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 چکیده
 حرکنت از خاصنی گوننۀ بنه حاضنر مقالنۀ شنناخت، و زبان در آن بازنمایی و حرکت درک مهم نقش به توجه با

 زبنان در تحرکن مجناز  بازنمودهنا  اننوا  از یکنی که فرضی حرکت در دارد. نام فرضی حرکت که پردازدمی

 بنه توجنه بنا اسنا  این بر شود.می داده نسبت ،هستند حرکت توانایی فاقد که اشیائی و هاپدیده به حرکت است،

 بنه تنا کوشندمنی مقالنه اینن اسنت، نگرفته صورت فارسی زبان در فرضی حرکت دربارۀ پژوهشی تاکنون که این

 کنه داشنت توجنه بایند البته بپردازد. فارسی زبان در گسترشی مسیرها  نو  از فرضی حرکت ماهیت و بند طبقه

 بنینادپیکنره بررسنی یک قالب در پژوهش این دارد. آن استعار  معنا  در حرکت با بنیاد  تفاوتی فرضی حرکت

 حرکتنی افعنا  از سناکن هنا موجودیت بنه اشاره برا  فارسی زبان در آیا که دهد پاسخ پرسش این به کوشدمی

 کناربرد به چندانی گرایش انگلیسی، مانند زبانی با مقایسه در فارسی زبان آمده،دستبه نتایج بقمطا شود؟می استفاده

 بنازنمود و کنندمنی صند  فارسی زبان ا محاوره گونۀ دربارۀ نتیجه این البته ندارد. فرضی حرکت گربیان عبارات

 اینن از آمندهدسنتبنه نتنایج گیرد. رقرا دیگر  بررسی موضو  تواندمی فارسی زبان ادبی گونۀ در فرضی حرکت

 بنه لهسنتانی و مانندارین چینی اسپانیایی، انگلیسی، ها زبان در فرضی حرکت مطالعۀ از که نتایجی کنار در بررسی

 گنرایش ینک ینا جهنانی ویژگنی یک مثابۀ به را ساز مفهوم در فرضی حرکت جایگاه تواندمیاست،  آمده دست

 کند. مطرح شناختیرده
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 مقدّمه -3

 و مبننا تجربنۀ یک حرکت است. حرکت حوزۀ در فراگیر ها پژوهش حاضر، پژوهش ساززمینه

 حرکنت درک اسنا  بنر انتزاعنی ها حوزه در مفاهیم از بسیار  و است بشر زندگی در فراگیر

 اسنت. 4فرضنی حرکنت ،است گرفته قرار توجه مورد مقاله این در که موضوعی گیرند.می شکل

 از سناکن هنا موقعینت توصیف برا  بسیار  موارد در هازبان شده،انجام ها پژوهش اسا  بر

 مانندارین، چیننی اسنپانیایی، انگلیسنی، هنا زبنان در موضو  این کنند.می استفاده حرکتی افعا 

 شنناختی شناسنانزبنان و روانشناسنان برخنی اسنت. شنده بررسنی دیگر  ها انزب و لهستانی

 مختلنف، هنا زبنان سخنگویان توسط ساکن ها موقعیت برا  حرکتی افعا  کاربرد که معتقدند

 سناز شبیه در انسنان ذهننی تواننایی و است انسان ذهن در حرکت جایگاه و اهمیت از بازتابی

 (.a7114: 13 ،5متالک) است فرضی حرکت بیانگر تجمال نقش و کاربرد موجد حرکت،

 اسنا  بنر اما است، شده انجام مختلف ها زبان در اندکی ها پژوهش حوزه این در اگرچه

 نشنان را فرضنی حرکت که عباراتی کاربرد در هازبان که رسدمی نظر به ها،پژوهش اندک همین

 بسنیار سنط  در فرضی حرکت انگلیسی، نزبا در .دارند بسیار  ها تفاوت یکدیگر با دهند،می

 از هنازبنان از یعضنب در رسندمنی نظر به اما رود،می کار به عبارات و جمالت انوا  در وسیعی،

 بنر شندهانجام هنا پژوهش انندک از شمار  نیستیم. کاربرد در وسعت این شاهد فارسی، جمله

 اینن در فرضنی حرکنت نگربینا عبنارات کناربرد مقایسۀ به مختلف ها زبان در فرضی حرکت

 طنور بنه بنار نخسنتین بنرا  (7111) 6تنالمی .اندپرداخته انگلیسی زبان در آنها کاربرد با هازبان

 در بعند  ها پژوهش ساززمینه و پرداخت انگلیسی زبان در عبارات این کاربرد بررسی به جد 

 پرسنش اینن به کوشیممی پژوهش این در شد. دیگر ها زبان و انگلیسی زبان در خصوص، این

 حرکتنی افعنا  از سناکن هنا موجودیت بنه اشناره بنرا  نیز فارسی زبان در آیا که دهیم پاسخ

 شود؟می استفاده

 هنر کنه است شده معرفی مختلفی انوا  در فرضی حرکت دید، خواهیم مقاله این در کهچنان

 مسنیرها  ننو  بنه فقنط حاضر مقالۀ و شوندمی محسوب پژوهش برا  جداگانه موضوعی یک

 پردازد.می 2گسترشی

                                                           
4. fictive motion 
5. T. Matlock 
6. L. Talmy 
7. coextension paths 



 3/ گسترشی مسیرها  به شناختی رویکرد  فارسی: زبان در فرضی حرکت

 منند زمنان مقالنۀ در (7113) والینسکی از گرفتهوام پژوهش، این در هاداده گردآور  روش

 جسنتجو بنرا  منا اسا ، این بر است؛ 8بریتانیایی ملی پیکرۀ در گسترشی مسیرها  ها عبارت

 گنرجلنوه گسترشنی مسیرها  عبارات در بالقوه صورت به توانندمی که برگزیدیم را مرزنماهایی

 بنرا  خنود انتخنابی حرکتنی افعنا  از والینسنکی بنند دسنته داشتن نظر در با همچنین شوند.

 کنردیم. انتخناب جسنتجو بنرا  فارسنی زبنان در را متناسب حرکتی افعا  از تعداد  جستجو،

 نینز و سنیفار زبنان هنا داده پایگناه در متناسنب حرکتنی افعا  با را مرزنماها از یک هر سپس

 کردیم. جستجو گوگل جویشگر

 پیشین مطالعات بر مروری -5

 پرداختنه آن اننوا  توصنیف و فرضنی حرکت مفهوم تعریف به خود پژوهش در (7111) تالمی

 کندام هنر بنرا  و کنرده تعرینف جداگاننه طنور به را فرضی حرکت انوا  از کدام هر او است.

