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 شناسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيدانشيار پژوهشکده زبان

4غزاله مقدم
  

 ايران تهران، شناسي،زبان گروه تحقيقات، و علوم واحد اسالمي، آزاد شناسي همگاني دانشگاهارشد زبانکارشناس

 چکیده  
شناساي  فارساي از ديادگاه زباان    زباان  در بساي   حرکتاي  افعاا   سااز  مفهوم حاضر به بررسي پژوهش

ه شاده از ساو    يا چاارچو  نظار  ارا  اسااس   رها  پژوهش با داده منظور بدين. شناختي پرداخته است
 بساي   حرکتاي  در افعاا   حرکات  ها  مفهوممؤلفه وقوع تحليل گرديده؛ و بسامد [(0222]0222) 5تالمي
 مساير،  طاو   ،مباد  ] مساير » ،«زميناه » ،«رپيکا » اصالي ۀ مؤلفا  تالمي چهاار . فارسي بررسي شده است زبان

 ثرؤما  حرکتاي  روياداد  سااز  مفهاوم  در را «شايوه » و «ساب  »فرعي  ۀمؤلف دو و «حرکتي جزء» ،«مقصد[

، پايگااه  1فعال حرکتاي اسات کاه از پايگااه دادگاان       101پژوهش حاضر، متشاکل از   ۀپيکر. دانسته است
. از نتااي  ايان   اناد شاده  و در بافات جملاه تحليال   و ساير منابع مکتو  استخراج  2ها  زبان فارسيداده

 «پيکار » ۀمؤلفا  اصلي حرکت از ديدگاه تاالمي،  ۀمؤلف چهار ميان از گونه بيان نمود کهتوان اينپژوهش مي
 در بااتتر   بساامد  از هامؤلفه ساير به نسبت« پايان[ ۀ]نقط مقصد» ۀمؤلف مسير، ها  فرعيمؤلفه ميان از و

 حرکتاي  افعاا   در «ساب  » و «شايوه » ۀمؤلف دو همچنين .است ربرخوردا حرکتي  رويدادها ساز مفهوم
 در جملاه  ساط   در جداگاناه  صاورت  باه  ياا  فعال  ۀريشا  در ادغاامي  هاا  صاورت  به يا فارسي زبان
 .  ندثرؤحرکتي م رويداد ساز مفهوم
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 مقدمه   -2

پويايي از تجربه اسات کاه    ۀحوزآيد. حرکت از مفاهيم بنيادين شناخت به شمار مي« حرکت»

ايان   ،باشاد ماي ن زماا  امتاداد ( در ]اُباژه[  عينيتيا کسي )  يا تغيير مکان چيز ييبجاجاشامل 

شاود. تاالمي   ماي   رمزگاذار ها  مختلفاي  ها  دنيا وجود دارد و به شکلمفهوم در تمام زبان

روياداد حرکتاي، شارايطي    »کناد:  گوناه تعرياف ماي   را اين« داد حرکتيروي»(، /لف: ا 0222)

عتقاد اسات   م و «. ها  مکاني مختلف باشداست که دارا  حرکت و توالي موقعيت )حالتي(

 ۀو دو مؤلفا « 11زميناه »و « 12مساير »، «9حرکات »، «/پيکر»اصلي  که حرکت دارا  چهار مؤلفۀ

هاا بارا    گازاره  ۀدهندتشکيلي که فعل، عنصر اصلي است. از آنجاي« سب »و « شيوه»جانبي 

هاا  سااز  رويادادها  حرکتاي از طرياا گازاره     بيان رويداد است، براين اساس فرايند مفهاوم 

 روياداد سااز   هاا  حرکتاي هماواره در مفهاوم    لفاه مؤبررسي  پذيرد.توس  افعا  صورت مي

 توزياع  تناوع  شااهد  بار   يانزبا نايبها  بررسي آيد وحرکتي امر  حايز اهميت به شمار مي

در پاژوهش حاضار باا بررساي      ،با بيان اين مقدمه. باشدميدر درك حرکت  ها  حرکتيلفهؤم

 از کادامي  به اين نکتاه دسات ياابيم کاه     قصد داريم ها  حرکتي افعا  حرکتي بسي ، مؤلفه

 نقاش  فارساي  بساي  در زباان   افعاا   حرکتاي  رويادادها   سااز  مفهوم در حرکتي ها مؤلفه

ذکار شاده از    ها  اصليمؤلفه بر عالوه حرکتي رويدادها  بررسي کنند و درمي ايفا مؤثرتر 

 د. گذارن ريتأث گريد ها مؤلفه از کدامي [( 0222]0222) سو  تالمي

موضاوع افعاا  حرکتاي بياانگر      ۀدرباار ايراناي  رايراني و غي وجود آثار متعدد پژوهشگران 

 هاا  پاژوهش  ،شناساي رده وياژه  باه  شناساي زباان  لفمخت ها حوزه در موضوع اين اهميت

 خصاو   در آماده  عمال  باه  هاا  بررسي در. است شناختي شناسيزبان و بينازباني دستور ،

. کارد  تفکيا   هام  از تاوان ماي  را مجزا ۀ فکر شناسي، سه حلقزبان در حرکت مفهوم ۀپيشين

 و ادراك موضاوع  بار  آن تمرکاز  کاه  است گراييواقع و گراييتجربه ۀديرين سنت ،او  ۀحلق

 زباان  کانش هام بار  و شناخت علم ظهور به ،دوم ۀحلق .است شناخت در 10مند مکان نمودزبا

                                                 
8. figure 

9. motion 

10. path 

11. ground 

12. localization 
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 جرياان  ظهاور  به ،سوم ۀحلق و مربوط است هاجهاني ها نگرش مفاهيم بر تسل  ،شناخت و

 تاارين(. در ميااان مهاام0212 ،12فااورتي ) دارد تعلاا  زايشااي شناساايزبااان در شناساايمعناي 

تاوان باه   اند ماي از  در اين راستا پرداختهپردکه به نظريه ايراني غيرشناسان ها  زبانشپژوه

 ،(  و لاف ا 0222 تاالمي، ) اشااره کارد.  ( 0224) 14اسلوبينو  (0222؛   و لفا 0222) يتالم

