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Abstract 

Perception verbs are important category of verbs in natural languages that express 

perceptual events related to human and other conscious creatures. The purpose of the 

present study is to explore the argument structure of perception verbs of hearing in 

Persian within the framework of Goldberg’s Construction Grammar (1995, 2006). 
The research data include a collection of 320 sentences of standard Persian extracted 

from the Hamshahri corpus, Persian Newspaper, (version 2). The results of the data 

analysis show that the perception verb ‘ʃænidæn’ (to hear), is the most polysemous 

Perception Verbs of Hearing in Persian that has 5 different meanings: hearing, 

listening, realizing, obeying, and scenting. In these different meanings, ‘ʃænidæn’ 

appears in 3 argument structure construction: [SUB + Nominal OBJ], [SUB + 

clausal OBJ], [SUB + Prepositional OBJ]. The other verbs of hearing also have their 

own argument structure construction which determines their semantics and syntax, 

but they are less polysemous than ‘ʃænidæn’. Based on the constructionist approach, 
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it can be concluded that polysemy of the perception verbs of hearing is 

constructional polysemy which can be explained at the level of abstract and 

schematic constructions, rather than concrete words.  

Keywords: argument structure, perception verb, construction grammar, cognitive 

construction grammar, constructional approach. 

 



 

 

 انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم زبان شناخت

  190 -  163، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل
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  *فاطمه ذاكري
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  چكيده
اند كـه رويـدادهاي حسـي و ادراكـي      هاي طبيعي مهمي از افعال در زبانافعال حسي طبقة 

كننـد. هـدف پـژوهش حاضـر     شـعور را بيـان مـي    مربوط به انسان و ديگر موجودات ذي
است كه ساختار موضـوعي افعـال مربـوط بـه حـس شـنوايي در زبـان فارسـي را در           اين
هاي پژوهش مشتمل  اده) بررسي نمايد. د2006، 1995ارچوب دستور ساخت گلدبرگ (هچ

ــار اســت كــه از پيكــرة همشــهري (نســخة دوم)    320بــر  جملــة نوشــتاري فارســي معي
چنـدمعناترين  » شـنيدن «دهد كه فعل بسيط  ها نشان مي اند. نتايج بررسي داده شده  استخراج

فعل حسي شنوايي در زبان فارسي است كه پنج معنـاي متفـاوت دارد: شـنيدن غيـرارادي،     
در ايـن معـاني   » شـنيدن «مطلع شدن، اطاعت كردن و استشمام كردن. فعـل  شنيدن ارادي، 

دهـد: [فاعـل +    گانه در مجمـوع سـه نـوع سـاختار موضـوعي را از خـود نشـان مـي         پنج
اي]. سـاير افعـال    اضـافه  اسمي]، [فاعل + مفعول بندي] و [فاعل + مفعـول حـرف     مفعول
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كننـدة   خاصي هستند كه تعيينمربوط به حس شنوايي نيز داراي ساخت ساختار موضوعي 
است. براساس رويكرد » شنيدن«معنا و نحو آنهاست اما درجة چندمعنايي آنها كمتر از فعل 

توان نتبجه گرفت كه چندمعنايي اين افعال از نوع چندمعنايي ساختي اسـت   بنياد مي ساخت
 سـطح  اي قابل تبيـين اسـت و نـه در    هاي كمابيش انتزاعي و طرحواره كه در سطح ساخت

  عيني. هاي واژه
ساخت موضوعي، فعل حسـي، دسـتور سـاخت، دسـتور سـاخت شـناختي،        ها: دواژهيكل

  .رويكرد ساختي
  
  مقدمه .1

هاي جهان اسـت كـه بـراي بيـان اعمـال،       هاي واژگاني در زبان فعل يكي از مهمترين مقوله
 & M.A.K. Halliday(رود. هليـدي و متيسـن    مـي ها به كار  ها و وضعيت رويدادها، فعاليت

C.M.I.M. Matthiessen ()2014 افعال را بيانگر فرآيندهاي جهان واقعي دانسته و آنها را به (
گر  ) يكي از آنهاست. اين افعال بيانmental verbsكنند كه افعال ذهني ( بندي مي انواعي طبقه

طبقة مهمي ) perception verbsهاي حسي ( هاي ادراك، احساس و تفكر هستند. فعل فعاليت
از افعال در هر زباني هستند كه بر رويدادهاي حسي و ادراكـي انسـان و سـاير موجـودات     

) R.J. Strenbergگيرند. استرنبرگ ( شعور اشاره دارند و زيرمجموعة افعال ذهني قرار مي ذي
هـا   كند كـه از طريـق آن   ) حس (يا ادراك) را مجموعة فرآيندهايي تعريف مي166: 2006(

ــا ــتاطالع ــيِ درياف ــده از محــرك ت حس ــي  ش ــي تشــخيص داده م ــاي محيط ــوند،  ه ش
هــاي حســي بــر يكــي از  نــد. فعــلكن گردنــد و در نتيجــه معنــي پيــدا مــي مــي  ســاماندهي

(يـا المسـه)    گانة انسان شـامل بينـايي، شـنوايي، بويـايي، چشـايي و بسـاوايي       پنج  حواس
» لمـس كـردن  «و » بوييـدن «، »يدنچش«، »شنيدن«، »ديدن«هاي  دارند. براي مثال، فعل  داللت

  ترين افعال حسي در زبان فارسي هستند.  جزء مهم
هــاي جهــان نقــش عمــده و اصــلي در بيــان رويــدادها و  هــا كــه در همــة زبــان فعــل
انـد كـه در    كنندگان در اين رويدادها را بر عهده دارند، از اين جهـت حـائز اهميـت    شركت

شـوند و   تنها ظـاهر مـي  صورت منفرد و  ندرت به به هاي محتواييِ زبان مقايسه با ديگر واژه
نامنـد   ) فعل ميargumentsهاي ( آيند كه آنها را موضوع هاي ديگري مي معموال همراه با واژه

داراي دو موضوع است، يكـي  » ديدن«). براي مثال، فعل حسي F. Perek ،(2015 :1(پِرِك (
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و ديگري مفعولي كه توسـط فاعـل و از    زند شعوري كه ادراك بينايي از او سر مي فاعل ذي
شـود. بـراي اشـاره بـه نـوع و تعـداد        يعني ديـده مـي  شود،  طريق حس بينايي او درك مي

شود.  ) استفاده ميargument structure» (ساختار موضوعي«هاي هر فعل از اصطالح  موضوع
گان در كننـد  ) ساختار موضوعي فعل را حداقلِ شـركت L. Haegeman) (1994 :44هگمن (

كنـد كـه سـاختار     گـردد. وي اشـاره مـي    فعل بيان مـي  داند كه توسط آن كنش يا حالتي مي
دهد كه كدام يك از عناصر جمله اجباري هستند. يعنـي اگـر فعـل     موضوعي فعل نشان مي

كننده دخالت دارند، آنگاه جمله بايد حداقل  گر كنش يا حالتي باشد كه در آن دو شركت بيان
  ها داشته باشد. ازنمايي اين موضوعدو سازه براي ب

كه مهمتـرين و پركـاربردترين   » ديدن«ويژه فعل  دربارة افعال مربوط به حس بينايي و به
هاي قابل توجهي صورت گرفتـه و   فعل مربوط به اين حس در زبان فارسي است، پژوهش

قالب يـك   دهد كه اين فعل داراي معاني متعددي است كه در ها نشان مي نتايج اين پژوهش
؛ افراشـي و  1387اند (بـراي نمونـه، فياضـي و همكـاران،      شبكة معنايي منظم گرد هم آمده

). با وجود اين، ساير افعال حسي زبـان فارسـي   1398؛ قادري و همكاران، 1396عسگري، 
مطالعـاتي بزرگـي در ايـن حـوزه     انـد و خـأل    تاكنون چنـدان مـورد مطالعـه قـرار نگرفتـه     

هـاي مربـوط بـه     موضوعي فعـل شود. هدف پژوهش حاضر اين است كه ساختار  مي  يافت
) Cognitive Construction Grammarحس شنوايي را در چارچوب دستور ساخت شناختي (

) بررسي نمايد. پرسش اصلي پژوهش اين است A.E. Goldberg ،(1995 ،2006(گلدبرگ (
هـا   معاني مختلف آن بان فارسي دركه ساختار موضوعي افعال مربوط به حس شنوايي در ز

