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  چکیده
گیرند که ،  اصطالحات، آن دسته از واحدهاي زبانی را در بر می)273:2002( 4و پوالم 3هادلستونبر اساس 

شان در صورت کاربرد دهندهی که اجزاي تشکیلاز مجموع معان تر از یک واژه دارند و معناي آنبزرگهویتی 
مطالعات، ثبات رفتار نحوي و عدم امکان ایجاد  در پیشینه. شودحاصل نمی کنندتنها با خود حمل می

برخی از مطالعات در وجود با این. استهاي اصطالحات معرفی شدههاي متفاوت نحوي از ویژگیصورت
ي هاي زبانی بر مبناو این سازهشود می موضعی مدرج فرض ،زایایی نحوي اصطالحاتشناختی زبان

نحوي را بدون تغییر در معناي  رفتار یردرجات متفاوتی از تغیهاي منحصر به فرد معنایی خود، ویژگی
  6و نایاك 5بر اساس  آراء گیبس تا سعی بر آن استدر این مقاله . گذارنداصطالحی خود به نمایش می

هاي چگونه برخی از گروهداده شود که و نشان حوي افعال اصطالحی زبان فارسی واکاوي زایایی ن) 1989(
که  درحالیاست فعلی اصطالحی این زبان علیرغم تغییرات نحوي، معناي اصطالحی خود را حفظ نموده 

قصد بر این است تا آن دسته از چنین هم. شوندنحوي نمیبرخی دیگر بدون تغییر معنایی دستخوش تغییر 
 .شودهاي فعلی دارند مشخص که بیشترین و کمترین تأثیر را بر معناي اصطالحی این گروه تغییرات نحوي

مانند درج قید (هاي نحوي تغییر رفتارشناختی و بر اساس شناسیزبان بدین منظور، افعال اصطالحی از منظر
نتایج  .شودمیبررسی ) سازيمجهولهاي اسمی و نیز فرآیند به عبارتعال اصطالحی و صفت، تبدیل اف

هاي سازنده آن تا حد زیادي به درك معناي مولفهکه آن دسته از افعال اصطالحی که دهد میتحقیق نشان 
  در تغییرات نحوي دچار تغییرات معنایی ) خودآشکارسازها(کنند اصطالحی آنها کمک می

ارتباط  آن ن معناي اصطالحی و اجزاي سازندهکه دسته دیگر افعال اصطالحی که میا درحالی شوند،نمی
از زایایی نحوي برخوردار نیستند و در خالل تغییرات نحوي، ) غیرخودآشکارسازها( یستیک به یک برقرار ن

 . کنندتجربه میاي را تغییرات معنایی گسترده
  شناختی، افعال اصطالحی، خود آشکارساز، غیرخودآشکارسازشناسی زبان :کلیدي هايواژه
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  مقدمه - 1

اصطالح را ) 2005( 1وکاچووا. اندشناسان، تعاریف متفاوتی از عبارات و یا افعال اصطالحی ارائه نمودهزبان
 تشکیل اجزاي مجموع معناي کند که حاوي یک کلمه یا بیشتر است و معناي آن باعبارتی قلمداد می

 آنکه معناي شفاف اند ايتیره مقوالت ،اصطالحات) 1994( و دیگران2از منظر نانبرگ. دارد تفاوت دهنده
ارتباط مستقیمی با درك کرد، بلکه معناي مجموع اجزاي سازنده آنها  هاي آنتوان از طریق مولفهرا نمی
-مشابه نانبرگ ارائه می نیز که تعریفی )1998(3مون. شوددارد که به نمایش گذارده میاي کنایه معانی

با . اندشمارد که به لحاظ معنایی تیره و استعاريها برمیاي از عبارتهاي اصطالحی را دستهدهد، عبارت
 کنند کهعناصر زبان یاد می از غیرعادي شناسان از اصطالح به عنوان ترکیبیبرخی از زباناین حال 

، )2003( 6به باور الوال). 2000بیلکوا،  ؛1998 5فیلیپک و 4بیلکوا(است  معیوب ساختاري لحاظ به معموالً
باید  دشته باشد وجود تفاوت است، آنچه مدنظر و شودمی گفته آنچه میان ،آن در که را ، عباراتی)2003(

 مجازي معنی که شناسان اصطالح عباراتی استاز دیدگاه برخی دیگر از زبانطالح نامید، با این وجود اص
، 9کاتینگ و نایاك گیبس، ؛2008، 8تیتون و7 لیبن(دارد  تفاوت آندهنده  تشکیل اجزاي معنی با آن

  ). 1999، 12کانین و تیتون و 1978؛ نانبرگ، 1991، 11گالکزبرگ و 10کاکسیاري ؛1989
 است، مطالعهنجام رسیدهمعناشناسی اصطالحات به ا ر حوزهاي که دهاي گستردهعلیرغم پژوهش

رین مطالعات تیکی از مهم. است عناصر زبانی کمتر مورد توجه قرار گرفتههاي نحوي این رفتارتغییر در 
قید و  و صفت درج با تمرکز بر سه معیار نحوي یعنیاست که ) 1989(گیبس و نایاك  در این حوزه، مقاله

انگلیسی را مورد هاي اصطالحی در زبان سازي، معماري نحوي ساختاسم و سازيمجهول فرآیندهاي
است که حضور برخی تغییرات نحوي با حفظ معناي  و از این رهگذر نشان داده قرار دادواکاوي 

 ، ابتدا اصطالحات به دو دسته)1989(در پژوهش گیبس و نایاك . ها امکان پذیر استاصطالحی ساخت
هاي سازنده آن اي آن از طریق مؤلفهیعنی اصطالحاتی که معناي کنایه 13اصطالحات خود آشکارساز

به اجزاي  توان با توجهیا اصطالحاتی که نمی 14بل تشخیص است و اصطالحات غیرخود آشکارسازقا
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یک از دو  تقسیم شده و سپس آزمون تغییرات نحوي بر هر ،اي آن را دریافتسازنده آن معناي کنایه
  .است دسته به طور جداگانه به انجام رسیده و نتایج مورد تحلیل قرار گرفته

سعی بر آن است تا افعال  پژوهش حاضردر ، )1989(بر همین اساس و پیرو پژوهش گیبس و نایاك 
شناختی و بر مبناي تاثیر تغییر رفتار ساختاري بر عملکرد شناسیاز منظر زباناصطالحی زبان فارسی 

اصطالحی زبان  بندي دوگانه افعالاین مقاله پس از تقسیمدر در واقع . ها بررسی شودنایی این ساختمع
خودآشکارساز و  پذیري معنایی به دو دستهترکیب فارسی بر مبناي معیار خودآشکارسازي یا

  :شودته، به سواالت زیر پاسخ داده میغیرخودآشکارساز و اعمال تغییرات نحوي بر هر دو دس
 و قید و صفت درج شامل( آیا معناي  افعال اصطالحی در خالل تغییر رفتارهاي نحوي ساخت  -1

شود یا ، دستخوش تغییر می)اسمی ازي و جانشینی ضمیر به جاي هستهسسازي، اسممجهول فرآیندهاي
  ماند؟ثابت باقی می

خود آشکارسازها و یا غیر (در صورت تغییر معناي اصطالحی، کدام دسته از افعال اصطالحی در زبان فارسی  - 2
 کنند؟تغییرات معنایی کمتري را تجربه میبه هنگام تغییر رفتار نحوي، ) خود آشکارسازها

دانشجوي مقطع  90شده در میان روش انجام این پژوهش، میدانی و بر اساس پرسشنامه توزیع
 ویان مذکور خواسته شد که ابتدابدین منظور از دانشج. است کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بوده

ساز و غیرخودآشکارساز تقسیم دسته خودآشکار زبانی خود به دو اساس شم هاي اصطالحی را برساخت
دلیل انتخاب . هاي بعدي مورد استفاده قرار دهنداصطالحات هر دسته را براي آزمون سپس و نمایند

