 2013اسـت؟ نئَگـو (   چگونـه  شـناختي  و ذهنـي  ادراك افعال و فيزيكي

 سـخن  فهـم  درونـي  و بروني هاي جنبه با مرتبط را شنيدن ) فعلSweetser 1990سوييتسر (
 رومانيـايي  و فرانسـوي،  انگليسـي،  زبان سه در شنيدن فعل براي را زير معاني وي داند. مي

 كه توضيح اين با فهميدن؛ .4 شدن، مطلع .3كردن،  اطاعت .2كردن،  توجه .1 :داند مي مشترك
  .يافته است بسط فهم ارتباطي حوزة به شنيدن معاني و تعقل جنبة به تر بيش ديدن معاني

توان آثار زيـر را   درخصوص آثار ايراني مربوط به حوزة چندمعنايي افعال حسي نيز مي
 شـنيداري  و گفتـاري  هاي داده از استفاده با خود مقالة در) 1387( ديگران و نام برد: فياضي

 طـور  بـه  خـود  ذهنـي  وضـعيت  بيـان  بـراي  زبانان فارسي« كه رسند مي نتيجه اين به موجود
 فعـل  دو نگارنـدگان  ايـن  ».كننـد  مـي  اسـتفاده  حسي هاي قالب به مربوط افعال از استعاري

 و درك حـوزة  افعـال  معنـايي  گسـترش  در ديگر حسي افعال از بيش را »شنيدن« و »ديدن«
) 1381( انوري فرهنگ از داده آوري جمع با) 1388( مادرشاهيان دانند. مي پركاربرد شناخت

 را فارسـي  زبـان  در حسـي  افعـال  چنـدمعنايي  و اسـتعاري  بسط شناختي چهارچوبي در و
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 را سـازي  مفهـوم  فرايند هندواروپايي هاي زبان از بسياري مانند نيز زبان اين. كند مي بررسي
 عضـو  تعيـين  نامـه  پايـان  اين در ديگر بحث. دهد مي  انجام بينايي حس از استفاده با تر بيش
 افعال از اي پيكره خود نامة پايان در) 1391( شهابي. است حوزه هم هاي واحد در نمونه پيش
 به فارسي پور آريان رو پيش جامع فرهنگ ،فارسي همايندهاي فرهنگ از استفاده با را حسي

 دادگـان  پايگاه ،)1388( مادرشاهيان نامة پايان ،طيفي فرهنگ ،سخن بزرگ فرهنگ ،انگليسي
 فرهنگـي  قالـب  در بنـدي  دسـته  از پـس  يادشـده را  افعال و تهيه نت فارس و فارسي، زبان

 درصدد لسك الگوريتم و گردآمده هاي داده اين از استفاده با سپس،. كند مي تدوين كوچك
 چهـارچوبي  در) 1392( صـادق   كرباليـي  و پـورداد . آيـد  برمـي  شـناختي  افعـال  ابهام رفع
. انـد  كـرده  بررسـي  فارسي زبان در را »آشاميدن« و »خوردن« حوزة حسي افعال شناختي رده
 زبان دو با فارسي زبان در خوردن فعل معاني مقايسة در سعي خود اثر در) 1395( كار گندم
 ديگـر،  زبـان  دو بـا  مقايسه در فارسي زبان يادشده در فعل معنايي تعدد. دارد مرآتي و اردو
 مقالـه  اين در توجه قابل نكتة است، سبك فعل خوردن كه مواردي درنظرگرفتن بدون حتي
 بـه  اي پيكـره  روش بـه  و شناختي شناسي معنا رويكرد با) 1396( عسگري و افراشي. است
 كـردن  نگـاه  كـه  است اين نتيجه. اند پرداخته  فارسي زبان در »ديدن« فعل چندمعنايي مطالعة
 افعـال  ايـن  چنـدمعنايي  شبكة عالوه، به. شود مي قلمداد الگو ترسيم براي نمونه  پيش معناي
علي  فتح. دارد كاربرد زبانان غيرفارسي به فارسي زبان آموزش و نگاري فرهنگ در شده ترسيم

 و اي ه پيكـر  رويكـردي  بـا  را آشـاميدن  و خوردن حوزة حسي افعال نيز) 1396( و افراشي
 در را هـايي  يادشده نمونـه  افعال معنايي بسط نمودار ترسيم درصدد و كرده تحليل شناختي

  .اند كرده وجو جست فارسي زبان دادگان پايگاه در موجود متون
توان آثار زير  ازجمله آثار داخلي و خارجي مربوط به چندمعنايي افعال حوزة شنيدن مي

 بـومي  هـاي  زبـان  بـر  هشـي ) در پژوEvans and Wilkins 2000ويلكينز ( و را نام برد. اونس
. انـد  كشـيده  چالش به را معنايي هاي بسط و چندمعنايي الگوهاي بودن جهاني فرضية استراليا
 بر مبني )Sweetser 1990سوييتسر ( نظر برخالف دهد، مي نشان پژوهش اين از حاصل نتايج

