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Abstract 
Focusing on the two paths bala (=up) and payin (=down) and the combination of these two with 

the motion verbs rᴂftᴂn (=go) and amᴂdᴂn (=come), the present research has attempted to 

make a comparison between the semantic frames of the verbs made out of the two paths in 

Persian and English so that it can examine the practicality of the FrameNet for describing the 

Persian language. To this end, a number of 120 sentences including the aforementioned path 

verbs were extracted from the major Corpus of Bijankhan and then, it was attempted to make a 

comparison between the semantic frames of each verb with their English counterparts via the 

FrameNet database. Ultimately, comparing the frames, the authors concluded that for those 

Persian path verbs which encode path or direction on the prefix adverb of the verb, the FrameNet 

provides a frame different from their English equivalents. On the other hand, in the current study, 

the metaphorical relationships of these verbs with other semantic frames were also addressed. 

The general conclusion was that language-specificity of the relation, the syntactic representation 

of the verbs, and different encoding of direction are good indication of the necessity of 

considering linguistic distinctions for additional practicality of the FrameNet to describe other 

languages.        
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 مقالة پژوهشی

 رفتنو  آمدن های حرکتی فارسی:های بیان جهت در فعلهای معنایی و روشبررسی قالب

 2رضوان متولیان نائینی ،1زلفا ایمانی
 ةشناسی، دانشکداستادیار گروه زبان -2، اصفهان، ایران. های خارجی، دانشگاه اصفهانزبان ةشناسی، دانشکددانشجوی دکتری زبان -1

 .، اصفهان، ایرانخارجی، دانشگاه اصفهان هایزبان

 20/1/1399 پذیرش:  19/8/1398 دریافت:

 چکیده
هتای  تتا اابتب   کوشیده است  ، آمدنو  رفتنهای حرکتی و ترکیب این دو با فعل پایینو  باالپژوهش حاضر، با تمرکز بر دو مسیر 

کتارایی پایگتاه    ،ترتیبو به این کندانگلیسی با یکدیگر مقایسه شده از این دو مسیر را در دو زبان فارسی و های ساختهمعنایی فعل

 ةاز پیکرگفته پیشهای مسیرنمای جمله شامل فعل (120)منظور، تعداد شبکۀ ااببی را برای توصیف زبان فارسی بررسی نماید. بدین

عنتایی هرکتداا از ایتن افعتا  بتا معتاد        های مااببی، اابب ۀخان استخراج و سپس سعی شد با استفاده از پایگاه شبکجناصلی بی

هتای  ستته از فعتل  داتاببی بترای آن   ۀبه این نتیجه رسیدند که شبک هااابب ۀبا مقایسنگارندگان نهای  در شود.انگلیسی آن مقایسه 

ازستوی   رد؛دابا معاد  انگلیستی آن   یاابب متفاوت ،کنندمسیرنمای فارسی که مسیر یا جه  را در اید پیشوندی فعل کدگذاری می

 دس  آمتد بهی این نتیجه طور کلّهای معنایی دیگر نیز اشاره شد و بهبه روابط استعاری این افعا  با اابب نوشتار پیش رودر  ،دیگر

گتر بتزوا   هتا، بیتان  بودن این نوع رابطه و همچنین بازنمود نحوی متفاوت افعا  و کدگتذاری مختلتف جهت  در آن   ویژه که زبان

 های دیگر اس .ااببی برای توصیف زبان منظور کارایی بیشتر شبکۀهای زبانی بهوتدرنظرگرفتن تفا

 اابب معنایی. ،ااببی ۀشبک ،فعل حرکتی ،جه  ،مسیر ها:کلیدواژه

 

 
و  مدنآ های حرکتی فارسی:های بیان جه  در فعلهای معنایی و روشبررسی اابب(. 1399)رضوان ، متوبیان نائینی ؛زبفا ،ایمانیاستناد: 
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                                 r.motavallian@fgn.ac.ir 

https://jlw.razi.ac.ir/


 1399، پاییز 3های غرب ایران، دورة هشتم، شمارة  ها و گویش / فصلنامۀ مطابعات زبان2

 مهمقدّ -1

تعاریف گوناگون و درعین  ،شناسیفیزیک، ریاضی و زبان ازجملهیکی از مفاهیمی که در علوا مختلف 

در علم فیزیک، حرک  دو نتوع وضتعی و انتقتابی     اس .مفهوا حرک  ی دارد؛ حا  مرتبط با یکدیگر

مبدأ بته   ۀجایی در مسیر از نقطجابه ،شناختی، منظور از حرک  در علوا ویژههشناسی و بو در زبان دارد

 فرعی ۀفاصلی و دو مؤبّ ۀفد که چهار مؤبّپندارحرک  را رویدادی می (2000) 1تابمیمقصد اس .  ۀنقط

رویداد حرکتتی، مستیر    اس  و در هر حرک و  مسیر، زمینه، پیکرهای اصلی حرک  شامل فهمؤبّ دارد.