یکی از پژوهشگران پژوهش حاضر،  مشهد در این پژوهش این بود که دانشجویان دانشگاه فردوسی 
دانشجویان مذکور . انشجویان این دانشگاه داشته استتري به دبومی شهر مشهد بوده و دسترسی آسان

هاي دانشگاهی و بوده و با اکثر اصطالحات در محیطهمه بومی فارسی و یا به اصطالح فارسی زبان 
  . اندغیردانشگاهی برخورد داشته

در  هاي اصطالحیانتخاب ساخترسد آن است که نظر می جا ذکر آن ضروري بهاي که در ایننکته 
مانند (و از بررسی عبارات اصطالحی فاقد فعل محدود » افعال اصطالحی« به ساختتنها  پژوهش حاضر
-چشم) مانند چوب خدا صدا ندارد(ها که از ساخت ثابت نحوي برخوردارند المثلو یا ضرب) آفتاب لب بام

 افعالی درافعال اصطالحی در این پژوهش، ) 1373(زاده طبیب بر اساس تحقیق. استشده پوشی 
از ) 2کنند فعل در جمله عمل می ، به عنوان یک کل واحد با مقولهاز نظر نقشی) 1 اندکهشدهنظرگرفته 

هاي مشخص نحوي و ساخت داراي عناصردوم اند و تشکیل شدهنظر ساختی، اوالً از بیش از دو کلمه 
وم که از معناي تک آورند بدین مفهاز نظر معنایی نه تنها یک کلیت معنایی پدید می) 3معینی هستند و 
و غیرصریح ، اصطالحی 1برد بلکه داراي معنایی مجازي توان پی به معناي کل آننمی تک عناصر آن

یک فعل اصطالحی، مفهوم صریح هیچ یک از اجزا مدنظر  این بدین معنی است که در معناي. است
که معناي کل آن  »گل کاشتن«عل اصطالحی براي مثال ف. گرددو یا به ذهن شنونده متبادر نمی نیست

در تکوین » کاشتن«و » گل«آن یعنی  یک از اجزاي تشکیل دهنده و معناي هیچ نیست» کاشتن گل« 
                                                
1- figurative 
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از این رو افعال مرکب دو جزئی که . نقشی ندارند» انجام یک امر درخشان«معناي اصطالحی آن یعنی 
مانند (گردد تبادر میمعناي کل فعل مرکب به ذهن م شان درحداقل معناي یکی از اجزاي تشکیل دهنده

هاي این پژوهش کنارگذارده از مجموع داده) زمین خوردن، درد کشیدن، تلفن زدن و جز آن افعال مرکب
  . اندشده

 پیشینه پژوهش  - 2
ساختار کند به دلیل به آن عبارت فعلی اطالق می) 1366(افعال اصطالحی یا آنچه دکتر خانلري  مقوله

اي چالش برانگیز براي پژوهشگران زبان و ویژه و منحصر به فرد و نیز بسامد باال، همواره به عنوان مقوله
هاي مختلفی در خصوص تعریف گذشته تعاریف و دیدگاه در چند دهه. شناسی مطرح بوده استزبان

در زبان فارسی ارائه شده  هاي میان افعال اصطالحیها و شباهتفعل اصطالحی و همچنین تفاوت مقوله
  .است

. اندبندي کردهدر این راستا دستورنویسان فارسی، افعال اصطالحی را به طرق مختلفی تعریف و دسته
با این وجود نه تنها مرز مشخصی میان افعال مرکب و افعال اصطالحی ترسیم نکرده و در بسیاري از 

اند ساختارهاي فعلی بیش از یک واژه استفاده نموده براي اشاره به کلیه» فعل مرکب« موارد از عنوان
) 1373( زاده بیطب. اندها را نیز مورد مطالعه قرار ندادهبلکه امکان تغییر رفتارهاي نحوي این ساخت

 لیاو نسبت به تحل لیاما چند نکته متفاوت در تحلاست،   گذاشته يخانلر لیتحل يخود را بر مبنا لیتحل
اسم (شود  لیتبد یکه به ساخت ربط یدر صورت» کردن+ صفت  ایاسم « رهیزنج) 1وجود دارد  يخانلر

 یبند متمم کی »یفعل ربط + صفت/اسم«موارد  یدر برخ) 2 ستی، فعل مرکب ن)بودن+ صفت  ای
 مرکب به شمار آورد مانند آگاه بودن، منکر بودن، یرا فعل ربط رهیزنج نیا دیصورت با نیدر ا. ردیگ یم

 نیدارد و در ا یاصطالح يمعنا» شدن/کردن+ صفت /اسم« رهیزنج یگاه) 3بودن  دیباعث شدن، ام
واژگان  ،یافعال اصطالح يبنددسته يبرا يو. شدن کیزرد کردن، بار مانند صورت فعل مرکب است

و  ییواژگان را از منظر معنا نیو بعد ا کندیم يبند میتقس »هیکنا«و » لغت«زبان را در کل به دو بخش 
افعال  زاده بیافعال، طب يبند میدر تقس). 1373 زاده، بیطب( سازدیجدا م يدستور تیو هو ينحو

او در ادامه ). 1373 زاده، بیطب( کندیم میتقس یو اصطالح ببه دو دسته مرک یرا از نظر ساخت یگروه
 انیو ب کندیم يبند میو لغت تقس هیبه دو دسته کنا زین ییافعال مرکب را از نظر معنا يبند میتقس نیا
 در مرکب فعل مقاله در) 1384(طباطبایی . رندیگیقرار م هیکالً در دسته کنا یافعال اصطالح داردیم

کند و در نهایت هاي آن با افعال ساده اشاره میبه مقوله دسته بندي افعال مرکب و تفاوت فارسی زبان
او معیار نخست را بر این مبنا . دهدها ارائه میفعل مرکب از انواع دیگر فعلشخیص سه معیار براي ت

فعل (و قسمت دوم ) اسم، صفت یا قید(گذارد که در گروه فعلی معناي کل فعل از ترکیب قسمت اول می
» اش استمعناي فعل سرجمع معانی اجزاي سازنده«آید، لذا در گروه فعلی به دست می) بسیط

قسمت غیرفعلی (همراه «هاي مرکب بار معنایی بیشتر بر دوش به اعتقاد وي در فعل). 1384طباطبائی،(
از معناي اصلی » همکرد«؛ چرا که در چنین ترکیباتی »)قسمت فعلی(همکرد «است و نه » )فعل مرکب
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و کامالً مشخص «که در گروه فعلی، فعل مورد نظر معناي دارد او همچنین بیان می. شودخود خارج می
  ). همان(دارد » ايغیراستعاره

بر این اساس است که اگر در ساختمان فعل مرکب متشکل از یک اسم، قید، ) 1384(معیار دوم طباطبائی 
نظر فعل مرکب است و نه گروه فعلی؛ براي  باشد، ترکیب مد» مفعول رائی«صفت و فعل متعددي نیاز به یک 

مفعول بی نشانه » جارو«توان ادعا کرد که در این جمله نمی. بگیریدرا در نظر » اتاق را جارو کردم«مثال جمله 
توان با هم کند مفعول بی نشانه و مفعول رائی را نمیمبناي آنچه طباطبائی بیان می است زیرا بر» کردن«فعل 

مقوله از تغییر «معیار سوم طباطبائی براي تشخیص فعل مرکب از گروه فعلی ).  همان(در یک جمله استفاده کرد 
از یک اسم و یک » همکرد«و » همراه«بدین معنا که اگر در ترکیب ). همان(» ل متعددي به فعل الزم استفع

فعل متعددي استفاده شده باشد و این ترکیب در کل به مفعولی احتیاج نداشته باشد ترکیب حاصله فعل مرکب 
  .است
ناپذیر بوده است که اصطالحات ترکیبهاي مدید فرض بر این در زبان انگلیسی نیز براي مدت 

 2، کتز 1970 ،1 یزرفر(شوندشان تعیین نمیهاي سازندههستند یا به عبارتی معناي آنها با توجه به مولفه
که معانی  شودشناسی اذعان میاین دیدگاه از زباندر ). 1985،1980 4چامسکی، 1976  3نگریهر، 1973