 در شصـت زبـان   شـناخت،  حـوزة  هاي فعل به بينايي حوزة هاي فعل اي حوزه بين گسترش
 يادشـده  حـوزة  در گسـترش  بـه  تري بيش تمايل حوزة شنيدن موردمطالعه افعال استراليايي

 افعـال  حوزة بر مبتني تر بيش را »فكركردن«و  »دانستن« فعل هاي بسط كه صورت اين به دارند؛
 شـنيدن  حسـي  فعل معناي بررسي با ،)1393( صامت و افراشي. دهند مي گسترش »شنيدن«
 و يافتنـد  فعـل  ايـن  بـراي  معنـي  هفـت  تـا  معاصر، فارسي متون و برجسته هاي فرهنگ در

 ) شـبكة Taylor 1995تيلـر (  ) وLakoff 1987ليكاف ( الگوي از استفاده با تا برآمدند درصدد
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 براي را تيلر الگوي دو آن. كنند ترسيم را فارسي زبان در شنيدن فعل استعاري بسط معنايي
) نيـز در اثـر   1399عظيمـي (  .داننـد  مي كارآمدتر فارسي زبان در حسي افعال الگوي ترسيم

اي، شناختي، و درزمـاني بررسـي    خود چندمعنايي افعال حوزة شنيدن را با رويكردي پيكره
  كرده است.

  
 . روش پژوهش3

ها، مقاالت، و  كتابپژوهش حاضر از نوع تحليلي و توصيفي است. نگارندگان، با استفاده از 
موردنياز براي پيشينة اين پژوهش را استخراج و با استفاده از  شناسي، مطالب هاي زبان مجله
هـا   اند تا با اسـتفاده از آن  هاي معنايي افعال حوزة شنيدن را بررسي كرده ها برچسب نامه واژه

ها را ممكن كنند. سپس، با مراجعه به پايگاه دادگان زبان فارسـي   در مرحلة بعد تحليل داده
هاي موردنياز بـراي ايـن پـژوهش فـراهم      العات فرهنگي، دادهپژوهشگاه علوم انساني و مط

دهي شد و معاني جديد در قالب  برچسبو   درجافزار اكسل  ها در نرم شده است. شاهدمثال
هـاي آمـاري و ترسـيم     هاي جديد مطرح شد. موارد ذكرشده زمينه را براي تحليل برچسب
  د.هاي شبكة معنايي افعال حوزة شنيدن فراهم كر نمودار
  
 ها گردآوري داده 1.3

اولين مرحلة اجراي اين پژوهش ايجـاد فهرسـت معنـي بـوده اسـت. بـه ايـن منظـور، از         
ــت ــة لغ ــگ)، 1337دهخــدا ( نام ــين ( فارســي فرهن ــگ)، 1384مع ــزرگ ســخن  فرهن ب
 فرهنـگ  و ،)1383دوسـت   (حسـن  فارسـي  زبـان  شـناختي  ريشه فرهنگ)، 1381  (انوري
در اين تحقيـق تمركـز بـر    شد.  ) استفاده1394(منصوري  ميانه فارسي افعال شناختي ريشه

كردن، و نيوشـيدن اسـت.     دادن، گوش  يعني شنيدن، شنفتن، گوش» شنيدن«پنج فعل حوزة 
 نامـة  لغـت هاي مركب، اصطالحي، و كنـايي در   نظر از صورت معاني افعال يادشده، صرف

تخراج شـد. فعـل   راه شـواهد اسـ   ، بـه هـم  بزرگ سـخن  فرهنگمعين، و فرهنگ  دهخدا،
 فرهنـگ دهخدا پنج معني، و در  نامة لغتشش معني، در  سخن بزرگ فرهنگدر » شنيدن«

 فرهنــگدر » شــنيدن«چنــين، پــس از بررســي فعــل  هــم معــين داراي ســه معنــي اســت.
دادن، شنودن، و اسـتماع   )، سه معني گوش1383دوست  (حسن فارسي زبان شناختي ريشه

دو معنـي، در   سـخن  بـزرگ  فرهنـگ در » شنفتن«د. فعل يافت شد كه كامل و جامع نيستن
در » دادن گـوش «معين داراي دو معني است. فعـل   فرهنگدهخدا دو معني، و در  نامة لغت
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معـين   فرهنـگ دهخـدا چهـار معنـي، و در     نامة لغتچهار معني، در  سخن بزرگ فرهنگ
 نامـة  لغـت چهـار معنـي، در    سخن بزرگ فرهنگدر » كردن  گوش«داراي يك معني است. 
و » دادن  گوش« فعلمعين داراي يك معني است. معاني دو  فرهنگدهخدا پنج معني، و در 

بودن اين دو  علت مركب تواند به موجود نبود كه مي شناختي ريشه فرهنگدر  »كردن گوش«
 بـزرگ  فرهنگدر » نيوشيدن«فعل و به همين سبب وقوع محدودتر در متون قديمي باشد. 