هـاي نوشـتاري فارسـي     از جملـه اي  هاي پژوهش شـامل پيكـره   به چه صورتي است؟ داده
 حـاوي  پيكـره  ايـن  .1انـد  است كه از پيكرة همشهري (نسـخة دوم) اسـتخراج شـده     معيار
همشـهري   سـايت  است كه در وب 1386 تا 1375 هاي سال اخبار به مربوط سند هزار318

البتـه   .روي آن انجام شـده اسـت   زني برچسب و پردازش پيش مرحله چندين ده ومنتشر ش
هـاي بيشـتر از    هـا و رفـع نـواقص احتمـالي، بـراي دسترسـي بـه داده        منظور تكميل داده به

  جوي گوگل نيز استفاده شده است.و جست
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  پيشينة پژوهش .2
هاي نسـبتاً قابـل تـوجهي     پژوهش» ديدن«ويژه فعل  هاي حسي زبان فارسي و به دربارة فعل

ي            صورت گرفته است امـا هـيچ يـك از آنهـا بـه بررسـي سـاختار موضـوعي افعـال حسـ
در يك پژوهش (افراشـي و صـامت   » شنيدن«اند. همچنين، اگرچه چندمعنايي فعل  نپرداخته

هاي مربوط به حس شنوايي  ) مورد بررسي قرار گرفته است اما ساير فعل1393جوكندوان، 
  اند. رد توجه پژوهشگران اين حوزه قرار نگرفتهتا كنون مو

 واژگـاني  هـاي  حوزه و حسي افعال استعاري بسط فرايند بررسي ) به1388مادرشاهيان (

 پرداخته است. هدف اصلي پژوهش وي دستيابي به منظر شناختي از فارسي زبان در وابسته

براي اين منظور، فارسي بوده و  حسي افعال چندمعنايي و استعاري بسط تحليل براي الگويي
ي  هـاي  فعل سـخن   دوجلـدي  فرهنـگ  از را آنهـا  بـا  مـرتبط  هـاي واژگـاني   سـاخت  و حسـ

 .I. I) استخراج و تحليل نموده است. مادرشاهيان از آراء و الگوهاي آنتونيانو (1382  (انوري،

Antuñano) (1999) ــرگ ــوييتزر (1984) (A. Viberg)، وايب ) 1990) (E. Sweetser) و س
اسـت.   بهره گرفتـه  حسي استعاري افعال بسط بحث عنوان چارچوب نظري و تحليلي در به

اي  نمونه ) معناي پيش1وي معاني متعدد افعال حسي را به دو دستة كلي تقسيم كرده است: 
)prototypical meaningي  تجربة ): معناي اوليه و كانوني فعل كه به از حاصـل  مسـتقيم  حسـ 

): معاني ثانويه و non-prototypical meaningاي ( نمونه ) معاني غيرپيش2رد. حواس داللت دا
پـژوهش   هـاي  شـوند. يافتـه   اي مشتق مـي  نمونه يافتة افعال حسي كه از معاني پيش گسترش

 فارسـي و پيـدايش   حسي افعال بسط استعاري كه در اثر است آن ) مؤيد1388مادرشاهيان (

اي هستند و  نمونه آيند كه همان معاني غيرپيش به وجود مي انتزاعيمفاهيمي  چندمعنايي آنها،
آيند؛ بدين ترتيب كـه معنـاي اصـلي و     ) درميradial categoryدر قالب يك مقولة شعاعي (

اي  نمونـه  گيرد و معاني فرعي و غيرپيش اي هر فعل حسي در مركز شبكه قرار مي نمونه پيش
 سـاختار شـعاعي، برخـي    گردند. در اين اي متصل مي نمونه در اطراف شبكه به معناي پيش

 جايگـاه دورتـري   آن در بـه  نسـبت  ديگر برخي ترند اما نزديك نمونة مركزي پيش به مفاهيم

 دارند.  قرار

فارسـي در  » شـنيدن «) به تحليل چنـدمعنايي فعـل   1393افراشي و صامت جوكندوان (
اند. براي اين منظور، معـاني   پرداخته) 1990) و سوييتزر (1999ارچوب الگوي آنتونانو (هچ
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) 1325نامـة دهخـدا (   ) و لغـت 1381را از فرهنـگ سـخن (انـوري،    » شنيدن«مختلف فعل 
  اند. اين معاني عبارتند از: استخراج و بررسي كرده

  ».دميرا شن غشياز همه ج شيمن پ«يي؛ مانند حس شنوا ةليدرك كردن صدا به وس) 1
 نـژادي  تبعـيض  ضـد  جنـبش  پيـام «شـود؛  ماننـد    مـي ) فهميدن محتواي آنچه شنيده 2

  ».شد شنيده دنيا جاي همه در پوستان سياه
  ».داد مي آزار را ام بيني كه شنيدم مي هوا در را بويي«) دريافتن بوي چيزي؛ مانند 3
  »اي؟ داده گوش دقت با هايم حرف به آيا«) درخواست توجه كردن؛ مانند 4
  .»شنود مي را پدرش حرف فقط او« ) پذيرفتن و اطاعت كردن؛ مانند5

نـاي فـوق كـه در فرهنـگ سـخن و      افراشي و صـامت جوكنـدوان عـالوه بـر پـنج مع     
انـد كـه    شناسايي كرده» شنيدن«اند، دو معناي ديگر نيز براي فعل  دهخدا يافت شده  فرهنگ

  مبناي بينازباني نيز دارند و عبارتند از:
  »هست؟ خبري شنيدم، چيزهايي يك«) ظن و گمان بردن؛ مانند 6
 ما دست از كاري ديگر كه هستيد معتقد شما باشم شنيده درست اگر«مطلع شدن؛ مانند ) 7
  »آيد. برنمي

ي     1398قادري ( در فارسـي و  » شـنيدن «و » ديـدن «) به مطالعـة تطبيقـي دو فعـل حسـ
 معنـايي  هـاي  بسـط نشـان دهـد    هـم  بوده است كهاين  ويهدف انگليسي پرداخته است. 

هـاي مفهـومي صـورت     حـوزه  كـدام بـه   در فارسـي و انگليسـي  » شنيدن«و » ديدن«  افعال
چنـين   وي هـم ارائه دهـد.   اين گسترش معناييهايي شناختي براي  تبيين است، و هم  گرفته

معنـايي    گسترشي ها ها و تفاوت شباهت انجام مقايسه بين دو زبان،با  تالش كرده است كه
ــه حــوز أمبــد ةاز حــوز ــان انگليســي  مقصــد ةفيزيكــي ب  و فارســيانتزاعــي را در دو زب
گان فارسي و بيشـتر از   جمله از پايگاه داد هفت هزار كند. براي اين منظور، حدود  شناسايي
 بسطهاي مقصد  حوزهاستخراج شده است و سپس  جمله از پايگاه دادگان انگليسي ده هزار

معنـايي ايـن    هاي تفاوتوي  اند. تحليل شده يادشده در دو زبان معنايي هر كدام از دو فعل
، وجود گسترش معنايي به مفهـومي خـاص در يـك    فارسي و انگليسي دو زبان در دو فعل

تاثير فرهنگ بر شناخت و ادراك شـناختي   ناشي از را زبان و عدم وجود آن در زباني ديگر
كـه گسـترش معنـايي     دهـد  نشان مـي  پژوهش كلي دانسته است. نتايجگويشوران دو زبان 
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. كـامالً يكسـان نيسـتند    فارسـي و انگليسـي   در دو زبان» شنيدن«و » ديدن«ي هاي حس علف
ايـن دو فعـل در دو زبـان مـورد مطالعـه       ةيافت بيشتر معاني گسترشعبارت ديگر، گرچه   به

هـاي زبـاني متفـاوتي     براي بيان ايـن معـاني در برخـي مـوارد از اسـتراتژي      ولي ،مشتركند
 د.كنن مي  استفاده

و » ديدن«طور خاص دربارة فعل حسي  ر مطالعات يادشده، چندين مطالعه نيز بهعالوه ب
يـك از آنهـا بحـث سـاختار      اسـت كـه در هـيچ     چندمعنايي آن در زبان فارسي انجام شـده 