 حرکنت توضنی  بنه ابتندا جداگاننه، بخنش دو در و  است. آورده انگلیسی زبان از هایینمونه

 11پرتنو  مسنیرها  ننو  (7111) 3تاکاهاشنی اسنت. پرداخته ادراک در سپس و زبان در فرضی

 ینا ننو  بنرا  شنناختی مند  نو  دو و  است. کرده بررسی تایلند  زبان در را فرضی حرکت

 حرکنت ننو  اسنا  بر لند تای زبان در را رویدادها این او آورد.می دست به پرتو  رویدادها 

 انگینزش تجربنی، شنواهد به اشاره با (7114 ،7111) متالک کند.می تقسیم معنایی طبقۀ چهار به

 17والننزوئال و 11روخنو است. داده توضی  انسان ذهن در را حرکت ساز شبیه و فرضی حرکت

 مقایسنه هنم ابن اسپانیایی و انگلیسی در را فرضی حرکت بیانگر عبارات بررسی، یک در (7113)

 در بیشنتر  تنو  دارا  فرضی، حرکت در حرکتی افعا  کاربرد در را انگلیسی زبان آنها اند.کرده

 را زمنانی بازنمودهنا  بنینادپیکره پژوهشی در (7113) 13والینسکی اند.دانسته اسپانیایی با مقایسه

 نتنایج او گفتۀ هب است. کرده بررسی انگلیسی زبان در فرضی حرکت گسترشی مسیرها  نو  در

 در توانندمی فرضنی حرکنت کنه (7111) تالمی نظر این بر است تأیید  بنیادپیکره پژوهش این

 داشنته پنی در را حرکنت تجربۀ از گوناگونی ها تجسم واحد فرد توسط گوناگون ها موقعیت

 باشد.

                                                           
8. Temporality of Coextension Path Expressions in the British National Corpus 
9. K. Takahashi 
10. emanation paths 
11. A. Rojo 
12. J. Valenzuela 
13. J. T. Walinski 
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 ناختیشن شناسنیزبان منظنر از فارسنی زبان در را حرکتی رویدادها  ها،پژوهش از شمار 

 و حرکتنی روینداد واژگنانی الگوهنا  بررسی و نقد به (1331) ساسانی و ازکیا اند.کرده بررسی

 پنژوهش در (1337) خنویی مسگر اند.پرداخته فارسی زبان ها داده اسا  بر الگوها این اصالح

 ادغنام بررسنی بنه و کنرده اسنتخرا  سنخن فرهنن  از را فارسنی زبان حرکتی ها فعل خود،

 ینک ادغنام او، گفتنۀ بنه اسنت. پرداخته فارسی زبان حرکتی افعا  در حرکتی رویداد ها مؤلفه

 فارسنی زبنان در شندگیواژگانی الگنو  تنرینرایج فعنل، ستاک در شیوه یا مسیر معنایی واحد

 حرکتنی افعنا  سناز مفهوم بررسنی بنه بنینادپیکره پژوهشی در (1337) دیگران و گلفام است.

 مسنیر، ها مؤلفنه از ینک هنر نقنش بنه و پرداختنه شناختی رویکرد  با سیفار زبان در بسیط

 کننند.می اشناره بسنامد، ترتینب بنه افعنا ، اینن ساز مفهوم چگونگی در سبب و شیوه مقصد،

 را شنیوه و مسنیر ها مؤلفه رمزگذار  چگونگی آمار  پژوهشی در (1334) همکاران و پشتوان

 مینان در انند.کرده مقایسه بزرگساالن گفتار با را آن و بررسی نزبافارسی کودکان روایی گفتار در

 بررسنی شنناختی شناسنیزبان منظنر از فارسنی زبان در را حرکتی رویدادها  که هاپژوهش این

 فرضنی حرکت یعنی فارسی زبان در خود غیرواقعی معنا  در رویدادها این به پرداختن اند،کرده

 ننو  یعننی فرضنی، حرکت انوا  از یکی به بررسی این در ،رونایاز رسد.می نظر به ضرور  نیز

 کاربردهنا  به ابتدا است بهتر فرضی حرکت بحث به ورود برا  پردازیم.می گسترشی مسیرها 

 کنیم. اشاره زبان در حرکتی افعا  گوناگون

 زبان در حرکتی افعال کاربرد انواع -1

 32مجیازی و 34واقعیی ننو  دو بنه توانمی نند،کمی اشاره حرکت به زبان در که را هاییعبارت

 اسنت؛ شنده بینان خود واقعی معنا  در حرکت آنها در که عباراتی» یعنی واقعی نو  کرد. تقسیم

 «شنودمی بینان اللفظیتحنت معنا  با واقعی جمالت در واقعی مکان تغییر یک که هنگامی یعنی

 (:7) و (1) ها جمله مانند ؛(143 :7111 همکاران، و کاچیار )

 دوید. در سمت به او (1

2) The man turns left. 

                                                           
14. literal 
15. figurative 



 5/ گسترشی مسیرها  به شناختی رویکرد  فارسی: زبان در فرضی حرکت

 خنود ننو ، اینن دارد. غیرواقعنی کناربرد  حرکنت آنها در که گیرددربرمی را عباراتی دوم نو 

 (:4) و (3) جمالت در حرکت استعار  کاربرد جمله از شودمی شامل را انواعی

 شود.می نزدیک زمستان (3

4) Christmas is coming. 

 رسد:می نظر به ضرور  (5) جملۀ در حرکت اصطالحی کاربرد به توجه نیز و

5) I want to turn a new leaf   (143 :7111 همکاران، و )کاچیار  

 حرکنت اسنت، مقالنه اینن در منا بحنث موضو  که حرکت غیرواقعی کاربرد از دیگر نوعی

 نیم.کمی توصیف را فرضی حرکت (1-3) قسمت در شود.می نامیده فرضی

 فرضی حرکت -1-3

 هناحالت چیزهنا، به که دارد اشاره حرکت مجاز  بازنمودها  به فرضی حرکت»

 افعنا  معننا  آنهنا در کنه شوندمی داده نسبت حرکتیبی ماد  انتزاعی مفاهیم یا

 شنوند،نمی حالنت تغیینر ینا حرکنت شنامل که روابطی دادن نشان برا  حرکتی

 «.است یافته گسترش

 (1 :7113 والینسکی،)

 بنر که کندمی تمرکز الگویی بر ،16شناختی معناشناسی سو  به کتاب از فصلی در (7111) تالمی

 یکنی بنازنمود، دو اینن بنین از اسنت. استوار موجودیت یک از شناختی بازنمود دو بین تفاوت

 واقعنی سنکون همنان تنرواقعی بنازنمود ما، بحث مورد موضو  در است. دیگر  از 12ترواقعی

 حرکنت ،13غیرواقعنی بنازنمود مقابنل، در .18سناکن هنا موجودیت یا اشیاء سکون یعنی ،است

 واقعنی کناربرد طرینق از بنازنمود اینن دانیم.می ساکن را آنها ما که است هاییموجودیت فرضی

                                                           
16. Toward a Cognitive Semantics 

17. veridical 

د حرکنت بنر ینک پیوسنتار قابنل در اینجا توضی  این نکته ضرور  است که در رویکرد تالمی به حرکت، رویندا -18

شود. به همین دلیل، در اینن بررسنی سنکون هنم در   حرکت واقع میبررسی است که در فاصلۀ سکون تا نمونۀ اعال

 گردد.رویداد حرکتی مطالعه می

19. non-veridical 
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 بنا فرضنی حرکت نامد،می 71‘یافتهعمومیت مجاز’ را آن تالمی که الگویی در شود.می بیان جمله

 جملنه ینک واقعنی معننا  آن در کنه )زبنانی( الگنویی یعنی است، خورده وندپی واقعی سکون

 در منثالً دانند.می سناکن را آن طبیعنی طنور به فرد یک که دهدمی نسبت مصداقی به را حرکت

 جملۀ:

6) This fence goes from the plateu to the valley. 