چه مسیر نباشد، یتا دروااتم مستیری طتی     عبارت دیگر، چنانبه ؛ای اس  که همواره حضور داردفهمؤبّ

ختود یتا نیرویتی     ةنشود، حرکتی هم رخ نداده اس . منظور از پیکر، شخص یا جسمی اس  که با اراد

 کانی اس  که پیکتر بتا آن در تمتا    م ،پیماید و زمینهمقصد می ۀمبدأ تا نقط ۀمسیر را از نقط ،خارجی

رفته رویداد هم رویگفته پیش ۀفیابد و هر چهار مؤبّحرک  همواره در فعل جمله نمود می ۀفمؤبّ اس .

( بیان 1ترشدن مطلب، رویداد حرکتی معروف تابمی در مثا  )روشنمنظور بهآورند. حرک  را پدید می

 :شده اس 

1) The bottle moved into the cove. 

حرک  است    ۀفمؤبّ ةدربرگیرند moved بازنمود پیکر و فعل حرکتیِ The bottle(، عبارت 1) ۀدر جمل

که زمینه اس  ختم  the coveص و به مشخّ intoامتداد مسیری اس  که با کر درجایی پیگر جابهکه بیان

  باشد؛ گاهی زمینه زمینه همیشه مقصد حرک ۀفکه چنین نیس  که مؤبّگفته شود شده اس . الزا اس  

همچتون   یکت همان مکانی اس  که پیکر با آن در تما  اس . این تما  گاهی با سطح صاف و متحرّ

هتای دیگتری از   ( مثتا  3( و )2هتای ) . نمونته اس  همچون زمین یمیز و گاهی با سطح ناصاف و ثابت

است  کته    افتتادن و  تنگذاشت های پیکر و زمینه در دو رویداد حرکتی مختلف همچتون  فهبازنمایی مؤبّ

 نشان داده شده اس : fellو  layترتیب با دو فعل حرکتی  به

2) The pen lay on the table. 
3) The pen fell off the table. 

است  بتا ایتن     زمینهبازنمود  the tableو عبارت  پیکربازنمود  The pen( عبارت 3( و )2در مثا  ) 

نشتان داده شتده است .     offفته بتا   ( همین مؤب3ّو در مثا  ) onا (، مسیر حرک  ب2تفاوت که در مثا  )

 دربر دارد. ،سوی پایین اس که بهرا  2جه / مسیر ۀفدر مفهوا خود مؤبّ fallضمن اینکه فعل 

                                                                                                                                                              
1. L. Talmy  
2. direction 
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کنتد.  فتی متی  را معرّ 2 علّت و  1شیوه ۀف( دو مؤب2000ّهای فرعی حرک ، تابمی )فهخصوص مؤبّدر 

و  3بنیتاد فعتل  ۀدر دو طبقت  شتیوه و  مسیر ۀفمبنای دو مؤبّهای دنیا برباناو، ز ۀسی دوگانشنارده براسا 

اس  که شاخص اصلی ایتن تمتایز    مسیر ۀفحا ، این مؤبّ(، با این2000گیرند )تابمی، ارار می 4امربنیاد

( 3( تتا ) 1های )گونه که نمونه، همانافزون بر این ؛گرددی میفرعی تلقّ هفیک مؤبّ ةشیوشود و واام می

 شتمار به ینیز همچنان رویداد حرکتی کامل جه و  شیوههای فهدهد، حرک  بدون حضور مؤبّنشان می

 آید.می

 ویژه هشناسان شناختی و به زبانبررسی افعا  حرکتی فارسی، این موضوع همواره مورد توجّ زمینۀدر 

 دیگتران، حستینی و  شتاه  ؛1398 ،زادهپتور و شترف  اسالمی ؛1398، شناسان زبان بوده اس  )سیدانرده