 نظرياه  ايان  منظر از و کندمي مطرح را شدگيواژگاني الگوها  ۀنظري که است اثر  نخستين

 بناد  تقسايم  ناوع  دو و . پاردازد ماي  مختلاف  هاا  زباان  در حرکتاي  دادها روي بررسي به

تاالمي را باه    ۀبناد  دوگانا  (، تقسيم0224اسلوبين ) .است قائل هازبان برا  گانهسه و دوگانه

بناد  اضاافه   را نياز باه ايان دساته     15محاور رهاا  براب دهد و زباان گانه بس  ميبند  سهرده

ايان آثاار اشااره    توان به ان ايراني مرتب  با اين موضوع ميشناسزبانها  پژوهش در ميان

 ذهان  در حرکتاي  رويدادها  و حرکت مفهوم ينتبي هدف با را خود رسالۀ( 1292ازکيا )کرد: 

 فارساي  و  معتقد اسات زباان  . است داده انجام آن روساختي رمزگذار  ۀنحو و زبانانفارسي

 ديگار  مانناد  و باوده  «حرکات » و «شايوه » شدگيواژگاني الگو  دارا  تالمي بينيپيش مطابا

 در «حرکات » و «شايوه » شادگي واژگااني  الگاو   از( 11روميايي جز به) اروپاييوهند ها زبان

 باه بررساي   خاود  ۀمقالا  ( در0211باباايي )  کناد. ماي  اساتفاده  حرکتاي  مفاهيم نمودن واژگاني

زباان   در اسات  معتقاد و   .اسات ه پرداختا  ،دنا کنافعالي که رويداد حرکتاي را بازنماايي ماي   

 غيار  باه  اماا  دارند وجود مسير بيان در «قال هسته غير» و «قال هسته» ساختار دو هر فارسي

 در غالباا   مساير  ماوارد  ۀبقيا  در ،شاود از طريا خود فعل بازنمايي مي مسير که اشار  افعا  از

 جازء  شاش  از کدام هر است معتقد( 1291) مسگرخويي .شودمي بيان اضافه نوع از  ساختار

 اغلا  . شاوند ماي بازنماايي   فارساي  زباني عنصر چند يا ي  طريا از ،حرکت رويداد معنايي

 در «مساير » ،اضاافه  حارف  گاروه  در «زميناه » فعل، در «يحرکت جزء» فاعل، در «پيکر» اوقات

 خاويي در مساگر . شاوند بازنمايي ماي  اضافه حرف گروه و قيد در «شيوه» و تابع در يا ترکي 

 حرکات  روياداد  بازنماايي  چگاونگي  در فارساي  زبان رفتار تا کوشدمي( 1290)خود  ديگر اثر

 تاالمي  پيشانهاد   هاا  رده از ي  کدام درفارسي در جستجو است تا بفهمد زبان  و واکاود را

                                                 
13. J. M. Fortis   

14. D. I. Slobin 

15. equipollently framed 

16. Romance 
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 هاا  پاژوهش  در تاالمي  کاه  چهآن اساس بر (1290) شريفي و شيروانيحامد . گيردجا  مي

 زباان  در قمار  ۀمقولا  صاور   نمودهاا   اسات  کارده  معرفاي  اششاناختي يمعن و شناختيرده

 کاه  معتقدناد  ايشاان . اندکرده بررسي شودمي بيان آن توس  که را ا معنايي مقوتت و فارسي

 اماا  ،اسات  باوده  پيشوند  افعا  در پيشين زباني ها دوره در فارسي زبان در قمر اصلي نمود

پشاتوان   .کنناد ماي  ايفاا  را قمار  نقاش  مرک  افعا  در يارفعل عناصر از برخي کنوني ۀدور در

 مؤلفاۀ  دو رمزگاذار   چگاونگي ( 0222) تاالمي  شادگي واژگااني  الگوهاا   اساس ( بر1290)

 گفتاار  باا در مقايسه  زبانفارسي دبستانيپيش کودکان روايي گفتار در را حرکت ۀشيو و مسير

 طاور  باه  حرکات  ۀشايو  و مساير  هاا آن در کاه  يانيميشان  هاا  کليپ از استفاده با ،ساتنبزرگ

   .بررسي کرده است ،آيندمي در نمايش به زمانهم

 (، از1920) آغااز شاد. تاالمي    1920بررسي رويادادها  حرکتاي باا آرا  تاالمي در ساا       

 خصاو   در خاود  ۀنخساتين نظريا   بومي کاليفرنياا  پيوند  ها زبان با انگليسي زبان ۀمقايس

باه ساطوح    تار عمياا  تاوجهي  مطلاو   ۀبرا  رسيدن به نتيج و . کرد را ارايه حرکتي افعا 

 و خاود مطارح   ۀنخستين نظري در را 12حرکت انتقالي موقعيت مفهوم او. داشت معنايي مبذو 

از  حرکتاي  موقعيات . کارد تقسيم  «01زمينه» و «02جهت» ،«19حرکت» ،«/1پيکر» مؤلفه به چهار

ن باين  در ايا  ،آياد ماي  در حرکات  باه  مساير  طاو   در پيکر آن در که است موقعيتي و  منظر

 00تلفياا  ،هاا  اصالي حرکات   که ممکن است با مؤلفه وجود دارندها  ديگر نيز برخي مؤلفه

کاه برخاي از ايان     اسات (، بار ايان بااور    052: 1920) ي]ادغام[ شوند. به عبارت ديگر، تاالم 

 ت ديگار، ادغاام شاوند. باه عباار     هاا  اصالي  توانند باا مؤلفاه  ها  دروني و بيروني ميمؤلفه

که شامل هر نوع فرايند نحو  )خاواه  -از طريا فرايند تلفيا ]ادغام[  انتقالي حرکت موقعيت

پيچياده بااه    هاسااختار  و يافتاه تغييار   –درج واژگااني و اضاافه   ،ذفحا ( قاز طرياا اشاتقا  

هاا   تالمي در نظريات بعد  خود اندك تغييراتي در مؤلفاه . شوندميساده تبديل   هاساختار

