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چکیده
پژوهش حاضر به بررسي مفهوم سااز افعاا حرکتاي بساي در زباان فارساي از ديادگاه زباانشناساي
شناختي پرداخته است .بدين منظور دادهها پژوهش بار اسااس چاارچو

نظار اراياه شاده از ساو

تالمي  )]0222[0222( 5تحليل گرديده؛ و بسامد وقوع مؤلفه ها مفهوم حرکات در افعاا حرکتاي بساي
زبان فارسي بررسي شده است .تالمي چهاار مؤلفاۀ اصالي «پيکار» « ،زميناه»« ،مساير [مباد  ،طاو مساير،
مقصد]»« ،جزء حرکتي» و دو مؤلفۀ فرعي «ساب » و «شايوه» را در مفهاومسااز روياداد حرکتاي ماؤثر
دانسته است .پيکرۀ پژوهش حاضر ،متشاکل از  101فعال حرکتاي اسات کاه از پايگااه دادگاان  ،1پايگااه
داده ها

زبان فارسي  2و ساير منابع مکتو

استخراج و در بافات جملاه تحليال شادهاناد .از نتااي ايان

پژوهش ميتوان اين گونه بيان نمود که از ميان چهار مؤلفۀ اصلي حرکت از ديدگاه تاالمي ،مؤلفاۀ «پيکار»
و از ميان مؤلفه ها فرعي مسير ،مؤلفۀ «مقصد [نقطۀ پايان]» نسبت به ساير مؤلفهها از بساامد بااتتر در
مفهومساز رويدادها حرکتي برخوردا ر است .همچنين دو مؤلفۀ «شايوه» و «ساب » در افعاا حرکتاي
زبان فارسي يا به صاورتهاا ادغاامي در ريشاۀ فعال ياا باه صاورت جداگاناه در ساط جملاه در
مفهومساز

رويداد حرکتي مؤثر ند.

کلیدواژهها :فعل حرکتي ،پيکر ،زمينه ،مسير ،جزء حرکتي ،شيوه ،سب .
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 - 2مقدمه
«حرکت» از مفاهيم بنيادين شناخت به شمار ميآيد .حرکت حوزۀ پويايي از تجربه اسات کاه
شامل جابجايي يا تغيير مکان چيز يا کسي ( عينيت [اُباژه]) در امتاداد زماان مايباشاد ،ايان
مفهوم در تمام زبان ها دنيا وجود دارد و به شکلها مختلفاي رمزگاذار مايشاود .تاالمي
( 0222الف« ،)/ :رويداد حرکتي» را اين گوناه تعرياف مايکناد« :روياداد حرکتاي ،شارايطي
(حالتي) است که دارا حرکت و توالي موقعيت ها مکاني مختلف باشد» .و معتقاد اسات
که حرکت دارا چهار مؤلفۀ اصلي «پيکر « ،»/حرکات « ،»9مساير  »12و «زميناه  »11و دو مؤلفاۀ
جانبي «شيوه» و «سب » است .از آنجايي که فعل ،عنصر اصلي تشکيلدهندۀ گازارههاا بارا
بيان رويداد است ،براين اساس فرايند مفهاومسااز رويادادها حرکتاي از طرياا گازارههاا
توس افعا صورت ميپذيرد .بررسي مؤلفاه هاا حرکتاي هماواره در مفهاومسااز روياداد
حرکتي امر حايز اهميت به شمار ميآيد و بررسيها بينازبااني شااهد بار تناوع توزياع
مؤلفه ها حرکتي در درك حرکت ميباشد .با بيان اين مقدمه ،در پاژوهش حاضار باا بررساي
از

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

مؤلفه ها حرکتي در مفهوم سااز رويادادها حرکتاي افعاا بساي در زباان فارساي نقاش
مؤثرتر ايفا مي کنند و در بررسي رويدادها حرکتي عالوه بر مؤلفهها اصلي ذکار شاده از
سو تالمي ( )]0222[0222کدامي

از مؤلفهها ديگر تأثير گذارند.

وجود آثار متعدد پژوهشگران ايراني و غيرايراناي درباارۀ موضاوع افعاا حرکتاي بياانگر
اهميت اين موضوع در حوزهها مختلف زباانشناساي باه وياژه ردهشناساي ،پاژوهشهاا
دستور  ،بينازباني و زبانشناسي شناختي است .در بررسيهاا باه عمال آماده در خصاو
پيشينۀ مفهوم حرکت در زبانشناسي ،سه حلقۀ فکر مجزا را ماي تاوان از هام تفکيا

کارد.

حلقۀ او  ،سنت ديرينۀ تجربه گرايي و واقع گرايي است کاه تمرکاز آن بار موضاوع ادراك و
بازنمود مکانمند  10در شناخت است .حلقۀ دوم ،به ظهور علم شناخت و بارهامکانش زباان
8. figure
9. motion
10. path
11. ground
12. localization
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و شناخت ،تسل بر مفاهيم نگرشها جهانيها مربوط است و حلقۀ سوم ،به ظهاور جرياان
معنايشناسااي در زبااانشناسااي زايشااي تعلاا دارد (فااورتي

 .)0212 ،12در ميااان مهاام تاارين

پژوهش ها زبان شناسان غير ايراني که به نظريهپرد از در اين راستا پرداختهاند ماي تاوان باه
تالمي ( 0222الف و