 ،راندیگگلفاا و  ؛1392 ،گرخوییسم ؛1393 ،حامدی شیروان و شریفی ؛2017، دیگراناخوان و  ؛1396

. در برختی از  (1391، عموزاده و سلطانی ؛2011، اییباب ؛2012، آبادی و پادوفیض ؛1391 ،ازکیا ؛1392

ی در دو زبتان فارستی و انگلیستی از    هتای حرکتت  فعتل  ۀگران با بررسی و مقایسپژوهش این مطابعات،

با همتین   هیساقد که عناصر معنایی زبان فارسی در مانشناختی به این نتیجه رسیدهدیدگاه شناختی و رده

رویکترد تتابمی    ةردربتا  شتده، یادکنند و هریک از دو زبان عناصر در زبان انگلیسی امربنیادتر عمل می

کته زبتان    نتد باورو برخی نیز بتر ایتن    (1398، زادهو شرف پور)اسالمی خود را دارد بندی خاصّطبقه

بنیاد و امربنیاد را بتاهم  های فعلفردی اس  که هردو ویژگی زبانبه منحصرفارسی دارای خصوصیات 

تابمی بترای   ۀشناسی دوگاناند که ردهبه این نتیجه رسیده گروهی یحتّ ( و2017 ،راندیگدارد )اخوان و 

بینتابینی دارد کته ختود برخاستته از      یزبان فارسی جایگتاه  زیرا ؛کندفای  نمیزبانی همچون فارسی ک

بنیتاد و در برختی دیگتر    هتای فعتل  هتای زبتان  های این زبان اس  که در برخی متوارد ویژگتی  ویژگی

  (.1393 ،)حامدی شیروان و شریفی را دارد های امربنیادهای زبان ویژگی

های معنایی این نوع افعا  به بررسی ااببتاکنون  اس  کهن روشگرفته ه به مطابعات صورتبا توجّ 

شده ه کمتر توجّ( 1985؛ 1982ب؛  1977ابف؛  1977 ،5شناسی ااببی )فیلمورمعنی ۀدر چارچوب نظری

( 2018نتژاد ) های معدودی ازجملته صتفری و رحمتتی   توان به پژوهش خصوص میاس . تنها در این

شناستی اتاببی   ه بته رویکترد معنتی   با توجّت   travellingو  touringیکه در آن دو فعل حرکتاشاره کرد 
                                                                                                                                                              
1. manner 
2. cause 
3. verb-framed languages 
4. satellite-framed languages 
5. C. J. Fillmore  
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هتای حرکتتی فارستی    های معنایی فعتل درراستای بررسی ااببپژوهش دیگری که  .بررسی شده اس 

هتای  هتای معنتایی فعتل   اابتب  ( اس  کته در آن در دس  چاپپژوهش ایمانی و متوبیان ) ،انجاا شده

  س .شده ابررسی  فارسینمای  شیوه

و  بتاال حاضر با تمرکز بتر دو مستیر   پژوهش رفم این کاستی، در  راستایمنظور برداشتن گامی دربه 

هتای  هتای معنتایی فعتل   اابتب  وشتیم ک، متی آمتدن و  رفتتن های حرکتی دو با فعل و ترکیب این پایین

نوشتار ی ه کلّشده از این دو مسیر را در دو زبان فارسی و انگلیسی با یکدیگر مقایسه کنیم. در نگا ساخته

های یکسان مانند ترکیتب دو فعتل   که آیا واژهاس  اساسی پرسش صدد یافتن پاسخ به این دررو  پیش

هتای  هتای مختلتف )فارستی و انگلیستی( اابتب     در زبتان  پایینو  باالبا دو مسیر  آمدنو  رفتنحرکتی 

کدگتذاری متفتاوت جهت  در    ساختار نحوی این افعا  و  یا باید با درنظرگرفتن بازنمود ی دارندیکسان

 درنظر گرف ؟شان ها اابب معنایی متفاوتی برایآن

ب؛  1977ابتف؛  1977شناسی ااببی )فیلمتور،  معنی ۀاختصار نظریراستا ابتدا در بخش دوا بهر ایند 

فی معرّ ،حاضر اس  جستار ااببی و چهارچوب نظری ۀگیری شبک( که پایه و اسا  شکل1985؛ 1982

شتود.  تفصیل بیان متی ها بهخاذشده در گردآوری، مقایسه و تحلیل دادهش سوا، روش اتّدر بخ شود.می

