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  1ایران( ،شناسي دانشگاه اصفهان، اصفهاندانشجوي دکتري زبان) رضا سلطاني

  2(، نویسنده مسئول ایران ، اصفهان،شناسي دانشگاه اصفهاناستاد زبانده )دکتر محمد عموزا
 

 دهيچک

ای بو ی  فعل های ساک  و مرب  در زبان فارسای بسایار فراوان هستند بو گونوسااخ 

های متعددی حضور داشتو باشد. این مسئلو تواند بو عنوان فعل سک  در ساخ سنگین می

ها از دس  شاود بو فعل سانگین بيشای از معنی ا الی خود را در این سااخ باعث می

د. با این حال، ساک  شادن بو معنی  ن نیس  بو بدهد و از معنی سارنمون خود دور شاو

وسو برد. هدف مندی را میان فعل سانگین و فعل سک  متنارر  ن سس نتوان روابط نظام

های سااک  و ساااخ « دادن»حاضاار بررساای این روابط در ارتکا  با فعل ساانگین  نوشااتار

شاناسی نیها در چارچوب بلی معهایی از این سااخ . بررسای نمونواسا حا ال از  ن 

تا حد زیادی تابع ساختار معنایی این « دادن»بو باربردهای ساک   دهدمیشاناختی نشاان 

ن تواهای سک  را میهای ميتلف این ساختار معنایی در ساخ فعل هساتند. حضور سنکو

 یمند بوده و تا چو حدتا حد زیادی نظام ،«دادن»حابی از  ن دانسا  بو سک  شدن فعل 

 ن اس .ییح و تکیهای شناختی قابل توضبر اساس انگیزه

 یشناخت یشناسی، معنییدادن، فعل سک ، ساختار معنا :واژگان کليدي
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 . مقدمه1

 د.ار اندک هستنیمرب  بس سک  و یهاساخ سو با یدر مقا ،یساده در زبان فارس یهافعل

های ساده تعداد فعل ،(7918) یو  ادق 790را  یفارس یسااده یها( تعداد فعل8001) یمیبر

ز و مرب  اسااک   یهاساااخ در مقابل، . دانندمی 771و متداول در گفتار و نوشااتار امروز را 

ن یبان، ابو ز سدیدیبو با وارد شدن مفهوم  یبو  اورت ؛برخوردار هساتند یینساکتا  بااا ییایزا

برد بار ةجینتشود. یان میب ،ساده یهاملو فعلمفهوم با اساتفاده از عنا ار موسود در زبان از س

تر شدن سرنمون خود و بمرنگ یميتلف، دور شدن  نها از معن یهاسااده در ساخ  یهافعل

 یهافعل فعل سک  اس . یهابو حا ل  ن فعل سک  و ساخ  یامر ؛یی  نها اس نقش معنا

 یهادر ساخ  یمحدودنسکتا   یاند بو معناف شادهیتعر ییهاساک  معمواا  بو عنوان سااخ 

شو در یر یتا حدود بو فین تعری. ا(8007، 7هستند )بروگمن یبدون معن یا حتیداشاتو  یفعل

ده یدر اغل  مطااعات ناد ،خود فعل سک  یمعنباعث شده تا  دارد (7390) 8ساررسانی ةمطااع

 ةدیق، بو عمثال یبرادر نظر گرفتو شود.  ن  یبرا یمحدود نحو یهاا  ارفا  نقشیگرفتو شاود 

برخوردار  یبامل یساخ  موضوعاز  یدر زبان ژاپن suru( فعل سک  7311) 9مشا و مستریگر

 یدگاهیز دی( ن7319) 9؛ بتلردیگیفعل قرض مشیرا از عنصاار پ یساااخ  موضااوعنکوده و 

مجوز محمول شدن عنصر غیرفعلی را  ادر تنها  ،سک  یهامشابو داشتو و معتقد اس  بو فعل

مطرح نیز  ی( در مورد فارس7338) یمیتوسط محمد و بر گیری سااخ  موضوعیوام. بنندمی

هایی مثل حرف فعلپیشچرا بو  ؛بندیخود  ن را رد م ها،( بعد7331) یمیباو ااکتو برشاااده 

ز ا یادیحجم نسکتا  ز،یسک  فارس یهاسااخ اضاافو و قید فاقد سااخ  موضاوعی هساتند. 

؛ وحیدیان 7919، 7917)فرشاایدورد،  یسااان ساانتیان دسااتورنویرا چو در م یزبان یهاپژوهش

دوسااتان، ؛ بریمی7331؛ بریمی، 7911)دبیرمقدم،  شااناسااانان زبانی( و چو در م7917بامیار، 

؛ 8001و همکاااران،   1؛ فوای8009، 7331، 1؛ گلاادبر 8077، 8001، 8001، 8007، 7331

                                                           

1. Brugman 

2. Jespersen 

3. Grimshaw and Mester 

4. Cattell 

5. Goldberg 

6. Foley 
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اختصاص داده بو خود  (8079، 8079و فقیری،  8وایانساام؛ 8070، 7؛ موار8001، 8001فامیلی، 

، نمود یدهاز سملو حاا  ،یمرب  فارس یهاساخ ابعاد گوناگون بو ها ؛ در این پژوهشاس 

ل فعل مرب  یتشاااک یا نحوهیو  ییمعنا یریپذ ی، تربیریپذیی، سدایدادیاو سااااخا  رو

 یسااک  فارساا یهاساااخ موضااو  بو  ،زین یاندب ین مطااعات شااناختین بی. در ااندپرداختو

 ییچندمعنا و با ردّ یدر چارچوب دساتور ساااخت( 8001، 8001) یلیفام ،برای مثالاند. پرداختو

 یپژوهش و ی. اگرچو مکنابرده اسااا  یها را بررسااان سااااخ یا ییایساااک ، زا یهافعل

ده یادخود فعل سااک  را ن یاو معن یهالیدر اغل  موارد تحل یسااک  اساا  وا یهاساااخ 

ها اخ ن سیبو  ورت نادرس  ا یاریفعل و در موارد بسشیگرفتو و  ارفا  بر اساس عنا ر پ

را شاالاخ خوردن و  خوردن یلیسااچکش خوردن، )بو عنوان نمونو،  برده اساا  یبندرا دسااتو

ان  نها توسو نکرده یم ییمعنا یهابو بو تفاوت یداند در حاایمسااالاح  یمقواو یرمجموعویز

 ییمعنار بودن اسااا  و یپذر شاااکل بودن و انعطافییقابل تغ یبو معن چکش خوردن] اسااا 

( 8007از بروگمن ) یروی( بااو پ7937) یعموزاده و بهرام. ([داردگر یمتفاااوت از دو فعاال د

گونو اساااتداال نیرا مطااعو و ا« داشاااتن»و « بردن»دو فعل ساااک   یروین ییایپو یهایژگیو

بنند؛ با تر نیز حفظ میهای انتزاعیپویایی نیروی فعل سنگین را در باف ها بنند بو این فعلیم