معـين داراي يـك معنـي     فرهنـگ   دهخدا هفت معنـي، و در  نامة لغت سه معني، در سخن
، »نيوشـيدن «)، معـاني  1394  (منصوري شناختي ريشه  فرهنگوجو در  است. پس از جست

در فارسي يافت شد. ذكر اين نكتـه الزم اسـت   » شنيدن«بردن در مدخل  دادن؛ فرمان  گوش
معين  فرهنگدهخدا و  نامة لغته ب روزبودن معاني نسبت دليل به به سخن بزرگ فرهنگكه 
است. مرحلة بعد مراجعه به پايگاه دادگان زبـان فارسـي بـا هـدف       تر مبنا قرار گرفته بيش

هاي واقعي از زبان طبيعـي بـراي افعـال حـوزة شـنيدن بـود. ايـن مرحلـه          پيداكردن بافت
يدن آوردن مالكي كاربردي جهت تعيين معاني مضـاعف افعـال حـوزة شـن     منظور فراهم به

انجام شد كه در جهت تهية فهرست نهايي براي ترسيم شبكة معنايي افعال حـوزة شـنيدن   
هـا بـه تحليـل جمـالت و تعيـين       از اهميت زيادي برخوردار بود. پس از گـردآوري داده 

شـد. سـپس، همـة شـاهدها در      هاي معنايي مقتضي براي هر شاهدمثال پرداختـه    برچسب
بنـدي ايـن    هاي آماري فـراهم آيـد. در زيـر طبقـه     ن تحليلافزار اكسل درج شد تا امكا نرم
راه يك نمونه شاهدمثال از پيكرة تاريخي و معاصـر   هم  هاي معنايي جديد ها، برچسب مثال

  در قالب جدولي ارائه شده است.

  در پيكرة معاصر و تاريخي» شنيدن«يك معنايي فعل . تفك3جدول 
  شاهد  بسامد  پيكره  برچسب

 ةليوس صدا به افتيدر
صورت  (بهگوش 

  غيرارادي)

  60  معاصر
 رود يم قيتر احتمال بروز حر بيش كهيي ها در كارگاه - 21 ةماد

 ؛كار رود ه) بريمخصوص اعالم خطر (آژ ليوسا ديبا
  .شود دهيكار اعالم خطر شن ةدر تمام محوط كه يطور به

  .ديبشن هيعابد آواز گر  11  تاريخي

   ديد يخودش نم يها بود اما تا با چشم دهيشن يزر  49  معاصر  شدن مطلع
  .كرد يباور نم

  .يبود بازنمود دهيچه بشن و آن يها روان كرد عتقو ر  28  تاريخي

مواجهه و در معرض 
سخن قرارگرفتن، 

  كردن دريافت

 ديكه با شنود يساله مدام از پدر و مادرش هشدار م پنج ةعاطف  34  معاصر
  ربوده نشود. يبند حلب دستخاطر دو  مراقب دزدها باشد تا به

   ،ات از او بشنودكرّ سخن به نيچون ا ديزيبا  42  تاريخي
  ... مرد جوان يا: گفت
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  شاهد  بسامد  پيكره  برچسب
كردن حس  معطوف

 كردن و توجه ييشنوا
 صورت ارادي) (به

آن طرف  يها حرف ديرفت، با يبه قاض طرفه كي توان ياما نم  18  معاصر
  .ميديشن يماجرا را هم م

  بر من خوان تا از تو بشنوم. يتيگفتم آ  19  تاريخي

  كردن پاسخ دريافت
  .دميشن يا رافادهسالم دادم و جواب سرد و پ  9  معاصر

 اهللا رحمة ،نايس يكه بر استاد ابوعل گفت يسخن م يدر اثنا  5  تاريخي
  .دميشن نيچن يخواندم و از و نيچن ،هيعل 

 اي يتصادف دنيشن
طور  هچ چارهيزن ب نيا :گفتند يبه هم م يكه درگوش دميشن يم  5  معاصر  سمع استراق

  كند. مي تحمل

  كردن و استنباط حس
  ي.شنو يپرور عشق م از وجودم عطر روح  4  معاصر

صدق نشنود هركه مداهنت كند  يبو :ديبن عبداهللا گو  سهل  1  تاريخي
  را. گريد يكس ايرا  شتنيخو

  آغاز باب سخن
  3  معاصر

به  يشياز آن طرف كه حاكم در لباس درو مياما بشنو
وخاك و مردم بود تا بفهمد رونده و پرنده و  آب احتيوسريس