تصویر کشیده به تحلیل و مباحثه پیرامون هر جدو  و های پژوهش را در جدوبی بهبخش چهارا، یافته

از پردازد و در بخش پنجم که بخش پایانی مقابه اس ، نتایج حاصتل  آمده میدس های بهاابب ۀمقایس

 شود. مطرح می هسیقاماین بررسی و 

 قالبی ةاندازی شبکشناسی قالبی و راهمعنی -2

دستور حاب   ۀعبارت دیگر، نظریبه ؛فیلمور دارد دستور حاب  ۀشناسی ااببی ریشه در نظریمعنی ۀنظری

افتته  ی صتورتی تکامتل  جایی گسترش یاف  که بته بعدها تا ؛مطرح کرد (1968)که فیلمور آن را در سا  

 (.1985؛ 1982؛ 1977شناسی ااببی ناا گرف  )فیلمور، معنی ۀنظری

شناسی ااببی را در آثار علمی گونتاگون ختود کته بته     معنی ۀی  نظری( اهم1994ّ) 1فیلمور و اتکینز 

واژه  معنای هر گفته،پیش ۀدند. براسا  نظریکرتبیین  ،شدنگاری مربوط میتوصیف واژگانی و فرهنگ

های معنایی آن اابل درک اس  و منظتور از اابتب معنتایی، توصتیف رویتدادها،      بنای ااببدر زبان برم

مود عبتارت دیگتر، بتازن   بته  ؛های حاضر در رویداد و روابط موجود میان اجزای رویتداد است   مشارک

اتاببی درج   ۀهای معنایی واحدهای واژگانی اس  که همراه با اابب معنایی مرتبط به خود در شبک اابب
                                                                                                                                                              
1. B. T. S. Atkins  
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و منبتم  پژوهشتی   طرحخود  (https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal)ااببی  ۀاس . شبک شده

ایجاد شده اس . این  (1997)چند تن از اعضای دانشگاه برکلی در سا   کوششاس  که به ایواژگانی

 د. دارندی گانی متعدّواژ هایواحدیک هر که های دستوری اسم، صف  و فعل اس شبکه شامل مقوبه

 1از آن اابب، عناصر ااببی اصلی و فرعی، تعریفی هر واحد واژگانی، اابب معنایی آن این شبکه برای در

یگتاه شتبکۀ اتاببی،    در پا moveنمونه با جستجوی فعتل  برای  ؛ارائه شده اس  2و روابط اابب به اابب

ص و توری آن مشخّدس ۀکداا مقوبکنار هرشود که درواحد واژگانی ظاهر میهش   جدوبی مشتمل بر

را که یک واحد واژگانی  move( فعل 1اابب معنایی مرتبط با آن تعریف شده اس . جدو  ) ،شمقابلدر

 دهد:های معنایی آن )اابب حرک ( نمایش میهمراه با یکی از اابب ؛اس 

 در زبان انگلیسی moveهای معنایی فعل . قالب(1)جدول 

Non-Core Frame Elements 
Core Frame 

Elements 
Semantic 
Frames 

Lexical 
Unit 

Carrier, Containing-event, Degree, Depictive, 
Duration, Frequency, Iterations, Manner, Path-

shape, Place, Purpose, Result, Speed, Time 

Area, Direction, 
Distance, Goal, 

Path, Theme 
Motion 

Move 
(v.) 

عنصر ااببی اصتلی   شش اابب معنایی حرک  دارای با move (، واحد واژگانی1)ه به جدو  با توجّ 

(Direction، Distance ،Goal ،Path  وtheme و ) گفتته  الزا است    عنصر ااببی فرعی است . چهارده

 move افتزون بتر  ، search ۀوجو و کلیک بر دکمت در کادر جس  moveکه پس از واردکردن فعل شود 

شود که نیز ظاهر می move upو  move back همچونفعلی، واحدهای واژگانی دیگری  ایهمقوب مثابۀ به

 ؛آن اابتب دربتر دارد   مختتصّ  خود را همراه با عناصر ااببی اصلی و فرعیِ هرکداا اابب معنایی خاصّ

شتده   دستوری آن فعل و اابتب معنتایی تعریتف    ۀاشاره کرد که مقوب move backتوان به مثا ، میبرای 

 اس . 3اابب تغییر زمان رویداد ،ی آنبرا

 روش پژوهش -3

ختان  جنفارسی بی ةها از پیکرتحلیلی و با تکیه بر استخراج داده - توصیفی ةشیوکه بهحاضر پژوهش 