فهرست زبانی و به مانند دیگر واژگانِ  مستقیماً از واژگان ذهنی کاربرهاي اصطالحی اي عبارتاستعاره
توان چنین نتیجه گرفت که از این رو، طبق تعاریف فوق می. گیرندت میشده در فرهنگ لغت، نشأ

هاي سازنده آن و توان میان مولفهاصطالحات با دیگر مقوالت زبانی از این منظر متفاوت است که نمی
کالرك و کالرك، از جمله (با این وجود، برخی از زبان شناسان . طالح ارتباطی برقرار کردمعناي کلی اص

 1989؛ گیبس، نایاك و کاتینگ،1989  ،؛ گیبس، نایاك، بولتون و کپل1989گیبس و نایاك، ، 1977
این دیدگاه را زیر سوال ) 1999؛ تیتون و کانین، 1999و گیبس  5، هامبلین 1994نانبرگ، ساگ و واسو، 

ورد که چرا تواند دلیل بیاآورند که این دیدگاه سنتی نمیبردند و در حمایت از این انتقاد استدالل می
به عبارت دیگر منظور از زایا . و برخی دیگر از چنین ویژگی برخوردار نیستندبرخی اصطالحات زایاتراند 

بدین . شودات نحوي است که بر آنها اعمال میاینجا ظرفیت افعال اصطالحی در مواجه با تغییر بودن در
سازي تا چه اندازه اسم معنا که در هنگام درج قید و صفت به این افعال یا در هنگام مجهول کردن و یا

  . اي خود را حفظ نمایندتوانند معناي کنایهمی
شامل اصطالحات بخش پذیر ( اصطالحات از گروهی به بررسی در پژوهش خود، ابتدا) 2013(ماهر 

 با جداگانه طور به پردازد و سپس اصطالحات مذکور راو ساختاري می با تنوعات نحوي) و بخش ناپذیر
 .دهدمورد کنکاش قرار می) مجهول سازي کلمه، جایگزینی نوع دو صفت، درج( تغییر نحوي اعمال سه

                                                
1- Fraser, B. 
2- Katz, J. 
3- Heringer, J. 
4- Chomsky, N. 
5- Hamblin, J.L. 
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که دانش قبلی سخنوران یک زبان تاثیري بر پذیرش و موجه دانستن تغییرات دهد نتایج تحقیق نشان می
  .گذاردهاي اصطالحی نمیاعمال شده بر ساخت

- در زبان انگلیسی به بررسی دیدگاهشناسی شناختی نیز پردازان زبانن و نظریهدر همین راستا محققا
ها اند و طیف وسیعی از پژوهشهص اصطالحات زبان انگلیسی پرداختخصو شناسی درهاي مختلف زبان

اشاره نمود ) 1989(توان به ریموند و همکاران در این میان می. اندو مطالعات را در این زمینه انجام داده
کنند و در سه اشاره می اصطالح پردازش در معنایی تجزیه یا تحلیل پذیري نقش که در مطالعه خود به

دهند آنها در روند آزمایشات مذکور نشان می .دهندواکاوي قرار می آزمایش جداگانه این فرآیندها را مورد
هاي توان از روي مولفهیا غیرخودآشکارساز یعنی اصطالحاتی که نمی( 1ترکیب ناپذیر که اصطالحات
 ودآشکارسازیا خ( 2پذیرتر از اصطالحات ترکیبآهسته )اي آن پی بردآن به معناي استعاره تشکیل دهنده

) برد یآن پ يااستعاره يآن به معنا دهنده لیتشک يهامولفه ياز رو توانیکه م یالحاتاصط یعنی
هاي این یافته حال، این با .ادبی برخوردارند زبان مشابه بنديترکیب شوند و نیز از روشپردازش می

- تحت معانی لزوماً اصطالحی، عبارات این درك پژوهش حاکی از این حقیقت است که گویشوران، براي
اثر بسامد باالي کاربرد به  ناخودآگاه و در کنند بلکه بسیارنمی تحلیل و تجزیه را اصطالحات اللفظی

توان است می مطالعاتی که در این زمینه انجام شده با توجه به مجموعه .برندمیپی  معناي مجازي آنها
  . استبندي مشخص و معینی  اذعان داشت که افعال اصطالحی در زبان انگلیسی داراي دسته

  چارچوب پژوهش - 3
 زایایی افعال اصطالحی به طور خاصبررسی این نکته بود که ) 1989(هدف از پژوهش گیبس و نایاك 

که افعال اصطالحی خودآشکارساز نسبت به افعال  دادندنشان  آنها. استهاي سازنده آن مرتبط با مولفه
توان تغییرات نحوي مانند درج قید و صفت و بدین معنا که می. اصطالحی غیرخودآشکارساز زایاتر هستند

  . سازي را تا حدودي بدون تغییر معنا برافعال اصطالحی خود آشکارساز اعمال نمودسازي و اسممجهول
سازي دریافتند که برخی تغییرات نحوي از جمله درج قید و مجهولآنها با انجام چندین آزمایش 
. گذاردنحوي افعال اصطالحی می سازي کمترین تاثیر را بر تغییر رفتاربیشترین تأثیر و درج صفت و اسم

و  4، گتس3از اصطالحات خودآشکارساز و غیرخودآشکارسازي که قبال توسط بوتنر در پژوهش اول آنها
در آزمایش . کردندبه عنوان افعال خودآشکارساز و غیرخودآشکارساز مشخص شده بودند استفاده  5مککاي

تا زایایی افعال اصطالحی خودآشکارساز و  کردندآزمایش دوم نیز از افعال اصطالحی آزمایش اول استفاده 
ام این کار به منظور انج. سازي و اسم سازي بررسی نمایندارساز را با درج قید، صفت، مجهولغیرخودآشک

چند نمونه از افعال اصطالحی خودآشکارساز و غیرخودآشکارساز را در جمالتی به کار بردند و تغییرات 

                                                
1- Non-decomposable 
2- compassable 
3- Boatner 
4- Gates  
5- Makkai 
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در آزمایش سوم نیز به . نحوي که در باال ذکر شد را بر این افعال اصطالحی در جمالت اعمال کردند
  .  ی آن بررسی کردندهمین ترتیب تغییر رفتار نحوي را با جایگزینی ضمیر به جاي هسته اسم

برداري از آراء و روش پژوهش و آزمون سازي گیبس و بر این اساس در این مقاله برآنیم تا با الگو
افعال اصطالحی زبان فارسی را پس از تقسیم به دو گروه خودآشکارساز و ) 1989(نایاك 

تا چه اندازه افعال  غیرخودآشکارساز به لحاظ رفتارهاي نحوي مورد واکاوي قرار دهیم و دریابیم
  .شونداصطالحی هر دو دسته در راستاي تغییرات نحوي دستخوش اختالالت معنایی می

  
 روش انجام پژوهش - 4

رفتارهاي نحوي افعال اصطالحی زبان فارسی و معناي  در این مقاله به منظور تعیین ارتباط میان تغییر
سه آزمون ) 1989(اساس آراء گیبس و نایاك شناختی و بر شناسیاصطالحی این افعال از منظر زبان

، )1378(نجفی فعل اصطالحی برگرفته از  5000ها ابتدا از میانبراي انجام این آزمون. انجام گرفت
پژوهش، اشاره به  نیدر ا یمنظور از تصادف(تصادفی انتخاب شد ه طورباصطالح  100 ، )1372(شکورزاده 

 ییحوزه معنا اینوع واژگان، بسامد کاربرد  لیاز قب ياشده نییاز قبل تع اریمع چیکه ه استنکته  نیا
خودآشکارساز و  ندي اصطالحات به دو دستهب، سپس براي دسته)مد نظر پژوهشگران نبود یمشخص

فعل اصطالحی به شرکت کنندگان در آزمون  100حاوي  ايپرسشنامه رخود آشکارساز، آنها را در قالبغی
زبانی خود تعیین کنند کدام یک از اصطالحات در دسته خود آشکارساز و کدام  تا بر اساس شم ارائه شد