تـوان بـه فياضـي و     موضوعي اين فعل مطـرح نشـده اسـت. از جملـة ايـن مطالعـات مـي       
و  يافراشـ ، )1395( ينيحس و شاه يدالهاس، )1394و همكاران ( يموسو)، 1387(  همكاران
  اشاره كرد.  )1398و همكاران ( يقادرو همچنين ) 1396( يعسگر

سـاختار موضـوعي يـا رويـدادي      در سطح جهاني نيـز مطالعـات بسـيار كمـي دربـارة     
تـرين آنهـا، كتـاب     ترين و جـامع  كه مهمهاي دنيا صورت گرفته است  حسي در زبان  افعال

هاي حسي در زبان  ) است كه در آن ساختار رويدادي فعلN. Gisborne) (2010گيسبورن (
  اند. شده ) بررسيWord Grammarانگليسي در چارچوب نظرية دستور واژه (

  
  ارچوب نظريهچ .3

) براي 2006، 1995شناختي (گلدبرگ، از آنجا كه در اين پژوهش از انگارة دستور ساخت 
شود، در ادامة اين بخش به بحث  استفاده ميبررسي ساختار موضوعي افعال حسي شنوايي 
  .پردازيم دربارة ساختار موضوعي و نظرية گلدبرگ مي

  
  فعل حسي 1.3

اي  (يـــا ادراك) تجربـــه )، حـــسE. B. Goldstein) (2010 :8گلداشـــتاين (از ديـــدگاه 
هاي الكتريكي كه شيء موردمشـاهده را   دهد كه سيگنالاست و وقتي روي مي  گاهانهخودآ
ربـة آن فـرد از ديـدن آن شـيء     كننـده بـه تج   كنند توسـط مغـز فـرد مشـاهده     مايي ميبازن

توانـد وجـود    لـة ديگـر نيـز مـي    شوند. پس از آنكه ادراكي صورت گرفت، دو مرح  تبديل
كننـده   باشد، يكي تشخيص و ديگـري كـنش. تشـخيص يعنـي اينكـه فـرد مشـاهده         داشته

گنجشك است و نـه يـك پروانـه. كـنش     دهد كه شيء موردمشاهده مثالً يك  تشخيص مي
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تـر ببينـد.    ممكن است اين باشد كه فرد به سمت گنجشك حركت كند تـا آن را از نزديـك  
ي     هايي را كه براي بيان و بازنمايي حواس پنجگانة انسان به كـار مـي   فعل رونـد فعـل حسـ
ي  هـاي دنيـا افعـال    زبان همة )، در1999نامند. به عقيدة آنتونانو ( مي ابـزار  تـرين  مهـم  حسـ 

  هستند. زبان در مختلف حواس بازنمايي
  

  ساختار موضوعي 2.3
اي كه بين فعل با صورت و معناي جمله وجود دارد از چند دهـة قبـل تـا بـه امـروز       رابطه

شناختي به نحوة پردازش  شناسي و رويكردهاي روان هاي زبان همواره در كانون توجه نظريه
(چامسـكي  » هـايي از نظريـة نحـو    جنبـه «شـار كتـاب   انتجمله قرار داشته اسـت. از زمـان   

)N. Chomsky ،(1965شناختي اين ديدگاه غالب را  هاي زبان ) تا به حال در چارچوب نظريه
هاي آن بايد با توجه به تعداد  توان يافت كه بازنمايي واژگانيِ فعل و تعداد و نوع موضوع مي

تعيين شود. براي شرح و توصيف اين  شده توسط فعل كنندگان دخيل در رويداد بيان شركت
) subcategorization frame» (اي چارچوب زيرمقولـه «موضوع از مفاهيم و ابزارهايي از قبيل 

 .G.M.Lشود (بنچيني و گلـدبرگ (  ) استفاده ميargument structure» (ساختار موضوعي«يا 

Bencini, & A.E. Goldberg ،(2000.(  
تـرين مباحـث   ال بين معنا و نحو است و يكي از مهـم ساختار موضوعي فعل نقطة اتص
كننـدة سـاختار   موضوعي فعل تعيـين شود، زيرا ساختار  پژوهشي در هر زباني محسوب مي

نويسد  ) در اين رابطه ميT. A. Åfarli) (2007نحوي و ساختار معنايي جمله است. آفارلي (
كنندة ساختار  ) فعل تعيينsemantic-conceptual propertiesمفهومي ( - هاي معنايي كه ويژگي

است، و سـاختار موضـوعي فعـل نيـز     ) فعل lexical-semanticمعنايي (- موضوعيِ واژگاني
كنـد.   شـود تعيـين مـي    مـي  اي بندي را كه فعل در آن واقـع  نوبة خود ساختار نحوي پايه به

نــد را اي ب ســاختار نحــوي پايــهمفهــومي فعــل اساســاً  - هــاي معنــايي بنــابراين، ويژگــي
سه موضـوع وجـود دارد:   » دادن«سازند. براي مثال، در ساختار موضوعي فعل  مي  مشخص

ماننـد  » دادن«هاي حاوي فعـل  شود. در نتيجه، در جمله دهنده، گيرنده و آنچه رد و بدل مي
هـاي فاعـل (مـريم)،    بايـد ايـن سـه موضـوع در نقـش     » مريم كتـاب را بـه دوسـتش داد   «

  عول غيرمستقيم (دوستش) تجلي يابند.مستقيم (كتاب) و مف  مفعول
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اند  شناسان مختلف تا به امروز دربارة ساختار موضوعي انجام داده هايي كه زبان پژوهش
گـرا   مسئله وجود دارد. يكي رويكرد واژگانحاكي از آن است كه در كل دو رويكرد به اين 

)lexicalistاســكلتي ( ) (يــا درونendo-skeletalگــرا ( وســاخت)) و ديگــري رويكــرد نneo-

constructionistاسكلتي ( ) (يا برونexo-skeletal) بورر) ((H. Borer ،(2003 ) 2015). پِـرِك :
) Constructional) و سـاختي ( projectionistگرا ( ) همين دو رويكرد را با عناوين فرافكن16

رويكـرد   : دركنـد  برد و تفـاوت آنهـا را بـه ايـن صـورت بيـان مـي        بنياد) نام مي (يا ساخت
هاي جمله است؛ بنـابراين، ايـن رويكـرد     كنندة تعداد و نوع موضوع گرا، فعل تعيين فرافكن

كه صـورت و معنـاي بنـد وابسـته بـه      محور و مبتني بر اين فرض اساسي است  اساساً فعل
هـاي مختلـف از قبيـل دسـتور      اطالعات واژگاني اجزاي آن است. اين رويكرد را در نظريه

)، دستور ساخت گروهي Lexical Functional Grammar (LFG)نقشي (- ژيزايشي، دستور وا
ــته ــان ( هس ــت  Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG)بني ــتور ظرفي ) و دس

)Valency Grammarگرا، رويكـرد ديگـري    توان مشاهده كرد. در مقابلِ رويكرد فرافكن ) مي
وابسـته بـه    دانـد، بلكـه آن را   جمله نميوجود دارد كه ساختار موضوعي را وابسته به فعل 

پـرداز   نامند كه نظريـه  بنياد) مي داند. اين رويكرد را رويكرد ساختي (يا ساخت مي» ساخت«
) در دستة 2003بندي بورر ( ) است. رويكرد گلدبرگ طبق تقسيم1995اصلي آن گلدبرگ (

ا را رويكـرد  گـر  ) رويكـرد فـرافكن  2015گيـرد. پِـرِك (   گرا قرار مـي  رويكردهاي نوساخت
  كند. نامد و نقدهايي را متوجه آن ميگرا نيز مي واژگان

  
  دستور ساخت گلدبرگ 3.3

نيـز  » دستور سـاخت شـناختي  «به نظرية ) كه 2006، 1995نظرية دستور ساخت گلدبرگ (
: H. C. Boas ،(2013؛ بواس T. Hoffmann ،(2017 :321)معروف است (براي مثال، هافمن (

پردازد و از آنجـا كـه سـاختار جملـه عمـدتاً       هاي سطح جمله مي ي ساخت)، به بررس233
سـاخت سـاختار   «هـا را   شود، اين قبيل سـاخت  توسط ساختار موضوعي فعل آن تعيين مي

 مطرح هاي انگاره از نظريه يكي نامند. اين ) ميargument structure construction» (موضوعي
 مطالعه و توصـيف زبـان   اصلي واحد عنوان به ار» ساخت« كه است شناختي شناسي زبان در

) 238: 2013كـه بـواس (   بنيـاد بـه زبـان دارد. چنـان     گيرد و رويكـردي سـاخت   در نظر مي
هاي  هاي بسياري در زمينة ساخت تنها باعث انجام پژوهش كند، رويكرد گلدبرگ نه مي  اشاره
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بسـياري دربـارة سـاختار    ساختار موضوعي در زبان انگليسي شد، بلكه سرمنشـأ مطالعـات   
ها مانند هلندي، فنالندي، فرانسوي، آلماني، هندي، ايسلندي، ژاپني،  موضوعي در ساير زبان

 سوئدي و غيره نيز شده است.