فعلتی آن را   ب اس  که بخش غیتر های مسیرنمای مرکّجمله شامل فعل (120) ةدربرگیرند ،انجاا شده

دهتد.  تشکیل می آمدنو  رفتنش فعلی یا همکرد آن را دو فعل حرکتی و بخ پایینو  باالپیشوند ایدی 

خان جنبی ةیکراصلی پ ۀاز نسخ گفتهپیشب های مرکّمنظور دستیابی به باف  کاربردی هریک از فعلبه
                                                                                                                                                              
1. core and non-core Frame Elements 
2. frame-frame Relations 
3. change-event-time 
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 موجتود،  هتای ، ازمیان تماا عبتارت پایینو  باالترتیب که پس از جستجوی دو واژة به این ؛استفاده شد

بود، انتخاب و یادداشت    پایینو  باالدر ترکیب با دو جه   رفتنو  آمدنکه دارای دو فعل هایی جمله

های فعلی با معانی کامالً یکسان، تنها یک مورد انتختاب شتد تتا از تکترار آن     سپس ازمیان ترکیب ؛شد

نپور و پس از آن معاد  انگلیسی هر فعل در فرهنگ فارستی بته انگلیستی آریتانپور و آریتا      شودپرهیز 

های های معنایی آن وارد و ااببدسترسی به ااببمنظور بهااببی  ۀوجو و در پایگاه شبک( جس 1386)

 انتها، مقایسه و تحلیل صورت گرف .و در مرتبط با هر فعل در جدوبی یادداش  شد

 ها ها و تحلیل دادهیافته -4

 رفتتن پایین، آمدنباال، باالرفتنب کّهای حرکتی مرفعل ةهایی اس  که دربرگیرنداین بخش شامل جمله

خان براسا  جنبی ةمستخرج از پیکر ۀجمل (120)( که ازمیان 15( تا )4های )اس . جمله آمدنپایینو 

هتای  هتای گونتاگون دارنتد، انتختاب شتده، ترکیتب      در باف  شدهیادمفاهیم مختلفی که هر چهار فعل 

( معتاد   2جتدو  ) و  دهتد نمتایش متی   پتایین و  باال  را با دو جه فتنو  آمدنشده از دو فعل  ساخته

 کشد:تصویر میهای معنایی هریک بهها را همراه با ااببانگلیسی این فعل

 ( ادرت خرید کارگران باال رف .10         ه پایین رف .( از تپ4ّ

  ( شدیداً بازده پایین آمد. 11      ( حاج تقی از نردبان پایین آمد.5

 ( سطح سواد باال رفته اس .12        ال رف .( بهای نف  با6

 رود.( مقدار اند خون باال می13        ( سطح آب دریا باال آمد.7

 ازدواج باال رفته اس . سنّ (14    آید.( توبیدات ازنظر کیفی  پایین می8

 حرارت بدنش باال رف . ه( درج15         ( آفتاب باال آمده بود.9

 (15)تا  (4)های حرکتی ی معنایی فعلها. قالب(2)جدول 

واحد 
 واژگانی

معادل 
 انگلیسی

 قالب معنایی
واحد 
 واژگانی

 قالب معنایی معادل انگلیسی

4 Go 
down 

Motion 11 Decrease Change-position-on-a-scale 

5 Come 
down 

Motion 12 Increase Change-position-on-a-scale 

6 Increase Change-position-on-a-scale 13 Rise/Increase 
Motion-directional/Change-

position-on-a-scale 

7 Rise Motion-directional 14 Rise Motion-directional 

8 Decrease  15 Rise Motion-directional 

9 Rise Motion-directional    

10 Increase Change-position-on-a-scale    
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اتاببی، بتا جستتجوی ایتن      ۀدر شبککه (، گفتنی اس  2در جدو  ) شدهای درجهدرخصوص فعل 

در این شبکه، اابتب معنتایی بترای افعتا      تنها دس  نیافتیم.  ایچهار فعل مسیرنما به هیچ اابب معنایی

که معاد  انگلیسی  رفتنمثا ، برای فعل حرکتی برای  ؛بدون حروف اضافه تعریف شده اس گفته پیش

 کتردن صبه رویداد حرکت  بتدون مشتخّ   تنها ص شده که ( مشخMotionّ ، اابب حرک  )اس goآن 

کته در   go upبا معاد  انگلیسی  باالرفتنآنکه این شبکه برای فعل کند؛ حا مسیر یا جه  آن اشاره می