  . گیرنددر دسته غیرخودآشکارساز قرار می یک
پس از بررسی و دسته بندي اصطالحات، آنها را در سه آزمون دیگر نیز مورد استفاده قرار دادیم که 

 این اياصطالحی و کنایه معنايذکر است که الزم به  .به تفضیل در ادامه درباره آنها بحث خواهیم کرد
در  براي افزایش دقت پژوهش،. گردید اخذ) 1372( شکورزاده و) 1378( نجفی نیز از اصطالحی افعال

 و اصطالحی فعل خود آنها از یکی در که را ايجمله دو تا شد خواسته دانشجویان ، از3و  2هاي آزمون
 تا بگیرند که تصمیم سپس و بخوانند دقت استفاده قرار گرفته بود بهمورد   آن ايکنایه معناي دیگري در
. است بوده تاثیرگذار آنها اصطالحی معناي بر تغییرات نحوي اعمال شده در هر مرحله از آزمون اندازه چه
 کمترین دچار نحوي رفتار تغییر با اصطالحی معناي فعل اگر ها درخواست گردید کهاز آن منظور همین به

 .بگیرند نظر در اصطالحی فعل هر براي را 7 تا 0 بین اينمره است، به ترتیب شده بیشترین تغییرات و یا
مراحل  دهد، لذا کلیهحاضر را تشکیل میچارچوب پژوهش ) 1998(گیبس و نایاك  عهجا که مطالاز آن

  .است به انجام رسیده آنانآزمون مشابه روش 
  

  یک آزمون شماره - 1 -4
افعال اصطالحی خود  بندي افعال اصطالحی به دو دسته یک به منظور بررسی تقسیم شمارهآزمون 

آشکار ساز و افعال اصطالحی غیر خود آشکارساز طراحی و اجرا گردید که در آن مشخص شد که افعال 
  .استاصطالحی در زبان فارسی نیز داراي دسته بندي خودآشکارساز و غیر خودآشکارساز 
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  کنندگانکتشر -1 - 1 -4

از دانشگاه فردوسی مشهد پس از شرکت در فراخوان و دارا  دانشجوي مقطع کارشناسی 90در این آزمون 
و  بـومی  زبانـان  فارسی این افراد، همه. ها را تکمیل و در پژوهش شرکت نمودندنامهبودن شرایط، پرسش

 70کننـدگان، زن و  درصد از شرکت30به لحاظ جنسیت، . سال برخوردار بودند 33تا  23از میانگین سنی 
  . درصد مرد بودند

  
  اجراي آزمون شیوه  -2 -1 -4

فعـل   5000طور تصـادفی از میـان   ه براي انجام نخستین آزمون، نگارندگان، صد فعل اصطالحی را که ب
د تا از از آنها خواستن و اي به شرکت کنندگان ارائه کردنداصطالحی انتخاب شده بودند، در قالب پرسشنامه

 فردي به مشخص و منحصر سهم اصطالحی فعل هر سازنده طریق شم زبانی تصمیم بگیرند که آیا اجزاي
شـد تـا  افعـال     خواسـته  بدین منظـور از افـراد    .اصطالحی فعل مزبور دارد یا خیر در آشکارسازي معناي

افعال مورد  راستا و پیش از ارائهدر این . تقسیم نمایند آشکارساز و غیر آَشکارساز دسته دو به را اصطالحی
 معنـاي  بـا  طورمسـتقیم  به سازنده آن خودآشکارساز به عنوان افعالی که کلمات افعال اصطالحی ،بررسی

عنوان افعالی که ترکیب کند و افعال اصطالحی غیرخودآشکارساز بهمی برقرار ارتباط اصطالحی گروه فعلی
. در آزمون تشریح شد براي شرکت کنندگاناست، ی گروه فعلی آن در معناي اصطالح معناي اجزاي سازنده

  .این آزمون به نمایش گذاشته شده است یک و دو نتایج حاصل از در جدول شماره
  

    
 اصطالح معادل معنایی

 بودن تند کسی آتش. 1 سر سخت و متعصب بودن
  گرفتن به دست. 2 مشغول شدن

 نبودن انداختن سوزن جاي. 3 شلوغ بودن 
 روي خوش به کسی نشان ندادن .4 با کسی خوب رفتار نکردن

 ریختن چاه توي را خود پول. 5 پول خود را هدر دادن
  لگد به بخت خود زدن. 6 ضرر به مصالح خود زدن

  لقمه گنده تر از دهان خود برداشتن. 7 هدفی باالتر از توانایی خود برداشتن
  خراب بودنجنس کسی . 8 سرشت و ماهیت کسی بد بودن

  به تور کسی خوردن. 9 به چنگ کسی افتادن
 به یک فوت بند بودن  . 10 سست پایه بودن

 کسی آب شدن زهره. 11 ترسیدن
 آب از لب و لوچه کسی راه افتادن . 12 کسی شدن/شیفته چیزي

 دست کسی بودن. 13 به اختیار کسی بودن
 دست از پا خطا نکردن. 14 دچار اشتباه نشدن

 شدن سگ. 15 عصبانی شدن 
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 کردن کار کسی دست زیر. 16 به فرمان کسی کار کردن
 به پاي کسی افتادن. 17 به کسی التماس کردن

  از پا در آوردن. 18  کشتن
  بودن خروس بی محل. 19  مزاحم بودن

  حرف خود را پس گرفتن. 20  خود عقب نشستناز موضع 
افعال اصطالحی خود آشکارساز -1جدول   

 
 اصطالح معادل معنایی

 بودن آتش زیر خاکستر.1 خطر بالقوه بودن
 آب غوره گرفتن. 2 گریه کردن

 تاب دادنو آب  . 3 با هیجان چیزي را تعریف کردن
 دسته گل به آب دادن. 4 خراب کاري کردن

 از همه جا براي کسی باریدن. 5 یکباره دچار مصیبت و گرفتاري شدنبه 
 حرف درآوردن. 6 شایعه شاختن

 خاك جایی را تبره کردن . 7 جایی را غارت کردن
 کاسه اي زیر نیم کاسه داشتن. 8 حقه بازي کردن
 زیر و رو کردن . 9 دگرگون کردن
 تره براي کسی خورد نکردن. 10 اهمیت ندادن

 آتش به پا کردن . 11 به پا کردنشر 
 آب روغن قاطی کردن. 12 عصبانی شدن
 فک زدن. 13 پرحرفی کردن

 بی هوا کاري کردن. 14 بی فکر کاري کردن
 هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن.15 تعریف و تمجید الکی از کسی

  آش و الش بودن.16 خسته بودن
  الم شنگه به پا کردن . 17 داد و بیدا کردن

  آش براي کسی پختن. 18  هاي شوم کشیدندبراي کسی نقشه
  آب غوره گرفتن. 19  گریه کردن

 دیدن کسی چشم از. 20 تقصیر کسی بودن
  چشم کسی روشن شدن. 21 انتظار نداشتن
  انگشت به دهن ماندن. 22 تعجب کردن

  دویدن سر با. 23 با اشتیاق کاري را انجام دادن
  کسی را دور دیدن چشم. 24 سوء استفاده کردن

  به ریش کسی خندیدن. 25 کسی را مسخره کردن
  کردن داغ را دست پشت. 26 کاري را دوباره تکرار نکردن

 نیاوردن ابرو به خم. 27 ناراحت نشدن
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 دندان رو جگر گذاشتن. 28 صبر کردن
 حرف را در دهان چرخاندن. 29 فکر کردن قبل از حرف زدن

 روي سگ کسی را باال آوردن. 30  کسی را عصبانی کردن
 شدن/شیر تو شیر بودن. 31 هرج و مرج به راه افتادن

 کسی را سوسک کردن. 32 کسی را کوچک کردن
 مگسی شدن. 33 عصبانی شدن

 یاسین به گوش خر خواندن. 34 کاري بیهوده کردن
 گرگ باران دیده بودن. 35 شخص باتجربه بودن 

 تمساح ریختناشک  .36 مظلوم نمایی کردن
 خروس بی محل بودن. 37 شخص مزاحم بودن

 دوستی خاله خرسه داشتن. 38 دوستی نامناسب داشتن
 از دماغ فیل افتادن. 39 خود را برتر از دیگران دانستن