رود.(می دره سمتبه تپه بلند  از )نرده  

 را آن جملنه واقعنی معننا  کنه حنالی در اسنت، سناکن "fence" که داریم اورب و دانیممی ما

 گوید:می تالمی مثا  این دربارۀ 71لوزا مارتینز (.111 :7111 تالمی،) کندمی معرفی متحرک
 ، نینز هناعبارت ننو  اینن در دارد وجود حرکتی رویدادها  همۀ در که را عناصر  ما»

 ینک طنو  در حرکت و مسیر ،77حرکت رد یا حرکمت شیء مقصد، مبدأ، مثل )عناصر 

 از منا زینرا بیفتند، اتفا  تواندنمی شودمی توصیف عبارات این در که حرکتی اما مسیر(،

 مقصند ینک بنه مبندأ ینک از توانندنمی ننرده که دانیممی جهان در خود تجربۀ رهگذر

 «.کند حرکت

 (563-567 :7112مارتینز لوزا، )

 بنر حرکتنی افعنا  آنهنا در کنه اسنت هایینموننه شنامل زبان در فرضی حرکت تر،ساده بیان به

 آن در واقعنی طنور بنه کنه روندمی کار به موقعیتی توصیف برا  یعنی کنند؛نمی داللت حرکت

 دهد:نمی رخ حرکت

 .رودمی کاشان به قم از جاده این (2

 همنان اینن و اسنت فتنهر کنار به حرکتی فعل آن به اشاره برا  اما است ساکن موجودیتی جاده

 حرکنت در انگلیسنی زبنان در کنه را هناییویژگنی برخی متالک است. زبان در فرضی حرکت

 برخنی دید خواهیم کهچنان کنیم.می اشاره آنها به ادامه در که شمردبرمی شود،می مشاهده فرضی

 ندارند. رسیفا زبان در شاهد  دیگر برخی و دارند وجود نیز فارسی زبان در هاویژگی این از

                                                           
معنادلی ‘ یافتنهومینتمجاز عم’نه مجاز در مفهوم ادبی آن. اصطالح  ،ظور از مجاز غیرواقعی بودن استدر اینجا من -71

 ‘general fictivity’ است برا  عبارت

21. N. J. Martinez-Losa 

22. trajector 
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 بنا پیونند در کنه هسنتند هاییعبارت و هاواژه دربردارندۀ اغلب فرضی، حرکت بیانگر ها جمله

 (:8) مثا  در 73جهت مانند است، فیزیکی حرکت

  8) The road runs north (b7114: 6 )متالک، 

 جملۀ: همچنین و

 .رهمی شرق سمت به که ،شیدمی 7 ۀشمار اتوبان وارد (3

 (:11) جملۀ در 74زمان دتم همچنین

10) The road runs along the coast for 2 hours. 

 (:11) جملۀ مانند هستیم، 75نماشیوه افعا  کاربرد شاهد جمالت این در ما همچنین

11) The freeway races past the city.76 

 و نن (.a7114: 1 منتالک،) گرفنت نظنر در نو  دو توانمی را فرضی حرکت بیانگر جمالت

 کنه (11) مثنا  ماننند اند،مرتبط حرکت با خود خود  به که مسیرهایی به گراشاره جمالت او ،

 شنامل را (6) جملنۀ ماننند جمالتی نیز دوم نو  کند.می اشاره “جاده” چون عبور  قابل مسیر به

 را “ننرده” همچنون عبنور غیرقابنل منانع ینا مسنیر ینک فاعنل، اسمی گروه آنها در که شوندمی

 حرکنت شیوۀ به راجع اطالعاتی نماشیوه افعا  از استفاده با او  نو  جمالت در کند.می صیفتو

 را هناییمتحنرک حرکنت شنیوۀ حرکتنی فعنل جملنه، اینن در (.11) جملۀ مانند شود،می ارائه

 کنند.می حرکت مسیر آن در معموالً که کندمی توصیف

12) The highway crawls through the city. 

کند.می عبور شهر داخل از کند  به گراهبزر  

                                                           
شنود، از خصوصنیات ننو  مسنیرها  گسترشنی این ویژگی به همراه چند ویژگی دیگر که پس از آن نام برده می -73

 نیست. حرکت فرضی است و اگر برا  انوا  دیگر آن هم صد  کند، موضو  بحث این مقاله

24. duration 

25. manner verbs 

در زبنان فارسنی، بازنمودهنا   حرکت فرضی از نو  مسیرها  گسترشنیکه خواهیم دید، در جمالت بیانگر چنان -76

 نما کاربرد ندارد.مکانی و زمانی و نیز استفاده از افعا  شیوه
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 از مشخصنی شنیوۀ یا واقعی حرکت گونههیچ نماشیوه افعا  این ،(17) جملۀ مانند هاییجمله در

 مسنیر درامتداد که حرکتی شیوۀ ۀدربار هستند اطالعاتی حاو  بلکه کنند؛نمی توصیف را حرکت

 حرکنت مجنازاً “crawl” فعنل (،17) مثنا  در بیفتند. اتفا  ها(متحرک )توسط تواندمی ذکرشده

 (.a7114 متالک،) کندمی بیان بزرگراه در را ها()ماشین آهسته

 استعاره و فرضی حرکت -1-3-3

 در امنا ،رودمنی شمار به حرکتی افعا  استعار  بسط انوا  از فرضی حرکت که دارند باور برخی

 دارد. اساسی تفاوتی حرکت تعار اس کاربردها  با حرکتی افعا  کاربرد از نو  این واقع

 کنه کننندمی فنر  حرکتی، افعا  کاربردها  انوا  برشمردن در (7111) دیگران و کاچیار 

 حرکتنی فعنل کنه تفاوت این با ماند،می باقی استعار  و واقعی ها جمله در فعل حرکتی مؤلفۀ

 دارد. قرار انتزا  از باالتر  سط  در استعار  معنا  در

 گوننههیچ حناو  کنه حرکت مجاز  کاربردها  سایر و فرضی حرکت بین (7111) متالک

 است: قائل تفاوت نیستند، مکان یا حرکت دربارۀ اطالعاتی

13) His moods went from good to bad. 

14) The highway runs through the valley. 

 اینن واقع در گردد.برمی حالت تغییر یک به و دارد استعار  کاربرد  حرکتی فعل (،13) مثا  در

 ینک از حرکنت استعاره، این در کند.می منعکس را “است حرکت تغییر،” مفهومی استعارۀ جمله

 اینن شود.می نگاشت منفی( عاطفۀ یک به مثبت عاطفۀ یک )از تغییر یک به دیگر، مکان به مکان

 )بزرگنراه نیسنت مندنظر تغییر  است، فرضی حرکت بیانگر که (14) مثا  در که است حالی در

 دارد(. قرار سکون وضعیت در همواره

 فرضی حرکت شناختی تبیین -1-3-5

 و خنود انسان دارد. قرار او ذهن در کارها و هافعالیت از بسیار  ساز شبیه مبنا  بر انسان تفکر

 کنندمی تصنور را کارهنایی حتی انسان کند.می تصور گوناگون کارها  انجام حا  در را دیگران

 برخنی (.b7114 متالک،) است نبوده نیز آنها انجام شاهد هرگز بلکه نداده، انجام را آنها تنهانه که

 در خناص طنور بنه و مجناز  زبنان در ذهننی سناز شبیه این که است این از حاکی مطالعات