یتک واحتد    منزبتۀ بهشده یادفعل زیرا  ؛جه  حرک  اس ، فااد اابب معنایی اس  ةدهندنشان ،باالآن 

ااببی درج نشده اس . این موضوع از تفاوت دو زبان فارسی و انگلیسی در بتازنمود   ۀژگانی در شبکوا

ایتن است  کته در زبتان      مهتم  ۀنکت ،عبارت دیگربه ؛شودنحوی این افعا  و کدگذاری جه  ناشی می

نته  شتوند و  ی متی حروف اضافه تلقّ goو  comeدر ترکیب با دو فعل  downو  upانگلیسی، دو عنصر 

 ،شتوند هایی که با حروف اضافه همتراه متی  ااببی برای فعل ۀ( و ازآنجاکه در شبکparticleجزء فعلی )

گیرند درنظر گرفته نشده اس ، در زبان انگلیسی این چهار فعل ذیل اابب حرک  ارار می ییااابب مجزّ

جهت    اصتلی  بیعنصتر اتاب   مثابتۀ همتراه گتروه استمی پتس از آن بته     به downو  upو حروف اضافۀ 

(directionدرنظر گرفته می )نمونه در مثا  زیتر  ؛ برای شوندgo      دارای اابتب حرکت  و گتروه حترف

 د.شوبحاظ می عنصر اصلی جه  در این اابب مثابۀبه up the stepای اضافه

16) GO up the steps to see the Sculpture. 
اتاببی   ۀهمراه فعل باشند، این افعا  در شبکلی بهجزء فع منزبۀدرواام تنها هنگامی که این عناصر به  

کته دارای اابتب تغییتر زمتان رویتداد       move up هماننتد فعتل عبتارتی    ؛ا خواهند بوددارای ااببی مجزّ

Change-event-time ایتن معنتا کمتترین ارتبتاطی بتا       ،ص اس طور که در مثا  زیر مشخّاس . همان

 مفهوا حرکتی فعل دارد.

17) They moved up the meeting an hour. 

آینتد و در  متی  شتمار ایود پیشوندی به ،پایینو  باالحابی اس  که در زبان فارسی، دو جه  این در 

(. گفتنی اس  در 15تا  4 هایدهند )مانند مثا ب تشکیل میفعل مرکّ ،آمدنو  رفتنهای ترکیب با فعل

جهت  در ختود فعتل     ۀفت   مؤبّروش اوّشتود. در  جه  به سه شکل متفتاوت بیتان متی    ،زبان فارسی

د. ایتن عنصتر غیتر فعلتی     شتو بیان می ،فعلی که همان امر اس  بلکه با عنصر غیر ؛شودکدگذاری نمی

و  رفتتن پتایین ، باالآمدن، باالرفتنهای در فعل باالو  پایینهای مانند جه  ؛تواند پیشوند ایدی باشد می

و  رفتتن شتیرجه ، کتردن نتزو  ، صتعودکردن  همچون ؛سم باشددارای مقوبۀ دیگری مانند ا یا آمدن پایین
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انگلیستی ایتن افعتا ، اابتب     بترای معتاد     ؛طور کته اشتاره شتد   همان ، درمورد دستۀ اوّ .سرازیرشدن

انتد.  ی حرکت  اترار گرفتته   ای در شبکۀ ااببی درنظر گرفته نشده و این افعتا  ذیتل اابتب کلّت     جداگانه

و  Rise  ،Descend ،Plungeترتیبشان بهستۀ دوا که معاد  انگلیسیااببی برای افعا  د ۀآنکه شبک حا 

Plummet اس ، اابب معنایی حرکتی ( جهتیMotion-directional)  ده که ختود گویتای   کررا پیشنهاد

  در زبتان فارستی بایتد    صورت ذاتی اس . بدیهی اس  که افعا  دستتۀ اوّ ها بهنمابودن این فعلجه 

  جهتی فرض شوند. - ها دارای اابب حرکتیی آنبرخالف معاد  انگلیس

جهت  در ختود فعتل     ،رسد در زبان فارسی بسامد کمتری داشتته باشتد  نظر میدر شیوة دوا که به 

 ؛کنتد شود به این معنا که جه  حرک  را خود فعل و نه عنصر دیگری جتز آن بیتان متی   کدگذاری می

جهتتی   - ها دارای اابب معنایی حرکتتی ردوی این فعلکه ه fallو معاد  انگلیسی آن  افتادنمانند فعل 

 هستند.