  آرد خود را بیختن و الک خود را آویختن. 40  به پابان کاري رسیدن
 رقصانی کردنگربه . 41 جلوگیري کردن از رسیدن به نتیجه

 زبان کسی مو درآوردن.42 بیش از حد چیزي را گفتن
 به شکم خود صابون زدن. 43 در انتظار چیزي بودن

 دل تو دل کسی نبودن. 44 اضطراب داشتن
 سیبیل کسی را چرب کردن.45 رشوه دادن

 موي خود را در آسیاب سفید نکردن. 46 شخص بی تجربه اي نبودن
 و دماغ نداشتن دل. 47 حوصله نداشتن

 داشتن کلّه. 48 بسیار باهوش بودن
 مرغ از قفس پریدن. 49 شانسی را از دست دادن

 فیل هوا کردن. 50 کار خارق العاده اي کردن
 مثل کبک سر را زیر برف کردن. 51 خود را به بی خبري زدن

 گاوبندي کردن. 52 از راه غیر قانونی کاري را پیش بردن
 حرف را در دهان چرخاندن. 53 حرف زدن فکر کردن قبل از

 حرف کسی حرف نبودن. 54 به حرف کسی اهمیت ندادن
 فک زدن. 55 پرحرفی کردن

 چیزي یا کسی حرف نداشتن. 56 بی عیب و ایراد بودن
 حرف تو حرف آوردن. 57 موضوع را عوض کردن

 میان حرف کسی دویدن. 58 حرف کسی را قطع کردن
 چانه کسی گرم شدن. 59 پرحرفی کردن
 حرف درآوردن. 60 شایعه شاختن

 پرت و پال گفتن. 61 حرف بی ربط زدن
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 حرف کسی خریدار نداشتن. 62 اهمیت ندادن
 حرف خود را خوردن. 63 از مواضع خود کوتاه آمدن

 از حرف خود گذشتن. 64 کوتاه آمدن
 مرد است و حرفش. 65 به عهد خود وفا کردن

 این حرفها براي فاطی تنبون نمیشه. 66 نکردنمشکلی را حل 
 حرف حرف آوردن. 67 موضوع هاي مختلف را به ارتباط دادن

 دسته گل به آب دادن. 68 خراب کاري کردن
 به آب و آتش زدن. 69 تمام تالش خود را کردن

 بند را به آب دادن. 70 لو دادن
 زندگی سگی داشتن. 71 زندگی نکبت باري داشتن

 موش دواندن. 72 کاري شدن مانع
 از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. 73  همه چیز داشتن

 حرف خود را به کرسی نشاندن. 74 نظر خود را به دیگران تحمیل کردن
 حرف مفت زدن. 75 حرف بی ارزش زدن
 گفتن/حرف صدمن یه غاز زدن. 76  حرف بی ارزش زدن

 کسی گذاشتنحرف تو دهن . 77 چیزي را به کسی تحمیل کردن
 حرف خود را پس گرفتن. 78 از موضع خود عقب نشینی کردن

 کشک خود را سابیدن. 79 سر کسی در کار خودش بودن
  یک کالغ چهل کالغ کردن . 80  اغراق کردن

افعال اصطالحی غیرخودآشکارساز -2جدول  

  
  دو آزمون شماره - 2 -4

افعال اصطالحی خودآشکارساز و غیر خودآشکارساز در اثر بررسی تغییر معناي  منظور به دو شماره آزمون
 تغییر صورت شد که در آن نشان داده در و گردید اجرا و تغییر رفتارهاي نحوي افعال مذکور طراحی

، افعال اصطالحی )سازيسازي و مجهولازجمله درج صفت و قید و فرآیندهاي اسم(نحوي  رفتارهاي
چنین شوند؛ همافعال غیرخودآشکارساز، دچار تغییرات نحوي کمتري میخودآشکارساز در مقایسه با 

- سازي بیشترین تأثیر و اسممشاهده گردید که از میان تغییرات مذکور، فرآیند نحوي درج قید و مجهول
  .  سازي و درج صفت کمترین تأثیر را در تغییر معناي فعل اصطالحی برعهده دارند

  اجراي آزمون شیوه -1 - 2 -4
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فعل اصطالحی آزمون اول که به دو دسته خود آشکار ساز و غیر خود آشکارساز  100از   در این آزمون،
فعل اصطالحی،  80فعل اصطالحی، خودآشکارساز و  20از این میان . تقسیم بندي شده بودند استفاده شد

فعل  15غیرخودآشکارساز و خودآشکارساز میان افعال اصطالحی  از. بودندغیرخودآشکارساز گزارش شده 
هرکدام از این افعال . اصطالحی به طور تصادفی انتخاب شد تا از حیث تعداد با یکدیگر برابر باشند

در . اي مورد استفاده قرار گرفتندطور جداگانه در جمله به) خودآشکارساز و غیرخودآشکارساز(اصطالحی 
شد تا جمالت را به لحاظ تغییرات ه شد و از دانشجویان خواسته ابتدا به هرفعل اصطالحی یک قید اضاف

گیبس و نایاك  ، دقیقا مشابه نمره7تا  0اي بین یند و بر این اساس به جمالت نمرهمعنایی بررسی نما
و  7جمالتی که بیشترین تغییرات معنایی را داشتند . بدهنداي امتیاز بندي تغییرات معنایی، بر) 1989(

، نتایج حاصل از این 3 در جدول شماره. براي آنها لحاظ شد 0کمترین تغییر را داشتند نمره  آنهایی که
-یرخودآشکارساز به نمایش گذاشته میبراي افعال غ 4براي افعال خودآشکارساز و جدول شماره  بررسی 

  .شود

یانگین نمره م
  شرکت کنندگان

  شماره فعل اصطالحی

 1 .اي پس گرفتعلی حرف خود را به طور غیرمنتظره 1,2
 2 .محمد تمام کارها را با قدرت به دست گرفت 0,5
 3 .نبود سوزن انداختن وقتی وارد سالن تئاتر شدم به هیچ وجه جاي 2,1
ناخواسته لقمه گنده تر از دهن خود وقتی خواست وارد تجارت فرش شود در واقع  2,2

 .برداشت
4 

 5 .ام نسبتاً راه افتادآب از لب و لوچه وقتی آن غذاي خوشمزه را دیدم 3,9
 6 . هاي بانکی محمد را بدجور از پاي درآورده بودبدهی 0

 7 .محمد با خرید آن ماشین پول خود را به طورغیرمعقولی به چاه ریخت 5,6
 8 .نپذیرفتن این پیشنهاد کم و بیش لگد به بخت خود زدندآنها با  3,6
 9 .گرفتملیحه با دیدن نمره پایان ترمش دائماً آب غوره می 1,2
دیروز با فراموش کردن قراري که با استاد راهنما داشتم انصافاً دسته گل به آب  5,5

 .دادم
10 

 11 . با دیدن این صحنه کم و بیش براي او حرف درآوردند 3,8
 12 . بی مهابا آتشی به پا کرد که همه از او ترسیدند 6,7
 13 . کردندهاي محل اکیداً براي او تره هم خورد نمیبچه 4,4
 14 .او به خاطر تاخیر در پرواز کم و بیش آب روغن قاطی کرد 3,7
 15 .داود براي مسئله ازدواج کامالً فک زد 6,1

  خودآشکارساز درج قید در افعال اصطالحی -3جدول 
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بعد، به اسمِ حاضر در ساخت فعل اصطالحی، یک صفت افزوده گردید و مجدداً در خصوص  در مرحله

ها و به ترتیب داده 6و  5 در جداول شماره. جویان نظرخواهی شداز دانش ،تشابه یا تغییر معنایی جمالت
و غیرخودآشکارساز آمده از این بخش از آزمون را براي افعال اصطالحی خود آشکارساز  دست نتایج به