) 1995» (ها: رويكرد دستور ساخت بـه سـاختار موضـوعي    ساخت«گلدبرگ در كتاب 
نيست بلكه به ساختي كـه   هاي آن نشان داد كه معناي جمله صرفاً وابسته به فعل و موضوع

تـرين فرضـيه در نظريـة     گيرند نيز بستگي دارد. اساسيهايش در آن قرار مي فعل و موضوع
هـاي  هـاي سـطح جملـه داراي معنـايي مسـتقل از واژه     گلدبرگ ايـن اسـت كـه سـاخت    

هـا در معنـا و   ). اگرچـه وي نقـش مهمـي را كـه واژه    1: 1995دهندة خود هستند ( تشكيل
يـا  » پـايين بـه بـاال   «انگـارة   كند، اما بر اين عقيده است كه يك دارند رد نميساختار جمله 

تواند همة واقعيت زبان را نشـان دهـد. ايـدة اصـلي در      بنياد صرف از دستور زبان نمي واژه
شوند، بلكـه   ها فرافكنده نمي هاي موضوعي توسط فعل نظرية گلدبرگ اين است كه ساخت

معنا در ذهـن سـخنگويان زبـان    - هايي از صورت رت جفتصو مستقالً و به خودي خود به
  ).24: 2015نامند (پِرِك،  مي» ساخت«هاي صورت و معنا را  شوند. اين جفت ذخيره مي

ــدبرگ ( ــان انگليســي   ) ســاخت1995گل هــاي ســاختار موضــوعي متعــددي را در زب
د را بر هاي معنايي و صوري خو تواند ويژگي كرده و نشان داده است كه ساخت مي  سيبرر

اي  واره هـا كـامال انتراعـي و طـرح     گيرد تحميل نمايد. ايـن سـاخت   فعلي كه در آن قرار مي
اند. در جدول زير سه نمونه  دهندة رويدادهاي گوناگون در جهان واقعي اند و نشان شده  بيان

  شده توسط گلدبرگ ارائه شده است. هاي بررسي از ساخت

  ) بررسي كرده است70: 1995موضوعي كه گلدبرگ (هاي ساختار  . برخي از ساخت1جدول 

  ساختار بند پايه  تجربة پايه  ساخت

 Subject-Verb-Object-Adverbial شود كسي سبب حركت چيزي مي  حركتي - ساخت سببي
(SVOA) 

  دريافتي - ساخت سببي
)Cause-receive construction(  

شود كه كسي ديگر  كسي سبب مي
  چيزي را دريافت كند

Subject-Verb-Objectind-Objectdir 
(SVOO) 

  اي ساخت نتيجه
)Resultative construction(  

شود چيزي  كسي سبب مي
  خوش تغيير گردد دست

Subject-Verb-Object-Object 
complement (SVOCo) 

حال براي نشان دادن اهميت ساخت در تعيين صورت و معناي جمله، دو مثال زير را با 
حركتـي  - دهندة آرايش سرنموني در يـك جملـة سـببي    نشانهم مقايسه كنيد. مثال نخست 
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عنـوان يـك    اسـت كـه غالبـا بـه     sneezeاست اما مثال دوم حـاوي فعـل   pushهمراه فعل  به
  حركت سببي ندارد. مفهوم شود و ناگذر (الزم) شناخته مي  فعل

 .Frank pushed the tissue off the table ـ

 .Frank sneezed the tissue off the table ـ

حركتـي، معنـاي    - در يـك سـاخت سـببي    sneezeفعل با اين حال، به دليل واقع شدن 
توان  تحميل شده است و در نتيجه جملة دوم را مي ) بر آنconstructional meaningساختي (

ه اين صورت بازگويي كرد: پيتر عطسه زد (يا عطسـه كـرد) و در نتيجـه باعـث شـد كـه       ب
در اين ساخت، از فعـل ناگـذر    sneezeدستمال كاغذي از روي ميز پرت شود. درواقع فعل 

توانند تاثيري مشابه همين را بـر سـاير    حركتي مي- به گذرا تبديل شده است. ساخت سببي
  شوند نيز بگذارد، مانند جملة زير: ه ميهاي ناگذر كه با قيد همرا فعل

 .The police tear-gassed the demonstrators into panic ـ

پذيرنده (مفعول) به سمت هدف (گروه قيدي) ناشـي  گيري عنصر  در اين جمله، جهت
حركتـي اسـت. بـه همـين     - خت سببينيست بلكه ناشي از كليت سا tear-gasاز خود فعل 

ساخت به خودي خـود حامـل   «شود كه  ساخت شناختي، گفته مياست كه در دستور   دليل
 - ). شكل زير نحوة بازنمايي سـاخت سـببي  246- 245: 2006(اونگرر و اشميت، » معناست

)، مفعـول مسـتقيم در نقـش    causeدهد كه در آن فاعل در نقش سبب ( حركتي را نشان مي
  اند. شده ) ظاهرgoal) و مفعول غيرمستقيم در نقش هدف (themeپذيرنده (

  
  )52: 1995حركتي در زبان انگليسي (گلدبرگ،  - . ساخت سببي1شكل 
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  ساختار موضوعي افعال حسي شنوايي .4
هاي واقعي مستخرج از پيكرة همشهري (نسخة دوم)، به بررسي  در اين بخش براساس داده

هريـك   پردازيم و براي ساختار موضوعي افعال حسي مربوط به شنوايي در زبان فارسي مي
كنيم. اما پيش از آن الزم است دربارة مشاركان  از آنها ساخت ساختار موضوعي را ترسيم مي

ارچوب هـ اصلي كه در رخداد اين افعال شركت دارند توضيحي مختصر ارائـه دهـيم. در چ  
 .M.A.K. Halliday & C.M.I.Mمنـد هليـدي (هليـدي و متيسـن (     دسـتور نقشـگراي نظـام   

Matthiessen ،(2014 ،(ي زيرمجموعهافعال حس   ) اي از فرآينـدهاي ذهنـيmental process (
هـاي  كنندگان در رويداد اين افعـال را بـا برچسـب    شوند و بنابراين، مشاركت محسوب مي

دهنـد. بنـا بـه تعريـف، حسـگر       ) نشـان مـي  Phenomenon» (پديـده «) و Senser» (حسگر«
خواهـد يـا    كنـد، مـي   مـي ، فكـر  كنـد  ، يعنـي احسـاس مـي   »كنـد  حس مي«است كه   كسي
شـعوري كـه در فرآينـد     ). بنابراين، فاعـل ذي 249: 2014كند (هليدي و متيسن،  مي  ادراك

دهد، نقش معنايي حسگر دارد. از طـرف   را انجام مي» شنيدن«ادراكي شنيدن حضور دارد و 
ر شود. براي مثال، د ناميده مي» پديده«گردد،  ديگر، آنچه كه توسط حسگر حس و ادراك مي

تواند شامل طيف  شود. پديده مي ، پديده هر آن چيزي است كه شنيده مي»شنيدن«مورد فعل 
) 251: 2014وسيعي از هستارهاي عيني و انتزاعي باشد. طبـق ديـدگاه هليـدي و متيسـن (    

  ) باشد.fact) يا حقيقت (act) عيني يا انتزاعي، كنش (thingتواند چيز ( پديده مي
فته شد، هر ساخت متشكل از يـك بخش/قطـب معنـايي و    گ 3طور كه در بخش  همان

هاي ساختار موضوعي، كه در ادامة  يك بخش/قطب صوري است. در قطب معنايي ساخت
اين بخش ارائه خواهيم كرد، در بخش معنايي مواردي مانند معناي فعل حسي، نقش معنايي 