شود کند، بیان میای که نقش موضوع را در جمله ایفا میگروه حرف اضافه با جه  ،در شیوة سوا 

، برچستب  رفتنعنصر اابب اصلی فعل حرکتی  مثابۀبه باالی کوه. در این جمله او باالی کوه رف  مانند

 .داردجه  

متوارد،   بیشتتر وجود دارد این است  کته در    (2)در جدو   شدهذکرموارد  زمینۀکه دردیگری  ۀنکت 

رو، فعتل حرکتتی   جاندار اس  و از این غیر یعنصر ،(، فاعل یا همان پیکر5( و )4استثنای دو مورد ) به

نایی در زبان انگلیسی معاد  اس . ضمن اینکه اابب مع Increaseو  Riseبا  هعمدطور بهها مرتبط با آن

 اس  Motionیا اابب حرک   Increaseاستثنای فعل ها بهااببی برای تماا فعل ۀپیشنهادی ازسوی شبک

شوند بنابراین افعا  حرکتی یا با فاعل جاندار همراه می ؛Motion-directionalجهتی  - یا اابب حرکتی

روند که کار میعل غیر جاندار به(، یا با فا5و 4دالب  دارند )مانند جمالت  1ا و فعّ و بر حرک  وااعی

 )وکنتد  حرک  می ،جان بدون آنکه کنتربی بر حرک  خود داشته باشدموجود بیگاهی  ،صورتدر این

 . 3(9و  7مانند جمالت ) اس  2ا فعّ غیر نوع از حرک 

ارای نیستیم و همچنان فعتل د  روروبهاابب معنایی  اساسی دربارة این موارد با تغییرکه گفتنی اس   

 ا در برختی متوارد  امّت  ؛بری دارد(جهتی اس  )که از اابب حرک  ارث - اابب حرک  یا اابب حرکتی
                                                                                                                                                              
1. active 

2. passive 

کتوه بتاال    ۀه تا الّت این جادّیم مانند جملۀ کنر میتصوّحرکتی ندارد، نوعی حرک   هیچ جان کهبرای موجود بی تنهاگاهی نیز  -3
 ( فرض شده اس .fictive motionجمله دارای حرکتی خیابی ) در این هکه جادّ رودمی
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کته در آن رابطتۀ    (6)اابب معنایی اس  مانند جملتۀ   یکلّ همراهی فعل با فاعل غیر جاندار سبب تغییر

-Change-position مقیا  بر وضعیّ جهتی( و اابب مقصد )تغییر  - )حرکتی أاستعاری بین اابب مبد

on-a-scale) ری همچتون  متغیّرویداد حرک  اس .  ةنوعی دربرگیرندواام، این اابب بهبرارار اس . در

شتود  مبدأ که نرخ استتاندارد نفت  درنظتر گرفتته متی      ۀاس ، از نقط پیکربهای نف  که در اینجا همان 

 رسد.  می مقصد پیماید و بهی را میمسیرحرک  را آغاز کرده، 

بته آن اشتاره شتده است .      Increaseاس  که در اابب فعل  Scaleاین مسیر همان مقیا  یا طو   

صورت  به ...کیفی  توبیدات، مقدار اند خون و ایم  نف  و سایر موارد مانند در ضمن اینکه این مسیر

فعتل  کته بترای   مقیتا    بتر  وضعیّ ت دیگر، اابب تغییر عباربه ؛پایین اس  - عمودی و در امتداد باال

Increase شتده   تواند برای افعا  حرکتی فارسی در جمالت اشتاره می ،ااببی مطرح شده هازسوی شبک 

بین این دو اابتب رابطتۀ   و  اابب مقصد عمل کند مثابۀتند( بهجهتی هس - حرکتی أ)که دارای اابب مبد

ابزامتاً رابطتۀ    ویتژه است  و   - هتا زبتان  گفتنی اس  رابطۀ استتعاری بتین اابتب    د.شوری برارار عااست

 در زبان انگلیسی وجود ندارد. گفتهپیششدة  تعریف

 گیرینتیجه -5

هتای حرکتتی   و فعتل  پتایین و  باالشده از دو مسیر های ساختههای معنایی فعلدر پژوهش حاضر اابب

در ایتن  کته   دس  آمدبهدر دو زبان فارسی و انگلیسی با یکدیگر مقایسه شد و این نتیجه  آمدنو  رفتن