؛  )0222و اسلوبين  )0224( 14اشااره کارد( .تاالمي 0222 ،الاف و )،

نخستين اثر است که نظريۀ الگوها واژگاني شدگي را مطرح ميکند و از منظر ايان نظرياه
به بررسي رويدادها حرکتاي در زباانهاا مختلاف مايپاردازد .و دو ناوع تقسايمبناد
دوگانه و سهگانه برا زبان ها قائل است .اسلوبين ( ،)0224تقسيمبناد دوگاناۀ تاالمي را باه
رده بند سه گانه بس ميدهد و زباانهاا برابرمحاور  15را نياز باه ايان دساتهبناد اضاافه
در ميان پژوهشها زبان شناسان ايراني مرتب با اين موضوع مي توان به ايان آثاار اشااره
کرد :ازکيا ( )1292رسالۀ خود را با هدف تبيين مفهوم حرکت و رويدادها حرکتاي در ذهان
فارسيزبانان و نحوۀ رمزگذار روساختي آن انجام داده است .و

معتقد اسات زباان فارساي

مطابا پيش بيني تالمي دارا الگو واژگاني شدگي «شايوه» و «حرکات» باوده و مانناد ديگار
زبانها هندواروپايي (به جز روميايي  )11از الگاو واژگاانيشادگي «شايوه» و «حرکات» در
واژگاني نمودن مفاهيم حرکتاي اساتفاده ماي کناد .باباايي ( )0211در مقالاۀ خاود باه بررساي
افعالي که رويداد حرکتاي را بازنماايي مايکنناد ،پرداختاه اسات .و معتقاد اسات در زباان
فارسي هر دو ساختار «هستهقال » و «غير هستهقال » در بيان مسير وجود دارند اماا باه غيار
از افعا اشار که مسير از طريا خود فعل بازنمايي ميشاود ،در بقياۀ ماوارد مساير غالباا در
ساختار از نوع اضافه بيان ميشود .مسگرخويي ( )1291معتقد است هر کدام از شاش جازء
معنايي رويداد حرکت ،از طريا ي

يا چند عنصر زباني فارساي بازنماايي ماي شاوند .اغلا

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

يا در تابع و «شيوه» در قيد و گروه حرف اضافه بازنمايي مايشاوند .مساگرخاويي در

اثر ديگر خود ( )1290ميکوشد تا رفتار زبان فارساي در چگاونگي بازنماايي روياداد حرکات
را واکاود و در جستجو است تا بفهمد زبان فارسي در کدام ي

از ردههاا پيشانهاد تاالمي
13. J. M. Fortis
14. D. I. Slobin
15. equipollently framed
16. Romance
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جا مي گيرد .حامد شيرواني و شريفي ( )1290بر اساس آنچه کاه تاالمي در پاژوهشهاا
ردهشناختي و معني شاناختياش معرفاي کارده اسات نمودهاا صاور مقولاۀ قمار در زباان
فارسي و مقوتت معنايي ا را که توس آن بيان ميشود بررسي کردهاند .ايشاان معتقدناد کاه
نمود اصلي قمر در زبان فارسي در دورهها زباني پيشين در افعا پيشوند باوده اسات ،اماا
در دورۀ کنوني برخي از عناصر فعليار در افعا مرک

نقاش قمار را ايفاا مايکنناد .پشاتوان

( )1290بر اساس الگوهاا واژگاانيشادگي تاالمي ( )0222چگاونگي رمزگاذار دو مؤلفاۀ
مسير و شيوۀ حرکت را در گفتار روايي کودکان پيشدبستاني فارسيزبان در مقايسه باا گفتاار
بزرگ ساتن ،با استفاده از کليپهاا انيميشاني کاه در آنهاا مساير و شايوۀ حرکات باه طاور
همزمان به نمايش در ميآيند ،بررسي کرده است.
بررسي رويادادها حرکتاي باا آرا تاالمي در ساا  1920آغااز شاد .تاالمي ( ،)1920از
مقايسۀ زبان انگليسي با زبان ها پيوند بومي کاليفرنياا نخساتين نظرياۀ خاود در خصاو
افعا حرکتي را ارايه کرد .و برا رسيدن به نتيجۀ مطلاو

تاوجهي عميااتار باه ساطوح

معنايي مبذو داشت .او مفهوم موقعيت حرکت انتقالي  12را در نخستين نظريۀ خاود مطارح و
به چهار مؤلفه «پيکر « ،»1/حرکت « ،»19جهت  »02و «زمينه  »01تقسيم کارد .موقعيات حرکتاي از
منظر و موقعيتي است که در آن پيکر در طاو مساير باه حرکات در مايآياد ،در ايان باين
برخي مؤلفه ها ديگر نيز وجود دارند که ممکن است با مؤلفه هاا اصالي حرکات ،تلفياا

00

[ادغام] شوند .به عبارت ديگر ،تاالمي ( ،)052 :1920بار ايان بااور اسات کاه برخاي از ايان
مؤلفه ها دروني و بيروني مي توانند باا مؤلفاههاا اصالي ادغاام شاوند .باه عباارت ديگار،
موقعيت حرکت انتقالي از طريا فرايند تلفيا [ادغام] -که شامل هر نوع فرايند نحو (خاواه
از طرياا اشاتقاق) حاذف ،اضاافه و درج واژگااني – تغييار يافتاه و سااختارها پيچياده بااه
ساختارها ساده تبديل مي شوند .تالمي در نظريات بعد خود اندك تغييراتي در مؤلفاههاا

17. translatory Situation
18. figure
19. motive
20. directional
21. ground
22. conflation
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حرکتي ا يجااد و نظرياۀ الگوهاا واژگاانيشادگي  02را اراياه کارد .بار اسااس ايان نظرياه،
واژگاني شدگي عبارتست از ارتباط نظاممند ميان يا
( تالمي 0222

تکاواژ باا يا

عنصار معناايي خاا

 .)02 ،و اين رويکرد را دارا جنبهها مختلف ميداند و معتقد اسات کاه

عناصر زباني را مي توان در حوزۀ معنا و صورت ها روساختي از يکديگر تفکي

کرد.