بو  ار های معنایی دیگریبوده و سنکو روین ییای اارفا  محدود بو پوز ی نها ن یاین حال، بررساا

در ( 7939شریف ) در نظر نگرفتو اس .، بنندها در مسایر ساک  شادن خود حفظ میاین فعل

 هبرد یرا بررس «بردن»متشکل از  های سک گیری سااخ شاکل، یچارچوب دساتور شاناخت

مند و باملا  مغایر با شم زبانی اس  و تنها بو منظور های او غیرنظامبسیاری از تحلیل یاسا  وا

هایی مثل ها متوسااال شاااده اسااا ؛ برای مثال وی فعلگونو تحلیلهاا بو اینتوسیاو پادیاده

[ یبو وسااایلو»]فرضااای و ااکتو نامسنوس  مسااایر تربی  حا ااالرا  سارو/تلفن/فکس/بردن

ا ها بو سی عنا ااار تنها این فعلداند بو با حذف بقیومی« سارو/تلفن/فکس ]بار  ن را[ بردن

حداقل در ارتکا  با « سارو بار  ن را بردن یلویبو وسااا»مثل  یبو عکارت یدر  اااورت اندمانده

( نیز در چارچوب 7931ایگی )دوساااتان و روحی ب. بریمیاسااا  یمعنیب سارو بردنمفهوم 

گونو اند و اینرا مطااعو برده« زدن»شااناساای واژگانی شااناختی، چندمعنایی فعل سااک  معنی

                                                           

1. Müller  

2. Samvelian 
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و در  تراند بو معنی این فعل سااک  در برخی باربردها بو فعل ساانگین نزدی اسااتداال برده

ین ون فعل سنگی معنایی از معنی ساارنمبرخی دیگر دورتر اسا ؛ با این حال قراب  یا فا الو

چندمعنایی فعل ساک  باشاد بلکو تسییدی بر چندمعنایی فعل سنگین اس   نمکیّتواند اازاما  نمی

 شود.می روروبوی نویسندگان در این زمینو با ایرادی ماهوی و نتیجو

ن مطااعات، یدر ا یمرب  و سااک  فارساا یهاميتلف ساااخ  یهاسنکو یبررساارغم یعل

 یکارتا بو عی یچگونگ ،بمتر بدان توسو شاده اس ا یده گرفتو شاده یناد تابنونبو  یموضاوع

 دارد  ن یحاضر سع یبو مقااو یامر ؛ميتلف اس  یهاها در باف ن فعلیر سک  شدن ایمسا

ن یا ن دریشیحاضر با مطااعات پ یتفاوت مقااودر واقع هد. نشاان د« دادن»را در ارتکا  با فعل 

د بو بنیم یبررسن یخود فعل سنگ ییساختار معنابا  رابطوساک  را در  یهاسااخ اسا  بو 

 یهاشوند بو  ن فعل ساخ ین موس   ن میميتلف فعل سانگ ییمعنا یهاسنکوبو  ین معنیا

را  سک  ین و باربردهایفعل سنگ یان معنیموسود م یرا بو دسا  دهد. رابطو یساک  ميتلف

 ییط معنان روابین اییگر، تکیبو عکارت د ن برد.ییتک یشااناخت یشااناساایتوان از رهگذر معنیم

و  یباملا  انتزاع یساارنمون تا معان یر سااک  شاادن فعل از معنایمساا یدهندهتواند نشااانیم

ازد پردیز بدان مین مقااو نی  اس  و این حائز اهمین بیبو در ا یموضاوع رسارنمون باشاد.یغ

واقع،  درن دارد. یفعل سنگ ییشاو در ساختار معنایساک  اسا  بو ر یيتو بودن باربردهایانگ

 س .سک  قابل مشاهده ا یهادر ساخ  یین ساختار معنایبازتاب ا

 ي. چارچوب نظر2

 .ميتلف اس  یکردهاید حا ل روبو خو بوده یاختشن یشناسیمعن ،مقااو یچارچوب بل

 ونچ یافراداشاره برد بو  یواژگان یشناخت یشاناسایتوان بو معنیکردها مین رویا یاز سملو

از  ن هساااتند.  گذارانویپااز  (7310( و ایکاف و سانساااون )7311)ایکاف (، 7317بروگمن )

گونااو بااو در بروگمن  ن( 8000، 7311، 7311تاااامی ) یروین ییایااکرد پویگر، روید یساااو

از  یز بيشیکرد نین رویاو سک  راهگشا اس   یهان سااخ ییز در تکین( مطرح شاده 8007)

 یدرباره (7331) 7ومنین ین با توسو بو مطااعویهمچن حاضاار اساا . یمقااو یچارچوب نظر

، یشااناخت یشااناساادر چارچوب زبان گرید یهازبان یو برخ یساایدر زبان انگل« give»فعل 

                                                           

1. Newman 
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شااناساای شناختی ی معنیرویکردها در ادامو، شاود.بندی وی نیز در این مقااو اساتفاده میطکقو

ز ی( ن7331ومن )ین ین مقااو هستند )و ااکتو در مطااعویا یا ال یمکنابو  واژگانی و پویایی نیرو

 شوند.یم یبو اختصار معرفمورد استفاده قرار گرفتو( 

 یميتلف یهارمجموعویزو شااامل  یبو معن یبل یکردیرو یواژگان یشااناخت یشااناساایمعن

؛ رو  و 7311، 7311، 7بندی سااارنمون )رو مقواوتوان بو یمن  نهاا یترمهماز باو  اسااا 

، (7330 ایکاف، ؛7339 ،7337 ،7311 سانسااون،)های تصااویری (، طرحواره7311، 8مرویس

سااازی ( و برسسااتو7313، 9؛ ایکاف و ترنر7310های مفهومی )ایکاف و سانسااون، اسااتعاره

ز یکرد باملا  شناختو شده اس  و بو منظور پرهین رویبو ا ییاز  نجا. اشاره برد( 7311)ایکاف، 

معانی ، یواژگان یشااناخت یشااناساایدر معنتوان گف  بو بو طور خلا ااو می، ییگوادهیاز ز

در  معنایی هایشااکاه  اشااترابات ودهند بو ای معنایی را شااکل میميتلف ی  واژه مقواو

 را انیمع این بین ارتکا  ن،یهمچن ؛بمتر اساا  ترسانکی معانی در و بیشااتر ترمربزی معانی

 سازی تکیینو برسستو تصاویری های[ طرحواره9مفهومی، ]تکدیلِ یاساتعاره بو توسو با توانمی

ره ین رابطو باملا  تیسرنمون خود دور شوند بو ا یاز معن یتوانند بو حدیسک  م یهافعل .برد

ن را حفظ یفعل سااانگ یروین ییایپو یهایژگیها هنوز ون فعلین وسود، ایو مکهم شاااود. با ا

ها( در ارتکا  با نیرو اشااااره دارد و )هساااتان 1هابنش موسودی پویایی نیرو بو برهم بنند.یم