که در زبتان فارستی   طوریهستند. به یهای معنایی متفاوتشبکۀ ااببی دارای اابب در این افعا  ،دو زبان

طور که همان گیرند.جهتی و در زبان انگلیسی ذیل اابب حرک  ارار می - این افعا  ذیل اابب حرکتی

ین افعتا  و کدگتذاری   این موضوع از تفاوت دو زبان فارسی و انگلیسی در بازنمود نحوی ا ،اشاره شد

در ترکیتب بتا دو فعتل     downو  upعبارت دیگر در زبان انگلیستی، دو عنصتر   به ؛شودجه  ناشی می

come  وgo هتا  بترای آن اتاببی   ۀدر شتبک   همین علّبه وشوند و نه جزء فعلی ی میافه تلقّحروف اض

ترتیتب جهت  در   به این ؛یرندگذیل اابب حرک  ارار میو همگی  ا درنظر گرفته نشده اس ببی مجزّاا

درحابی کته   ؛شودای بیان میصورت گروه حرف اضافهدر زبان انگلیسی در موضوع فعل و بهاین افعا  

بر این، در  افزون ؛شودیدی یا امر کدگذاری میشده، در پیشوند ادر زبان فارسی جه  در افعا  اشاره

اشاره  گفتهپیشهای دیگر در افعا  جهتی با اابب - به روابط استعاری بین اابب حرکتینوشتار پیش رو 

شتده در شتبکۀ معنتایی بترای زبتان      های معنایی تعریفاابب یطور کلّبه کهی شد. نتیجه آنکه باوجود

افعتا  حرکتتی،    هتای معنتایی  تعریف و تشخیص دایت  اابتب   فارسی نیز کارایی دارد، الزا اس  برای
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بتودن  ویتژه  – ه به زبتان همچنین با توجّ ؛دگیرنظر ارار    مدّهای کدگذاری جهبازنمود نحوی و شیوه

های دیگر بسیار اندازی شبکۀ ااببی برای زبانکردن این تفاوت در راهها، بحاظروابط استعاری بین اابب

 مهم اس .

 منابع

 یرکبیر. . تهران: امانگلیسی جیبی آریانپور - فرهنگ فارسی(. 1386آریانپور، عبا  و منوچهر آریانپور )

-83(، 15) 8 ،شناستی زبتان و زبتان  های حرکتی فارسی: ابگویی تازه. شدگی در فعل(. واژگانی1391ازکیا، ندا )

104. 

افعتا  حرکتتی در دو زبتان فارستی و انگلیستی       ه(. مقایست 1398زاده )پور، نجمه و محمدحسین شترف اسالمی

 .246-223(، 31) 11 ،زبان پژوهیشناختی. ازدیدگاه شناختی و رده

در ستاخ  رویتدادی افعتا     « امتر » ۀشتناختی مقوبت  (. بررسی رده1393حامدی شیروان، زهرا و شهال شریفی )

 . 89-71(، 18) 5 ،جستارهای زبانیحرکتی در زبان فارسی. 

شناستی  متتن (. بررسی افعا  حرکتی در شرح شطحیات روزبهان بقلی با رویکردی شناختی. 1398سیدان، ابهاا )
  .125-109(، 41) 11. ادب فارسی

هتای حرکتتی   (. بررسی گذرایی فعل1396بانو صبوری و آرزو نجفیان )نرجس ؛بلقیس روشن ؛حسینی، فائقهشاه

 .136-117(، 7) ،جستارهای زبانیدر زبان فارسی. 

 «.آورن»موردی فعل حرکتتی   ۀ(. رویکردی شناختی به چندمعنایی: مطابع1391عموزاده، محمد و رضا سلطانی )

. (256-233، )صتص  کوشتش ستپیده عبتدابکریمی(   اندیشی معناشناسی )بهمقاالت سومین هممجموعه

 .پارسی ۀتهران: نشر نویس

سازی افعا  حرکتتی بستیط زبتان فارستی: رویکتردی      (. مفهوا1392)؛ آزیتا افراشی و غزابه مقدا گلفاا، ارسالن

 .122-103، (3) 1 ،های غرب ایرانو گویش هامطابعات زبانشناختی. 

 .92-74(، 9) ،نامه فرهنگستان(دستور )ویژه(. بازنمود مسیر در افعا  حرکتی فارسی. 1392مسگرخویی، مریم )
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