                                                 
17. translatory Situation 

18. figure 

19. motive 

20. directional 

21. ground 

22. conflation 
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 را اراياه کارد. بار اسااس ايان نظرياه،       02شادگي الگوهاا  واژگااني   ۀيجااد و نظريا  احرکتي 

 عنصار معناايي خاا    يا   مند ميان يا  تکاواژ باا    شدگي عبارتست از ارتباط نظامواژگاني

معتقد اسات کاه    داند ومختلف مي ها جنبه  (. و  اين رويکرد را دارا02،   0222تالمي )

 ها  روساختي از يکديگر تفکي  کرد.  معنا و صورت ۀتوان در حوزعناصر زباني را مي

   تسازی رویداد حرکمفهوم ةتالمی و نحو -1

ساختارها  شناختي عمومي اسات کاه محتاوا      تبيينشناسي شناختي از آنجا که ماهيت زبان

پاردازد.  رويداد حرکات از ديادگاه شاناختي ماي    تالمي به بررسي  ،دنکنيمفهومي را بازنمايي م

هار مفهاوم، دارا  ناوعي سااخت     . اسات « مفهوم»معني،  ۀناسي شناختي واحد مطالعشدر زبان

هاا  مفهاومي و زبااني از مساايل     نام دارد. بنابراين تحليل ساخت« ساخت مفهومي»است که 

( /1: 0222(. تاالمي ) /1 :/022 ،04رزفا )شاود  اصلي و مهم مطالعاات شاناختي محساو  ماي    

دهاي ايان مفااهيم    و ساامان  05محتوا  مفهومي بررسيبه شناختي  شناسيمعنيمعتقد است که 

. تالمي بر اين باور است که نظاام مفهاومي از دو نظاام مجازا حاصال شاده       پردازدميدر زبان 

کنناد تاا   ايان دو نظاام کما  ماي     .02و نظام ساختار  مفهومي 01است: نظام محتوايي مفهومي

از منظار  « حرکات »مفهاوم  . حا  برا  تحليل صورت گيردواحد  ۀاز ي  صحن درك متفاوتي

 کاه ابازار تحليال   را شناسي ضرور  است تا ابتدا برخي مفاهيم اساساي و ضارور    علم زبان

شاناختي  عماومي  عملکارد فرآينادها     ۀباه واساط   هاساز  رويداد. مفهوممعرفي کنيم هستند

ذهان بشار    توسا  بخشاي از واقعيات اسات کاه     « روياداد »گيرد. به اعتقاد تالمي صورت مي

شود. بشر در درك حقيقت و واقعيت قاادر اسات تاا مرزبناد  خاود را فراتار از         ميمرزبند

درونااي  ها ساااختاربااه صااورت  را هاا مکاااني گسااترش دهااد و روياادادمرزهااا  زماااني

و  [/0چاارچو  روياداد  « ]روياداد اصالي  »از معماوت    دادها  پيچياده رويا  .ساز  کناد مفهوم

                                                 
23. lexicalization 

24. S. Frez 

25. conceptual content 

26. conceptual content system 

27. conceptual structuring system 

28. framing event 
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( معتقاد اساات  015الااف:  0222) تاالمي . اناد تشاکيل شااده  [رويااداد تاابع ] «روياداد هماراه  »

   .شوندساز  ميرويداد واحد مفهوم رويدادها  پيچيده به عنوان ي 
را معرفاي کنايم. روياداد    « 09رويداد حرکتي»بايست نخست برا  بررسي افعا  حرکتي مي

موقعيتي است که در آن تناو  حرکت يا تداوم سکون در ي  مکان قابال تشاخي    »حرکتي 
( 21ديگر )زميناه  يعينيت( است که نسبت به 22)پيکر يعينيترويداد حرکتي اساسا  شامل  ،«باشد

و روياداد   20تفکيا  حرکات  عناصار قابال   باه حرکات  رويداد  .باشددر حا  حرکت يا ثابت 
   شود.تجزيه مي 22همراه

 ارتبااطي در زباان،  شادگي معتقاد اسات    واژگااني  ۀدر تبياين نظريا   (02 :  0222)تاالمي،      

 را زبااني  عناصار به عبارت ديگر،  تکواژ وجود دارد. ي  و خا  معنايي عنصر ميان مندنظام

 تاوان باه  را مي معنايي عناصر. کرد تفکي  روساختي ها صورت و معنايي عناصر به توانمي

 حارف » ،«فعل» را به روساختي عناصر و «سب » ،«شيوه» ،«زمينه» ،«پيکر» ،«جهت» ،«حرکت»

 از معناايي  عنصار  کادام حا  پرسش اين است که ]قيد[ تقسيم کرد.  «پيرو بندها »و  ،«اضافه

 لزوماا   ارتبااط  ايان  کاه  اسات  معتقاد  تاالمي  ؟کناد ماي  پيدا نمود روساختي عنصر کدام طريا

 روسااختي  عنصار  ي  طريا از تنها توانندمي معنايي عناصر از ا مجموعه و نبوده ي بهي 

تاالش  تاالمي  را بازنمايي کند. تواند چند عنصر معنايي يا ي  عنصر روساختي مي ،يابند نمود

 ها  گوناگون تبيين نمايد.  کرده است تا الگوها  متنوعي را در ي  زبان خا  يا زبان

   نحرکت و انواع آ -3

ا  ديگار ياا تاداوم ساکون در يا  مکاان       از ي  نقطه باه نقطاه   جابجاييرا  «تحرک»تالمي 

رفتاه باشاند، حرکتاي     باه کاار   24مي کاه در معناي حقيقاي   . افعا  حرکتي هنگاا کندتعريف مي

اسات،  « مقصاد »و « طاو  مساير  »، «مبد »در مسير  که دارا  که  ندنکبازنمايي ميفيزيکي را 

؛ کناد ماي تقسايم  « 21شاامل دخو»و « 25انتقاالي »باه دو ناوع   را و  حرکات   .گيارد صورت مي

                                                 
29. sketch of motion events  
30. figure 
31. ground 
32. motion 
33. co-event 
34. literal 
35. translational motion 

36. self-contained motion 
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کناد.  تغييار ماي   يزماني خاصا  ۀدر باز« پيکر»، حرکتي است که در آن جايگاه «حرکت انتقالي»