شامل اعمال نیرو، مقاوم  در برابر نیرو، غلکو بر این مقاوم ، سد بردن نیرو، حذف این سد و 

( پویایی نیرو را با مفهوم منکع 8007. بروگمن )(903: 8000، یاین دس  اس  )تااممواردی از 

های نیرو را بر بنش( مرتکط سااااختو و بر این اسااااس، برهم7311ی انرژی )اانگابر، دهو گیرن

ن رو، حفظ یاز ابند. حساا  منکع و گیرنده، سریان و وسود یا عدم حضااور انرژی بررساای می

محور  -گرو داگر فعل ساانگینی موقعیتی برانمند  اساا  بو ین معنیرو بدین ییایپو یهایژگیو

انمند و بر یدادیش بو رویگراز ینفعل سااک  بند، ر( بیان مییپذم  بنشبو ساا یان انرژی)سر

 محور دارد. -دگر

                                                           

1. Rosch 

2. Mervis 

3. Turner 

4. transformation 

5. entities 
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 . روش پژوهش3

ن پژوهش یا یعماده یهاادادهتحلیلی اسااا . -پژوهشااای تو ااایفی ،ی پیش رومقااااو

 نیشیپ یهاز از پژوهشیميتلف و ن یاهستند بو از منابع بتابيانو یمرب  و سکک یهاسااخ 

 فميتل یمعان یداراار چندمعنا و یبساابا   فعل ی« دادن»نکو یبا توسو بو ااند. شااده ی ورسمع

 ر گرف  ن در نظ یرا برا یميتلف ةنو شدیا نهادی  شده یتثک یتوان معانینم ،دی یبو حساب نم

بو  یابو گونو ،بو حساب  ورد« دادن» ییساختار معناتابع د یباساک  را  یجو باربردهایو در نت

 یل براین دایبو هم. شوندین ساختار برسستو میاز ا یگوناگون یهاميتلف، سنکو یهادر باف 

 یهاون ساختار و سنکیشده و سرس نقش ا یبررس« دادن» ییها، ابتدا سااختار معنال نمونویتحل

 شود.یمشيص م ،سک  یهادر ساخ  ن فعلیاميتلف  ییمعنا

 هال نمونهي. تحل4

و  شود ن سو عنصر دهنده، سسمی بو منتقل مین حاا  یترسادهدر اس  بو  یبنش« دادن»

( بو گیرنده رو از دهنده )منکعوسود دارند و طی این بنش، سسااام یا همان بنش بنندهاف یدر

توان بند و در واقع میبیان می« دادن»ترین مفاهیمی بو یکی از ا االی شااود.)هدف( منتقل می

و دیگر اس  ب مشارکبو سرردن و واگذار بردن سسمی  ،این فعل دانس  ن را باربرد سرنمون 

 . این ساختار معنایی را سسم اس ةدوم گیرند مشارکسسام و  ةاول دهند مشاارکای بو گونو

ی دهندهل بزر  نشاندر این شاکل مستطی ؛( نشاان داد7در شاکل )بو  اورت سااده توان می

رو و ی سساام یا بنشی مکان اوایودهندهچین نشااان، مسااتطیل بوچ  خطفاعل دسااتوری

ا سسم یا متمم دستوری ی ةگیرند ةدهندنشان ن و دایره نیز  ةان ثانویمساتطیل بوچ  بامل مک

 دهد.بو عکارتی هدف اس . پیکان نیز سه  حرب  سسم از منکع بو هدف را نشان می
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دانس  بو طی « واگذار بردن»یا « سرردن»توان را می« دادن»بر این اسااس، معنی سارنمون 

و گوننیتوان ایعل  سرنمون بودن  ن را م شاود.رو از منکع بو سام  هدف منتقل می ن بنش

وسود  یدادین رویتقل شده در چننرنده و سسام میحداقل ساو عنصار دهنده، گعنوان برد بو 

سساام ابتدا در  یشااود. بو عکارتیرنده منتقل میاز دهنده بو گ ینیدارند و سساام بو  ااورت ع

  فرهنگ بزرن در یهمچن رد.یگیرنده قرار میار گیبنش در اخت یار دهنده بوده و در انتهایااخت
 و  ورده شده اس « دادن»نيس   یمعنن مفهوم بو عنوان یز این امروز یفرهنگ فارسو  ساين

ای بو ونکت. دی ین  ن بو شاامار میترن و ساارنمونی، پرباربردترین معنیز نيسااتیها ندر فرهنگ

ترین و ساااده( 7تصااویری شااکل ) ةطرحواراساا  بو باید در اینجا بدان توسو شااود این 

بو دساا  داد بو تنها انتقال « دادن»توان از معنی ساارنمون ترین شاامایی اساا  بو میانتزاعی

دهد. ااکتو در چنین بنشی عوامل بسیار دیگری ی دیگر را نشان میرو از ی  نقطو بو نقطوبنش

ورت ها  اادساا  ةواسااطتوانند دخیل باشااند از سملو اینکو دادن ی  سساام معمواا  بو نیز می

شااود. با این حال این هدف منتقل می ةنقطابزار دیگری بو  ةواسااطگیرد یا اینکو سساام بو می

سااک  شاادن این فعل تسثیر ندارند هرچند بو  ةنحوچندان در بررساای « دادن»های معنایی سنکو

  یند.سرنمون این فعل بو حساب میبيشی از قاا  معنایی 

با « دادن»یدادهای عینی نیس  و طکیعی اس  بو تنها محدود بو رومعنی سارنمون این فعل 

روهایی بو از درسات انتزاعی بودن ميتلفی برخوردار هسااتند بو بار رود. حتی مفعول یا بنش

تواند از حاا  ساارنمون توان گف  بو عمل دادن میروهای باملا  عینی نیز باز میدر مورد بنش

و ز پول بو  اااورت بارت بیمثال، وار یبرا)خود یعنی انتقال فیزیکی بین دو نقطو دور شاااود 

وسود دارد این اساا  بو با توسو بو « دادن»ی دیگری بو در مورد معنی ساارنمون نکتوبارت(. 

ای توان گف  بو این بنش در حوزهبنشاای عینی اساا  پس می« ساارردن، واگذار بردن»اینکو 

شاااود )بو ااکتو نتقل میرو هم در مکان و هم در زمان مدهد یعنی بنشرخ می زماانی-مکاانی

امری طکیعی اسااا  چرا بو حرب  در مکان اازاما  همراه با حرب  در زمان اسااا (. با در نظر 

توان ابعاد معنایی دیگر این فعل را مشيص نموده و  نها را می« دادن»زمانی -گرفتن بعد مکانی

 تکیین برد.