  .كنند يعمر را شب و روز م وطور روز را شام  هچرنده چ
      تاريخي

ناسزا و حرف  دنيشن
  نديناخوشا

  3  معاصر
  ارادتم به او  دميبه مرشدم شن كه نسبت يرياز تحق

 دچندان شد.ص

  .ميشنو يرا م يزجرآورتر يها مراتب حرف روز به شبانهما در 

  1  تاريخي

كه در مصاف خود را  آن :گفت سه تن خود را در رنج دارند
كه  وارث يب صيو بازرگان حر ابديگران  يفروگذارد تا زخم

 يقصد حاسد ناگاه به كند يمال از وجه ربا و حرام گرد م
كار خواهد هر  هكه زن ناب يريو پ ،ماند يشود وبال باق يسپر

  .شنود يم يسرد يروز و
كه  ييصدا يتداع

كه به نام  دميرا در درونم شن نيرطنپ ةخف يهم آن صدا باز  2  معاصر  وجود ندارد
  .زد ميصدا

  دنيفهم

داشته به قدر و  نيطن يعتيشر يهرجا كه انعكاس صدا  2  معاصر
  .اند دهينشاو را  ،از وجوه فكر او ياز وجه يريگ بهره

  4  تاريخي
م و كه نه من خدااَ دنديشن يرا بعض »الست بربكم«و گفت 

 دنديچنان شن يم و بعضكه نه من دوست شمااَ دنديشن يبعض
  كه نه همه منم.

خَلَقَ  يالحمد للّه الذ«از خدا بشنو  ،ستياگر باورت ن  66  تاريخي  قول نقل
  ».السموات و األرض وجعل الظلمات و النور

 اي رفتنيپذ
 دهيو از من شن دار يو نگاه م ابي يبازم  و كن يطلب م كين  1  تاريخي  كردن اطاعت

  .يدان  باش تا يم

جا  از آن ،عود ساختند رپ يا چون از مال سلطان مجمره  2  تاريخي  دنييبو
  جا ننشست. آن گرينشنود و د يتا آن بو ختيبگر
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  پيكرة معاصر و تاريخيدر » كردن  گوش«. تفكيك معنايي فعل 4جدول 
  شاهد  بسامد  پيكره  معني
كردن  معطوف

 ييحس شنوا
  كردن و توجه

  ، كرد يگوش م لياتوموب يويراد يقيو به موس راند يم  231  معاصر
   ... با دست چپ فرمان را

  .ديشن يها م سخن نيآتشك گوش كرده بود و ا  8  تاريخي

 اي رفتنيپذ
  كردن اطاعت

  .كردم يم گوش حتشيكاش به نص  39  معاصر

  8  تاريخي
 دين گونه او را ناالن دآ و بر ديشاه چون سخن فرزند بشن مرزبان

 ادي رمرديفرزند مهربان، پند آن پ يجان پدر و ا : ايو گفت ستيبگر
 يهمه خرم رفتنيپذ رانيآن گوش كن كه پند پ حتيآور و نص

  .ديحاصل آ
 ةعالق ةحوز

فرد به 
  يقيموس

  2  معاصر
كه  يو بنابه كار نششيو ب ،، دانشقهياست كه هركس بنابه سل يعيطب

كه دنبالش بوده  يزيچ ايكه گوش كرده  يقيانجام داده و انواع موس
  .كند يو دنبال م نييرا تع اش يقياست خط موس

كردن و  حس
چگونه به  رديبگ ادياست كه  نيا كننده هيته كياز روند كار  يبخش  1  معاصر  استنباط

  نفر گوش كند. كيدرون  يصدا

  در پيكرة معاصر و تاريخي» دادن  گوش«. تفكيك معنايي فعل 5جدول 
  شاهد  بسامد  پيكره  معني

كردن  معطوف
و  ييحس شنوا
  كردن توجه

و  كند يبه بنا و محمد نگاه م اطياز تو پنجره تو ح ديآ يم يگل  154  معاصر
  .دهد يآواز بنا را گوش م

دولت كه حاضر بودند جمله گوش  يو امرا ريمهران وزفغفور با   2  تاريخي
  داده بودند. يو هوش به و

 اي رفتنيپذ
  كردن اطاعت

  ي.و حرف مرا گوش ده ينكن يعقل كه كم اين شرط فقط به  34  معاصر

نفس  ثيگوش به حد يهرك :گفت يريجرَ ديگو يفارس نيحس  1  تاريخي
  .گردد ريها اس داد اندر حكم شهوت

فرد  ةعالق ةحوز
   ،كار را نكنم نيكه اگر ا دهم يگوش م يقيبله موس ي،قيموس  4  معاصر  يقيبه موس

  چه كنم.