 در مکاان و  در ا نقطاه  از پيکار  ا پاياه  و اصالي  جايگااه  به عبارت ديگر، در حرکت انتقالي،

 «پيکار »حرکتاي اسات کاه    « شاملدحرکت خو»کند. مي تغيير ديگر ا نقطه به زمان ا  ازبازه

 ،2/انينوسا  چرخشاي،   هاا گاردد. حرکات  بعد از حرکت به جايگااه ابتادايي خاود بااز ماي     

 هاا رکات حدساته از  ايان  از 40هاا مانادن  و 41هاا زدن پرساه  ،42هاجنبيدن ،1/دوراني ،1/اتساعي

بناد  زيار را   توان دستهمي از انواع حرکت (]0222 [0222هستند. با توجه به تعريف تالمي )

  برا  انواع حرکت ارائه کرد:

 ( ]1002 [1000)تالمی  تعریف اساس بر حرکتی افعال بندیتقسیم (2) شماره لجدو

 

                                                 
37. oscillation 

38. dilatory 

39. rotation 

40. wiggle 

41. wander 

42. rest 

 .ادبي است ۀگون« افراشتن» -/4

ين است که تالمي تعريف و مثاا  مشخصاي از ايان دساته افعاا  بياان نکارده اسات، از ايان رو در          توجه انکتۀ قابل -44

 ايم.پيکرۀ پژوهش به اين افعا  نپرداخته

 .دشاه ةجمل .لفع .تنوع حرک

 یانتقال

 .سي  از درخت به زمين افتاد (2 نافتاد نبات به پايي

 /4افراشتن پايين به بات
سربازان پارچم اياران را در ميادان     (1

 صبحگاه برافراشتند.

 .علي به خانه رفت (3 بردن/رفتن و... چپ به راست راست به چپ

 برا  کبوترها گندم پاشيدم. (4 افشاندن، پاشيدن و... جهتي دچن

 شامل دخو

 خاراني؟چقدر دستت را مي (5 خاراندن برگشتي )نوساني(ورفت

 صندلي را به سمت ميز بچرخان. (6 چرخاندن دوراني )چرخشي(

 تپيد.قلبش به تند  مي (2 تپيدن انقباضي( )انبساطا ياتساع

 لرزيد.از شدت سرما به خود مي (8 لرزيدن (ي)جنبيدن يتکان

 پلکيد.حوصلگي در باغ ميبا بي (3 پلکيدن هدف(ي)ب نپرسه در مکا

 سه روز است که اينجا مانده است. (20 ماندن 44هاماندن
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 اصلی حرکت هایمؤلفه -4

و  «پيکار »، «مساير »، «حرکتاي  جازء » اصلي ۀمؤلفهتالمي چهار طور که پيشتر مطرح شد، همان

 نمودزباا  توانناد ماي  هاا مؤلفاه  ايان  .داناد يما  ثرؤما  ساز  افعاا  حرکتاي  را در مفهوم «زمينه»

 .شوند استنباط جمله معني از ضمني طور به يا باشند داشته( زباني) روساختي

 حرکتی جزء -4-2

سااز   هاا  اصالي در مفهاوم   از مؤلفاه  وحرکات   ۀمقولا  يکي از ارکان اصلي «جزء حرکتي»

کتي امر  باديهي اسات،   در افعا  حر حرکتي جزءوجود  که آنجايياز  .است رويداد حرکتي

اماا باه دليال آنکاه تاالمي در       نماياد، ماي لذا پرداختن به اين موضوع در افعا  حرکتي حشاو  

باه آن  هاا  خاود   در تحليال داده  نگارنادگان ها  اصلي حرکت از آن ياد کرده، معرفي مؤلفه

. جزء حرکتاي جاوهر حرکات و شارط تزم بارا  حرکات اسات. فعال حرکتاي          اندپرداخته

( توجاه  1) ۀباه نمونا  «. پيمودن»و « آمدن»حرکت باشد، مانند افعا   ۀد تنها دارا  مؤلفانتومي

 کنيد:

 راهي طوتني را پيمودند. هاآن (1

، جزء حرکتي همان فعل حرکتي است کاه مفهاوم   «پيمودن»(، در فعل حرکتي 1) ۀدر نمون

 کند.  ي  بازنمايي مگرمعنايي دي ۀا  ديگر را بدون ادغام با مؤلفا  به نقطهحرکت از نقطه

هاا  معناايي ديگار  همچاون     مؤلفاه  ،اما غالبا  فعال حرکتاي عاالوه بار مفهاوم حرکات      

توانناد باه   را نيز در بر دارد. اين عناصر معنايي مي« زمينه»و « مسير»، «پيکر»، «سب »، «حالت»

 ساز  فعل حرکتي مشارکت کنند.صورت ترکيبي در مفهوم
 

 حرکتی ءمعنایی با جز هایمؤلفهادغام  (1) شماره جدول

 جمالت شاهد نوع ادغام

 کتا  را از رو  ميز انداخت.   (0 جزء حرکتي+ سب + جهت

 ها حرکت کردم.چالندم به طرف پلهدر حالي که روسر  را مي  (2 جزء حرکتي+ پيکر

 اند.ها  دنيا ي  بار از اين فضا  معطر گذشتهتمام قاصدك  (4 جزء حرکتي+ جهت
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 رمسی ةمؤلف -4-1

 فيزيکاي  يحرکتا  ۀباه مثابا   رودي حرکت باه کاار ماي   هنگامي که فعل حرکتي در معنا  حقيق

در مطالعاات انجاام شاده رو     دارد.  «پاياان  ۀنقطا »و  «طاو  مساير  »، «آغااز  ۀنقطا »کاه   است

 /4(، ايکگمااي1999) 42و رادن 41نو، دياار45هااا  مسااير پژوهشااگراني چااون ورسااپر  مؤلفااه

هااا  مسااير در  دريافتنااد کااه همااواره مؤلفااه    (1991) 52و اشااميدت  49نگااررو(، ا19/2)

از  ،هاا در مقايسه باا سااير مؤلفاه    ،«مقصد»رويداد حرکت از توزيع يکسان برخوردار نبوده و 