 - 1تالمی و نحوة مفهوم سازی رویداد حرکت
از آنجا که ماهيت زبانشناسي شناختي تبيين ساختارها شناختي عمومي اسات کاه محتاوا
مفهومي را بازنمايي ميکنند ،تالمي به بررسي رويداد حرکات از ديادگاه شاناختي مايپاردازد.
در زبانشناسي شناختي واحد مطالعۀ معني« ،مفهوم» اسات .هار مفهاوم ،دارا ناوعي سااخت
است که «ساخت مفهومي» نام دارد .بنابراين تحليل ساخت هاا مفهاومي و زبااني از مساايل
اصلي و مهم مطالعاات شاناختي محساو

مايشاود (فارز  .)1/ :022/ ،04تاالمي ()1/ :0222

معتقد است که معنيشناسي شناختي به بررسي محتوا مفهومي  05و سااماندهاي ايان مفااهيم
در زبان مي پردازد  .تالمي بر اين باور است که نظاام مفهاومي از دو نظاام مجازا حاصال شاده
است :نظام محتوايي مفهومي  01و نظام ساختار مفهومي  .02ايان دو نظاام کما
درك متفاوتي از ي

مايکنناد تاا

صحنۀ واحد صورت گيرد .حا برا تحليل مفهاوم «حرکات» از منظار

علم زبان شناسي ضرور است تا ابتدا برخي مفاهيم اساساي و ضارور را کاه ابازار تحليال
هستند معرفي کنيم .مفهومساز رويدادها باه واساطۀ عملکارد فرآينادها عماومي شاناختي
صورت مي گيرد .به اعتقاد تالمي «روياداد» بخشاي از واقعيات اسات کاه توسا ذهان بشار
مرزبند ميشود .بشر در درك حقيقت و واقعيت قاادر اسات تاا مرزبناد خاود را فراتار از
مرزهااا زماااني ا مکاااني گسااترش دهااد و روياادادها را بااه صااورت ساااختارها درونااي
مفهوم ساز کناد .رويادادها پيچياده معماوت از «روياداد اصالي» [چاارچو روياداد  ]0/و

23. lexicalization
24. S. Frez
25. conceptual content
26. conceptual content system
27. conceptual structuring system
28. framing event
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«روياداد هماراه» [رويااداد تاابع] تشاکيل شاادهاناد .تاالمي ( 0222الااف )015 :معتقاد اساات
رويدادها پيچيده به عنوان ي

رويداد واحد مفهومساز

ميشوند.

برا بررسي افعا حرکتي ميبايست نخست «رويداد حرکتي  »09را معرفاي کنايم .روياداد
حرکتي « موقعيتي است که در آن تناو حرکت يا تداوم سکون در ي

مکان قابال تشاخي

باشد» ،رويداد حرکتي اساسا شامل عينيتي (پيکر  )22است که نسبت به عينيتي ديگر (زميناه )21
در حا حرکت يا ثابت باشد .رويداد حرکات باه عناصار قابال تفکيا

حرکات  20و روياداد

همراه  22تجزيه ميشود.
(تاالمي )02 : 0222 ،در تبياين نظرياۀ واژگاانيشادگي معتقاد اسات در زباان ،ارتبااطي
نظاممند ميان عنصر معنايي خا

وي

تکواژ وجود دارد .به عبارت ديگر ،عناصار زبااني را

مي توان به عناصر معنايي و صورتها روساختي تفکي

کرد .عناصر معنايي را مي تاوان باه

«حرکت»« ،جهت»« ،پيکر»« ،زمينه»« ،شيوه»« ،سب » و عناصر روساختي را به «فعل»« ،حارف
اضافه» ،و «بندها پيرو» [قيد] تقسيم کرد .حا پرسش اين است که کادام عنصار معناايي از
طريا کدام عنصر روساختي نمود پيدا مايکناد؟ تاالمي معتقاد اسات کاه ايان ارتبااط لزوماا
ي بهي

نبوده و مجموعها از عناصر معنايي مي توانند تنها از طريا ي

نمود يابند ،يا ي

عنصار روسااختي

عنصر روساختي مي تواند چند عنصر معنايي را بازنمايي کند .تاالمي تاالش

کرده است تا الگوها متنوعي را در ي

زبان خا

يا زبان ها

گوناگون تبيين نمايد.

 - 3حرکت و انواع آن
تالمي «حرکت» را جابجايي از ي

نقطه باه نقطاه ا ديگار ياا تاداوم ساکون در يا

مکاان

تعريف ميکند .افعا حرکتي هنگاامي کاه در معناي حقيقاي  24باه کاار رفتاه باشاند ،حرکتاي
فيزيکي را بازنمايي ميکنند که در مسير که دارا «مبد »« ،طاو مساير» و «مقصاد» اسات،
صورت مي گيارد .و حرکات را باه دو ناوع «انتقاالي  »25و «خودشاامل  »21تقسايم مايکناد؛
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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«حرکت انتقالي»  ،حرکتي است که در آن جايگاه «پيکر» در بازۀ زماني خاصاي تغييار مايکناد.
به عبارت ديگر ،در حرکت انتقالي ،جايگااه اصالي و پاياها پيکار از نقطاها در مکاان و در
بازه ا از زمان به نقطه ا ديگر تغيير مي کند« .حرکت خودشامل» حرکتاي اسات کاه «پيکار»
بعد از حرکت به جايگااه ابتادايي خاود بااز ماي گاردد .حرکاتهاا چرخشاي ،نوسااني ،/2
اتساعي  ،/1دوراني  ،/1جنبيدن ها ،42پرساه زدن هاا  41و مانادن هاا 40از ايان دساته ازحرکاتهاا
هستند .با توجه به تعريف تالمي ( )[0222] 0222از انواع حرکت مي توان دستهبناد زيار را
برا انواع حرکت ارائه کرد:
جدول شماره ( )2تقسیم بندی افعال حرکتی بر اساس تعریف تالمی ()[1002] 1000

نوع حرکت.