 دارد. مهمی نقش نیز فرضی حرکت مفهوم دارا  ها جمله



 3/ گسترشی مسیرها  به شناختی رویکرد  فارسی: زبان در فرضی حرکت

 چطنور اینکنه دهنند؛می شنکل جهنان از را امن درک هستند، همراه حرکت با که هاییتجربه

 از شنویم،می روروبنه فیزیکنی اشنیاء بنا چطور اینکه و کنیممی استدال  و... فاصله مکان، دربارۀ

 در و کننند نگناه شیئی به سادگی به توانندمی افراد بیشتر هستند. جهان از ما شناخت مبانی جمله

 1333 ،72گلنبنر ) بزنند تخمین دیگر اشیاء با ار )آن( نسبی فاصلۀ و طو  زدن، هم بر چشم یک

 نندارد، وجنود کنردن نگناه بنرا  چینز  وقتی توانندمی حتی هاانسان (.7111 متالک، از نقل به

 منتالک، از نقنل بنه 1382 ،73شنپارد و 1386 ،78فینکنه) دریابنند و کننند تولید را بعد سه تصاویر

 کنند. حمیلت آنها بر را حرکت ذهنی، جاییجابه با و (7111

 در و ذهننی شیدةسیازیشبیه حرکیت ها،نموننه بعضنی در فرضی حرکت متالک، گفتۀ به

 دربردارد. را31دیدار  شدةسازیشبیه مرور دیگر، ها نمونه

15) The highway runs through the valley. 

 کند.می ساز شبیه بزرگراه مسیر امتداد در را فرضی حرکت خواننده (،15) مثا  در

16) The fence goes from Watsonville to Capitola. 

 هنگنام خوانننده و است نشده ترسیم ...( و بزرگراه )جاده، عبور  قابل مسیر هیچ (،16) مثا  در

 کند.می ساز شبیه ذهن در را دیدار  مرور جمله این پردازش

 ینک بنه جملنه کنه یهاینموننه در رسدمی نظر به متالک، توسط هامثا  این نقل به توجه با

 منثالً کنند،می سناز شبیه خود ذهن در را فرضی حرکت خواننده دارد، اشاره 31عبور قابل مسیر

 زمنانی مقابنل، در کنند.می فر  حرکت حا  در جاده یک امتداد در را دیگر موجودیتی یا خود

 ذهنن در را دیندار  مرور خواننده کند،می توصیف را 37عبور غیرقابل مانع یا مسیر یک جمله که

 33کند.می ساز شبیه

 تجربنی مطالعنات بنه فرضنی، حرکت مفهومی انگیزش عنوان با ا مقاله در (a7114) متالک

 از یکنی در او کنند.می اشناره زبنان درک بنر ذهننی شندۀساز شبیه حرکت تأثیر زمینۀ در خود

                                                           
27. A. M. Glenberg 
28. R. A. Finke 
29. R. N. Shephard 
30. simulated visual scanning 

 مسیرها  قابل عبور مانند جاده، خیابان، بزرگراه، کوچه و ... -31
 موانع غیرقابل عبور مانند نرده، دیوار و ... -37
 .(b7114متالک ) رک. برا  اطالعات بیشتر -33
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 را زمنانی مقندار و دکنر اسنتفاده 34«گیر تصمیم» نام با هاییآزمون مجموعه از خود، ها آزمون

 هنا بافت در هسنتند( فرضنی حرکنت بینانگر )کنه را ا شندهتعیین ها جمله افراد که سنجید

 حرکنت دربنارۀ داسنتانی کنه هنگامی ورهاآزمون بگیرند. تصمیم آنها دربارۀ و بخوانند گوناگون

 ها تصنمیم اندند،خومی آهسته حرکت دربارۀ داستانی که زمانی با مقایسه در خواندند،می سریع

  جمنالت کنه شندمی خواسنته ورهناآزمون از دیگنر  آزمون در همچنین گرفتند.می تر سریع

 بودند: جمله دو این شده،ارائه جمالت از جفت یک بکشند. نقاشی صورت به را شدهارائه

17) The lake runs between the golf course and the railroad tracks. 

18) The lake is between the golf course and the railroad tracks. 

 آزمنون نتنایج اسنت. شنده استفاده ربطی فعل از (18) جملۀ در و حرکتی فعل از (12) جملۀ در

 فعنل دربردارنندۀ جملنۀ یعنی او ، جملۀ در کنندگانشرکت تمامی دربرداشت؛ جالبی بسیار نکتۀ

 افنراد کنه اسنت اینده این مؤید شک بدون این و ودندب کرده نقاشی ترباریک را دریاچه حرکتی،

 کنند.می ساز شبیه ذهنی صورت به را حرکت فرضی، حرکت جمالت خواندن هنگام

19) The table goes from the kitchen wall to the sliding glass door. 

 را (13) ملنۀج ماننند ا جملنه خوانننده وقتنی کنه کنندمی اشناره مشابه مثالی با )همان( متالک

 مینز ینک توانندمنی حتنی کنه کندمی تصور را دراز و باریک میز  ناخودآگاه طور به خواند،می

 خنور قهوه مینز ینک ینا گرد کوچکِ آشپزخانۀ میز یک هرگز اما باشد؛ مستطیلی یا شکلبیضی

 ذاتنی مفهنومی هنا ویژگی از ناشنی را 35محندودیت اینن متالک کند.نمی تصور را چهارگوشه

 شنده ارائنه حرکتنی فعنل توسط که حرکتی اطالعات چون هاییویژگی داند،می حرکت ختارسا

 فعنل جنا  بنه ربطنی فعنل ساختارهایی چنین در وقتی که شودمی یادآور درستی به و  است.

 رود.می بین از محدودیت این رود،می کار به حرکتی

 فرضی حرکت انواع -1-3-1

 اینن از کندام هنر بنرا  و کنندمی تقسنیم گوناگونی قاتطب به را فرضی حرکت (7111) تالمی

 کنه ا طبقنه اولین هستند. زیرطبقاتی شامل طبقات این از بعضی شمرد.برمی هاییویژگی طبقات
                                                           
34. making decision 
35. restriction 
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 مسنیرها  گینرد:دربرمی را زیرطبقنه چهنار خود که است پرتو  نو  کند،می اشاره آن به تالمی

 مسنیرها  از پنس .33حسنی مسنیرها  و 38ا سنایه مسیرها  ،32شعاعی مسیرها  ،36نماجهت

 ،41تنابعی حرکت ،41الگو مسیرها  شمرد:برمی فرضی حرکت برا  دیگر طبقۀ پنج تالمی پرتو ،

 مسنیرها  یعنی آخر، طبقۀ .44گسترشی مسیرها  و 43دسترسی مسیرها  ،47روندهپیش مسیرها 

 است. مقاله این در ما بحث موضو  گسترشی،

 گسترشی مسیرهای -1-3-4

 قالنب در و مکنان در که است شیئی مکان یا جهت، شکل، ترسیم گسترشی، مسیر کی»

 بنازنمود اسنت واقعنی اینجادر  آنچه یابد.می گسترش شیء آن مرزها  از فراتر مسیر 

 و کنندنمی گنذر شدهترسیم مسیرها  از که ستا ایستا و ساکن موجودیتی مثابۀ به شیء

 مرزهنا ( )و شنکل از فراتر یا امتداد در که تاس موجودیتی بازنمود است، فرضی آنچه

 «.کندمی حرکت شیء

(138 :7111 تالمی،)  

 گر،مشناهده شنود: تصنور شنکل سنه به تواندمی است حرکت در فرضی طور به که موجودیتی

 توضنی  گسترشنی مسنیرها  بنرا  را حرکنت ننو  سنه تنالمی ء.شی خود و ناظر توجه مرکز

 )همان(: آوردمی انگلیسی زبان از مثالی کدام هر برا  و دهدمی

 شود:می گرفته نظر در خطی فرضی مسیر او  نو  در (1

20) The fence goes/zigzags/ descends from the plateau to the valley. 