رساد کاه ايجااد چناين سااختار  محصاو        نظر مي اهميت باتتر  برخوردار است. چنين به

( باه پيارو  از   1991و اشاميدت )  ر. اونگراست از حرکت نظام ادراکي بشر و نوع شناخت او

باه ايان علات اسات کاه مقصاد در       « محاور باودنم مساير    مقصد»(، معتقدند که 19/5تالمي )

« مقصاد »حرکت از ارزش اطالعي بيشتر  برخوردار است. به عباارت ديگار،     مقايسه با مبد

ه هاا  مساير ارائا   ، اطالعاات کاافي در خصاو  بازسااز  سااير مؤلفاه      « مبد»در مقايسه با 

 دهد.  مي

معماوت  قبال از فعال حرکتاي     « تاا » و «باه »، «از»همچاون   در زبان فارسي حاروف اضاافه  

(. باه اعتقااد نگارنادگان عاالوه بار حاروف       0211 دهند )باباايي، آيند و جهت را نشان ميمي

ا  کاه جهات را   به حروف اضاافه را « زير»و « رو »، «پايين»، «بَر»توان ه ميح شدمطر ۀاضاف

زماان باا هام در جملاه     توانند به تنهايي و يا همکنند، افزود. اين حروف اضافه ميمي بازنمايي

 حضور يابد.

سااز  هار ساه    )هاايي( کاه مفهاوم    ها  اين پژوهش به نموناه نگارندگان در بررسي داده

گر کند برخاورد نکردناد، حاا  آنکاه در زباان      مؤلفۀ فرعي مسير را در روساخت افعا  نمايان

شاوند.  د جمالتي هستيم که هر سه مؤلفۀ فرعي مسير در جمالت بازنماايي ماي  انگليسي شاه

 توجه کنيد: (5)به نمونۀ 
 

                                                 
45. M. Verspoor 

46. R. Dirven 

47. G. Radden  

48. Y. Ikegami 

49. F. Ungerer   

50. H. J. Schmidt 
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5) Oscar went out of the house across the field to the station. 

 پیکر
جزء 

 حرکتی

 مسیر

 (مبدأ)
 زمینه

 مسیر

 )طول مسیر(
 زمینه

 مسیر

 )مقصد(
 زمینه

 
  

 بازنمایی مسیر حرکت از طریق حروف اضافه (3) شماره جدول

تزم  پاردازيم. ها  فرعي مسير ميهايي به نحوۀ بازنمايي مؤلفهدر اين بخش با ارائۀ نمونه

 جهات  کناد مفهاوم  [( معرفاي ماي  0222]0222) کاه تاالمي  « مساير »به ذکر است که در مؤلفۀ 

 .است مستتر

خاصاي  « جهات »، «دويادن » و «آمدن»، «رفتن»رسد اکثر افعا  حرکتي همچون به نظر مي

سااز   همواره باه صاورت مساتقيم در ذهان بشار مفهاوم      « مسير»کنند و ساز  نميرا مفهوم

کننااد و اياان يسااز  ماا شااود، در مقاباال، افعاالي هسااتند کااه جهات خاصااي را مفهااوم   ماي 

 و جهات باات باه پاايين[    ]« افتاادن »پذيرد، به طور مثا ، ساز  در خود فعل صورت ميمفهوم

ا  ماوارد مفهاوم جهات باه وسايله      در پااره  .دهد]جهت پايين به بات[ را نشان مي« افراشتن»

 شود.، بازنمايي مي«حروف اضافه»عناصر روساختي ديگر  همچون 

 ها پايين آمد.از پله (/

 کند.  ، جهت آمدن را بازنمايي مي«پايين»، واژۀ (/)نمونۀ  در

 کتا  رو  زمين افتاده. (9

، فعل افتادن عالوه بر جزء حرکتي، جهتي بات به پايين و به ساو  مياز   (9)در نمونۀ 
 دهد.را نشان مي

 
 

 زمینه و پیکر -4-3

توانناد دو  مفهاوم ماي   آيناد. ايان دو  پيکر و زمينه دو مفهوم شناختي پايه در زبان به شمار ماي 

شاوند و باازنمود آنهاا از    عينيتي باشند که در ي  رويداد حرکتي نسبت به يکديگر واقاع ماي  

 مقصد رطول مسی مبدأ جمالت شاهد 

 - تا از از مدرسه تا خانه پياده رفتيم.  (1

 به - - قطار به ايستگاه رسيد.  (2
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توانند دو رويداد يا مفهوم مارتب   گيرد يا ميصورت مي در بند ساده 51ها  اسميطريا گروه

ها، به وسيلۀ بند پاياه و پيارو   و ساير موقعيت« علّي»، «زماني»ها  به هم باشند که در موقعيت

به لحاا  مفهاومي، قابال    « پيکر»در جمالت پيچيده به نمايش درآيند. به اعتقاد تالمي، ماهيت 

باه عناوان    52و جهات  50ر گارفتن مساير، مکاان   حرکت يا در حا  حرکات اسات کاه در نظا    

دارد که نسابت   54وارماهيتي مرجع« زمينه»آيد و امر  حائز اهميت به شمار مي ،متغيرها  آن

 (.  210الف:  0222مرجع از موقعيتي ثابت برخوردار است )تالمي،  مبد ِبه 

عناوان   و چارچو  مرجع به« زمينه»، «پيکر»تفکي  صحنه )مکاني( به اجزا  خود يعني 

شناساي فاراهم   زمينه، مبنايي را بارا  مارتب  سااختن دو مفهاوم پيکار و زميناه در زباان       پيش

 ( توجه کنيد:12به نمونۀ ) آورد.مي

 علي چمدان را کنار صندلي گذاشت.   (12

 ظاهر شده است.« زمينه»و صندلي در نقش « پيکر»(، چمدان در نقش 12) در نمونۀ

معنا  فعل باا جازء حرکتاي ادغاام شاود. بارا  روشان        تواند در در زبان فارسي پيکر مي

 ( توجه کنيد:11شدن مطل  به نمونۀ )

 .کردم حرکت هاپله طرف به چالندممي را روسر  که در حالي (11

، پيکر )دست( در معنا  فعل چالندن نهفته اسات بناابراين روسار  نقاش     (11) در نمونۀ