انتقالی

خود شامل

جملة شاهد.

فعل.

بات به پايين

افتادن

پايين به بات

افراشتن

راست به چپ چپ به راست

بردن/رفتن و...

 )3علي به خانه رفت.

چند جهتي

افشاندن ،پاشيدن و...

 )4برا کبوترها گندم پاشيدم.

رفتوبرگشتي (نوساني)

خاراندن

 )5چقدر دستت را ميخاراني؟

دوراني (چرخشي)

چرخاندن

 )6صندلي را به سمت ميز بچرخان.

اتساعي (انبساطا انقباضي)

تپيدن

 )2قلبش به تند ميتپيد.

تکاني (جنبيدني )

لرزيدن

 )8از شدت سرما به خود ميلرزيد.

پرسه در مکان (بيهدف)

پلکيدن

 )3با بيحوصلگي در باغ ميپلکيد.

ماندن

 )20سه روز است که اينجا مانده است.

ماندنها

44

 )2سي
4/

از درخت به زمين افتاد.

 )1سربازان پارچم اياران را در ميادان
صبحگاه برافراشتند.

37. oscillation
38. dilatory
39. rotation
40. wiggle
41. wander
42. rest
« - 4/افراشتن» گونۀ ادبي است.
 - 44نکتۀ قابلتوجه ا ين است که تالمي تعريف و مثاا مشخصاي از ايان دساته افعاا بياان نکارده اسات ،از ايان رو در
پيکرۀ پژوهش به اين افعا نپرداختهايم.
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 - 4مؤلفههای اصلی حرکت
همان طور که پيشتر مطرح شد ،تالمي چهار مؤلفهۀ اصلي «جازء حرکتاي»« ،مساير»« ،پيکار» و
«زمينه» را در مفهومساز افعاا حرکتاي ماؤثر مايداناد .ايان مؤلفاههاا ماي توانناد باازنمود
روساختي (زباني) داشته باشند يا به طور ضمني از معني جمله استنباط شوند.
 - 2- 4جزء حرکتی
«جزء حرکتي» يکي از ارکان اصلي مقولاۀ حرکات و از مؤلفاه هاا اصالي در مفهاومسااز
رويداد حرکتي است .از آنجايي که وجود جزء حرکتي در افعا حر کتي امر باديهي اسات،
لذا پرداختن به اين موضوع در افعا حرکتي حشاو ماينماياد ،اماا باه دليال آنکاه تاالمي در
معرفي مؤلفه ها اصلي حرکت از آن ياد کرده ،نگارنادگان در تحليال دادههاا خاود باه آن
پرداخته اند  .جزء حرکتاي جاوهر حرکات و شارط تزم بارا حرکات اسات .فعال حرکتاي
مي تواند تنها دارا مؤلفۀ حرکت باشد ،مانند افعا «آمدن» و «پيمودن» .باه نموناۀ ( )1توجاه
کنيد:
 )1آنها راهي طوتني را پيمودند.
در نمونۀ ( ،)1در فعل حرکتي «پيمودن»  ،جزء حرکتي همان فعل حرکتي است کاه مفهاوم
حرکت از نقطها به نقطه ا ديگر را بدون ادغام با مؤلفۀ معنايي ديگر بازنمايي ميکند.
اما غالبا فعال حرکتاي عاالوه بار مفهاوم حرکات ،مؤلفاه هاا معناايي ديگار همچاون
«حالت»« ،سب »« ،پيکر»« ،مسير» و «زمينه» را نيز در بر دارد .اين عناصر معنايي مي توانناد باه
صورت ترکيبي در مفهومساز فعل حرکتي مشارکت کنند.
جدول شماره ( )1ادغام مؤلفههای معنایی با جزء حرکتی

جمالت شاهد

نوع ادغام

جزء حرکتي +سب  +جهت  )0کتا را از رو ميز انداخت.
در حالي که روسر را ميچالندم به طرف پلهها حرکت کردم.

جزء حرکتي +پيکر

)2

جزء حرکتي +جهت

 )4تمام قاصدكها دنيا ي

بار از اين فضا معطر گذشتهاند.
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 - 1- 4مؤلفة مسیر
هنگامي که فعل حرکتي در معنا حقيقي حرکت باه کاار مايرود باه مثاباۀ حرکتاي فيزيکاي
است کاه «نقطاۀ آغااز»« ،طاو مساير» و «نقطاۀ پاياان» دارد .در مطالعاات انجاام شاده رو
مؤلفااه هااا مسااير پژوهشااگراني چااون ورسااپر  ،45دياارون  41و رادن  ،)1999( 42ايکگمااي

4/

( ،)19/2اونگاارر  49و اشااميدت  )1991( 52دريافتنااد کااه همااواره مؤلفااه هااا مسااير در
رويداد حرکت از توزيع يکسان برخوردار نبوده و «مقصد» ،در مقايسه باا سااير مؤلفاههاا ،از
اهميت باتتر برخوردار است .چنين به نظر ميرساد کاه ايجااد چناين سااختار محصاو
نظام ادراکي بشر و نوع شناخت او از حرکت است .اونگرر و اشاميدت ( )1991باه پيارو از
تالمي ( ،)19/5معتقدند که «مقصد محاور باودنم مساير» باه ايان علات اسات کاه مقصاد در
مقايسه با مبد حرکت از ارزش اطالعي بيشتر برخوردار است .به عباارت ديگار« ،مقصاد»
در مقايسه با «مبد »  ،اطالعاات کاافي در خصاو