، صورت فعـل  دهيم. در بخش صوري هر ساخت حسگر و نقش معنايي پديده را نشان مي
حسي، نقش فاعل كه غالبا با نقش معنايي حسگر در ارتباط است و همچنين نقش مفعول يا 

  شوند. اي كه غالبا با نقش معنايي پديده در ارتباط است بازنمايي مي متمم حرف اضافه
در زبان فارسي چند فعل بسيط و غيربسيط براي بيان حس شـنوايي وجـود دارد. فعـل    

، »گـوش كـردن  «انـد و افعـال    هاي بسيط فعل» نيوشيدن«بسامد  و فعل كم» نشنيد«پركاربرد 
هاي مركب بيانگر  فعل» به گوش رسيدن«و » گوش فرادادن«، »گوش سپردن«، »گوش دادن«

هاي پـژوهش   حس شنوايي هستند. در جدول زير بسامد هريك از اين افعال در پيكرة داده
  است.  ارائه شده
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  هاي پژوهش ربوط به حس شنوايي در پيكرة داده. بسامد افعال م2جدول 

  بسامد در پيكره  فعل حسي

  91  شنيدن
  8  نيوشيدن

  75  گوش كردن
  92  گوش دادن
  12  گوش فرادادن
  19  گوش سپردن
  23  به گوش رسيدن

  320  مجموع

اي نشـان داده و   هاي پيكره در ادامه، معاني مختلف هر يك از اين افعال را براساس داده
 كنيم. ساختار موضوعي فعل در هر يك از اين معاني را بررسي مي سپس

  
  شنيدن 1.4

رود فعـل   فعل ساده و پركاربردي كه براي بيان حس شنوايي در زبان فارسـي بـه كـار مـي    
تواند معاني متفاوتي را برساند كه در ادامه  هاي مختلف مي در بافت  است. اين فعل» شنيدن«

  كنيم. هايي بررسي مي ر مثالاين معاني را همراه با ذك

  ) شنيدن= شنيدن غيرارادي1
اين است كه حسگر (فاعل) بدون اراده و اختيار خود صـدايي  » شنيدن«يكي از معاني فعل 

رسد. بسامد اين معنـا در   شنود و در واقع بهتر است بگوييم كه صدايي به گوش او مي را مي
كنـيم. فعـل    برچسپ شـنيدن غيـرارادي بيـان مـي    مورد است و ما آن را با  36ها  پيكرة داده

تواند به دو صورت ظاهر شود: يكي همراه با مفعول مستقيم و ديگر  در اين معنا مي» شنيدن«
تـوان   هاي زيـر ايـن دو سـاختار موضـوعي را مـي      اي. در مثال همراه با مفعول حرف اضافه

  مشاهده نمود.
  .خواست  مي كمك كه شنيدم را دهايشفريا صداي بودم شده دور او از كه زماني اما - 1
  گرفتيم. تماس اطالعات وزارت مسئوالن با شنيديم را موسويان بازداشت خبر وقتي - 2
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  .كنم مرور را آثارش كه داد دست فرصتي او درگذشت خبر شنيدن از بعد - 3

هاي فوق، حسگر صدا يا خبر مربوطـه را بـدون اختيـار خـود شـنيده اسـت و        در مثال
بينـيم   ها مي بيانگر به گوش رسيدن يا شنيدن غيرارادي است. در مثال» شنيدن«فعل بنابراين 

اسـت.    قرار گرفتـه » را«كه عنصر پديده در جايگاه مفعول مستقيم و همراه با نشانة مفعولي 
» دربارة«هاي زير، عنصر پديده در جايگاه متمم حرف اضافة  اين در حالي است كه در مثال

  آيد. از اين رو، مفعول غيرمستقيم جمله به شمار ميقرار گرفته است و 

  ايم. شنيده زياد وزن اضافه هاي زيان و خطرها دربارة حال به تا - 4
  .ديشن ميخواه هيورزش بر روح ريتأث ةهفته دربار نيا ةدر گزارش نخست برنام - 5

د و شـو  در معناي شنيدنِ غيرارادي به دو صورت زير ظـاهر مـي  » شنيدن«بنابراين، فعل 
  شود. بازنمايي مي 2ساختار موضوعي آن به شكل 

  
  در معناي شنيدن غيرارادي» شنيدن«. ساختار موضوعي فعل 2شكل 

  ) شنيدن= شنيدن ارادي2
صورت ارادي  عبارت است از شنيدن ارادي كه در آن حسگر به» شنيدن«معناي فعل دومين 

مـورد اسـت. در    21هـا   دهد. بسامد ايـن معنـا در پيكـرة داده    و آگاهانه به پديده گوش مي
  توان يافت. هاي زير اين معنا را مي مثال

  .ديصدر صحبت حاضران را شن ةبا سع يا در نشست رسانه هييقضا ةقو سيير - 6
  .را بشنود شيها حرف يدارد كه كس نيبه ا اجياحت يگاه يهر كس - 7

 >پديده (چيز/رويداد)  حسگر< شنيدن غيرارادي معنا:

 محمول

 >مفعول اسمي  فاعل<  شنيدن  نحو:
 >ايمتمم ح اضافه  فاعل<  شنيدن
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رود و بيانگر عملـي   به كار مي» گوش كردن/دادن«به معناي » شنيدن«هاي فوق،  در مثال
هـا،   دهد. در ايـن مثـال   شعور با اراده و اختيار خود آن را انجام مي ارادي است كه فاعل ذي

به شكل زير نمايش » شنيدن«تيجه، ساختار موضوعي مفعول از نوع گروه اسمي است و در ن
  شود. داده مي

  
  در معناي شنيدن ارادي» شنيدن«. ساختار موضوعي فعل 3شكل 

  ) شنيدن= فهميدن، مطلع شدن3
توان با برچسب فهميدن يا مطلع شدن بيان كرد. در  را مي» شنيدن«سومين معناي فعل حسي 

رف    » شنيدن«ها ظاهر شده است،  بار در پيكرة داده 15اين معنا كه  نه به معنـاي شـنيدن صـ
يابـد   شعور از موضوعي اطالع مي رود كه در آن فاعل ذي تري به كار مي بلكه در معناي كلي

ع براي انسان است. اين معنا را در و حس شنوايي هم يكي از مهمترين ابزارهاي كسب اطال
  توان يافت: مثال زير مي

  .موالناست تولد سال هشتصدمين بزرگداشت امسال كه ايد شنيده هم شما حتماً - 8

به معناي اطالع يافتن است و نحوة كسب اطالع ممكن است » شنيدن«در مثال باال، فعل 
بينيم كه  در صفحة روزنامه). ميچيزي غير از حس شنوايي باشد (مانند خواندن خبر مربوط 

واره/بند ظاهر شده است و در نتيجه مفعول آن از نوع  اين فعل همراه با مفعولي از نوع جمله
داللت داشته باشد. بنـابراين، سـاختار موضـوعي      تواند بر رويداد يا گزاره بندي است كه مي

  بود.در معناي فهميدن/اطالع يافتن به صورت زير خواهد » شنيدن«فعل 

 >پديده (چيز)  حسگر< شنيدن ارادي معنا:

 محمول

 >مفعول اسمي  فاعل<  شنيدن  نحو:
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  در معناي مطلع شدن» شنيدن«. ساختار موضوعي فعل 4شكل 

  ) شنيدن = اطاعت كردن4
گانـة فـوق (شـامل شـنيدن ارادي، شـنيدن غيـرارادي و        عالوه بر معاني سـه » شنيدن«فعل 

ود؛ ايـن معنـا عبـارت اسـت از     ر فهميدن/مطلع شدن) در معناي ديگـري نيـز بـه كـار مـي     
ورد اسـت. در ايـن حالـت، هنگـامي     مـ  7هـا   كـردن كـه بسـامد آن در پيكـرة داده     اطاعت

شنود درواقع منظور اين اسـت كـه آن حـرف و     گوييم حسگر حرف يا سخني را مي مي  كه
عنـوان   كـه بـه  » شنو حرف«مايد. در واژة مركب ن كند و از آن پيروي مي سخن را اطاعت مي