 شود.پيکر از معنا  فعل استنباط ميکند و مؤلفۀ معنايي عنصر معنايي زمينه را ايفا مي

( توجاه  10باه نموناۀ )   ،تواند از ساختار جمله حذف شودمي« زمينه»عالوه بر اين، گاهي 

 کنيد:

 کشيدند.ها گار  را مياس  (10

                                                 
51. nominals 

52. site 

53. orientation 

54. reference entity 
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شاوند و  در نقاش پيکار ظااهر ماي    « گار » و 55در نقش کنشگر« هااس »(، 10در نمونۀ )

هاا گاار  را   اس »شود که استنباط ميچنين مله اما به طور ضمني از ج ،زمينه محذوف است

 «.کشيدندرو  زمين مي

به عبارت ديگر، پيکر باه عناوان    .ا  مفهومي با يکديگر دارنددو مؤلفۀ پيکر و زمينه رابطه

توان دو موضوع در نظر گرفات کاه در   شود. اين دو مفهوم را ميمرجع برا  زمينه تداعي مي

 ( توجه کنيد:12رکتي به هم مربوط هستند. به نمونۀ )فضا يا مکاني در ي  رويداد ح

 ها همه گريختند.با هجوم گارد  (12

 اسات. « زميناه »، «ها هجوم آورندگارد » و «پيکر« »همه گريختند»، عبارت (12)در نمونۀ 

رويداد  است که مکاان آن در زماان، باه عناوان متغيار قابال       « پيکر»، (12)بنابراين در نمونۀ 

مکاااني پيکاار  ادر چااارچو  مرجااع بااا توجااه باه موقعياات زماااني  « نااهزمي»درك اسات و  

 شود.ساز  ميمفهوم

کناد.  بررساي ماي   51تالمي پيکر و زمينه را در بند ساده، جملۀ مرک  و جملاۀ خودمرجاع  

ها  اسامي، در جماالت مرکا  از طرياا     بازنمايي رويداد حرکتي در بند ساده از طريا گروه

 پذير است.  امکان 52مرجع از طريا ضماير انعکاسي خودبند پايه و پيرو و در جمالت 
 

 زمینه پیکر جمالت شاهد 

 زمين سي  سي  از درخت به زمين افتاد.  (24

 در هابچه ها به طرف در دويدند.بچه  (25

 ساحل جاناتان جاناتان به سمت ساحل سريد.  (26
 

ر و زميناه باه   هايي مشاهده شد کاه لزوماا  دو مؤلفاۀ پيکا    در بررسي پيکرۀ پژوهش، نمونه

صورت آشکار و ملموس در جمالت وجود ندارند و به طور ضامني از معناا  فعال اساتنباط     

   شوند.مي
 

                                                 
55 agent 

56 self-reference  

57 reciprocal 
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 زمینه پیکر جمالت شاهد 
 - چشمم آنقدر چشمم را ماتندم تا قرمز شد.  (22
 - نامه و عک  فرستادم.اغل  برايش نامه و عک  مي  (28
 در باغ - پلکيد.حوصلگي ميدر باغ با بي  (23
 هم به هانخ .تاباندمي هم به را هانخ  (10
 به خود او لرزيد.مي خود به سرما شدت او از  (12

که باه صاورت ضامني در معناي فعال       ،پيکر است« دست»محذوف  ۀ(، واژ12) در نمونۀ

 شود.محسو  مي« زمينه« »برجسته عنصر»برا  « چشمم»نهفته است و واژۀ 

شاود. باه   سااز  ماي  مفهوم« زمينه»و « پيکر»ر نقش زمان دهم« هانخ»، واژۀ (02)در نمونۀ 

هااا  عناوان روياداد   [( از ايان رويادادها تحات   0222]0222هماين دليال اسات کاه تاالمي )     

کند. به عبارت ديگر، ايان روياداد، يا  روياداد حرکتاي اسات کاه در آن        مرجع ياد ميخود

( G’هاا ) ا  از زميناه ( به سمت خودشان به عنوان مجموعهF’ا  از عناصر برجسته )مجموعه

 در حرکت هستند.
 

  همراه رویداد -4-4

سااز  روياداد   هاا  دروناي در مفهاوم   (، معتقد اسات عاالوه بار مؤلفاه    /الف:  0222تالمي )

سااز  روياداد حرکتاي تأثيرگاذار     نياز در مفهاوم  « ساب  »و « شيوه»حرکتي دو مؤلفۀ بيروني 

داناد کاه در   ها  فرعي حرکت ماي ا مؤلفهر« سب »و « شيوه»ها  بيروني تالمي مؤلفههستند. 

« روياداد هماراه  »عناوان   گذارند و از اين دو مؤلفه تحتساز  رويداد حرکتي تأثير ميمفهوم

کاه  « دويادن »دهد. مانناد فعال   ، طريقۀ به انجام رسيدن حرکت را نشان مي«شيوه»کند. ياد مي

فعلي در ساط  جملاه نماود     رحرکت و شيوه را در خود ادغام کرده است يا از طريا جزء غي

در جملاۀ فاوق نشاانگر شايوۀ افتاادن      « يکهاو «. »کتا  يکهو از دستش افتااد »يابند. مانند: مي

، «شايوه »هاا   شود. مؤلفهمي حرکت سب  و باعث يعني آنچه که «سب »است. رويداد همراهِ 

کتاي بازنماايي   توانند به صورت مجزا، ادغامي يا ترکيبي با جزء حرساز  ميدر مفهوم« سب »

 ها  زير توجه کنيد: شدن موضوع به نمونه شوند برا  روشن
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کناد،  نمايي ماي زمان بازرا هم« سب »و « شيوه»ها  ، مؤلفه«پيچاندن»(، فعل 00در نمونۀ )

 شود.(، تنها يکي از دو مؤلفه بازنمايي مي04( و )/0ها  )حا  آن که در نمونه

 های زبان فارسیبررسی داده -6

تزم باه توضاي     ،هاا آور  و تحليال داده خصو  معرفي پيکارۀ پاژوهش و روش جماع    در