  در پيكرة معاصر و تاريخي» نيوشيدن«. تفكيك معنايي فعل 6جدول 
  شاهد  بسامد  پيكره  معني

كردن  معطوف
 ييحس شنوا
  كردن و توجه

  8  معاصر
 ةمثاب كه آن را به انديبنماتا روح منور نماز را چنان بر شنوندگان 

 يجا يو بازتاب آن در جا وشنديبن يكتاپرستيبا آهنگ  يسرود
  .آشكار باشد شان يزندگ

كران را و اگر  يتو شنوان ايآ .تو يسو ديوشيآنك بن شانيو از ا  5  تاريخي
  نه خرد داشتند؟ ،بودند
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  شاهد  بسامد  پيكره  معني
صدا  افتيدر
  .ديوشيز عرش بن يريچون صف شينكواند ةفرزان ريپ  4  معاصر  گوش ةليوس به

مواجهه و در 
معرض سخن 
قرارگرفتن، 

  كردن دريافت
  1  معاصر

طرف  هامان به و با چشم ميوشينن يخود سخن لغو يها تا با گوش
را در  مانها و گام ميينگشا يهامان را به حرام و دست مينشتاب يلهو

چه حالل  آن ريهامان غ و تا شكم مينگذار شيپ يامر ممنوع
 ثيچه تو حد هامان جز به آن ندهد و زبان يدر خود جا يا ساخته
سازد  كيكه به ثواب تو نزد ينشود و جز در كار ايگو يا كرده

  ... ميريچه از عقاب تو نگاه دارد فرانگ و جز آن ميزحمت نكش

  1  معاصر  دنيفهم
ها نشان  رفتار آن يشناس و جامعه يرانياما دقت در سلوك شهروندان ا

و از  اند دهيرا شن يتنها نام ياز آنان از سعد ياريبس ييكه گو دهد يم
آن  يبرپا ياز آن سخن گفت و عمر يكه سعد يفرهنگ و اخالق

  .اند دهيوشينن يزينهاد چ

 اي رفتنيپذ
  كردن اطاعت

گفتن  دهياما سخن چه فا ،دارد يفراوان يها حرف يوسفيخانم دكتر   1  معاصر
  .ميوشين يكه پند نم

  1  تاريخي
 يپس خدا .بودند شيها كه از پ و دستان كردند آن كس پس مكر
 ،حران يها چون صرح نمرود و كوشك ،ادياز بن ادشانيبركند بن

 شانيبد امديو ب شانيشان از زور ا آسمان خانه شانيفروداوفتاد بر ا
  .دنديوشيجاكه ندانستند و نن عذاب ازآن

  در پيكرة معاصر» شنفتن«. تفكيك معنايي فعل 7جدول 
  شاهد  بسامد  پيكره  معني
كردن  معطوف
و  ييحس شنوا
  كردن توجه

  كه كس نشنفته باشد بود. يغاميچو پ هم  3  معاصر

صدا  افتيدر
  .شنفت يگوشش نم  2  معاصر  گوش ةليوس به

  شدن مطلع

  ؟يتو خودت شنفت ،لقاجونم ماه  1  معاصر

  1  تاريخي
 ينوشته است و لشكر ها تيكه ارمنشاه نامه به وال ميشنفت گريو د

 دآي قصد آن دارد كه خود به مدد فرزند زيو ن آورد يتمام جمع م
  تمام. يبا لشكر

 اي رفتنيپذ
  را  يو زور نشنفتن كس يسرسخت اي كردند يم هيتشب  1  معاصر  كردن اطاعت

  .... خودش و يبه بچگ
كردن  معطوف
و  ييحس شنوا
  كردن توجه

  .شنفتن يقدر تر گفتن و كم نديبگو ديبا  1  معاصر

  .شو خراب كرده وقت روز نشئه نيشنفته كه ا يحتماً بو برنگ  2  معاصر  دنييبو



 147اي، و شناختي    ي درزماني، پيكرهبررس :چندمعنايي افعال حوزة شنيدن در زبان فارسي

  ها تحليل داده 2.3
در كل پيكرة معاصر زبـان فارسـي حـدود    » شنيدن«هاي مربوط به فعل  پس از بررسي داده

كنـايي،  نمونه استخراج شد. پس از حذف موارد ناپذيرفتني و نيز معاني اصطالحي و  2000
توزيع فراواني معاني فعل شنيدن  2گذاري شد. نمودار   دقت برچسب شاهد بررسي و به 190

 دهد. را در پيكرة معاصر نشان مي

  
  در پيكرة معاصر» شنيدن«. توزيع فراواني معاني فعل 2نمودار 

در كل پيكرة تاريخي زبان فارسي » شنيدن«شده از فعل  نمونة استخراج 1000از بيش از 
شـاهد انتخـاب و    190طور اصطالحات و كنايات،  پس از حذف موارد ناپذيرفتني، همين و