شود.(می سرازیر رود/می مارپیچ رود/می دره به تپه بلند  از )نرده  

 .رودمی دره به تپه بلند  از نرده الف( -71

                                                           
36. orientation paths 
37. radiation paths 
38. shadow paths 
39. sensory paths 
40. pattern paths 
41. frame-relative motion 
42. advent paths 
43. access paths 
44. coextension paths 
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)الف( خطی حرکت (.3) شمارة شکل  

 رود.می زیگزاگی مارپیچ/ دره، به تپه بلند  از نرده ب( -71

 )ب( خطی حرکت (.5) شمارة شکل

 شود.می سرازیر دره به تپه بلند  از نرده  ( -71

 

 

 )پ( خطی حرکت (.1) شمارة شکل

 آن در کننه واجهیممنن حرکننت از فرضننی بننازنمود  بننا  ( -71) تننا الننف( -71) هننا مثننا  در
 ینک از و کندمی رو پیش آن محور امتداد در نرده خود از تصویر  یا ما توجه مرکز گر،مشاهده
 کند.می حرکت دره در نرده، دیگر سر یک به آن، طو  امتداد در تپه، باال  در نرده سر

 بینرون طنر  بنه دوبعند  سنط  ینک رو  شنعاعی صنورت به فرضی مسیر دوم نو  در (7
 یابد:می شگستر

21) The field spreads out in all directions from the granary. 

است.( شده گسترده هاجهت همۀ به غله، انبار قسمت از )مزرعه،  

 شعاعی حرکت (.4) شمارة شکل
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 طنر  بنه کنه جننوبی-شنمالی خط )یک کنار به خط یک حرکت فرضی مسیر سوم نو  در (3

 مثنا  در کنهچننان اسنت؛ همنراه نیز ثانو  فرضی تغییر یک با که است کند(می رو پیش شر 

 شنده تأکیند نینز سنرخی بنه آن رنن  تغییر بر بلکه شده، بیان خاک فرضی حرکت تنهانه (،77)

 است:

22) The soil reddens toward the east. 

شود.می سرخ شر ، سمت به حرکت( )در خاک  

 کناری حرکت (.2) شمارة شکل

 مکنانی بازنمودها  انوا  دارا  انگلیسی زبان در گسترشی مسیرها  رسدمی نظر به است گفتنی

 زمنان بنه کنه اسنت عبناراتی یا اصطالحات بردن کار به زمانی بازنمود از منظور هستند. زمانی و

 و مسنافت بنه که است عباراتی کاربرد مکانی بازنمود از منظور و ،(11) مثا  مانند ،کنندمی اشاره

 (:73) جملۀ مانند ،دارند نظر آن مانند

23) Path goes upstream for two miles. ،(8 :7113 )والینسکی  

 فرضی حرکت بیانگر هایجمله ساختار -1-5

 ینا متحرک شیء یک ترکیب از معموالً فرضی حرکت بیانگر ها جمله (b7114) متالک گفتۀ به

 رد از تصنویر  ترسنیم شنوند.منی تشنکیل حرکتی فعل یک و 45مرزنما چند یا یک حرکت، رد

 و مرزنمنا معننا  ترکینب بنا تواندمی دارد، قرار جمله فاعلی گروه جایگاه در معموالً که حرکت

 شود: کامل حرکتی فعل

                                                           
45. landmark 
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 رود.می اصفهان به تهران از جاده (74

 جاده حرکت: رد

 اصفهان و تهران مرزنماها:

 رودمی حرکتی: فعل

25) The road runs along the coast. 

trajector: the road 

landmark: the coast 

motion verb: runs 

 را اجنزاء اینن از ینک هنر وجنود ضرورت جمالت، نو  این اجزاء برشمردن از پس متالک

 )بنه ینا طوینل نسنبتاً باید و است جانبی شیئی معموالً متحرک شیء او، گفتۀ به شود.می یادآور

 .46باشد گسترش قابل مکانی( لحاظ

 هاداده تحلیل و ردآوریگ -4

 والینسنکی از گرفتهوام پژوهش این در هاداده گردآور  روش شد، اشاره مقاله مقدمۀ در کهچنان

 بنر اسنت؛ 42بریتانیایی ملی پیکرۀ در گسترشی مسیرها  ها عبارت مند زمان مقالۀ در (7113)

 عبنارات در بنالقوه صنورت هب توانندمی که برگزیدیم را مرزنماهایی جستجو برا  ما اسا ، این

 افعنا  از والینسنکی بنند دسنته داشنتن نظنر در با همچنین شوند. گرجلوه گسترشی مسیرها 

 بنرا  فارسنی زبنان در را متناسنب حرکتی افعا  از تعداد  جستجو، برا  خود انتخابی حرکتی

 هنا داده پایگاه در متناسب حرکتی افعا  با را مرزنماها از یک هر سپس کردیم. انتخاب جستجو

 اشناره این به خود مقالۀ در (7113) والینسکی کردیم. جستجو گوگل جویشگر نیز و فارسی زبان

 او هسنتند. مسافت زمانی بازنمودها  دربردارندۀ بالقوه طور به فرضی حرکت عبارات که کندمی

 انگلیسنی نزبنا در فرضی حرکت گسترشی مسیرها  نو  در را زمانی بازنمودها  خود مقالۀ در

 اصنطالحات از ا دسته با را شدهانتخاب حرکتی افعا  و مرزنماها رو، این از است؛ کرده بررسی

 اسنت. کنرده جسنتجو 43پیکنره در را آنهنا و ترکیب 48زمان مدت به کنندهاشاره عبارات یا زمانی

                                                           
 این ویژگی برا  مسیرها  گسترشی بیان شده است. -46

47. Temporality of Coextension Path Expressions in the British National Corpus 
48. duration 
49. The British National Corpous 
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 اصنطالح چنند نینز منا اما نیست پژوهش این موضو  فرضی حرکت عبارات مند زمان اگرچه

 افعنا  و مرزنماهنا دربردارنندۀ بخش این کردیم. جستجو را آنها و برگزیده فارسی در را 51زمانی

 است. جستجو این نتایج و جستجو برا  شدهانتخاب

 :شدهانتخاب مرزنماهای

 توننل، رو،پیناده پنل، اتوبان، کوچه، خیابان، وآمد:رفت قابل مسیرها  یعنی عبور؛ قابل مسیرها 

 آهن.راه مسیر،

  جنگنل، جزینره، کشناورز ، زمنین کنویر، سناحل، عبنور: قابنل )بیشتر( طبیعیِ ها موجودیت

 کار .درخت

 طنوالنی مسنافت در منواد حمل یا انرژ  انتقا  عمدتاً کاربردشان که عبور، غیرقابل ها رساننده

 کشی.سیم کابل، سیم، است:

 و رفنت آنها در معموالً و اندیافته گسترش مکان در که هاییموجودیت یعنی عبور؛ غیرقابل موانع

 .(7 :7113 والینسکی،دیوار) حصار، سد، نرده، شود:نمی آمد

 اسنتفاده پیکنره عننوان بنه گوگنل جویشگر و فارسی زبان ها داده پایگاه از پژوهش این در

 وجنود بنا پیکنره این کردیم. جستجو فارسی زبان ها داده پایگاه در را جستجو ها واژه کردیم.