از مياان   فعل حرکتي بسي  در زبان فارساي اسات کاه    101است که پيکرۀ اين پژوهش شامل 

اسااس تعرياف    بار و ها  داستان، پايگاه دادگان، اخبار و جراياد باه صاورت انتخاابي     کتا 

 ۀگونا عناصار  هام از    ،بناابراين  ؛اند.آور  شدهگرد ،[( از رويداد حرکتي0222]0222) تالمي

هاايي  نموناه  .اناد ها  پژوهش حاضر قرار گرفتهغير ادبي در فهرست دادههم از گونۀ ادبي و 

ثانيا ، معناي   و بسي  باشند ا ا  و غيرمحاورهگونۀ محاورههر دو اند که اوت ، در خا  شدهانت

 حرکت را در بر داشته باشند. 51حقيقي

شاان  ها بر اسااس مفهاوم حرکتاي   اين نوع افعا  حرکتي بسي ، معاني آن گردآور پ  از 

ا  برگرفتاه و باا   ل نمونهاستخراج کرديم. سپ  از پايگاه دادگان برا  هر فع فرهنگ سخناز 

زناي  به برچسا   ،ها  اصلي و فرعي حرکت از ديدگاه تالميبر اساس مؤلفه ،طراحي جدولي

 ها پرداختيم.نمونه

در مقابال هار   و معني استخراج شده از فرهنگ سخن را در جادو  ماذکور    ،در گام بعد 

ها  ديگار بسا    وزهاز آنجايي که معني به صورت شعاعي به ح ،فعل درج کرديم. در حقيقت

و از پارداختن باه معااني     شدهشود، در اينجا تنها معني حقيقي و فيزيکي حرکت درج داده مي

که در حاين اساتخراج    کنيم. نکتۀ قابل توجه ايناستعار ، مجاز  و غيرحقيقي خوددار  مي

ايان  بارا    ،معاني، با افعالي روبرو شديم که دو معني مجزا در مفهوم حرکت حقيقاي داشاتند  

                                                 
 .دهدا  ديگر تغيير مکان ميبه نقطه يزماني مشخص ۀکه جسم از ي  نقطه از فضا در بازحرکاتي هستند  -51

 سبب شیوه جمالت شاهد 
 نخ را دور ميخ بپيچان.  (24

  

   پريد.جاناتان در آسمان مي  (25
   ها سنگ پراندند.ها به طرف سگآن  (26
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بناابراين   .در نظر گرفته شاده اسات   هادسته از افعا  دو تحليل کامال  مجزا با توجه به معني آن

در کنار هر فعل استفاده شده و هر فعل را با معني مجازا در مادخلي جداگاناه     0و  1از شمارۀ 

 « :0»و « 1»قرار داديم. مانند افتادن 

 

 شاهد جملة فعل معنی فعل

محل اتکا و اتصا  خود و حرکت کردن رها شدن از  2افتادن 
به سمت پايين بر اثر نيارو  جاذباۀ زماين، ساقوط     

 کردن

سااي  از درخاات بااه  .2
 زمين افتاد.

 خارج شدن از حالت ايستاده يا نشسته بر اثر ضربه  1افتادن 
 ناگهاني

 ها افتادم زمين.از پله .1

 

ئاه کارديم. از آنجاايي کاه     هاايي ارا برا  هر فعل نمونه ،هادر مرحلۀ بعد  از تحليل داده
اناد، از ساط  واژه فراتار رفتاه و باه تحليال جملاه        ها  معنايي در سط  جمله پراکناده مؤلفه
سااز  افعاا  حرکتاي انتقاالي     پردازيم. عالوه بر اين، چون مؤلفۀ مسير هماواره در مفهاوم  مي
طاو  مساير در    هاايي را برگزينناد کاه   اند تا نموناه کند، نگارندگان سعي کردهآفريني مينقش
هاا   ها به نمايش گذاشته شده باشد. به دليل اينکه بخشي از اين پژوهش به بررسي مؤلفاه آن

[ پيارو   59ا مسير اختصاا  دارد، بناابراين از الگاو  ]فعال حرکتي+گاروه حارف اضاافه       
 ايم.کرده

سااز  موقعيات مطارح    مفهاوم  ،از آنجاييکه در چارچو  شناختي در بازنمايي ذهني افعا 
ا  پيوستار  مدنظر قرار گرفته اسات. باا توجاه باه اينکاه      ساز  به شيوهست، لذا اين مفهوما

افزارهاا   نگارندگان درصدد هستند تا تحليلاي آماار ، روشان و قابال اساتناد از طرياا نارم       
ارائه دهند، لاذا باا علام باه نکاات فاوق،        Microsoft Excel ،SPSS19تحليل داده، همچون 
گيرناد و از جزئياات بيناابيني    ماي  بهره 1-2جايش معنايي افعا ، از ارزش نگارندگان برا  گن

 کنند.  نظر مي در طيف معنايي صرف

اسات، پا  از    شاده ( نماايش داده 1طاور کاه در شاکل )   با بررسي پيکرۀ پژوهش و همان

از بساامد وقاوع   « پيکار »جزء حرکتي که در تماام افعاا  حرکتاي بساي  وجاود دارد، مؤلفاۀ       

 ها برخوردار است.ت به ساير مؤلفهبيشتر  نسب

                                                 
59. Motion verb+PP 
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 های اصلی حرکتتوزیع مؤلفه (2) شکل

طاو   »، «مباد  »شد، مؤلفۀ مسير دارا  سه مؤلفاۀ فرعاي    طور که پيشتر توضي  دادههمان

نسابت باه سااير     ،«مقصاد »مؤلفۀ فرعاي  که دهد (، نشان مي0است، شکل )« مقصد»و « مسير

سااز  مؤلفاۀ مساير نقاش باه      خاوردار اسات و در مفهاوم   از بسامد وقوع باتتر  بر ،هامؤلفه

 کند.سزايي ايفا مي

 
 های مسیرتوزیع مؤلفه (1) شکل

سااز  افعاا  حرکتاي    در مفهاوم « شايوه »و « ساب  »تالمي معتقد است، دو مؤلفاۀ بيروناي   

کنند. نگارندگان بر آن شدند تا ايان فرضايه را در افعاا  حرکتاي بساي  زباان       آفريني مينقش

« شايوه »و « ساب  »دهاد هار دو مؤلفاۀ    (، نشان مي2) شکلطور که بررسي کنند، همان فارسي
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از بساامد وقاوع   « شايوه »ساز  افعا  حرکتي بسي  زبان فارسي نقش دارند و مؤلفاۀ  در مفهوم

 بيشتر  برخوردار است.
 