های بنشااای )در مقابل فعل بو در واقع همانند بسااایاری دیگر از« دادن»بعد معنایی دیگر 

و ب طورهماناساا .  پویایی نیرودهد بعد های ایسااتا( بيشاای از معنی فعل را تشااکیل میفعل
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حداقل دارای سو عنصر اس : دهنده، سسم و گیرنده؛ در  ،اشاره شد حاا  سرنمون عمل دادن

در  ن بنش مشيص برد  بنندهشرب توان روابط خا ای را بین عنا ر ميتلف هر بنشای می

 گیرنده و سسمو  دهنده و سسم، دهنده و گیرنده ةرابطاین روابط بو  ورت « دادن»و در مورد 

فاعل دستوری در ابتدای  اس  بو یابو گونو «دادن»(. پویایی نیرو در 99: 7331هستند )نیومن، 

دسااتوری در حاا   در نتیجو نقش معنایی فاعل منکع انرژی اساا  وقرار دارد و سریان انرژی 

گر اس  )و ااکتو منکع(. نقش معنایی متمم بو در انتهای سریان انرژی تنها بنش« دادن»سارنمون 

 ةدهندنشانضاافو شدن پیکان شکستو ا( 8وان پذیرنده دانسا . در شاکل )تمیز ینقرار دارد را 

ا عنی پذیرنده یانرژی ی نهایی سریان ةبننددریاف  ةدهنادنشاااانچین منکع انرژی و پیکاان خط

 هدف اس .
 

 
 

«دادن»پویایي نيرو در معني سرنمون  -2شکل   
 

 نترلبزمانی دانسااا  بعد -توان  ن را تابعی از بعد مکانیبعد معنایی دیگر این فعل بو می

 مشارکدهد در واقع این دیگری می مشارکچیزی را بو  مشارکای بو زمانی بو اسا  بو گونو

ن یا واساا  « دادن»دوم اساا  بو بر  ن چیز بنترل دارد. پس مفهوم بنترل نیز بيشاای از معنی 

عنا اار دخیل در ی   7بنترل ةحیطبو احاظ تغییر مکان سساام نسااک  بو  توانیموضااو  را م

ه دای و با استفاتوان بو  ورت طرحوارهبنترل را می ةحیط( 91: 7331ومن، ین) ر بردیتعکبنش 

 .(91: 7331ترل برگرفتو از نیومن، بن ةحیطنشان داد )مفهوم ( 9های بزر  در شکل )از مربع

 
 

 

 

 

 با تغييرات( 44: 1991)برگرفته از نيومن، « دادن»ي کنترل و پویایي نيروي حيطه -3شکل 

                                                           

1. sphere of control 
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بااااخره بعد معنایی دیگر این فعل بو در واقع بو تعامل بین دهنده و گیرنده یا همان منکع و 

دن دادر روابط استماعی بین افراد،  گر،یبو عکارت داس ؛  منافع انساانیهدف اشااره دارد بعد 

 تسثیربوده و  یوبو ضاارر یا  داشااتو باشاادمقابل بوده و تسثیر مثکتی  طرفنفع تواند بو یم یزیچ

تواند هیچ ی  از این دو هدف را نیز بو دنکال نداشتو باشد و می« دادن»ااکتو  .داشاتو باشادمنفی 

وستاری توان بر روی پی. بر این اساس، منافع انسانی را میام دادن(ی)پ نساک  بو  نها خنثی باشد

)زسر  زیانو در سوی دیگر  ن )پناه دادن( قرار داد بو در ی  ساوی  ن سودمندی بنش دادن 

گونو نتوان ایاز سملو بعد بنترل می« دادن»قرار دارد. ااکتاو با توسو بو ابعاد معنایی دیگر  دادن(

رود وای با این حال مقابل بو بار می طرفبیشاااتر در سه  منفع  « دادن»اساااتنکا  برد بو 

 شان داد.ن( 9)توان بو طور نمادین در شکل باربردهای منفی نیز دارد. این مسئلو را می

 

 

 با تغييرات( 22: 1991و پيوستار منافع انساني )برگرفته از نيومن: « دادن» -4شکل 
 

ی بودند بو ااکتو همو« دادن»ها یا ابعاد معنایی فعل سااانگین معرفی شاااد سنکو تابنون نچو 

توانناد بو طور بامل در ی  رویداد حضاااور داشاااتو باشاااند یا اینکو ی  بعد نمود اینهاا می

تری نساک  بو سایر ابعاد داشتو باشد و بو همین ترتی  هر سو عنصر ا لی حاضر در برسساتو

توانند در باربردهای ساک  این فعل حضور داشتو م و گیرنده میی  رویداد یعنی دهنده، سسا

 مهم این اس  بو باربردهای سک  این فعل ةنکتباشاند یا تنها ی  یا دو عنصر برسستو شوند. 

این ابعاد بوده یا  اارفا  با توسو بو بعد معنایی خا اای از این فعل  ةهمتوانند تابعی از می ،نیز

های سک  و مرب  با در ساخ « دادن»ساعی خواهد شد تا باربرد  قابل تکیین باشاند. در ادامو

ی سااک  شاادن این فعل مورد بررساای اتکا بو این ابعاد معنایی و نو  ارتکا  معنایی و نیز نحوه

 قرار بگیرد.

تلقی برد. « دادن»وان معنی سرنمون ترا می« سارردن، واگذار بردن»بو گفتو شاد  طورهمان

 توان بو  ورتاند را میساختو شده« دادن»ای سک  و مربکی بو با هنيساتین گروه از ساخ 

 بندی برد:زیر و بر اساس معنای سرنمون این فعل دستو

ر مثک یتسث منفیر یتسث   

 دادن
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گر سننرنمون / منبع انرژيم مرجع محور )مرجع فاعل: کنش-شننناختي دگرکنش فيزیکي / روان

 ي انرژي(بر / گيرندهبهره -متمم: پذیرنده 

اریو دادن، وام دادن، نزول دادن، رشاااوه دادن، انعام تحویال دادن، قرض دادن، ع»

دادن،  ااادقو دادن، بفاره دادن، تاوان دادن، باا دادن، سایزه دادن، هدیو دادن، پادا  

 «نوب  دادن، وق  دادن دادن، امتیاز دادن،

توان شاهد بنش ها مشيص اس ، در بیشتر این موارد میبو از سااخ  این فعل طورهمان

 ای بو بيش غیرفعلی یا بودیگر بود بو گونو مشاااارکبو  یمشااااربقال ی  چیز از عینی و انت

ها را توان این سااااخ یعنی می ،تواناد نقش مفعول در سملو را بازی بندرو میعکاارتی بنش

رو از شيصی بو شيص دیگری منتقل حا ال انضامام مفعول و فعل تلقی برد بو در  ن بنش

  یند.امروزه فعل مرب  بو حساب میها شود؛ با این حال این ساخ می

 این رد نیرو پویایی بو برد مشاهده توانمی «دادن» سانگین فعل معنایی سااختار بو توسو با

 شود،بنترل گیرنده می ةحیطبنترل دهنده وارد  ةحیطرو از ، بنشاسا  شاده حفظ هاسااخ 

عمدتا  در سه  منافع گیرنده هستند و ها بو روابط استماعی بین افراد اشاره دارند و این ساخ 

رای بر را بنقش معنایی بهره ،ترتوان نقش معناایی پاذیرنده و بو طور خاصباو همین دایال می