بازسااز سااير مؤلفاه هاا مساير ارائاه

ميدهد.
در زبان فارسي حاروف اضاافه همچاون «از»« ،باه» و «تاا» معماوت قبال از فعال حرکتاي
مي آيند و جهت را نشان ميدهند (باباايي .)0211 ،باه اعتقااد نگارنادگان عاالوه بار حاروف
اضافۀ مطرح شده مي توان «بَر»« ،پايين»« ،رو » و «زير» را به حروف اضاافها کاه جهات را
بازنمايي مي کنند ،افزود .اين حروف اضافه مي توانند به تنهايي و يا همزماان باا هام در جملاه
حضور يابد.
نگارندگان در بررسي داده ها اين پژوهش به نموناه (هاايي) کاه مفهاومسااز هار ساه
مؤلفۀ فرعي مسير را در روساخت افعا نمايان گر کند برخاورد نکردناد ،حاا آنکاه در زباان
انگليسي شاه د جمالتي هستيم که هر سه مؤلفۀ فرعي مسير در جمالت بازنماايي مايشاوند.
به نمونۀ ( )5توجه کنيد:

45. M. Verspoor
46. R. Dirven
47. G. Radden
48. Y. Ikegami
49. F. Ungerer
50. H. J. Schmidt
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the station.

to

the field

مسیر

زمینه

زمینه

(مقصد)

across
مسیر
(طول مسیر)

the house

out of

went

مسیر

جزء

(مبدأ)

حرکتی

زمینه

5) Oscar
پیکر

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

طول مسیر

مقصد

جمالت شاهد

)1

از مدرسه تا خانه پياده رفتيم.

از

تا

-

)2

قطار به ايستگاه رسيد.

-

-

به

در اين بخش با ارائۀ نمونه هايي به نحوۀ بازنمايي مؤلفه ها فرعي مسير ميپاردازيم .تزم
به ذکر است که در مؤلفۀ «مساير» کاه تاالمي ( )]0222[0222معرفاي مايکناد مفهاوم جهات
مستتر است.
به نظر مي رسد اکثر افعا حرکتي همچون «رفتن»« ،آمدن» و «دويادن»« ،جهات» خاصاي
را مفهوم ساز نميکنند و «مسير» همواره باه صاورت مساتقيم در ذهان بشار مفهاومسااز
مايشااود ،در مقاباال ،افعاالي هسااتند کااه جهات خاصااي را مفهااومسااز م ايکننااد و اياان
مفهوم ساز در خود فعل صورت ميپذيرد ،به طور مثا « ،افتاادن» [جهات باات باه پاايين] و
«افراشتن» [جهت پايين به بات] را نشان ميدهد .در پااره ا ماوارد مفهاوم جهات باه وسايله
عناصر روساختي ديگر همچون «حروف اضافه» ،بازنمايي ميشود.
 )/از پله ها پايين آمد.
در نمونۀ ( ،)/واژۀ «پايين»  ،جهت آمدن را بازنمايي ميکند.
 )9کتا

رو زمين افتاده.

در نمونۀ ( ، )9فعل افتادن عالوه بر جزء حرکتي ،جهتي بات به پايين و به ساو مياز
را نشان ميدهد.
 - 3- 4پیکر و زمینه
پيکر و زمينه دو مفهوم شناختي پايه در زبان به شمار مايآيناد .ايان دو مفهاوم ماي توانناد دو
عينيتي باشند که در ي

رويداد حرکتي نسبت به يکديگر واقاع مايشاوند و باازنمود آنهاا از
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طريا گروه ها اسمي  51در بند ساده صورت مي گيرد يا مي توانند دو رويداد يا مفهوم مارتب
به هم باشند که در موقعيتها «زماني»« ،علّي» و ساير موقعيت ها ،به وسيلۀ بند پاياه و پيارو
در جمالت پيچيده به نمايش درآيند .به اعتقاد تالمي ،ماهيت «پيکر» به لحاا مفهاومي ،قابال
حرکت يا در حا حرکات اسات کاه در نظار گارفتن مساير ،مکاان  50و جهات  52باه عناوان
متغيرها آن ،امر حائز اهميت به شمار ميآيد و «زمينه» ماهيتي مرجعوار  54دارد که نسابت
به مبد ِ مرجع از موقعيتي ثابت برخوردار است (تالمي 0222 ،الف.)210 :
تفکي

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

مرجع به عناوان

پيش زمينه ،مبنايي را بارا مارتب سااختن دو مفهاوم پيکار و زميناه در زباانشناساي فاراهم
ميآورد .به نمونۀ ( )12توجه کنيد:
 )12علي چمدان را کنار صندلي گذاشت.
در نمونۀ ( ،)12چمدان در نقش «پيکر» و صندلي در نقش «زمينه» ظاهر شده است.
در زبان فارسي پيکر مي تواند در معنا فعل باا جازء حرکتاي ادغاام شاود .بارا روشان
شدن مطل

به نمونۀ ( )11توجه کنيد:

 )11در حالي که روسر را ميچالندم به طرف پلهها حرکت کردم.
در نمونۀ ( ، )11پيکر (دست) در معنا فعل چالندن نهفته اسات بناابراين روسار نقاش
عنصر معنايي زمينه را ايفا مي کند و مؤلفۀ معنايي پيکر از معنا فعل استنباط ميشود.
عالوه بر اين ،گاهي «زمينه» مي تواند از ساختار جمله حذف شود ،باه نموناۀ ( )10توجاه
کنيد:
 )10اس ها گار را ميکشيدند.