 
 های سبب و حالتتوزیع مؤلفه (3) شکل

 گیرینتیجه -6

 ،[«مقصاد  مساير،  طو  ،مبد ]مسير » ،«زمينه» ،«پيکر» اصلي ۀمؤلف [( چهار0222] 0222) تالمي

 ماؤثر  حرکتاي  روياداد  ساز مفهوم در را «شيوه» و «سب » بيروني مؤلفۀ دو و «حرکتي جزء»

اصالي   مؤلفاۀ  چهاار  مياان  از گونه بيان نماود کاه  توان ايناز نتاي  پژوهش حاضر مي .داندمي

 مساير،  هاا  فرعاي  مؤلفاه  مياان  از و «پيکار » لفۀمؤ [(،0222] 0222) حرکت از ديدگاه تالمي

 سااز  مفهاوم  در بيشاتر   بساامد  از هاا مؤلفاه  سااير  باه  نسابت  «پاياان[  مقصد ]نقطۀ»مؤلفۀ 

 حرکتاي  افعاا   در «ساب  » و «شايوه » مؤلفاۀ  دو همچنين .برخوردار است حرکتي رويدادها 

 در جملاه  ساط   رد جداگاناه  صاورت  باه  ياا  فعال  در ادغاامي  ها صورت به يا فارسي زبان

 حرکتاي  افعاا   بررساي  پاژوهش  ايان  اصالي  تمرکز. حرکتي مؤثر هستند رويداد ساز مفهوم

 باا  نگارنادگان  پاژوهش،  مختلاف  مراحال  در اماا  اسات  باوده  تاالمي  ديادگاه  از فارساي  زبان

 البتاه  کناد،  ايفا تکميلي ينقش تالمي در شرح و بس  آرا  تواندمي اند کهشده روبرو مفاهيمي

 برخاي  شارح  به بود که خواهد ديگر مستقل ها پژوهش نيازمند هاآن از ي  هر دقيا تحليل

 :پردازيممي مفاهيم اين از

رساد  نماي  ا  که بر اساس تعريف تالمي پيشتر معرفي شاد، چنادان جاامع باه نظار     بند طبقه

 کنند: بند  تکميلي پيشنهاد  زير را ارائه ميبنابراين نگارندگان تقسيم
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 فارسی زبان حرکتی افعال تکمیلی بندیتقسیم (4) هشمار جدول

زماان در دو ياا   توانند به طاور هام  توجه اين است که برخي از افعا  حرکتي ميقابل ۀنکت 

 ها  انتقالي نيز قرار دارد.ه در زمرۀ حرکتک« سراندن»چند طبقه حضور يابند مانند فعل 

اسات،   رگاذار يتأث هامؤلفه نابرابر توزيع بر فعل واژگاني که معنيرسد اين طور به نظر مي 

 در« دسات » ، پيکار «کاردم  حرکت هاپله طرف به چالندممي را روسر  که حالي در»در نمونۀ 

 .  است مستتر «چالندن» فعل معنا 

سااز  روياداد حرکتاي    مفهوم در حرکتي ها مؤلفه ريتأث از سد، فارغرمي نظر همچنين به 

. هماراه خواهاد آورد   باه  را مربوط باه خاود   12قال  حرکتي به هنگام بازنمايي، فعل هر فعل،

 مفهاوم،  يا   درسات  فهام  به اين معني است کاه بارا    شناختي شناسيزبان در «قال » مفهوم

 معناي  درك در «هاا قالا  » اسات و مشخصاا    نياز آن المعارفيدائره معنا  مربوط به دانشي به

 اگار  کاه  آياد ماي  نظار  باه  طاور ايان  «پريدن» فعل در مثا  عنوانه ب. هستند مهم بسيار هاواژه

 11سافر  قالا م  باشاد  [جانادار  ريا غهليکاوپتر ]  هواپيماا،  پيکار  کردن پرواز» معنا  به «پريدن»

 برخاوردار  بااتتر   اهميات  از سايدن[ ر کجاا  ]به «مقصد» قال  اين در که شودمي برانگيخته

 10قالا  حرکات در طاو  آسامان     باشاد  پرنادگان ]جانادار[   پريادن  معناا   در اسات و اگار  

دارا  « پيکار »آياد يعناي   در ماي  پارواز  کاه باه   آنچاه  چاارچو   اين در و شودمي برانگيخته

 محل فرود آن. اهميت است نه
                                                 
60 frame 

61 journey frame  

62 motion through air frame 

 جملة شاهد فعل نوع حرکت

حرکت از طریق تغییر 
 وضعیت بدن

 نشستن، خوابيدن
 .همه بر رو  زمين نشستند (15

اگر دماغات خاون آماد بخاوا  رو       (16
 زمين و سرت را بات بگير.

 به او مشت زد. (12 زدن واسطة اعمال نیرو حرکت به
 از ديوار پايين پريد و گريخت. (18 گريختن عتواسطة سر حرکت به

 سريدن1 سراندن تماس ممتد پیکر و زمینه
 بات به رو پاها  با فرود هنگام جاناتان (13
 سريد. ساحل سمت به
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 سااز  نحاوۀ مفهاوم   در مؤثر  نقش «جاندار ر غي» و «جاندار »نکتۀ ديگر اينکه، عامل  

 رفتاار مرباوط باه    .خواهاد باود   رگاذار يتأث قالا   بارانگيختن  در اماا  رويداد حرکتاي نادارد،  

تغييرپذير خواهد باود، باه عباارت ديگار،      فعل موضوع به بسته «جاندار ر غي» و «جاندار »

ر غيا » و «جانادار  »خواناد و متقاابال  بار ناوع رفتاار      ماي  فارا  را خاا م خاود   قال  فعل هر

 خواهد گذاشت. ريتأث« جاندار 
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