رود نيـز همـين معنـاي     صفتي براي توصيف افراد مطيـع و گـوش بـه فرمـان بـه كـار مـي       
ور ايـن نيسـت كـه فـرد حـرف را      كردن و فرمان بردن نهفته اسـت. در اينجـا منظـ    اطاعت
اي  كند. نمونه شنود، بلكه منظور اين است كه عالوه بر شنيدن، آن را اطاعت هم مي مي  صرفاً

 در مثال زير آمده است.» شنيدن«از اين كاربرد فعل 

  شنوه. اي ميگن كه حرفاي پدر و مادرش رو مي بچة خوب به بچه - 9

مسـتقيم از نـوع گـروه اسـمي     در معناي اطاعت كردن همراه بـا مفعـول   » شنيدن«فعل 
  رود و ساختار موضوعي زير را داراست. مي  كار به

  
  در معناي اطاعت كردن» شنيدن«. ساختار موضوعي فعل 5شكل 

 >پديده (رويداد/گزاره)  حسگر<فهميدن/مطلع شدن   معنا:

 محمول

 >مفعول بندي  فاعل<  شنيدن  نحو:

 >(چيز)  پديده حسگر<  اطاعت كردن معنا:

 محمول

 >مفعول اسمي  فاعل<  شنيدن  نحو:
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  ) شنيدن = استشمام كردن5
در زبان فارسي وجود دارد ايـن اسـت   » شنيدن«نكتة بسيار جالب توجهي كه در مورد فعل 

است، در زبان روزمرة فارسـي بـراي بيـان    كه اين فعل كه در اصل مربوط به حس شنوايي 
هـاي زيـر    تـوان در مثـال   را مـي » شـنيدن «رود. ايـن كـاربرد فعـل     حس بويايي به كار مـي 

  مورد است: 12ها بسامد آن  كرد و در پيكرة داده  مشاهده
از روغـن   اسـت شود، بهتر  دهيروغن كنجد در غذا شن يبو دياگر شما عالقه ندار - 10

 .ديبكر استفاده نكن

از  يا كنند، نشـانه  يكار م نيكه با بنز ييها نيگاز خام در ماش يبو دنيكه شن ديبدان - 11
  است. يمشكل جد كيبروز 

معـادل فعـل   » شـنيدن «دهند كه فعل  وضوح نشان مي ويژه مثال دوم به هاي باال و به مثال
ها، پديده،  است كه يكي از افعال مربوط به حس بويايي است. در اين مثال» استشمام كردن«

شود، در جايگاه مفعـول مسـتقيم قـرار گرفتـه اسـت. بنـابراين،        يعني آنچه كه استشمام مي
  به صورت زير خواهد بود.» استشمام كردن«در مفهوم » شنيدن«ساختار موضوعي 

  
  در معناي استشمام كردن» شنيدن«موضوعي فعل . ساختار 6شكل 

» بوييـدن «در معنـاي  » شـنيدن «)، كـاربرد فعـل   1393به باور افراشي و صامت كندوان (
در زبان فارسي اسـت كـه در آن نگاشـت اسـتعاري      )Synesthesia(آميزي  اي از حس نمونه

)metaphorical mapping(     ديگـر   از يك حوزة ملموس (شنوايي) بـه يـك حـوزة ملمـوس
نگاشـت اسـتعاري ميـان دو يـا چنـد      آميزي درواقع نوعي  گيرد. حس (بويايي) صورت مي

آميـزي وقتـي    شوند. حـس  است، فرآيندي كه در آن دو يا چند حس با هم آميخته مي  حس
طور ناخودآگاه به تجربة  دهد كه انگيخته شدن يك حس (مانند بينايي يا شنوايي) به روي مي

» نگاه سرد«گوييم  ). براي مثال، وقتي كه مي1389جر شود (بهنام، يك يا چند حس ديگر من

 >پديده (چيز)  حسگر<  استشمام كردن معنا:

 محمول

 >مفعول اسمي  فاعل<  شنيدن  نحو:
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ه و حــس شــنوايي را بــا چشــايي ترتيــب حــس بينــايي را بــا المســ ، بــه»زبــان تلــخ«يــا 
  آميزيم. مي  درهم

  
  نيوشيدن 2.4
كه يكي از افعال مربوط به حس شـنوايي اسـت، بيشـتر در متـون ادبـي و      » نيوشيدن«فعل 

  هايي از آن آمده است. كه در زير مثال رود شاعرانه به كار مي
  .توان خواند و نيوشيد و فهميد رآن را تنها با زبان ايمان ميق - 12
را  يالهـ  فيـ كه خطاب لط ريپذتيسالم بر شما ملّت بزرگ، وفادار، آگاه و مسئول - 13

  .دييگو يو پاسخ م ديوشين يو م ديشناسيم يدرست به

است و با مفعول مستقيم از نوع » گوش كردن«به معناي » نيوشيدن«هاي باال  در همة مثال
گروه اسمي همراه شده است (قرآن، سخن و خطاب الهي). بنابراين ساختار موضوعي ايـن  

  شود. فعل به صورت زير نمايش داده مي

  
  »نيوشيدن«موضوعي فعل . ساختار 7شكل 

 
  ساير افعال 3.4

هاي ديگري نيز براي بيـان   ، در زبان فارسي از فعل»نيوشيدن«و » شنيدن«هاي  عالوه بر فعل
شوند كه همگي آنها از لحاظ ساختواژي غيربسيط (مركب) هستند.  حس شنوايي استفاده مي

و » گـوش فـرادادن  «، »گـوش سـپردن  «، »گـوش دادن «، »گوش كردن«اين افعال عبارتند از: 
كاربردتري نسبت به  هاي كم فعل» گوش فرادادن«و » گوش سپردن«افعال ». رسيدن گوش به«

 >پديده (چيز)  حسگر<   گوش كردن معنا:

 محمول

 >مفعول اسمي  فاعل<  نيوشيدن  نحو:
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روند.  هاي رسمي و ادبي به كار مي هستند كه بيشتر در سبك» گوش دادن«و » گوش كردن«
  ساختاري كامال متفاوت نسبت به چهار فعل ديگر دارد.» به گوش رسيدن«فعل 

  نگوش كرد 1.3.4
يكي از پركاربردترين افعال مربوط به حس شنوايي است كـه در  » گوش كردن«فعل مركب 

هـايي از كـابرد ايـن فعـل      رود. در زير نمونـه  وفور به كار مي زبان روزمره و ادبي فارسي به
  بينيم.  مي  را

 غمگـين  و شـاد  موزيـك  بـه  داوطلبـان  مختلـف،  هاي وضعيت كردن تجربه براي - 14
  كردند.  گوش
  كردم. گوش حرفشان به آنها اصرار خاطر به آنكه از بعد - 15
 اپـل  هاي دستگاه براي تيونز آي با كه را ديگر موسيقي هر پادها آي با توان مي ديگر - 16
  .كرد گوش اند نشده تبديل

در قالـب دو سـاختار   » گـوش كـردن  «دهد كه فعـل   هاي پژوهش نشان مي بررسي داده
يكي همراه مفعول مستقيم و ديگري همراه مـتمم حـرف   كند،  نحوي متفاوت تجلي پيدا مي

توان ديد. معناي  هاي باال مي هر دوي اين ساختارها را در مثال»). به«اي (حرف اضافة  اضافه
ها  توان شنيدنِ ارادي و بادقت دانست كه در پيكرة داده را در اين كاربردها مي» گوش كردن«

  ختار موضوعي اين فعل به شكل زير خواهد بود.بار به وقوع پيوسته است. بنابراين، سا 71

  
  در معناي شنيدن ارادي» گوش كردن«. ساختار موضوعي فعل 8شكل 

نيـز  » اطاعـت كـردن  «اه بـه معنـاي   گعالوه بر معناي شنيدن ارادي، » گوش كردن«فعل 
  ها)، مانند: مورد در پيكرة داده 4رود (با بسامد  مي  كار به

 >پديده (چيز)  حسگر< شنيدن ارادي معنا:

 محمول

 >مفعول اسمي  فاعل< گوش كردن نحو:
 >ايمتمم ح اضافه  فاعل< گوش كردن
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  كه بمانند، اما به حرفمان گوش نكردند و رفتند. مياصرار كرد يليخ - 17

شـود و سـاختار    اي همـراه مـي   در اين معنا با مـتمم حـرف اضـافه   » گوش كردن«فعل 
  دهد. موضوعي زير را از خود نشان مي