51. nominals
52. site
53. orientation
54. reference entity
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در نمونۀ (« ،)10اس ها» در نقش کنشگر  55و «گار » در نقاش پيکار ظااهر مايشاوند و
زمينه محذوف است ،اما به طور ضمني از جمله چنين استنباط ميشود که «اس هاا گاار را
رو زمين ميکشيدند».
دو مؤلفۀ پيکر و زمينه رابطه ا مفهومي با يکديگر دارند .به عبارت ديگر ،پيکر باه عناوان
مرجع برا زمينه تداعي ميشود .اين دو مفهوم را مي توان دو موضوع در نظر گرفات کاه در
فضا يا مکاني در ي

رويداد ح رکتي به هم مربوط هستند .به نمونۀ ( )12توجه کنيد:

 )12با هجوم گارد ها همه گريختند.
در نمونۀ ( ،)12عبارت « همه گريختند» «پيکر» و « گارد ها هجوم آورند»« ،زميناه» اسات.
بنابراين در نمونۀ (« ،)12پيکر» رويداد است که مکاان آن در زماان ،باه عناوان متغيار قابال
درك اسات و «زمينااه» در چااارچو
مفهومساز

مرجااع بااا توجااه باه موقعياات زماااني ا مکاااني پيکاار

ميشود.

تالمي پيکر و زمينه را در بند ساده ،جملۀ مرک

و جملاۀ خودمرجاع  51بررساي مايکناد.
از طرياا

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

بند پايه و پيرو و در جمالت خود مرجع از طريا ضماير انعکاسي  52امکانپذير است.
جمالت شاهد
 )24سي

از درخت به زمين افتاد.

پیکر

زمینه

سي

زمين

 )25بچهها به طرف در دويدند.

بچهها

در

 )26جاناتان به سمت ساحل سريد.

جاناتان

ساحل

در بررسي پيکرۀ پژوهش ،نمونه هايي مشاهده شد کاه لزوماا دو مؤلفاۀ پيکار و زميناه باه
صورت آشکار و ملموس در جمالت وجود ندارند و به طور ضامني از معناا فعال اساتنباط
ميشوند.
55 agent
56 self-reference
57 reciprocal
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جمالت شاهد
)22

آنقدر چشمم را ماتندم تا قرمز شد.

زمینه

پیکر
چشمم

-

نامه و عک

در باغ

)28

اغل

)23

در باغ با بي حوصلگي ميپلکيد.

-

)10

نخها را به هم ميتاباند.

نخها

به هم

)12

او از شدت سرما به خود ميلرزيد.

او

به خود

برايش نامه و عک

ميفرستادم.

در نمونۀ ( ،)12واژۀ محذوف «دست» پيکر است ،که باه صاورت ضامني در معناي فعال
نهفته است و واژۀ «چشمم» برا « عنصر برجسته» «زمينه» محسو

ميشود.

در نمونۀ ( ،)02واژۀ «نخها» همزمان در نقش «پيکر» و «زمينه» مفهومسااز مايشاود .باه
هماين دليال اسات کاه تاالمي ( )]0222[0222از ايان رويادادها تحات عناوان رويادادهااا
خود مرجع ياد مي کند .به عبارت ديگر ،ايان روياداد ،يا

روياداد حرکتاي اسات کاه در آن

مجموعه ا از عناصر برجسته (’ )Fبه سمت خودشان به عنوان مجموعها از زميناههاا (’)G
در حرکت هستند.
 - 4- 4رویداد همراه
تالمي ( 0222الف ،)/ :معتقد اسات عاالوه بار مؤلفاه هاا دروناي در مفهاومسااز روياداد
حرکتي دو مؤلفۀ بيروني «شيوه» و «ساب » نياز در مفهاومسااز روياداد حرکتاي تأثيرگاذار
هستند .تالمي مؤلفه ها بيروني «شيوه» و «سب » را مؤلفه ها فرعي حرکت مايداناد کاه در
مفهوم ساز رويداد حرکتي تأثير مي گذارند و از اين دو مؤلفه تحت عناوان «روياداد هماراه»
ياد مي کند« .شيوه»  ،طريقۀ به انجام رسيدن حرکت را نشان ميدهد .مانناد فعال «دويادن» کاه
حرکت و شيوه را در خود ادغام کرده است يا از طريا جزء غير فعلي در ساط جملاه نماود
مي يابند .مانند « :کتا

يکهو از دستش افتااد»« .يکهاو» در جملاۀ فاوق نشاانگر شايوۀ افتاادن

است .رويداد همراهِ «سب » يعني آنچه که باعث و سب

حرکت ميشود .مؤلفههاا «شايوه»،

«سب » در مفهومساز مي توانند به صورت مجزا ،ادغامي يا ترکيبي با جزء حرکتاي بازنماايي
شوند برا روشن شدن موضوع به نمونه ها زير توجه کنيد:
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شیوه

سبب

جمالت شاهد
)24

نخ را دور ميخ بپيچان.





)25

جاناتان در آسمان ميپريد.



)26

آنها به طرف سگها سنگ پراندند.