توزيع فراواني معاني فعل شنيدن در پيكـرة   3گذاري شد. نمودار   دقت برچسب بررسي و به
  دهد: نشان مي برحسب درصد تاريخي را

%31/74دريافت صدا به وسيله گوش 

%25/92مطلع شدن 

%17/98مواجهه و در معرض سخن قرار گرفتن، دريافت كردن 

%9/52معطوف كردن حس شنوايي و توجه كردن 

%4/76دريافت كردن پاسخ 

%2/64شنيدن تصادفي يا استراق سمع 

%2/11حس كردن و استنباط 

%1/58آغاز باب سخن 

%1/58شنيدن ناسزا و حرف ناخوشايند 

%1/05تداعي صدايي كه وجود ندارد 

%1/05فهميدن 
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  در پيكرة تاريخي» شنيدن«. توزيع فراواني معاني فعل 3نمودار 

در پيكرة فارسي معاصـر پرداختـه شـد.    » شنفتن«عل شنيدن، به بررسي فعل پس از ف
شده براي اين فعل در پيكرة فارسي معاصر محدود بود و فقـط نُـه    هاي يافت شاهدمثال
هاي معنايي براي گزارش معاني موجود در پيكـرة   قبول استخراج شد. برچسب مثال قابل

فراوانـي معـاني فعـل شـنفتن در پيكـرة       توزيـع  4. نمودار شده است يادشده شرح داده 
  دهد: معاصر را نشان مي

  
 در پيكرة معاصر» شنفتن«. توزيع فراواني معاني فعل 4نمودار 

34/736نقل قول 

22/105مواجهه و در معرض سخن قرار گرفتن، دريافت كردن 

14/736مطلع شدن 

10معطوف كردن حس شنوايي و توجه كردن 

5/789پذيرفتن يا اطاعت كردن 

5/789دريافت صدا به وسيله گوش 

2/631دريافت كردن پاسخ 

2/105فهميدن 

1/052بوييدن 

0/526حس كردن و استنباط 

0/526شنيدن ناسزا و حرف ناخوشايند 

%30مواجهه و در معرض سخن قرار گرفتن، دريافت كردن 

%20بوييدن 

%20دريافت صدا به وسيله گوش 

%10معطوف كردن حس شنوايي و توجه كردن 

%10پذيرفتن يا اطاعت كردن 

%10مطلع شدن 
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يـافتن  » شـنفتن «نتيجة بررسي تنها شاهدمثال موجود در تمـام پيكـرة تـاريخي از فعـل     
ناكـافي شـواهد   علت تعداد  بود. ذكر اين نكته الزم است كه به» شدن مطلع«برچسب معنايي 

  اين فعل در دو پيكرة تاريخي و معاصر امكان تحليل فراهم نشد.
در كـل پيكـرة معاصـر زبـان     » دادن  گوش«شده از فعل  نمونة استخراج 1000از بيش از 

شـاهد   192فارسي موارد ناپذيرفتني و معاني اصـطالحي و كنـايي حـذف شـد. در پايـان      
توزيع فراواني معاني فعـل   5ري شد. نمودار گذا دقت برچسب انتخاب و بررسي و سپس به

  دهد: دادن در پيكرة فارسي معاصر را نشان مي  گوش

  
  در پيكرة معاصر» دادن  گوش«فعل . توزيع فراواني معاني 5دار نمو

دادن در تمـام پيكـرة تـاريخي مـوارد زيـر        قبـول از فعـل گـوش    از سه شاهدمثال قابـل 
  شود: مي  گزارش

  
  در پيكرة تاريخي» دادن  گوش«فراواني معاني فعل . توزيع 6نمودار 

%17/708پذيرفتن يا اطاعت كردن 

%2/083حوزه عالقه فرد به موسيقي 

%80/208معطوف كردن حس شنوايي و توجه كردن 

%66/66معطوف كردن حس شنوايي و توجه كردن

%33/33پذيرفتن يا اطاعت كردن 
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در كل پيكرة معاصـر زبـان فارسـي،    » كردن  گوش«شده از فعل  نمونة استخراج 1300از 
شاهد انتخاب و بررسي و  273پس از حذف موارد ناپذيرفتني و معاني اصطالحي و كنايي، 

كـردن در پيكـرة     گـوش توزيع فراوانـي معـاني فعـل     7گذاري شد. نمودار   دقت برچسب به
  دهد: معاصر را نشان مي

  
  در پيكرة معاصر» كردن  گوش«. توزيع فراواني معاني فعل 7نمودار 

هاي معنـايي   كردن برچسب  از فعل گوش  قبول در كل پيكرة تاريخي از شانزده مثال قابل
ي را كـردن در پيكـرة تـاريخ     توزيع فراواني معاني فعـل گـوش   8زير استخراج شد. نمودار 