کو بل ،حا ال انضمام نیس تحویل دادن ها، ساایر این فعل ،شايص مقابل قائل شاد. برعکس

 دارد. از سوی دیگر، رو بین دو شيص اشارهشادن بنش ردوبدلبو خود بنش انتقال و  تحویل

تند ها متفاوت هسنیز در این نکتو با سایر فعل تاوان دادنو  باا دادن، بفاره دادنهایی مثل فعل

توان برخلاف معنی سرنمون در  نها معمواا  بو ضارر دهنده اس  بو این مسئلو را می« دادن»بو 

وای این امر اازاما  بو  ،ه اس معمواا  در سه  منافع گیرند« دادن»دانسا  چرا بو اگرچو « دادن»

های سک  دیگری بو گر یا دهنده متضرر شود. این موضو  در ساخ معنی  ن نیس  بو بنش

 تاوان دادنو بفاره دادن شاوند نیز قابل مشاهده خواهد بود. همچنین در این بيش بررسای می

ود این شباعث میتفاوت دیگری دارند و  ن نداشتن عنصر سوم یعنی هدف یا گیرنده اس  بو 

 ند.شناختی نیز بو حساب بیایروان هایدو بو  ورت استعاری نیز بو بار روند و در نتیجو بنش

بو در همین دستو قرار « دادن»های ساک  و مرب  تشکیل شده با گروه دیگری از سااخ 

 نها نیز فاعل  شاااناختی، در زیر  مده اسااا  بو درهای فیزیکی و روانگیرناد، یعنی بنشمی
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توان پذیرنده و در انتهای گر سرنمون و  غازگر سریان انرژی بوده و متمم را میدساتوری بنش

 سریان انرژی دانس :

خکر دادن، پیام دادن، پیغام دادن، مژده دادن، بشااارت دادن، ندا دادن، ساالام دادن، »
اس امم  دادن، اسایمیل دادن، پیا م  دادن، نامو دادن،فحش دادن، دشااانام دادن، علا

هشاادار دادن، تذبر دادن، اخطار دادن، شاارح دادن، توضاایح دادن، مِسااد دادن، دادن، 
دادن، شهادت دادن، گواهی  شنهادیپپاسخ دادن، سواب دادن، گزار  دادن، نظر دادن، 

دادن، فتوا دادن، درس دادن، یاد دادن،  موز  دادن، تعلیم دادن، مشااااوره دادن، ارائو 
فرانس دادن، پند دادن، اندرز دادن، دسااتور دادن، فرمان دادن، ساافار  دادن، دادن، بن

 «قول دادن، وعده دادن
اند همگی بو انوا  ميتلفی از ارتکاطات بین فردی چو هایی بو در این دسااتو قرار گرفتوفعل

س  بو هرگونو ارتکا  ورت نوشتاری اشاره دارند و مشيص ابو  اورت شافاهی و چو بو  

د حداقل ساو چیز اس : گوینده، مياط  و محتوای ارتکا  یا همان پیامی بو بین این دو نیازمن

: 7331؛ نیومن، 7313، 8)ردی 7مجرا ةاستعارتوان با توسو بو شاود. این مسئلو را میمی ردوبدل

( تکیین برد؛ بر اسااس این استعاره بو خود متشکل از 70-78: 7310؛ ایکاف و سانساون، 791

 های زبانی ررف هستندعکارت، سسم هستند ،ها )معانی(اندیشویعنی  ،ی مجزا اس سو استعاره

ها ها یا همان ررفها را در قاا  واژهتوان گف  بو گوینده اندیشومی، ارتکا  فرساتادن اس و 

ها ها را از قاا  این واژهفرستد بو این اندیشوای میگذاشاتو و از طری  مجرای زبان بو شنونده

در چنین  بنندهشااارب توان عنا ااار می ،بناد. باو همین ترتیا اساااتيراا برده و درک می

ان گوینده با یم 9نگاش  ینوع گونو تو ایف برد بورویدادهایی را با توسو بو این اساتعاره این

ونده یابد و شنمحتوای ارتکاطی یا همان پیام با سسامی بو انتقال می دهنده یا منکع وسود دارد و

 و پیام، مژده، خکر، ساالامروهایی مثل گیرنده یا هدف نگاشاا  اسااتعاری دارد. پس بنش نیز با

های شااوند. ااکتو ساااخ مواردی از این دساا  همچون سساامی قابل انتقال در نظر گرفتو می

ا ی  نهدهند وای در همواند همگی این ویژگی را نشان نمیدیگری بو در این دساتو قرار گرفتو

تواند بو  اااورت تصاااویر و اشااااره یابد حال این پیام میین دو نفر انتقال مینیز نوعی پیام ب
                                                           

1. conduit 

2. Reddy 

3. mapping 
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)علام (، نوشااتار )ایمیل( یا انوا  دیگری از ارتکا  بلامی بین افراد )هشاادار، تذبر( باشااد. با 

توان نتیجو گرف  بو برخی ارتکاطات بلامی بین افراد را می ،توساو بو  نچو تا اینجا گفتو شاااد

های توان در ساااخ زمانی دانساا . همین موضااو  را می-انتقال در بعد مکانیتوان نوعی می

درس دادن، یاد دادن،  موز  دادن، دستور اند همچون سک  دیگری بو در این دستو قرار گرفتو

و غیره نیز مشاااهده برد بو بو انتقال مفاهیم نسااکتا  انتزاعی  دادن، پیشاانهاد دادن، شااهادت دادن

توان یکی از موارد باربرد فعل سااانگین وسو بو  نچو تا اینجا گفتو شاااد، میاشااااره دارند. با ت

های سااککی مشاااهده برد بو بو ارتکاطات بین فردی اشاااره دارند و این را در ساااخ « دادن»

نگاش  استعاری  (1دانسا . شاکل )« دادن»ی ساک  شادن توان یکی از مسایرهامفهوم را می

ای بو در اینجا باید بدان اشااره شود این اس  نکتو دهد.ها را نشاان میموسود در این سااخ 

ونو گتوان اینوای این مساائلو را نمی ،اندها همگی در ی  دسااتو قرار گرفتوبو اگرچو این فعل

با  ادنخکر داند. برای مثال،  نها بر اساس سازوبارهای یکسان شکل گرفتو ةهمبرداش  برد بو 
نوعی فرایند وسود دارد بو در   موز  دادنساا  چرا بو در توان یکی دانرا نمی  موز  دادن

با  توان با توسو بو قیاسرا می ایمیل دادنو  پیام  دادنهایی مثل نیس  یا اینکو فعل خکر دادن

سود ها واین فعل ةهممشاااترک بین  ةنکتتکیین برد. وای  نامو دادنو  خکر دادنهایی مثل فعل

ا  عینی تواند باملدیگر اس  و این انتقال می ةنقطرو از ی  نقطو بو مفهوم انتقال و حرب  بنش

مفهومی همچون دانش بین دو  در  ن بو یاد دادنیا باملا  انتزاعی باشد مثل  نامو دادنباشاد مثل 