  .شودنشان داده می

میانگین نمره 
  شرکت کنندگان

 شماره افعال اصطالحی

  1  .گذاشتندزیر بغل او هندوانه میدوستان رضا با خاطرجمعی  5,2
 2 . مهابا با سر به خانه دویداش در دانشگاه بیرضا با شنیدن خبر قبولی 5,9
 3 . دوستش به او گفت تا فوراً دندان روي جگر بگذارد 6,5
 4 .دواندبهزاد در کارهاي برادرش بدجور موش می 2,4
 5 .به آب داد دوستش با گفتن کلمه مهم  کم و بیش بند را 4,6
 6 . زد انگار فیل هواکرده استاو طوري حرف می 2,3
 7 . فرهاد به خاطر خستگی اصالً دل و دماغ نداشت 1,1
 8 .چرخانددوستم همیشه قبل از اینکه چیزي بگوید حرفش را کم و بیش در دهان می 5,4
 9 . همه می دانستند که جنس سیامک کامالً خراب است 5,1
 10 .کم و بیش یک خروس بی محل است دوستم 6,2
 11 . رحمی آشی براي حسن پخت که هیچ وقت از یادش نرودمحمد با بی 7

 12 . حسن پشت دستش را به طور وحشتناکی داغ کرد که دیگر درکار کسی دخالت نکند 6,4
 13 . محمد با فرستادن فرهاد به جلسه او را نابخردانه از سر باز کرد 3,7
 14 .اش براي مهمانی کم کم گرم شدچانه محمد 4,3
  15 . حسن در ریاضی واقعاً کله داشت 2,1

  درج قید در افعال اصطالحی غیر خود آشکار ساز -4جدول 

میانگین نمره 
  شرکت کنندگان

 شماره افعال اصطالحی

  1  دوستان رضا زیر بغل او هندوانه شیرینی گذاشتن 6,2
 2 اش در دانشگاه با سر بسته به خانه دوید رضا با شنیدن خبر قبولی 5,9
 3 دوستش به او گفت تا دندان روي جگر داغ بگذارد  6,5
 4 .دواندبهزاد در کارهاي برادرش موش کثیف می 5,8
 5 .دوستش یا گفتن کلمه مهم بند الستیکی را به آب داد 6,4
 6 زد انگار فیل هندي هواکرده است او طوري حرف می 4,6
 7 فرهاد به خاطر خستگی دل و دماغ گنده نداشت  6,7
 8 .چرخانددوستم همیشه قبل از اینکه چیزي بگوید حرفش را در دهان گشادش می 6,4
 9 . دانستند که جنس بدلی سیامک خراب استهمه می 6,1
 10 .دوستم همیشه یک خروس الري بی محل است 5,9
 11 . اي براي حسن پخت که هیچ وقت از یادش نرودمحمد آش خوشمزه 4,9
 12 . حسن پشت دست کثیفش را داغ کرد که دیگر درکار کسی دخالت نکند 5,4
 13 . محمد با فرستادن فرهاد به جلسه او را از سر کچلش باز کرد 3,7
 14 .اش براي  مهمانی گرم شدمحمد چانه شکسته 4,3
  15 . حسن در ریاضی واقعا کله بزرگی داشت 3,3

  درج صفت در افعال اصطالحی خودآشکارساز -5جدول 
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کنندگان در پس از این دو مرحله، صورت مجهول افعال اصطالحی در جمله مورد استفاده قرار گرفت و از شرکت 
تایج حاصل از این ن 7 در جدول شماره. ظرخواهی به عمل آمدرفتار نحوي نخصوص تغییر معنایی حاصل از این تغییر 

براي افعال غیرخودآشکارساز به نمایش  8 جدول شمارهدر براي افعال اصطالحی خودآشکارساز و  بخش از آزمون
  .شودمی گذاشته

میانگین نمره 
  شرکت کنندگان

  شماره فعل اصطالحی

 1 .علی حرف ناجور خود را پس گرفت 2,2
 2 .گرفتمحمد تمام کارها را به دست قوي  5,7
 3 .نبود انداختن سوزن تیز وقتی وارد سالن تئاتر شدم جاي 5,4
وقتی خواست وارد تجارت فرش شود در واقع لقمه گنده تر از دهن گشاد خود  5,9

 .برداشت
4 

 5 .آب شور از لب و لوچه ام راه افتاد وقتی آن غذاي خوشمزه را دیدم 5,9
 6 . بدهی هاي بانکی محمد را از پاي گنده در آورد 6,3
 7 .محمد با خرید آن ماشین پول مفت خود را به چاه ریخت 2,1
 8 .او با رد کردن این پیشنهاد کاري به بخت بیچاره اش لگد زد 3,9
 9 .ملیحه با دیدن نمره پایان ترمش آب غوره تلخی گرفت 6,5
که با استاد راهنما داشتم دسته گل خوش بویی به دیروز با فراموش کردن قراري  5,7

 .آب دادم
10 

 11 با دیدن این صحنه براي او حرف مفت درآوردند  2,8
 12 .آتش تندي به پا کرد که همه از او می ترسیدند 2,2
 13 . بچه هاي محل براي او تره پالسیده هم خورد نمی کردند 3,4
 14 .روغن روان  قاطی کرداو به خاطر تاخیر در پرواز آب  6,7
 15 .داود براي مسئله ازدواج کلی فک سفت زد 6,1

  درج صفت در افعال اصطالحی غیرخودآشکارساز -6جدول 
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میانگین نمره شرکت 
  کنندگان

  شماره فعل اصطالحی

 1 .حرف علی پس گرفته شد 5,6
 2 .تمام کارها به دست گرفته شد 3,3
 3 .بود در سالن تئاتر جایی سوزن انداخته نشده 6,9
 4 .وقتی وارد تجارت فرش کردنش در واقع لقمه گنده تر از دهنش برداشته شد 5,9
 5 .اش به راه انداخته شدبا پخت آن غذا آب از لب و لوچه 6,7
 6 . با توطئه محمد از پاي درآورده شد 4,3
 7 .پولش به چاه ریخته شد 3,2
 8 .لگد به بختش زده شد 3,4
 9 .با اعالم نمره پایان ترم آب غوره گرفته شد 6,9
 10 .دیروز با فراموش کردن قراري که با استاد راهنما داشتم دسته گل به آب داده شد 6,7
 11 . با دیدن این صحنه براي او حرف درآورده شد 4,4
 12 .که همه ترسیدندآتشی به پاشد  2,2
 13 . براي او تره هم خورد نمی شد 3,2
 14 .به خاطر تاخیر در پرواز آب روغن قاطی شد 6,7
 15 .براي مسئله ازدواج کلی فک زده شد 4,7

  مجهول سازي در افعال اصطالحی خودآشکارساز -7جدول 

 شماره افعال اصطالحی  میانگین نمره شرکت کنندگان

  1  .هندوانه گذاشته شد زیر بغل او 3,2
 2 . با سر به خانه دوانده شد 6,9
 3 . دندان روي جگر گذاشته شد 6,5
 4 .در کارهاي برادرش موش دوانده شد 3,8
 5 .با گفتن کلمه مهم بند به آب داده شد 4,4
 6 . با اختراع جاروبرقی ضدآب فیل هوا شد 6,8
 7 . دل و دماغی نمانده بود 1,7
 8 .بیان چیزي حرف در دهان چرخانده شد قبل از 6,8
 9 . همه می دانستند که جنس سیامک را خراب کرده بودند 1,3
 10 .خروس بی محل کرده بودنش 6,9
 11 . آشی براي حسن پخته شد که هیچ وقت از یادش نرود 1,9
 12 . حسن پشت دستش داغ شد که دیگر درکار کسی دخالت نکند 4,4
 13 . با فرستادن فرهاد به جلسه او از سر باز شد 3,6
 14 .چانه محمد را براي مهمانی گرم کرده بودند 6,8
  15 . به حسن در ریاضی کله داده شد 6,9

  مجهول سازي در افعال اصطالحی غیرخودآشکارساز -8جدول 
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اصطالحی در جمله به کار هاي اسمی سازي، به صورت عبارتدر روند اسمدر پایان افعال اصطالحی 
واکاوي قرار  کنندگان موردتغییرات معنایی حاصل از تغییر نحوي مذکور از سوي شرکت شدند و گرفته
نتایج حاصل از این بخش از مطالعه براي افعال  به ترتیب بازگوکننده 10و  9 جداول شماره. گرفت