  
  در معناي اطاعت كردن» گوش كردن«. ساختار موضوعي فعل 9شكل 

  گوش دادن 2.3.4
هاي مركب مربوط به حس شنوايي است كه از لحـاظ   يكي ديگر از فعل» گوش دادن«فعل 

دارد و در بسياري از موارد » گوش كردن«قرابت زيادي با فعل معنايي و كاربردي شباهت و 
 هايي از اين فعل در زير آمده است. توان آنها را به جاي يكديگر به كار برد. مثال مي

  ام. داده گوش كنگره اعضاي از بسياري هاي صحبت به: افزود بوش - 18
 به و شدند جمع تهران آزادي ميدان در برف و شديد سرماي رغم به ايراني هزاران - 19
  دادند. گوش كرد مي انتقاد آمريكا هاي سياست از شدت به كه خاتمي سخنان

هـا   به معناي شنيدن ارادي است كه بسامد آن در پيكرة داده» گوش دادن«ها  در اين مثال
نيـز  » گوش دادن«دهد كه فعل  هاي مستخرج از پيكره نشان مي مورد است. بررسي داده 90

شـود: يكـي بـه همـراه مفعـول       با دو ساختار نحوي متفاوت همراه مي» كردنگوش «مانند 
اي (دو مثال اول). بنابراين، ساختار  مستقيم (مثال آخر) و ديگري به همراه متمم حرف اضافه

  موضوعي آن به شكل زير است.

 >پديده (چيز)  حسگر< اطاعت كردن معنا:

 محمول

 >ايمتمم ح اضافه  فاعل< گوش كردن نحو:
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  در معناي شنيدن ارادي» گوش دادن«. ساختار موضوعي فعل 10شكل 

ـ  » گوش دادن«فعل  نيـز  » اطاعـت كـردن  «ه معنـاي  عالوه بر معناي شنيدن ارادي، گـاه ب
  اي از آن در زير آمده است: ها) كه نمونه مورد در پيكرة داده 2رود (با بسامد  مي  كار به

  هاي پدر و مادرش گوش بده. خوب بايد به حرف بچة - 20

شـود و سـاختار    اي همـراه مـي   در اين حالت با متمم حـرف اضـافه  » گوش دادن«فعل 
  موضوعي آن به صورت زير است.

  
  در معناي اطاعت كردن» كردنگوش «. ساختار موضوعي فعل 11شكل 

  گوش فرادادن 3.3.4
هاي مربوط به شنوايي است كـه بسـامد كـاربرد آن     يكي ديگر از فعل» گوش فرادادن«فعل 
هـاي رسـمي و    اسـت و اغلـب در سـبك   » گـوش دادن «و » گوش كردن«مراتب كمتر از  به

  هاي زير: گيرد، مانند مثال نوشتاري مورد استفاده قرار مي
  دهيم. آياتي چند از كالم اهللا مجيد گوش فراميبه  - 21
انتقــادات آنــان نظــرات، پيشــنهادها و  بــه نقطــه ...معــاون اول ريــيس جمهــوري  - 22

  .خصوص مسائل مختلف استان و كشور گوش فراداددر

 >پديده (چيز)  حسگر< شنيدن ارادي معنا:

 محمول

 >مفعول اسمي  فاعل< گوش دادن نحو:
 >ايمتمم ح اضافه  فاعل< گوش دادن

 >پديده (چيز)  حسگر< اطاعت كردن معنا:

 محمول

 >ايمتمم ح اضافه  فاعل< گوش دادن نحو:
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هــا  و ارادي در پيكــرة دادهدر معنــاي شــنيدن فيزيكــي » گــوش فــرادادن«بســامد فعــل 
سـتقيم ظـاهر شـود و فقـط همـراه      نـد همـراه بـا مفعـول م    توا است. اين فعل نمـي   مورد9

توانـد بـا ايـن فعـل      اي كـه مـي   شـود و تنهـا حـرف اضـافه     اي ظاهر مي اضافه حرف  متمم
عي ايـن فعـل بـه صـورت زيـر      اسـت. سـاختار موضـو   » بـه «گردد، حـرف اضـافة     همراه

  شود. مي  بازنمايي

  
  در معناي شنيدن ارادي» گوش فرادادن«. ساختار موضوعي فعل 12شكل 

ي، گـاه بـه معنـاي پـذيرفتن و     عـالوه بـر معنـاي شـنيدن فيزيكـ     » گوش فرادادن«فعل 
اي از آن را  مورد است كـه نمونـه   3ها  كردن نيز هست. بسامد اين معنا در پيكرة داده اطاعت
  توان يافت. ثال زير ميدر م

 زيرا فرادهد، گوش ... المللي بين جامعة درخواست به ايران دارم انتظار همچنين اما - 23
  است. پايان رو به جامعه كل شكيبايي

به معني پذيرفتن و تبعيت كردن به كار رفته اسـت، يعنـي   » گوش فرادادن«در اين مثال، 
و آن را انجام دهد. بنابراين، ساختار موضـوعي   المللي را بپذيرد ايران درخواست جامعة بين

  توان براي فعل در نظر گرفت. زير را مي

  
  در معناي پذيرفتن و اطاعت كردن» گوش فرادادن«. ساختار موضوعي فعل 13شكل 

 >پديده (چيز)  حسگر< شنيدن ارادي معنا:

 محمول

 >ايمتمم ح اضافه  فاعل< گوش فرادادن نحو:

 >پديده (چيز)  حسگر< پذيرش و اطاعت معنا:

 محمول

 >ايمتمم ح اضافه  فاعل< گوش فرادادن نحو:
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  سپردنگوش  4.3.4
مراتـب   نيز عمدتاً در سبك رسمي يا ادبي كاربرد دارد و بسـامد آن بـه  » گوش سپردن«فعل 
 هايي از كاربرد اين فعل عبارتند از:  است. مثال» گوش دادن«و » گوش كردن«تر از  كم

 حفـظ  بـراي  و باالجبـار  بايـد  كه فرنگي موزيك از دلپذير هاي سنتكده اين در اما - 24
  .نيست خبري سپرد، گوش آن به ظاهر

بـا معمـاري    هاي قديمي تهـران   ها را بست و به ملودي زندگي در خانه بايد چشم - 25
  .گوش سپرد خاصشان

شــود بلكــه  بــا مفعــول مســتقيم همــراه نمــي» گــوش فــرادادن«ايــن فعــل نيــز ماننــد 
  گيرد و ساختار موضوعي آن به شكل زير است. مي» به«اي با حرف اضافة  اضافه حرف  متمم

  
  در معناي شنيدن ارادي» گوش سپردن«. ساختار موضوعي فعل 14شكل 

  به گوش رسيدن 5.3.4
بـه حـس شـنوايي كـه تـا اينجـا        بـرخالف سـاير افعـال مربـوط    » به گوش رسـيدن «فعل 

شود كه در آن عنصر پديده در جايگاه فاعل و عنصـر   ظاهر ميكرديم، در ساختاري   بررسي
  توان ديد. هاي زير اين ساختار را مي گيرد. در مثال اليه قرار مي گر در جايگاه مضاف حس

  .به گوشم رسيد  ه بودم كه صدايي ديروز روي تختم دراز كشيد - 26
  .كردند به گوشم رسيد ناگهان صداي شتري كه آن را داغ مي - 27

شود، پديده (صدايي، صـداي شـتر) در نقـش فاعـل      هاي باال ديده مي چنان كه در مثال
اليـه را دارد   اي نقـش مضـاف   جمله ظاهر شده است و حسگر در متمم گروه حرف اضـافه 

 >پديده (چيز)  حسگر< شنيدن ارادي معنا:

 محمول

 >ايمتمم ح اضافه  فاعل< گوش سپردن نحو:
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در سـاختار  » به گـوش رسـيدن  «عالوه بر اين، فعل »). گوشم«در » م–«(يعني ضمير ملكي 
  شود: ديگري نيز ظاهر مي

 كـه  ديـدم  عـذرخواه  و اسـت  پشـيمان  فالنـي  كه  به گوشم رسيد  حال وقتي با اين - 28
 گناهي ببافد. ام براي خودش كاله بي د و نبايد از نمد دردي كه كشيدهتوان نمي شود، نمي  نه