در نمونۀ ( ،)00فعل «پيچاندن» ،مؤلفهها «شيوه» و «سب » را همزمان بازنمايي مايکناد،
حا آن که در نمونهها ( )0/و ( ،)04تنها يکي از دو مؤلفه بازنمايي ميشود.
 - 6بررسی دادههای زبان فارسی
در خصو

معرفي پيکارۀ پاژوهش و روش جماعآور و تحليال دادههاا ،تزم باه توضاي

است که پيکرۀ اين پژوهش شامل  101فعل حرکتي بسي در زبان فارساي اسات کاه از مياان
کتا ها داستان ،پايگاه دادگان ،اخبار و جراياد باه صاورت انتخاابي و بار اسااس تعرياف
تالمي ( )]0222[0222از رويداد حرکتي ،گردآور شدهاند.؛ بناابراين ،عناصار هام از گوناۀ
ادبي و هم از گونۀ غير ادبي در فهرست داده ها پژوهش حاضر قرار گرفتهاناد .نموناههاايي
انتخا

شده اند که اوت ،در هر دو گونۀ محاورها و غيرمحاورها بسي باشند و ثانيا ،معناي

حقيقي  51حرکت را در بر داشته باشند.
پ

از گردآور اين نوع افعا حرکتي بسي  ،معاني آن ها بر اسااس مفهاوم حرکتايشاان

از فرهنگ سخن استخراج کرديم .سپ

از پايگاه دادگان برا هر فعل نمونها برگرفتاه و باا

طراحي جدولي ،بر اساس مؤلفه ها اصلي و فرعي حرکت از ديدگاه تالمي ،به برچسا زناي
نمونهها پرداختيم.
در گام بعد  ،معني استخراج شده از فرهنگ سخن را در جادو ماذکور و در مقابال هار
فعل درج کرديم .در حقيقت ،از آنجايي که معني به صورت شعاعي به حوزه ها ديگار بسا
داده مي شود ،در اينجا تنها معني حقيقي و فيزيکي حرکت درج شده و از پارداختن باه معااني
استعار  ،مجاز و غيرحقيقي خوددار مي کنيم .نکتۀ قابل توجه اين که در حاين اساتخراج
معاني ،با افعالي روبرو شديم که دو معني مجزا در مفهوم حرکت حقيقاي داشاتند ،بارا ايان
 - 51حرکاتي هستند که جسم از ي

نقطه از فضا در بازۀ زماني مشخصي به نقطها

ديگر تغيير مکان مي دهد.
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دسته از افعا دو تحليل کامال مجزا با توجه به معني آنها در نظر گرفته شاده اسات .بناابراين
از شمارۀ  1و  0در کنار هر فعل استفاده شده و هر فعل را با معني مجازا در مادخلي جداگاناه
قرار داديم .مانند افتادن « »1و «: »0
فعل
افتادن 2

افتادن 1

معنی فعل

جملة شاهد

رها شدن از محل اتکا و اتصا خود و حرکت کردن  .2سااي از درخاات بااه
به سمت پايين بر اثر نيارو جاذباۀ زماين ،ساقوط زمين افتاد.
کردن
خارج شدن از حالت ايستاده يا نشسته بر اثر ضربه
ناگهاني

 .1از پلهها افتادم زمين.

در مرحلۀ بعد از تحليل دادهها ،برا هر فعل نمونههاايي ارائاه کارديم .از آنجاايي کاه
مؤلفه ها معنايي در سط جمله پراکناده اناد ،از ساط واژه فراتار رفتاه و باه تحليال جملاه
مي پردازيم .عالوه بر اين ،چون مؤلفۀ مسير هماواره در مفهاومسااز افعاا حرکتاي انتقاالي
نقش آفريني مي کند ،نگارندگان سعي کردهاند تا نموناه هاايي را برگزينناد کاه طاو مساير در
آن ها به نمايش گذاشته شده باشد .به دليل اينکه بخشي از اين پژوهش به بررسي مؤلفاههاا
مسير اختصاا

دارد ،بناابراين از الگاو [فعال حرکتي+گاروه حارف اضاافها  ]59پيارو

کردهايم.
از آنجاييکه در چارچو شناختي در بازنمايي ذهني افعا  ،مفهاومسااز موقعيات مطارح
است ،لذا اين مفهومساز به شيوه ا پيوستار مدنظر قرار گرفته اسات .باا توجاه باه اينکاه
نگارندگان درصدد هستند تا تحليلاي آماار  ،روشان و قابال اساتناد از طرياا نارمافزارهاا
تحليل داده ،همچون  SPSS19 ،Microsoft Excelارائه دهند ،لاذا باا علام باه نکاات فاوق،
نگارندگان برا گنجايش معنايي افعا  ،از ارزش  1- 2بهره ماي گيرناد و از جزئياات بيناابيني
در طيف معنايي صرف نظر ميکنند.
با بررسي پيکرۀ پژوهش و همانطاور کاه در شاکل ( )1نماايش دادهشاده اسات ،پا

از

جزء حرکتي که در تماام افعاا حرکتاي بساي وجاود دارد ،مؤلفاۀ «پيکار» از بساامد وقاوع
بيشتر نسبت به ساير مؤلفه ها برخوردار است.
59. Motion verb+PP
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شکل ( )2توزیع مؤلفههای اصلی حرکت

همان طور که پيشتر توضي داده شد ،مؤلفۀ مسير دارا سه مؤلفاۀ فرعاي «مباد »« ،طاو
مسير» و «مقصد» است ،شکل ( ،)0نشان ميدهد که مؤلفۀ فرعاي «مقصاد» ،نسابت باه سااير
مؤلفه ها ،از بسامد وقوع باتتر برخاوردار اسات و در مفهاومسااز مؤلفاۀ مساير نقاش باه
سزايي ايفا ميکند.