  .خودآشکارساز و غیرخودآشکارساز استاصطالحی 

  

  

  

  

  

  

  

ره شرکت میانگین نم
  کنندگان

  شماره فعل اصطالحی

 1 .پس گرفتن حرفش علی را متقاعد نکرد 2,5
 2 .به دست گرفتن کارها توسط محمد کمی اوضاع را بهتر کرد 2,1
 3 .نبودنش باعث شد که به آنجا نرویم سوزن انداختن جاي 6,5
 4 . لقمه گنده تر از دهن خود برداشتنش همه را کالفه کرده بود 3,5
 5 .راه افتادن آب از لب و لوچه ام با دیدن آن غذاي خوشمزه اجتناب ناپذیر بود 5,1
 6 .  از پا در آوردنش با بدهی هاي بانکی امکان نداشت 3,2
 7 .به چاه ریختن پولش با خرید آن ماشین  را همه حدس می زدند  3,1
 8 .لگد زدن به بختش براي او درس عبرتی نشده است 0,5
 9 .غوره گرفتنش براي نمره مرا دیوانه کرده بودآب  0

 10 . دسته گل به آب دادنم را همه فهمیدند  2,1
 11 . با اینکه همه می دانستند مقصر است حرف مفت زدنش جالب بود 3,7
 12 .با به پا کردن آتشش همه از او ترسیدند 6,5
 13 .  تره خورد نکردنش براي رئیس حسابی او را عصبانی کرده بود 0,5
 14 .آب روغن قاطی کردنشان براي  تاخیر در پرواز بود 5,5
 15 .فک زدنش براي مسئله ازدواج کلی دردسر ایجاد کرد 1,5

  اسم سازي در افعال اصطالحی خودآشکارساز -9جدول 
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  سه آزمون شماره - 3 -4
اسمی  به جاي هسته»  آن« غییر رفتار نحوي درج ضمیر اشارهبررسی تاثیر ت منظور به سه شماره آزمون

گردید و مشاهده شد که افعال اصطالحی خودآشکار و غیرخودآشکارساز به  اجرا و فعل اصطالحی طراحی
بدین معنا که هر دوي این گروه ظرفیت پذیرش ضمیر را ندارند . یک اندازه دچار تغییرات معنایی شدند

  .گیرندیا اصال به خود ضمیر نمی شوند وامال از منظر معنایی غیرمصطلح میچرا که یا ک
  
  کنندگانشرکت -1 - 3 -4

  .از شرکت کنندگان آزمون اول و دوم استفاده شد
  
  اجراي آزمون شیوه  -2 - 3 -4

یک که به دو دسته خود آشکار ساز و  اصطالح آزمون شماره 100از   دو، ین آزمون نیز مشابه آزمون شمارهدر ا
اي مورد این افعال اصطالحی هر کدام جداگانه در جمله. غیر خود آشکارساز تقسیم بندي شده بودند استفاده شد

در ادامه . جایگزین گردید »آن« ي سپس هسته اسمی این افعال اصطالحی با ضمیر اشاره. استفاده قرار گرفتند
اي را که در یکی از آنها فعل اصطالحی و در دیگري ضمیر استفاده شده دانشجویان خواسته شد تا دو جمله از

 شماره افعال اصطالحی  میانگین نمره
  1  .رضا بودکار همیشگی هندوانه گذاشتن زیر بغل دوستان  2,3
 2 .با سردویدنش به سمت خانه بیانگر این بود که خبر مهمی دارد 5,4
 3 . دندان روي جگر گذاشتنش بعد فوت پدر از او مرد قوي اي ساخته بود 6,5
 4 .موش دواندن در کارهاي برادرش براي او عادت شده بود 1,1
 5 . به آب دادن بند توسط دوستش پاي او را هم به ماجرا باز کرد 6,7
 6 . فیل هواکردنش در جمع مخترعین بزرگ یک شاهکار واقعی بود 5,6
 7 . دل و دماغ نداشتن فرهاد بخاطر خستگی بود 0

 8 .در دهان چرخاندن حرف قبل از اظهار نظر کار سنجیده اي است 2,2
 9 . جنس خراب سیامک همه را از او دور کرده بود 0,5
 10 .  خروس بی محل بودنش براي همه دردسر بود 6,6
 11 . آش پختنش براي حسن هیچ وقت از یادش نمی رود 6,9
 12 . داغ کردن پشت دستش براي دخالت نکردن درکار دیگران مثمرثمر بود 6,8
 13 . از سر باز کردن محمد کار هرکسی نبود 0

 14 .گرم شدن چانه اش در مهمانی ها همیشگی بود 4,3
  15 . کله داشتن در ریاضی واقعا کار هرکسی نیست 3,3

  اسم سازي در افعال اصطالحی غیرخودآشکارساز -10جدول 
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بود به دقت بخوانند و سپس تصمیم بگیرند تا چه اندازه تغییر نحويِ جایگزینی ضمیر بر معناي اصطالحی فعل 
  .گذاردبه نمایش میاین آزمون را   11 جدول شماره. تاثیرگذار بوده است

  شماره  فعل اصطالحی
 1   .علی حرف خود را پس گرفت ولی رضا آن را پس نگرفت

 2 .گرفت، اما رضا ترجیح داد تمام کارها را به آن نگیرد محمد تمام کارها را به دست

 3 .نبود، ولی دیروز در سینما جاي انداختن آن بود انداختن سوزن وقتی وارد سالن تئاتر شدم جاي

وقتی خواست وارد تجارت فرش شود در واقع لقمه گنده تر از دهن خود برداشت ولی جعفر آن را گنده تر از دهن خود 
 .برنداشت

4 

 5 .آب از لب و لوچه ام راه افتاد ولی آن از لب و لوچه رضا راه نیفتاد وقتی آن غذاي خوشمزه را دیدم

 6 .خواهرش را از آن درنیاوردهاي بانکی محمد را از پا درآورد اما بدهی

 7 .محمد با خرید آن ماشین پول خود را به چاه ریخت ولی رضا با خرید آن خانه آن را به چاه نریخت

 8 .او با رد کردن این پیشنهاد کاري به بختش لگد زد ولی خواهرش با رد ازدواج پسر همسایه به آن لگد نزد

 9 .غوره گرفت ولی فرناز آن را نگرفتملیحه با دیدن نمره پایان ترمش آب 

 10 .دیروز با فراموش کردن قراري که با استاد راهنما داشتم دسته گل به آب دادم ولی دوستم آن را به آب نداد

 11 .با دیدن این صحنه براي او حرف درآوردند ولی براي رضا آن را درنیاوردند

 12 .حسن آن را به پا نکردآتشی به پا کرد که همه از او می ترسیدند ولی 

 13 .کردند ولی براي برادرش آن را خورد می کردندبچه هاي محل براي او تره هم خورد نمی

 14 . او به خاطر تاخیر در پرواز آب روغن قاطی کرد ولی خواهرش آن را قاطی نکرد

 15 .داود براي مسئله ازدواج کلی فک زد ولی دوستش آن را نزد

 16 . دوستان رضا زیر بغل او هندوانه گذاشتن ولی زیر بغل محمد آن را نگذاشتند

 17 . رضا با شنیدن خبر قبولی اش در دانشگاه با سر به خانه دوید ولی احسان با آن به خانه ندوید

 18 . دوستش به اوگفت تا دندان روي جگر بگذارد ولی او آن را روي جگر نگذاشت

 19 . بهزاد در کارهاي برادرش موش می دواند ولی حسین درکارهاي برادرش آن را نمی دواند

 20 .دوستش یا گفتن کلمه مهم بند را به آب داد ولی او با گفتن کلمه مهم آن را به بند نداد