 و نداشنت همنراه بنه منا بنرا  ا نتیجه دربردارد، را معاصر فارسی داستانی آثار از شمار  اینکه

 دلینل بنه گوگنل جویشنگر نیناوردیم. دسنت بنه پیکنره اینن در جسنتجو از ا داده هیچ تقریباً

 را بیشنتر  نتنایج معاصنر، فارسنی روزمنرۀ گفتگوها  و هامحاوره از بیشتر  حجم دربرداشتن

 و عبنور غیرقابنل افقنی عبور، قابل افقی مسیرها  شده،انتخاب مسیرها  گذاشت. ما رو  پیش

 بنه را جستجوشنده حرکتنی افعنا  و مسیرها قسمت، این در گیرند.دربرمی را عمود  مسیرها 

 آوریم.می جستجو نتایج همراه

 عبور قابل مسیرهای

 :شهمی رد + جاده

 کوچیکه. گرازها بچه الشۀ از پر ه،شمی رد جنگل وسط از که قسمتی شما ، جادۀ -1

                                                           
تنوان در در عبارات بیانگر حرکت فرضنی در زبنان انگلیسنی می ،کنندکه به زمان اشاره میرا بازنمود اصطالحاتی  -51

 کننده به زبان را در زبان فارسی برا  جستجو برگزیدیم.( مشاهده کرد. ما نیز چند اصطالح اشاره11مثا  )
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 شه.می رد هاگوزن و آهوها زیستگاه و ملی پارک وسط از درست آسیایی، لعنتی جادۀ -7

 شه.می رد جاده پیست وسط از زدن، اسکی پیست قزوین -3

 شه.می رد تاالر وسط از میاد کمربند  -4

 شه.می رد جنگل وسط از و باصفاتره قدیمی جادۀ -5

 شه.می رد دونه به دونه جاده وسط سفید خط -6

 شه.می رد جنگل وسط از جاده که دنیا تو هست جاها خیلی -2

 شه.می رد روستا وسط از که جاده همه این -8

 شه.می رد اتوبان زیر از که زیرگذر پل یک -3

 نشد. یافت ا نمونه :گذرهمی جاده+

 :گذرهمی اتوبان+

 گذرد.می اتوبان وسط از گیبرالتار فرودگاه -1

 گذره.می باد سرعت با پام زیر از قیشر اتوبان -7

 گذره.می بر  وسط از اتوبان -3

 گذره.می مدر  اتوبان رو  از دقیقاً که  عابرپیاده پل یک -4

 صندرا بنه رسنه،می حسنابی دکتنر پل به که آرین بزرگراه آخر پیچ از مسیر  بود قرار -5

 برسه.

 بیضنا خیناره تن  از نیمدومی فقط نداریم. اطالعی کمربند  به آزادراه اتصا  مورد در -6

 رسه.می شیراز و صدرا به و گذرهمی

 اینکنه ینا شننمی قطنع و هسنتن بزرگراه مسیر در شن،می دیده عکس تو که درختانی -2

 کنه؟می عبور ازشون بزرگراه

 شه.می رد کنارشون از بزرگراه -8

 کنه. عبور صدرا از قراره که اصفهان شیراز اتوبان -3

 شه.می متوقف دینکان ورود  در ربند کم تقاطع در آرین بزرگراه -11

 کند.می عبور امیرکبیر مطهر  و رحمت تقاطعات رو  از پل این -11

 شد؟ چی گذرهمی هم شوشتر از که فار  خلیج اتوبان -17
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 گذره.می ساختمان داخل از که اتوبانی -13

 نشد. یافت ا نمونه :شهمی رد + اتوبان

 گذره:می + پل

 .گذرهمی آهنراه رو  از ،...باشه باید پنجم پل اینم -1

 .گذرهمی اوچجو  تزیا شهر بین از پل این -7

 از و شنده واقنع سنوئیس کشور در که ببینیم رو جهان آهنراه خطوط زیباترین از یکی -3

 .گذرهمی آلپ کوه

 .گذرهمی پل 144 و تونل 47 از مسیرش در زیبا آهنراه این -4

 .گذرهمی گرگر سالۀ 1811 پل از قسمتی زیرش از (که) شدنه ساخته حا  در پلی -5

 .گذردمی رصدخانه این از مبدأ النهارنصف -6

 .گذرهمی پل زیر از خیابونش -2

 :رهمی پلکان+

 ره.می باال طبقۀ به بینیدمی که پلکانی -1

 ینه بنه و رهمنی قبلی پلکان از باالتر که هست ا دیگه پلکان پلکان، همین کنار درست -7

 .رهمی کلیسا

 .جهنم سمت رهیم ،گهمی که پلکانی این -3

 طبقنۀ هنا قاچ از یک هر وسط ها قسمت این به نهایتاً هم هاپلکان این باال  قسمت -4

 رسه.می دوم

 عبور غیرقابل هایرساننده

 :رهمی کابل+ سیم

 شده. قسمت 111111 مخابرات به برسه تا تلفن سیم -1

 باشد. شده رد بر  کابل کنار از تلفن سیم -7

 بر . کابل عقب تا رهمی اگردش سمت رکاب از هم RCA کابل -3

 شده. قطع رهمی )در( درب به گوشی از که کابلی -4
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 نمیاد. نیروگاه از نو  سیم -5

 شه.می اسپلیتر ورود  وارد میاد پریز از کابل یه -6

 رفته؟ پریز به جا چند از تلفنتون سیم -2

 باشه. وصل مودم به رهمی که سیمی به )باید( فقط -8

 باال. از نه میاد، پایین از )کابل( سیم -3

 نشد. یافت ا نمونه :رهمی دیوار+

 نشد. یافت ا نمونه :گذرهمی دیوار+

 عمودی: مسیرهای

 رفته: برج+ نوک

 رفته. آسمون او  تا بیاد نظر به تا ساختن تیزنوک )رو( بر  اون نوک -1

 کنه اسنت شکل ا ستاره آن مقطع و شده ساخته آهک و گچ مالت و آجر از بر  این -7

 است. رفته باال طمخرو صورت به

 بارینک رفنتن بناال بنا که بر  ساختار  هستۀ از حمایت برا  ... مارپیچی طراحی یک -3

 است. رفته کار به شودمی

 :زمانی اصطالحات

 نشد. یافت ا نمونه ره:می + دقیقه ده + جاده

 نشد. یافت ا نمونه گذره:می + دقیقه ده + پل

 حرکنت گسترشی مسیرها  در مسافتی اصطالحات اآی شود روشن آنکه برا  جستجو، پایان در

 در و اضنافه جسنتجو هنا عبارت به اصطالح چند خیر، یا رودمی کار به فارسی زبان در فرضی

 شد: جستجو پیکره

 نشد. یافت ا نمونه ره:می + قدم چند + جاده

 نشد. یافت ا نمونه ره:می + کیلومتر چند + جاده

 نشد. یافت ا نهنمو ره:می + قدم چند + کوچه
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 نشد. یافت ا نمونه :رهمی + متر صد + روپیاده

 عبنور، قابنل )افقنی( مسنیرها  بنه مربنوط ترتینب بنه هنایافته بیشترین جستجو، این اسا  بر

 بودند. عمود  مسیرها  و عبور غیرقابل ها رساننده

 دو تنوانمنی هینگنا از را فرضی حرکت بیانگر عبارات شد، اشاره این از پیش که طورهمان

 بنه مجنازاً فاعنل اسنمی گروه آنها در که عباراتی او ، نو  (.b7114 متالک،) گرفت نظر در نو 

 خنورده پیونند کنردن راننندگی بنا که (11) مثا  در “the road” مانند ،کندمی پیدا ربط حرکت

 حرکنت بنا فاعنل اسنمی گنروه مصندا  آنهنا در کنه فرضی حرکت از عباراتی دوم، نو  است.