عی در مجرا بو نو ةتعاراستوان گف  بو می ،هایابد. پس در تکیین این ساخ شايص انتقال می

ها بر اساس قیاس با ها فعال اسا ، برخی ساخ در این سااخ « دادن»باربردهای بمتر عینی 

های ميتلف رویدادی نسکتا  مشابو هستند اند و برخی نیز  اورتهای موسود شاکل گرفتوفعل

 . اس دادنامپیام دادن، پیام  دادن، اسمثل 

 
 

 

 

 
 

 و ارتباطات بين فردي« دادن»زماني -نگاشت استعاري بعد مکاني -2شکل 

  
 

 

 شنونده گوینده
 محتوا
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 یباربردها یبرخبو در اس  ی دیگری استعاره( 8001، 7)بووچش ها سسام هستندحاا 

 ر مشاهده برد:یز یهاتوان  ن را در ساخ یو م فعال اس  «دادن»سک  

يم منبع انرژ –گر سرنمون/محرک محور )مرجع فاعل: کنش-شناختي دگرکنش فيزیکي / روان

 انرژي( ةگيرند -گر پذیر سرنمون/تجربهمرجع متمم: کنش

نیرو دادن، سااان دادن، قوت دادن، قاادرت دادن، انرژی دادن،  رامش دادن، قرار »

اطمینان دادن، تسااالی دادن، (، انس دادن، [یدادن ]بااربرد ادب  رامش یباو معندادن )
تسااکین دادن، داداری دادن، ااتیام دادن، شاافا دادن، حال دادن، بیف دادن، مزه دادن، 

 «اذت دادن،  فا دادن
بنند بو در  نها های زیر نیز رویدادهایی نسااکتا  مشااابهی را بیان میاز طرف دیگر، ساااخ 

بند وای تفاوت  نها در این  شااود تا گیرنده وضااعی  خا اای را تجربوگر موس   ن میبنش

ل بو باف    فعیبودن  یا انتزاعی ینیزان عی)ااکتو متری دارند ی عینیها سنکواس  بو این بنش

گر توان بنشو بو همین دایل میسرنمون مدنظر اس (  ینجا باربردهایدر ا یوا ،دارد یبساتگ

 شود:می دانس  بو موس  تغییر در وضعیتی خاص مسک یا  8عل را بو نوعی 

م منبع انرژي –گر سننرنمون/علت محور )مرجع فاعل: کنش-شننناختي دگرکنش فيزیکي / روان

 ي انرژي(گيرنده -گر پذیر سرنمون/تجربهمرجع متمم/مفعول: کنش

شاااتاب دادن، سااارع  دادن، ارتقا دادن، افزایش دادن، باهش دادن، تنزل دادن، »
دن، سامان دادن، ترتی  دادن، نظم دادن، فا لو دادن، سوخ دادن، سه  دادن، رون  دا

 ااورت دادن، شااکل دادن، فرم دادن، انجام دادن، پایان دادن، خاتمو دادن، رساامی  
 «دادن

ل حا اا ةنتیجبو احاظ نو  بنش و  ،اندهایی بو در این دو دسااتو قرار گرفتوفعل ،در واقع

 دستوری بیشتر گرایش بو نقشاول فاعل  ةدستای بو در بو گونو ؛شاده شاکاه  بسایاری دارند

 توانی دوم این گرایش بو سم  عل  اس  و این مسئلو را میمعنایی محرک دارد و در دساتو

 ش و نوینجا گرایمهم در ا ةنکت. فعل دانساا ناشاای از درسات ميتلف انتزا  در عنصاار پیش

                                                           

1. Kövecses 

2. cause 
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 رامش یا  دننیرو دادر  یفاعل دسااتوران محرک و عل  اساا ؛ بو عنوان نمونو، یز مطل  میتما
اما این بدان معنی نیساا  بو نتوان  ن را نوعی عل  نیز بو شاامار  ،دارد محرکش بو یگرا دادن

 یوا ،دیدهنده بو وسود   یاز سااو یکیزیبنش ف ةنتیجدر  تواندمی  رامشیا  نیروچرا بو  ؛ ورد

با این  رد.گذایم یروان یریرنده تسثین بنش بر گیا یجویاسااا  بو نت یبو  اااورت یش بلیگرا

در هر دو دسااتو عنصااری بو در انتهای سریان انرژی یا انتهای سریان بنش وسود دارد  ،وسود

شااود. این تسثیر همان رساایدن بو ی  وضااعی  مشاايص اساا  بو گر میمتسثر از عمل بنش

تواند مثلا  بو  اورت رسایدن بو  رامش یا رسیدن بو  خر چیزی )پایان دادن( باشد. در واقع می

عل  یا مسک   ةدهندنشانبیشتر  خر  ةدستهای ه در سااخ ها و بو ویژر این سااخ د« دادن»

ن، باهش دادهایی مثل گر اسا  و این مسئلو بو خصوص در فعلبودن فاعل دساتوری یا بنش
 و خاتمو دادننیز دانسااا (،  افزایش دادنتوان  نها را حا ااال قیاس با )بو ااکتو می تنزل دادن

 خورد.بیشتر بو چشم میمواردی از این دس  

های های دیگری نیز مشاهده برد بو از سهاتی با ساخ توان در سااخ مفهوم علی  را می

 کل دادنشهایی چون پیوستار فعل ةادامبااا مشابو هستند و شاید بتوان  نها را  ةدساتحاضار در 

 دانس :  ورت دادنو 

منبع انرژيم مرجع  –گر سننرنمون/علنت محور )مرجع فناعنل: کنش -کنش فيزیکي دگر

 (ي انرژيگيرنده -پذیر سرنمون متمم/مفعول: کنش

نقش دادن، طرح دادن، زیناا  دادن، پیچ دادن، تاااب دادن، فر دادن، بر  دادن، »
 «ترا  دادن، خرا  دادن، چاک دادن، سِر دادن

را بو عنوان فعلی برای بیان « دادن»وان تهای سااک  نیز همچنان میدر این دسااتو از ساااخ 

پذیر دانس . در واقع هم در این دستو و هم مفهوم علی  و ایجاد ی  وضعی  خاص در بنش

توان همراه با مفعول بو بار برد. این های سک  را میقکل، برخی از این سااخ  ةدساتهای فعل

ربرد سنگین این فعل دور شده و تا حد زیادی از مفهوم سارنمون با« دادن»بدان معنا اسا  بو 

ا ر پیچ دادنها را  ارفا  حا ل تربی  و انضمام دانس  و بو عنوان مثال توان این سااخ نمی

 در نظر گرف . پس در مو را پیچ دادنتوان بو عنوان بلکو می ،پیچ را بو مو دادننو بو  اااورت 

شود انجام عملی باعث میگر یا فاعل دساتوری با هایی باید گف  بو بنشمورد چنین سااخ 



 39                 ...           « دادن»ی موردی فعل سبک شدن فعل سنگین: مطالعه                سال دهم                

 