 21 .  زد انگار فبل هواکرده است ولی دوستش انگار آن را هوا نکرده استاو طوري حرف می

 22 . فرهاد بخاطر خستگی دل و دماغ نداشت ولی برادرش باوجود خستگی آن را داشت

 23 . دوستم همیشه قبل از اینکه چیزي بگوید حرف را در دهانش می چرخاند ولی من آن را در دهانم نمی چرخانم

 24 . حسن از فرط خستگی آش و الش بود ولی برادرش با وجود خستگی آن نبود

 25 .آن مرد قوي هیکل زرد کرد ولی عباس آن نکرد رضا با دیدن

 26 . محمد آشی براي حسن پخت که هیچ وقت از یادش نرود ولی حسین آن را براي حسن نپخت

حسن پشت دستش را داغ کرد که دیگر درکار کسی دخالت نکند ولی برادرش آن را داغ نکرد و همچنان در امور دیگران 
 . مداخله می کند

27 

 28 . محمد با فرستادن فرهاد به جلسه او را از سر باز کرد ولی دوستش را از آن باز نکرد

 29 .محمد چانه اش براي  مهمانی گرم شد ولی آنِ زضا در مهمانی گرم نشد
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  گیريبحث و نتیجه - 5 

شناسی شناختی در چند مقوله و بر زبان در این مقاله سعی بر آن بود تا افعال اصطالحی زبان فارسی از منظر
نحوي بر معناي  رفتارتاثیر تغییر در این تحقیق . گیردمورد بررسی قرار ) 1989(مبناي آراء گیبس و نایاك 

نظر بود چنان که آیا تغییر رفتارهاي نحوي از قبیل اضافه کردن صفت و قید،  اي افعال اصطالحی مدکنایه
اي آنها به ستعارههاي اسمی اصطالحی تغییري در معناي او تبدیل افعال اصطالحی به عبارت سازيمجهول

این بود که از میان این تغییرات درج صفت و مجهول سازي بیشترین تاثیر و  برفرض . آورد یا خیروجود می
اي افعال ترین تغییر را در معناي کنایههاي اسمی اصطالحی کمدرج قید و تبدیل افعال اصطالحی به عبارت

توان هسته اسمی افعال اصطالحی را با ضمیر سپس درخصوص اینکه آیا می. آورداصطالحی به وجود می
فرض ما این . اي آن تغییري به وجود آید آزمونی انجام گرفتن اینکه در معناي استعارهودکرد بایگزین ج

ضمیر جایگزین  ،توان به جاي هسته اسمی افعال اصطالحیبود که در افعال اصطالحی خود آشکارساز می
  . کرد بدون اینکه در معناي اصطالحی آن خللی ایجاد شود

 براي افعال اصطالحی درصد 83و  براي هر فعل اصطالحی خود آشکار ساز درصد 86ین در این فرآیند میانگ 
- می افراد اینکه و استمتفاوتی  معنایی تجزیه طبقه بندي داراي افعال اصطالحی که داد غیرخودآشکار ساز نشان

نتایج این آزمون با آزمون  .به درستی تشخیص دهند را براي هرکدام از افعال اصطالحی بنديطبقه این توانند
شباهت نحوي افعال  که نشان دهنده استهم راستا ) 1999(و همچنین تیتون و کانین ) 1989(گییس و نایاك 

  . اصطالحی در فارسی و انگلیسی است
میانگین نمره براي فعل اصطالحی . یک از شرکت کنندگان محاسبه شد میانگین نمرات براي هر

الحی خودآشکارساز فعال اصطدهد ابود که نشان می )M=3.36(خود آشکارساز بعد از اضافه کردن قید 
شوند در همین راستا میانگین نمره دهی براي افعال د چندان دچار تغییرات معنایی نمیدرج قیبعد از 

ی خودآشکارساز بیشتر که در مقایسه با افعال اصطالح است) M=4.54(آشکارساز اصطالحی غیرخود 
شوند که تاییدي است بر این فرضیه افعال اصطالحی خودآشکار ساز نسبت به دچار تغییرات معنایی می

  . ندافعال اصطالحی غیرخودآشکارساز زایاتر
بود و همین  )M=4.79(سازي  میانگین نمره براي فعل اصطالحی خود آشکارساز بعد از مجهول 

و در حالت اسم سازي میانگین نمره  است) M=4.94(میانگین براي افعال اصطالحی غیرخود آشکارساز 
دهی نمره. بود )M=3.88(و براي غیرخودآشکارساز  )M=3.08(براي افعال اصطالحی خودآشکارساز 

اي افعال ارهمجهول سازي بر معناي استعشرکت کنندگان نشان داد که تغییر رفتار اضافه کردن صفت و 
افراد شرکت کننده در میانگین نمره دهی براي این اصطالحات توسط . دار دارداصطالحی تاثیر معنی

  .مشاهده کنید 12توانید در جدول آزمون را می

  30 . حسن در ریاضی واقعا کله داشت ولی محمد در فارسی آن را داشت

  غیرخودآشکارساز پس از جایگزینی هسته اسمی آنها با ضمیرافعال اصطالحی خودآشکارساز و . 11جدول 
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  میانگین نمره دهی براي هر تغییر رفتار نحوي -12جدول 

  
 ترپایین خود آشکارساز اصطالحات سازي برايصفت و مجهول درج نحوي نمره تغییر خاص، طور به

به عبارت دیگر، افعال اصطالحی  .استساز غیرخودآشکار اصطالحات در نحوي این تغییرات از
سازي نسبت به افعال اصطالحی صفت و مجهول رفتار نحوي درج خودآشکارساز در حیطه تغییر

حمایت  اصطالح شدگیتجزیه فرضیه از هایافته این. شوندغیرخودآشکارساز کمتر دچار تغییر معنایی می
 افراد هايبرداشت بر مستقیم نوران یک زبان، در این آزمون فارسی، تأثیرسخ در آن فرضیات کند کهمی
 مجازي معانی افعال اصطالحی خودآشکارساز معمول طور به .اصطالحات دارد نحوي پذیريتطبیق از

آن سهمی در معناي مجازي  اجزاي از یک که هر خاطر این به دقیقاً نحوي مختلف هايشکل در را خود
اي که معناي لغوي آنها با معناي کلی استعاره غیرخودآشکارساز افعال اصطالحی .کنندمی حفظ آن دارد

   .نیستزایا  نحوي تغییرات باشد درآن مجزا می
هاي با نتایج آزمون  2و  1هاي باید یادآور شویم که نتایج آزموندر خصوص نتایج کلی این پژوهش 

اصطالحی  بندي و زایایی افعالمنظر دسته از) 1999(کانین و همچنین تیتون و ) 1989(گبیس و نایاك 
. کندپذیري افعال اصطالحی را تایید مینتایج پژوهش حاضر فرضیه بخش. استخودآشکارساز همراستا 

پس باید این نکته را مدنظر قرارداد که زایایی ساختاري افعال اصطالحی تنها یک موضوع نحوي ساده 
معناشناسی افعال حظه کردید در این میان باید به مسئله مال 2ر آزمون بلکه همانطور که د نیست

اعتقاد سخنوران یک زبان، . اصطالحی از منظر خودآشکارسازي یا غیر خودآشکارسازي نیز توجه نمود
مورد زایا بودن  پذیري یک عبارت اصطالحی بر درك افراد درزبان فارسی در این پژوهش، در مورد بخش

دهد که نتایج آزمون سوم همچنین نشان می. بودن افعال اصطالحی تاثیر مستقیم داردیا عدم زایا 
-برخالف افعال اصطالحی در انگلیسی، افعال اصطالحی در فارسی از قاعده جایگزینی ضمیر پیروي نمی

باشد چرا که نشان دهنده تفاوت فاحش میان نحو فارسی و  UGتواند نقضی بر قاعده کند که این امر می
  .استانگلیسی 

  
  
  

 نوع اصطالح
 میانگین نمره دهی خودآشکارساز خودآشکارسازغیر  تغییر رفتار نحوي

 3,95 3,36 4,54 درج قید
 5,09 4,72 5,47  درج صفت

 3,48 3,08 3,88  اسم سازي
 4,86 4,94 4,79  مجهول سازي
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