 (.6) مثنا  در “fence” ماننند اسنت، عبنور غیرقابنل خطنی شنیء ینک اغلب و ندارد پیوند 

 از فرضنی حرکنت بینانگر جمالت فارسی زبان در که است این گویا  آمده دست به ها نمونه

 بنر را فرضنی حرکنت دربردارنندۀ جمنالت منا اگر دیگر، عبارت به شوند.می یافت نو  دو هر

 زبنان در کنه گفت توانمی بگیریم، نظر در نو  دو مسیر، بودن عبور قابلغیر یا عبور قابل اسا 

 هنم و عبنور قابنل افقی مسیرها  برا  هم ساکن، ها موقعیت توصیف در حرکتی افعا  فارسی

 از عبنور قابنل مسنیرها  بنرا  آنهنا کاربرد اگرچه روند؛می کار به عبور غیرقابل افقی مسیرها 

 پنژوهش اسنا  بنر کنه رسندمنی نظنر بنه الزم نکتنه اینن ذکر .ستا برخوردار باالتر  بسامد

 در حرکتنی فعنل نینز ژاپننی زبنان در (7113، والننزوئال و روخنوبه نقنل از  1336) ماتسوموتو

 بنه کنه مسنیرهایی رود،می کار به عبور قابل مسیرها  برا  فقط فرضی، حرکت بیانگر جمالت

 غیرقابنل هنا موجودینت حضنور یعننی باشنند، اهنانسان آمدورفت محل توانندمی طبیعی طور

 نیسنت. پذیرفتنه ژاپنی، در فرضی حرکت بیانگر جمالت در آن، مانند و سیم دیوار، مانند عبور 

 بنرا  تواننندنمنی دلینل اینن بنه ژاپننی در حرکتنی افعا  که کندمی بیان را نکته این ماتسوموتو

 بنا عبنور غیرقابنل مسنیرها  توصنیف یعنی ،کاربرد این که روند کار به عبور غیرقابل مسیرها 

 حنالی در باشنند، برخنوردار انتزا  از باالیی سط  از افعا  این که است آن نیازمند حرکتی، افعا 

 ندارند. را قابلیتی چنین ژاپنی حرکتی افعا  که

 بنا آنهنا مقایسنۀ و انگلیسنی زبنان در فرضی حرکت بیانگر جمالت از هایینمونه مشاهدۀ با

 کنیم.می اشاره آنها به که دریافت را نکاتی نوانمی فارسی زبان در خود ا همتاه

 رونند.منی کنار به ساکن ها موجودیت به اشاره برا  تر متنو  حرکتی افعا  انگلیسی، زبان در

 هنا صنورت بنه را ساکن ها موقعیت انگلیسی در فرضی حرکت بیانگر جمالت کلی، طور به

 کنند:می توصیف مختلفی
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 موجودینت ینا مسنیر مکنانی موقعینت دربنارۀ است اطالعاتی بر گاهی جمالت این تأکید الف(

 دارد: قرار کجا در اینکه ساکن،

26) The lake runs between the golf course and the train tracks. 7114) a 

  )متالک،

دارد. قرار آهنراه و گلف زمین بین دریاچه  

 معننا  در اینکنه بندون شود، “run” حرکتی فعل جایگزین تواندمی “is” ربطی فعل اینجا )در

 شود.( ایجاد تغییر  جمله

 :51شودمی بیان ساکن موجودیت یا مسیر فرضی عبور شکل به مکانی موقعیت این گاه

27) Road 49 crosses the desert. ،(7111 )متالک  

کند.می عبور کویر از 43 جادۀ  

  ارائنه سناکن موجودینت آن اسنتقرار نحنوۀ و ظناهر  االتحن دربنارۀ اطالعاتی نیز گاهی ب(

 دهد:می

28) The path climbed to the top of the hill. (7113 والنزوئال، و )روخو   

رود.می باال تپه باال  سمت به مسیر  

 کند.می اشاره مسیر تند شیب به واقع در حرکتی فعل مثا ، این در

 بنالقوه( طنور )به که هاییمتحرک حرکت چگونگی دربارۀ اطالعاتی حرکتی افعا  نیز گاهی پ(

 دهد:می دست به کنند،می حرکت مسیر یک در معموالً

29) The highway jets through the city. 

کند.می عبور شهر داخل از سرعت به بزرگراه  

30) The highway crawls through the city. 

 وجنود ترافینک آن در معموالً که بزرگراهی )ترسیم د.کنمی عبور شهر داخل از کند  به بزرگراه

 کنند.(می تردد آن در آهستگی به هااتومبیل و دارد
                                                           

 گیرند.در این دسته قرار می آمده از حرکت فرضی در زبان فارسیها  به دست نهتقریباً تمام نمو -51
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 اسنت محندود بسیار کاربرد این فارسی زبان در انگلیسی، در جمالت این کاربرد تنو  خال  بر
 روند:می کار به جمالت این ساختار در 57مسیرنما افعا  از تعداد  فقط و

 شه.می رد جنگل وسط از جاده (31

 گذره.می اتوبان وسط از فرودگاه (37

 گذره.می مدر  اتوبان رو  از عابرپیاده پل یک (33

 سناکن ها موجودیت فرضی عبور یا مکانی موقعیت ترسیم برا  فقط فارسی در رسدمی نظر به
 اینن کناربرد تگفن تنوانمی اطمیننان با اگرچه شود.می استفاده فرضی حرکت بیانگر عبارات از

 فعنل آنهنا در کنه هاییجملنه کناربرد امنا است، انگلیسی از محدودتر بسیار فارسی در جمالت
 فارسنی ادبنی گوننۀ در توانندمی دهند،می ارائه مسیر بالقوۀ ها متحرک دربارۀ اطالعاتی حرکتی
 گیرد. قرار پژوهش و بررسی موضو 

 شوند:می مشاهده عبارات این در مکانی یا زمانی اصطالحات انگلیسی زبان در نیز گاهی ت(

34) The road runs along the coast for 2 hours. 

35) The Path goes upstream for two miles. 