ــي ــا م ــاه مضــافه    در اينج ــي، حســگر در جايگ ــاختار قبل ــد س ــه مانن ــيم ك ــه در  بين الي
اينجاست پديده نه در جايگاه فاعـل بلكـه در    گيرد؛ اما تفاوت اي قرار مي اضافه حرف  متمم

ير را بايد براي اين فعل شود. بنابراين، دو ساختار ز قالب متمم بندي (بند موصولي) بيان مي
  نظر گرفت:در

  اي] اليه در متمم حرف اضافهبه گوش رسيدن: [فاعل + مضاف
  اي + متمم بندي] اليه در متمم حرف اضافهبه گوش رسيدن: [مضاف

از لحاظ معنايي بر شنيدنِ غيـرارادي داللـت دارد، امـا سـاختار     » به گوش رسيدن«فعل 
تفاوت چشمگيري دارد كه اين تفاوت را در بازنمايي زيـر  » شنيدن«موضوعي آن با ساختار 

  توان ديد. مي

  
  »به گوش رسيدن«. ساختار موضوعي فعل 15شكل 

  
  هاي حسي دو نوع ساختار موضوعي در فعل 4.4

تـوان بـه    شده در باال، در مورد ساختار موضوعي افعال حسي مـي  هاي مطرح براساس بحث
كلي رسيد. در كل، در رويدادهاي ذهني (شامل رويدادهاي حسي، شناختي گيري  يك نتيجه

تـوان شناسـايي نمـود. در يكـي از ايـن       و عاطفي) دو نوع ساخت ساختار موضوعي را مي

 >پديده (چيز/رويداد)   حسگر< شنيدن غيرارادي معنا:

 محمول

 >اياليه در متمم ح اضافهمضاف   فاعل< به گوش رسيدن نحو:
 >متمم بندي اياليه در متمم ح اضافهمضاف < به گوش رسيدن
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گيرد و محرك در جايگاه مفعول مستقيم  گر در جايگاه فاعل جمله قرار مي ها، تجربه ساخت
  ر:هاي زي يا مفعول غيرمستقيم، مانند جمله

 يك ساعت موسيقي گوش كردم. ـ

 ها را بو كرد. سيب ـ

 ساكنان آن منطقه صدايي انفجار مهيبي شنيدند. ـ

 كردند.  هايشان را از دور نگاه مي پدر و مادرها بچه ـ

، در نقـش فاعـل جملـه    »حسگر«تر،  گر، يا به عبارت دقيق هاي باال، تجربه در همة مثال
، در جايگاه مفعـول مسـتقيم قـرار    »پديده«ر، ت ظاهر شده است و محرك، يا به عبارت دقيق

عــول مســتقيم بلكــه در جايگــاه گرفتــه اســت. بعضــي اوقــات، پديــده نــه در جايگــاه مف
  هاي زير: گيرد، مانند مثال اي قرار مي غيرمستقيم يا همان متمم حرف اضافه  مفعول

 ايم. شنيده زياد وزن اضافه هاي زيان و خطرها دربارة حال به تا ـ

 .اند نكرده نگاه مسئله اين به داستاني صورت به و است علمي نويسندگان اين ديد اما ـ

شـود و محـرك    گر (يا حسگر) در نقش مفعول جمله ظاهر مي در ساخت ديگر، تجربه
  توان مشاهده كرد: هاي زير اين نوع ساخت را مي پديده) در نقش فاعل آن. در مثال  (يا

 ها را ترساند. صداي بلند انفجار بچه ـ

 ي غذا او را از خود بيخود كرد.بو ـ

كه نقش پديده را در رويـدادهاي حسـي   » بوي غذا«و » صداي انفجار«در اين دو مثال، 
كـه نقـش   » او«و » ها بچه«اند. در مقابل،  شنيدن و بوييدن دارند، در جايگاه فاعل قرار گرفته

 )W. Croft(فـت  انـد. بـه اعتقـاد كرا    حسگر را دارند به جايگاه مفعول مستقيم جملـه رفتـه  
)، اين تفاوتي كه در نحوة بازنمايي موضوعات يا به عبارت ديگـر در سـاخت   233: 2012(

موضوعي افعال حسي و ساير افعال ذهني وجود دارد ناشي از نحوة انتقال نيـرو اسـت كـه    
گر توجه ذهنـيِ خـود را بـه سـمت محـرك       تواند در دو جهت صورت بگيرد؛ يا تجربه مي

شـود. ايـن دو نحـوة     گر مـي  يا محرك باعث تغييري در حالت ذهني تجربهكند  معطوف مي
  توان به صورت زير نمايش داد: گر و محرك را مي انتقال نيرو بين تجربه
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  . انتقال دوطرفة نيرو در رويدادهاي ذهني16شكل 

فوق، در صورتي كـه حسـگر در جايگـاه فاعـل و پديـده در جايگـاه       با توجه به شكل 
گر بـه سـمت محـرك صـورت      مفعول مستقيم يا غيرمستقيم قرار گيرد انتقال نيرو از تجربه

نـوعي سـبب    گرفته است. منظور از انتقال نيرو، در اينجا معطوف كردن توجه است كـه بـه  
در جايگاه مفعول قرار گيرد و پديـده  شود. اما در صورتي كه حسگر  انتقال نيروي ذهني مي

گيـرد و در نتيجـة    گر صورت مي به جايگاه فاعل برود انتقال نيرو از محرك به سمت تجربه
  افتد. گر تغيير حالت ذهني اتفاق مي آن، در تجربه

  
  گيري نتيجه. 5

در پژوهش حاضر ساختار موضوعي افعال مربوط بـه حـس شـنوايي در زبـان فارسـي در      
هـا   ) بررسـي شـد. نتـايج بررسـي داده    2006، 1995دستور ساخت گلـدبرگ ( ارچوب هچ

چندمعناترين فعل حسي شنوايي است كه داراي پـنج  » شنيدن«دهد كه فعل بسيط  مي  نشان
مطلـع شـدن، اطاعـت كـردن و      معناي متفـاوت اسـت: شـنيدن غيـرارادي، شـنيدن ارادي،     

در مجموع سه نوع ساختار موضوعي را گانه  در اين معاني پنج» شنيدن«كردن. فعل  استشمام
دهد: [فاعل + مفعول اسمي]، [فاعل + مفعول بنـدي] و [فاعـل + مفعـول     از خود نشان مي

دهد، هريك از ايـن   ) از ساخت ارائه مي1995اي]. بنا به تعريفي كه گلدبرگ ( اضافه حرف 
ن گفـت كـه   توا خاص هستند و بنابراين، مي» ساخت«ساختارهاي موضوعي وابسته به يك 

شود و معـاني متفـاوتي از    در سه ساخت ساختار موضوعي متفاوت ظاهر مي» شنيدن«فعل 
اين نوع توانند چندمعنا نيز باشند.  ها مي دهد. در نتيجه، هر يك از اين ساخت خود نشان مي

اي قابل تبيـين اسـت و    هاي كمابيش انتزاعي و طرحواره چندمعنايي را كه در سطح ساخت
) (نــوالن constructional polysemyعينــي، چنــدمعنايي ســاختي ( هــاي واژه ســطح در  نــه

)B. Nolan ،(2013نامند. ساير افعال مربوط به حس شنوايي نيز داراي ساخت سـاختار   ) مي

 محرك     گر تجربه

 معطوف كردن توجه به

 تغيير در حالت ذهني
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ها  كنندة معنا و نحو آنهاست اما درجة چندمعنايي اين فعل موضوعي خاصي هستند كه تعيين
  است.» شنيدن«از  تر كم

دهـد   بنياد به زبان است و نشان مـي  نتايج اين پژوهش مؤيد رويكرد ساخت در مجموع،
ي كـه غالبـا از درجـات      كه ساختار موضوعي فعـل  ي از چنـدمعنايي برخوردارنـد   هـاي حسـ

عسـگري،   در بـه افراشـي و  » ديـدن «مثال، براي بحث دربارة چندمعنايي فعل حسي   (براي
رجـوع كنيـد)،    2002گليسـي بـه آنتونـانو،    و در زبان ان 1398و قادري و همكاران،  1396

گرا وجود دارد، وابسته به خود فعل نيسـت بلكـه    برخالف ديدگاهي كه در رويكرد فرافكن
  گيرد. وابسته به ساخت خاصي است كه فعل در آن قرار مي

  
ها نوشت پي
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