گف  بو  توانپذیر بو وسود  ید یا بو عکارت دیگر میبو تغییری در وضعی  ی  سسم یا بنش

وضاااعی   دارایپذیر یا گیرنده ابنون گر، بنشی بنش انجام شاااده از ساااوی بنشدر نتیجو

ون نم ن بوده اساا ؛ این امر ارتکا  مفهوم علی  با معنی ساار فاقدتر سدیدی اساا  بو پیش

توان بو را می« دادن»بین علی  و معنی سااارنمون  ةرابطبند. را باو خوبی روشااان می« دادن»

 نشان داد. (1)  ورت شکل
 

          

 

 

 
 

 
 

مفهوم عليت و ایجاد« دادن»مسير سبک شدن  -1شکل   
 

ثل م ییهافعلمشااابو با  ییبو احاظ ساااخ  معناز هسااتند بو ین یگریسااک  د یهاسااخ 

  یوضعشود یگر باعث من احاظ بو بنشیاز ا ره هساتندیو غ سارع  دادنرو/سان/شاتاب/ین

مقابل  رفطبر  یمنف یری  تسثین وضعیان تفاوت بو ید با ایمقابل بو وسود   طرفدر  یخا ا

 اند.قرار گرفتو یمتفاوت یها در دستون ساخ یل این دایدارد و بو هم

بع من – ، محرکگر سرنمون/علتمحور )مرجع فاعل: کنش -دگر يشناخت/ روان کنش فيزیکي

 (ي انرژيگيرنده - گر/تجربهپذیر سرنمونانرژيم مرجع متمم/مفعول: کنش

شااکنجو دادن، عذاب دادن،  زار دادن، دخ دادن، گرساانگی دادن، تشاانگی دادن، »

 «دادنگوشماای دادن، حرص دادن، غصو دادن، زسر دادن، زحم  دادن، دردسر 
زان یاگرچو بو احاظ م ،شدند ی  بررسینجا و در ارتکا  با مفهوم علیبو تا بو ا ییهاسااخ 

 یروسااتار، فاعل دسااتویپ ی  سااویبو در  ی ااورت بو ،رندیگیوسااتار قرار می  پیانتزا  در 

 گر نقشید یدهد )شاکنجو دادن، شتاب دادن( و در سویرا انجام م ینیگر بوده و بنش عبنش

باو فاعل ن اسااا  ین موارد ایا یمشاااترک هماو ینقطاو یوا ،محرک را دارد ) رامش دادن(

و قکلا  بشود ب ی  خا یوضع یا سسم مقابل دارایشود بو فرد یبا بنش خود باعث م یدستور

گیرنده  اح  یا 

 دارای سسم )ااف(

 دهنده

گیرنده دارای وضعی  

 )ااف(

گیرنده متحمل 

 وضعی  )ااف(
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را  دادن یگرساانگمثال،  ید؛ برا  شااوین وضااعیتر متحمل ایا در حاا  انتزاعی ن را نداشااتو 

ر   شاايص بیگرف  بو بو خاطر بنش  در نظر  یا وضااعی  حاا  یبو سز  یزیتوان چینم

 شود.یل میگر تحمیشيص د

را  ینساکتا  روشان ییمعنا یتوان رابطویشاود و میان میب «دادن»معمواا  با بو  یگریمفهوم د

توانمند »ا ی« اسازه دادن»مفهوم  ،وسو بردسسااا « دادن» یین مفهوم و سااااختاار معناین ایب

ر قابل مشاهده یز یها ن در ساخ  یهااس  بو نمونو یانجام بار یمقابل برا طرف« سااختن

 هستند:

 منبع انرژيم مرجع – گر سرنمونکنشمحور )مرجع فاعل:  -شناختي دگرکنش فيزیکي / روان

 ي انرژي(گيرنده - رندهیپذپذیر سرنمون/متمم/مفعول: کنش

ار دادن، یدان دادن، شااارب  دادن، اختیمرخصااا  دادن، اذن دادن، اسازه دادن، »
ر   دادن، فدور دادن، ، راه دادن، ، مجوز دادنح  دادنرضاای  دادن، وباا  دادن، 

 «امکان دادن، احتمال دادن، مهل  دادن، زمان دادن

ن یبو ا ؛بااا قابل مشااهده اس  یهااز سااخ  یدر برخ یمفهوم بنترل تا حدود ییرد معنا

داشاتن بنترل بر  ن باشد و بنترل  یبو معن یتواند بو طور ضامنیم یزیداشاتن چ اورت بو 

 ریپذمکانابنترل  اس  بو بدون یقادر بو انجام بارفرد  ن باشد بو  یتواند بو معنیز میداشتن ن

تن امکان داش یاس  بو بو و ین معنیبو ادهد یم یرا بو بس یزیبو فرد چ یسا . پس زمانین

تر قادر بو انجام  ن شیساااازد بو پیم یرا قادر بو انجام بار یا ویدهاد یرا م یزیبنترل بر چ

فعل مفهوم اسازه شیبو خود پ اسازه/اذن/رخص /فر  /ح  دادنمثل  ییهافعل نکوده اسا .

ن حال یبا ام هسااتند. ین مفاهیبا ا« دادن» ییارتکا  معنا ةدهندنشااانبند یان میرا ب یا توانمندی

امکان/احتمال دادن  یهامفهوم انتقال بنترل و فعل ةدهندنشان دان/راه/دور دادنیممثل  ییهافعل

 دهند.یداد را نشان می  رویوقو   یتوانمند
 

 

 
 

 )ااف(
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 )ب(
 

«يتوانمند ساز»و « اجازه دادن»در مفهوم « دادن» يطرحواره -4شکل   
 

ون چ یمیمفاهبو اشتراک گذاشتن  یرو بو معندهد بو انتقال بنشینشاان م ااف( 1شاکل )

ن یچن انتقال یعنیئلو ن مسیرنده اس  و ایر موارد مشابو با گیو سا اریاسازه، فر ا ، ح ، اخت

سازد بلکو  رفا   نها را با یس  بو دهنده خود را نسک  بو  نها محروم می ن ن یبو معن یموارد

ده و دهنبنترل ةحیطل ین دایو بو هم (شرب  دادنبارز  ن  ةنمونگذارد )یرنده بو اشاتراک میگ

را  دادناحتمالل مث یب( موارد 1شکل ) سام  راسا  ادغام شده اس . ةطرحواررنده در یگ

 نجایاساا  )در ا یفرضاا یچرا بو امر رو نداشااتوبر بنش یبو دهنده خود بنترادهد ینشااان م

 دهد.یرنده( نسک  می)گ یادهی ن را بو پد یا فاعل دستوریدهنده  یوا ،(امکانا ی احتمال

ا دهنده خارا ی بنترل فاعل یطویرو از حرد، بنشیگی اااورت م« دادن»بو بنش  یزماان

اند تومی ،بنترل یطویخروا از ح یعنی این موضااو شااود. یرنده میگبنترل ةحیطشااده و وارد 