 زبنان در فرضنی حرکنت گسترشنی مسنیرها  عبنارات در زمنان چنون ا مؤلفه حضور ظاهراً
 اسنت حالی در این ؛53گیردمی ارقر مقاله یک موضو  تنهایی به که دارد اهمیت جایی تا انگلیسی

 بینانگر جمنالت سناختار در فارسی، زبان در رسدمی نظر به آمده دست به شواهد به توجه با که
 شناهد فرضنی حرکنت در انگلیسنی زبنان در همچنین ندارد. نقشی زمان مؤلفۀ فرضی، حرکت
 بنه جستجو نتایج مشاهدۀ با که حالی در کنند،می داللت مسافت بر که هستیم اصطالحاتی وجود
 ندارد. کاربرد  فارسی زبان در فرضی حرکت در نیز مؤلفه این رسدمی نظر

 گیرینتیجه -2
 مسنیرها  ننو  از فرضنی حرکنت که پرداختیم نکته این به ما بررسی، این در شد، گفته کهچنان

 افقنی عبنور، قابنل افقنی مسنیرها  منظنور اینن به دارد. کاربرد فارسی زبان در چقدر گسترشی
 کردیم. انتخاب جستجو برا  را عمود  مسیرها  و عبور غیرقابل

                                                           
52. Path verbs 
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 از دسنته آن توصنیف هنگام زبانانفارسی رسدمی نظر به آمده، دست به ها نمونه به باتوجه

 از اسنتفاده بنه ماینل بیشنتر او (، )نو  اندخورده پیوند حرکت با نوعی به که ساکن ها موقعیت

 عبنور بنه ساکن ها موقعیت به کنندهاشاره حرکتیِ افعا  ،هانمونه شتربی در هستند. حرکتی افعا 

 هنا موجودیت مخصنوصِ ویژگنیِ یا اتفا  عبور واقع، در و دارند اشاره مسیرها آن شدن رد و

 فرضنی حرکنت مفهوم گفت بتوان شاید ،بنابراین شوند.می واقع مسیرها آن در که است متحرکی

 شنیء ینا مسنیر به که لفظی تر،ساده بیان به است. ʻ54آییباهمʼ یندفرا محصو  )فارسی(، زبان در

 گیرد.می شکل فرضی حرکت مفهوم و یابدمی آییباهم حرکتی فعل با ،کندمی داللت

 فارسنی زبان در گسترشی( مسیرها  نو  )از عبارات این کاربرد در که دیگر  آشکار ویژگی

 کنار بنه مسنیرنما افعنا  بنا فقط فارسی در ضیفر حرکت عبارات که است این شود،می مشاهده

 شناهد ما گفتار ، فارسی در کمدست فرضی، حرکت گسترشیِ مسیرها  نو ِ در یعنی روند.می

 در کنه حنالی در هسنتیم. آن ماننند و رسنیدن ردشندن، گذشتن، رفتن، چون افعالی رفتن کار به

 واقعنی معنا  در حرکتی رویدادها  برا  که افعالی همۀ انگلیسی، زبان در عبارات از نو  همین

 افعنا  اننوا  انگلیسنی، زبنان در بننابراین دارنند. کناربرد نینز فرضی حرکت در روند،می کار به

 در فرضنی حرکنت در کنه حنالی در روند،می کار به ساکن ها موقعیت توصیف برا  نماشیوه

 ستیم.ه مسیرنما حرکتی افعا  کاربرد شاهد فقط ما )گفتار ( فارسی زبان

 بسنیار نماشنیوه افعنا  کناربرد دربارۀ فرضی حرکت مفهومی انگیزش مقالۀ در متالک توضیحات

 فرضنی حرکنت بینانگر عبنارات در نماشیوه افعا  که کندمی اشاره نکته این به و  است. جالب

 اسنت ممکنن حتنی افعنا  اینن نیستند؛ حرکت شیوۀ یا سرعت دربارۀ اطالعاتی دربردارندۀ فقط

 (:36) جملۀ مانند باشند. هامتحرک عاطفی یا جسمی ها حالت دربارۀ اطالعاتی ارندۀدربرد

36) The footpath staggers from the bar to the outhouse. 7114) a    )متالک،

خورد.می تلوتلو مستراح تا میخانه از روپیاده  

 مسنیر در کنه را افنراد  ستیم حالت واقع در “stagger” یعنی نماشیوه حرکتی فعل مثا ، این در

 گوننه اینن دهند.منی نسنبت مسنیر خود به کنند،می حرکت تلوتلوخوران مستراح تا میخانه بین

 بنا اگرچنه و دارد ادبنی بنوییورنن  اسنت، کنرده اشاره (7114a) متالک که طورهمان کاربرد،

                                                           
54. collocation 
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 حرکنت بینانگر منالتج در را نماشیوه افعا  گفتار ، گونۀ در فارسی، در گفت توانمی اطمینان

 زبنان ادبنی گوننۀ در فرضنی، حرکنت عبنارات در افعنا  اینن کاربرد اما بریمنمی کار به فرضی

 گیرد. قرار پژوهش موضو  خود تواندمی فارسی،

 هنا موجودیت به حرکت دادن نسبت اگرچه که بود نکته این مؤید حاضر پژوهش ها یافته

 قابنل میزان به آن زبانی بازنمود اما گردد،می قلمداد ربش شناختی ویژگی یک حرکت توانایی فاقد

 ننو  از فرضنی حرکنت در کنمدسنت دارد. قرار زبانی قراردادها  و ساخت تأثیر تحت توجهی

 و دهندنمی نشان کاربرد این به چندانی گرایش )گفتار ( فارسی زبان ظاهراً گسترشی، مسیرها 

 در هناپنژوهش نتیجۀ و فارسی زبان در فرضی تحرک مشاهدۀ با است. مواجه هاییمحدودیت با

 زبنان ظناهراً کنه ینابیمدرمنی را نکتنه این انگلیسی، با آنها مقایسۀ و ژاپنی مانند دیگر  ها زبان

 و دهندمنی نشنان فرضنی حرکنت از استفاده به بیشتر  تمایل هازبان این با مقایسه در انگلیسی

 دارد. اختیار در فرضی حرکت بیان برا  تر نو مت ابزارها  دیگر ها زبان به نسبت همچنین

 و روخنو بنه نقنل از 1336) ماتسنوموتو کنه پژوهشنی نتیجنۀ به است شایسته زمینه، این در

 کننیم. توجنه آورد،منی دسنت به ژاپنی و انگلیسی در فرضی حرکت مقایسۀ از (7113، والنزوئال

 بنه اشناره بنرا  ژاپننی در رکتنیح افعنا  کنه اسنت محندودیتی شنود،می یادآور او که ا نکته

 عبنور غیرقابل ساکن ها موجودیت به اشاره برا  توانندنمی افعا  این دارند. ساکن ها موقعیت

 افعنا  اینن کنه دارد نیاز انتزا  از باالیی درجۀ به کاربرد گونه این زیرا روند، کار به دیوار( )مانند

 جمنالت مقایسۀ در (7113) والنزوئال و روخو که نکاتی برخی به توجه همچنین هستند. آن فاقد

 در آنهنا رسد.می نظر به سودمند اند،آورده دست به اسپانیایی و انگلیسی در فرضی حرکت بیانگر

 حرکنت بینانگر عبنارات بودن کم به زبان، دو هر از خود ها پیکره از داده آور جمع خصوص

 شنوندمی ینادآور را نکتنه این همچنین کنند.یم اشاره انگلیسی با مقایسه در اسپانیایی، در فرضی

 مسنیرها  همچننین و بیشنتر حرکتنی افعنا  از اسنپانیایی بنا مقایسنه در انگلیسنی زبنان در که

 در بیشنتر ها پژوهش با نیست بعید شود.می استفاده فرضی حرکت بیانگر عبارات در تر متنو 

 در فرضنی حرکنت بنازنمود کنه دشنو حاصل نکته این دیگر، ها زبان در فرضی حرکت حوزۀ

 انجنام نیازمنند امنر اینن اگرچنه رود، کنار به شناختی شناسیرده مالک یک عنوان به بتواند زبان

 است. مفصلی ها پژوهش
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