  دهد: مي  نشان

  
  در پيكرة تاريخي» كردن  گوش«. توزيع فراواني معاني فعل 8نمودار 

%14/285پذيرفتن يا اطاعت كردن 

%0/366حس كردن و استنباط 

%0/732حوزه عالقه فرد به موسيقي 

%84/615معطوف كردن حس شنوايي و توجه كردن 

%50پذيرفتن يا اطاعت كردن 

%50معطوف كردن حس شنوايي و توجه كردن 
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در تمام پيكرة معاصر معاني زير مشـاهده شـد.   » نيوشيدن«قبول فعل  از پانزده مثال قابل
  دهد: توزيع فراواني معاني فعل نيوشيدن در پيكرة معاصر را نشان مي 9نمودار 

  
  در پيكرة معاصر» نيوشيدن«فراواني معاني فعل . توزيع 9نمودار 

هـاي زيـر    در كل پيكرة تـاريخي برچسـب  » نيوشيدن«قبول فعل  مثال قابل شاهداز شش 
توزيع فراواني معاني فعل نيوشيدن در پيكرة تاريخي را جهت گزارش  10يافت شد. نمودار 

  دهد: هاي پژوهش نشان مي يافته

  
  در پيكرة تاريخي» نيوشيدن«ي فعل . توزيع فراواني معان10نمودار 

%53/333معطوف كردن حس شنوايي و توجه كردن 

%26/666دريافت صدا به وسيله گوش 

6/666%مواجهه و در معرض سخن قرار گرفتن، دريافت كردن

%6/666فهميدن 

%6/666پذيرفتن يا اطاعت كردن 

%83/333معطوف كردن حس شنوايي و توجه كردن 

% 16/666پذيرفتن يا اطاعت كردن
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  يريگ جهينت. 4
موجود و كمك به آموزش   لغت هاي  ها در فرهنگ وكاستي اين تحقيق با هدف حل مسئلة كم

زبان انجام گرفت. در شرايطي كه اين اهداف تنهـا جنبـة كـاربردي     زبان فارسي به غيرفارسي
تحقيق، كه ترسيم شبكة معنايي يك دهند، نگارندگان به جنبة نظري  اين هدف را پوشش مي

است، پرداختند. نكتة درخورتوجه آن است كه » شنيدن«طبقه از افعال حسي، كه افعال حوزة 
هاي مختلف مشترك است و گاه ايـن افعـال    پديدة چندمعنايي در طبقة افعال حسي در زبان

شـود.   يـاد مـي  » منـد  ظاممعنايي ن چند«معنايي مشابهي دارند. از اين دستاورد با نام  گسترة چند
ي، از آن شناسـ  يدر معنـ  ياز افعال حس يكيعنوان  به ،افعال حوزة شنيدن ييچندمعنا بررسي

ـ   نـد ايفرايـن  تنها صرفاً درمورد  نه جهت حائز اهميت است كه دسـت   بـه  ياطالعـات فراوان
  .آورد يراه م به هم ييدرمورد شناخت و عملكرد حس شنوا يمهم جيبلكه نتا دهد، يم

آمـده در   دسـت  ، معاني مختلـف بـه  در پيكرة تاريخياز بررسي افعال حوزة شنيدن  پس
تـر بـه    نمودار شبكة معنايي ترسيم شد؛ به اين صورت كه نمودارها از معني با بسـامد بـيش  

اند. در زير نمودار شبكة معنايي فعل  گرد گسترش يافته صورت ساعت تر به معني با بسامد كم
  نمونه ترسيم شده است: عنوان پيش به» ولق نقل«شنيدن با برچسب 

 
  در پيكرة تاريخي» شنيدن«. شبكة معنايي فعل 11نمودار 

شنيدن

قول نقل مواجهه و در 
معرض سخن 
قرارگرفتن، 

كردن دريافت

شدن مطلع

كردن  معطوف
حس شنوايي 

كردن و توجه

پذيرفتن يا 
كردن اطاعت

دريافت صدا 
وسيلة  به

گوش 

كردن  دريافت
پاسخ

فهميدن

بوييدن

كردن و  حس
استنباط

شنيدن ناسزا و 
حرف 
ناخوشايند
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در پژوهش حاضر، با استناد به پيكرة زبان فارسي، بـه تفكيـك معـاني گونـاگون فعـل      
صـورت زيـر    پرداخته شد و نهايتاً شبكة معنايي فعل شنيدن در پيكـرة معاصـر بـه   » شنيدن«

تـرين   گـرد از بـيش   صـورت سـاعت   اين نكته الزم است كه اين نمودار بـه ترسيم شد. ذكر 
نمونـه   ها از سمت پـيش  ترين بسامد ترسيم شده است؛ به اين معنا كه برچسب به كم  بسامد

 اند. يافته  گسترش

  