 عنیبلکو بو م ،نو بو معنی واگذار بردن« دادن»های سککی باشد بو در  ن ای برای ساخ انگیزه

 ن  تواند متضمنیبنترل م ةحیطخروا از گر یبو عکارت دده باشاد. یپد  ی« رهور»ا ی« تظاهر»

 دهند:ین مفهوم را نشان میر ایسک  ز یهاساخ واقع شود. د یرو در معرض دبو بنشباشد 

منبع انرژيم ]مرجع متمم:  –گر سننرنمونمحور[ )مرجع فناعنل: کنش-فيزیکي ]دگر کنش 

 ي انرژي[(گيرنده -پذیر سرنمون/پذیرنده کنش

بيار دادن،  اادا دادن، بر  دادن، گل بیرون دادن، رنگ دادن، بو دادن، نم دادن، »

ش ی، نشاااان دادن، نمادادن، بار دادندادن، میوه دادن، شاااکوفو دادن، ثمر دادن، نتیجو 
 «دادن، بروز دادن

ها ن سااخ ین اسا  بو ایدر ا« دادن»ساک   یهاگر سااخ یبااا با د یهاتفاوت سااخ 

نترل ب ةحیطسااتند و تنها مفهوم انتقال و خروا از یرنده نیگ یعنیازمند عنصاار سااوم یعمدتا  ن

 توانندیبو م ش دادنینماو  نشان دادنر از یها برسساتو شده اس  )بو غن نمونویاسا  بو در ا
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( نشان 1) در شکل یاتوان بو  اورت طرحوارهین مسائلو را میا .(ا بدون متمم باشاندیهمراه 

 داد.
 

 

 

 

«تظاهر، ظهور» يبه معن« دادن» -8شکل   

 يريگجهي. نت2

ا هسااتند بو ب یسااکک یهااز ساااخ  یتنها بيشاا ،شاادند ینجا بررساایبو تا بو ا ییهانمونو

واند تی  فعل میسک   یباربردهاموارد نشان دادند بو ن ین حال ایبا ااند. ل شدهیتشک« دادن»

و توان با توسو بیرا م «یفردبینارتکاطات »مفهوم  داشاااتو باشاااد. یباملا  شاااناخت ییهازهیانگ

ارتکا   « یعل»ن برد. ییمجرا تک ةاستعارارتکا  و  ةدهندتشاکیلن عنا ار یب یاساتعارنگاشا  

شود یم بو انتقال سسم باعث یابو گونو ؛رنده داردیبنترل گ یطویانتقال سسم بو حبا  یمیمستق

رنده  ن را تجربو یگشود ی  باعث می  وضعی ن سسم شود و دادنِ  یا دارایرنده  ااح  یگ

 یرسچرا بو بر ؛ن مقااو در مفهوم عام خود بو بار رفتوی  در ایااکتو علا متحمل  ن شود. یبرده 

اف  یدر ةواسطبو  یزیبر چ دا بردنیپبنترل . گنجدین مقال نمیسک  در ا یهاتر سااخ  یدق

ا ی« تظاهر»باااخره مفهوم ل اسااا . یدخ« یتوانمند»ا ی« اسازه»مفهوم  یریگز در شاااکلین ن 

اس   یرو مفهومین ییایپوبنترل مرتکط اسا .  یطویرو از حده با خروا بنشی  پدی« رهور»

محور را  -دگر یهابنش یبو همگ یها حفظ شااده اساا  بو  ااورتنمونو یکا  در همویبو تقر

د وسو یمياطکز بو ینو غیره  بروز دادن، بیرون دادنمثال  ییهاادر فعال یبنناد و حتیان میاب

 یهاشااتر ساااخ ین بیهمچنرون اساا . یا دهنده بو ساام  بی یندارد سه  بنش از منکع انرژ

 یو  خنثن موضیا نسک  بو ایمقابل بوده  طرفشتر در سه  منفع  یب« دادن»سک  متشکل از 

 رنده( بویبر گ یر منفی)تسث یمنف میان مفاهیب یبرا« دادن»دارد بو وسود  یهساااتند و موارد اندب

ن در یفعل سااانگ ییبر حفظ سااااختار معنا یدییتواند تسیز مین موضاااو  نیبار رفتو اسااا . ا

ن یدر ا« دادن»ل شده با یسک  تشک یهاساخ  ینکو تمامیرغم ایعلساک  باشد.  یهاسااخ 

ک  فعل س ین معانییاز  ن هستند بو در تک یموسود حاب یهانمونو یوا ،اندنشده یمقااو بررسا
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فعل  ییز در نظر گرفتن ساختار معنایو ن یشناخت یشاناسیفاده از چارچوب معنتوان با اساتیم

را  یايتوین و سااک  روابط روشاان و انگیفعل ساانگ یعنین دو یان ایم یادین تا حد زیساانگ

و بو  ورت خلا توان یرا م« دادن»ر سک  شدن یمس یا بو عکارتین روابط یا وسو برد.سسا 

 حاضر ةمقااهدف ن اس  بو ید بدان اشاره شود ایبو در  خر با یانکتو ( نشان داد.3)در شکل 

ا یرنده، یبنترل دهنده و گ ةحیطان یز مینو  استعاره، تماسک  بر اساس  یهاساخ  یبنددساتو

ک  س ینشاان دادن نحوه یبلکو هدف ا ال ،نکوده اسا  یو انتزاع ینیع ین باربردهایز بیتما

از  یریگگوناگون با بهره یها یدر موقع ،فعل سااانگینمناد با و ارتکاا  نظاام« دادن»شااادن 

ن سااازوبارها باعث بو وسود  مدن یساا  بو این ین بدان معنیاساا . ا یشااناخت یسااازوبارها

. مایندها بم  ندهین پدییتوانند در تکیم یین سازوبارهایبلکو چن ،شوندیسک  م یهاسااخ 

 یده گرفتن سازوبارهایسازوبار منجر بو ناد  ی ةواساطها بو داده ین برخییگر تکید یاز ساو

گر برسساااتو اسااا  بو عنوان یش از موارد دیداد بی  رویبلکو تنها  نچو در  ،شاااودیگر نمید

 ةحیطسازه دادن، مفهوم وارد بردن بو عنوان شااده اساا . بو عنوان نمونو در ا یسااازوبار ا اال

واند تیز مین «ا سسام هستندهحاا » ةاساتعاربو  یدرحاا ،رنده برسساتو شاده اسا یبنترل گ

تواند یم ن استعارهیا ةواسطاشاره دارد و بو  ینسکتا  انتزاع یتیچرا بو اسازه بو وضع ؛ل باشدیدخ

 ةاامقدارند بو در  یادهیچیپ ین ساااازوبارها ارتکاطات درونیدر واقع ارنده منتقل شاااود. یبو گ

 یهااخ س یتر برابرسستو یشناخت یو بمکود فضا تنها سازوبارها یسازحاضر بو منظور ساده

 سک  ميتلف عنوان شده اس .

 
 

 «دادن»ن ير سبک شدن فعل سنگيمس -9شکل 
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