شکل ( )1توزیع مؤلفههای مسیر

تالمي معتقد است ،دو مؤلفاۀ بيروناي «ساب » و «شايوه» در مفهاومسااز افعاا حرکتاي
نقش آفريني مي کنند .نگارندگان بر آن شدند تا ايان فرضايه را در افعاا حرکتاي بساي زباان
فارسي بررسي کنند ،همانطور که شکل ( ،)2نشان ميدهاد هار دو مؤلفاۀ «ساب » و «شايوه»
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در مفهوم ساز افعا حرکتي بسي زبان فارسي نقش دارند و مؤلفاۀ «شايوه» از بساامد وقاوع
بيشتر برخوردار است.

شکل ( )3توزیع مؤلفههای سبب و حالت

 - 6نتیجهگیری
تالمي ( )]0222[ 0222چهار مؤلفۀ اصلي «پيکر»« ،زمينه»« ،مسير [مبد  ،طو مساير ،مقصاد]»،
«جزء حرکتي» و دو مؤلفۀ بيروني «سب » و «شيوه» را در مفهوم ساز روياداد حرکتاي ماؤثر
مي داند .از نتاي پژوهش حاضر مي توان اين گونه بيان نماود کاه از مياان چهاار مؤلفاۀ اصالي
حرکت از ديدگاه تالمي ( ،)]0222[ 0222مؤلفۀ «پيکار» و از مياان مؤلفاه هاا فرعاي مساير،
مؤلفۀ «مقصد [نقطۀ پاياان]» نسابت باه سااير مؤلفاه هاا از بساامد بيشاتر در مفهاوم سااز
رويدادها حرکتي برخوردار است .همچنين دو مؤلفاۀ «شايوه» و «ساب » در افعاا حرکتاي
زبان فارسي يا به صورت ها ادغاامي در فعال ياا باه صاورت جداگاناه در ساط جملاه در
مفهوم ساز رويداد حرکتي مؤثر هستند .تمرکز اصالي ايان پاژوهش بررساي افعاا حرکتاي
زبان فارساي از ديادگاه تاالمي باوده اسات اماا در مراحال مختلاف پاژوهش ،نگارنادگان باا
مفاهيمي روبرو شده اند که مي تواند در شرح و بس آرا تالمي نقشي تکميلي ايفا کناد ،البتاه
تحليل دقيا هر ي

از آن ها نيازمند پژوهشها مستقل ديگر خواهد بود که به شارح برخاي

از اين مفاهيم ميپردازيم:
طبقه بند ا که بر اساس تعريف تالمي پيشتر معرفي شاد ،چنادان جاامع باه نظار نمايرساد
بنابراين نگارندگان تقسيم بند تکميلي پيشنهاد زير را ارائه ميکنند:
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جدول شمار ه ( )4تقسیم بندی تکمیلی افعال حرکتی زبان فارسی

نوع حرکت
حرکت از طریق تغییر
وضعیت بدن

جملة شاهد

فعل

 )15همه بر رو زمين نشستند.
نشستن ،خوابيدن  )16اگر دماغات خاون آماد بخاوا
زمين و سرت را بات بگير.

حرکت به واسطة اعمال نیرو زدن

رو

 )12به او مشت زد.

حرکت به واسطة سرعت

گريختن

 )18از ديوار پايين پريد و گريخت.

تماس ممتد پیکر و زمینه

سريدن 1سراندن

 )13جاناتان هنگام فرود با پاها رو به بات
به سمت ساحل سريد.

نکتۀ قابل توجه اين است که برخي از افعا حرکتي مي توانند به طاور هامزماان در دو ياا
چند طبقه حضور يابند مانند فعل «سراندن» ک ه در زمرۀ حرکت ها انتقالي نيز قرار دارد.
اين طور به نظر مي رسد که معني واژگاني فعل بر توزيع نابرابر مؤلفهها تأثيرگاذار اسات،
در نمونۀ «در حالي که روسر را ميچالندم به طرف پلهها حرکت کاردم» ،پيکار «دسات» در
معنا فعل «چالندن» مستتر است.
همچنين به نظر مي رسد ،فارغ از تأثير مؤلفهها حرکتي در مفهومسااز روياداد حرکتاي
فعل ،هر فعل حرکتي به هنگام بازنمايي ،قال  12مربوط باه خاود را باه هماراه خواهاد آورد.
مفهوم «قال » در زبان شناسي شناختي به اين معني است کاه بارا فهام درسات يا

مفهاوم،

به دانشي مربوط به معنا دائره المعارفي آن نياز اسات و مشخصاا «قالا هاا» در درك معناي
واژهها بسيار مهم هستند .به عنوان مثا در فعل «پريدن» ايانطاور باه نظار ماي آياد کاه اگار
«پريدن» به معنا «پرواز کردن پيکار هواپيماا ،هليکاوپتر [غيار جانادار] باشاد قالا م سافر
برانگيخته ميشود که در اين قال

11

«مقصد» [به کجاا رسايدن] از اهميات بااتتر برخاوردار

اسات و اگار در معناا پريادن پرنادگان [جانادار] باشاد قالا

حرکات در طاو آسامان

10

برانگيخته مي شود و در اين چاارچو آنچاه کاه باه پارواز در مايآياد يعناي «پيکار» دارا
اهميت است نه محل فرود آن.
60 frame
61 journey frame
62 motion through air frame
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نکتۀ ديگر اينکه ،عامل «جاندار » و «غير جاندار » نقش مؤثر در نحاوۀ مفهاومسااز
رويداد حرکتاي نادارد ،اماا در بارانگيختن قالا

تأثيرگاذار خواهاد باود .رفتاار مرباوط باه

«جاندار » و «غير جاندار » بسته به موضوع فعل تغييرپذير خواهد باود ،باه عباارت ديگار،
هر فعل قال

خاا

م خاود را فارا ماي خواناد و متقاابال بار ناوع رفتاار «جانادار » و «غيار

جاندار » تأثير خواهد گذاشت.
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