  در پيكرة معاصر» شنيدن«. شبكة معنايي فعل 12نمودار 

دادن در پيكـرة معاصـر     گـوش  قبـول بـراي فعـل    تحليـل و قابـل   شاهدمثال قابل 192از 
شـده در زيـر بـا حفـظ نظـم       هاي معنايي موجود در نمودار شبكة معنـايي ترسـيم   برچسب
  اند: تر استخراج شده تر به بسامد كم گرد بسامد بيش ساعت

شنيدن

دريافت صدا  
وسيلة گوش به

شدن مطلع

مواجهه و در 
معرض سخن 
قرارگرفتن، 

كردن دريافت

كردن   معطوف
حس شنوايي و 

كردن توجه

كردن  دريافت
پاسخ

شنيدن تصادفي 
سمع يا استراق

كردن و  حس
استنباط

آغاز باب سخن

شنيدن ناسزا و 
حرف ناخوشايند

تداعي صدايي  
كه وجود ندارد

فهميدن
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  در پيكرة معاصر» دادن  گوش«. شبكة معنايي فعل 13نمودار 

هـاي زيـر    پيكرة معاصر برچسـب  كردن در  قبول براي فعل گوش شاهدمثال قابل 273از 
طـور   تر بـه  تر به بسامد كم استخراج شد كه در نمودار شبكة معنايي با حفظ نظم بسامد بيش

  اند: گرد ترسيم شده ساعت

  

  در پيكرة معاصر» كردن  گوش«. شبكة معنايي فعل 14نمودار 

دادن گوش

كردن  معطوف
حس شنوايي و 

كردن توجه

پذيرفتن يا  
كردن اطاعت

حوزة عالقة فرد 
به موسيقي

كردن گوش

كردن  معطوف
حس شنوايي و 

كردن توجه

پذيرفتن يا 
كردن اطاعت

حوزة عالقة 
فرد به موسيقي

كردن و  حس
استنباط
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هـه و در  مواج«، »شـدن  مطلع«، »وسيلة گوش دريافت صدا به«درمورد فعل شنيدن معاني 
، »كـردن  كردن حـس شـنوايي و توجـه    معطوف«، »كردن معرض سخن قرارگرفتن و دريافت

، و در »شـنيدن ناسـزا و حـرف ناخوشـايند    «، »كردن و استنباط حس«، »كردن پاسخ دريافت«
. انـد  متفـاوت  وقـوع  بسامد يدارا اما ، مشابهبين دو پيكرة تاريخي و معاصر » فهميدن«پايان 

تداعي صـدايي كـه   «، و »سخن باب آغاز« ،»سمع استراق« اي »يتصادف دنيشن« يها برچسب
پــذيرفتن يــا «هــاي  هــاي مخــتص پيكــرة معاصــرند و برچســب برچســب» وجــود نــدارد

  .اند مختص پيكرة تاريخي» قول نقل«، و »بوييدن«، »كردن اطاعت

تـوان مشـاهده كـرد كـه در پيكـرة       دادن مـي   هاي مربوط به فعل گوش درمورد برچسب
كردن حس شنوايي  معطوف«به دو برچسب » حوزة عالقة فرد به موسيقي«معاصر برچسب 

، كه در پيكرة تاريخي موجود بودند، اضافه شـده  »كردن پذيرفتن يا اطاعت«و » كردن و توجه
عـالوه، در پيكـرة معاصـر     كند. به كردن نيز صدق مي  است. اين موضوع درمورد فعل گوش

كنـيم. تشـابه    را نيز مشـاهده مـي  » كردن و استنباط حس«سب كردن برچ  درمورد فعل گوش
تواند حاكي از تفاوت سبكي كاربرد ايـن   كردن مي  دادن و گوش  هاي دو فعل گوش برچسب

  دو فعل در زبان فارسي باشد.
يافـت شـد. در پيكـرة    » شـدن  مطلـع «دربارة فعل شنفتن در پيكرة تاريخي فقط برچسـب  

 ،»كردن دريافت«، »مواجهه و در معرض سخن قرارگرفتن«رچسب بر اين مورد، ب معاصر، عالوه
كردن حـس شـنوايي و    معطوف«، »كردن پذيرفتن يا اطاعت«، »گوش ةوسيل دريافت صدا به«

  يافت شد.» بوييدن«، و »كردن توجه
پـذيرفتن  «آمده براي فعل نيوشيدن در پيكرة تاريخي شامل  دست هاي معنايي به برچسب
است. در پيكرة معاصر عالوه » كردن كردن حس شنوايي و توجه معطوف«و » كردن يا اطاعت

مواجهه و در معرض سخن «، »وسيلة گوش دريافت صدا به«هاي  ها برچسب بر اين برچسب
 نيز يافت شد.» فهميدن«، و »قرارگرفتن
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