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چکیده

زبان از آن جهت قابلِ توجه است که فقط افراد محدودی ،درکِ واقعی از دانش

زبانِ خود دارند .این درحالی استکه هر فرد ،ممکنست زبان ویژهای بداند و آن
را به کار برد .برای آنکه به بخشیی از ایین درک زبیانی دسیت ییابه  ،بیه مقایسی

شفاهیسازی روایت ،مابهن دو گروه کودک و بزرگسال زن پرداختهای  .روایت،
مشتمل بر توالی رویدادهایی اسیت کیه ترتهیم زمیانی دارنید .هم نیهن ،روییداد

حرکتی یا فعل ،وضعهتی را شامل میشیود کیه در آن حرکیت و ییا ایسیتایی ر

میدهد .برای بررسیی روییدادهای حرکتیی 80 ،شیرکتکننیده در دو رده سینی
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کودک و بزرگسال انتخاب شدند .سپس شرکتکنندهها ،فهل بیکالم و جهیانیِ

گالبی (1980

 )Chafe,را مشیاهده کردنید و آن را بیازگو کردنید .بیه دننیال آن

دادهها ضنط و پهادهسازی شدند .این دادهها از دیدگاه رویدادهای حرکتی تالمی

( ) Talmy, 2000کیه مشیتمل بیر دو نیوک حرکیت انتقیالی و حرکیت خودشیامل

بودند ،از جنن آماری مقایسه و تحلهل شدند .بر اساس نتایج بهدستآمیده ،میابهن

دو گروه شرکتکننده ،در بهرهگهری از افعال حرکتی انتقالی تفیاوت معنیاداری

مشاهده نشد .این در حالی است کیه دو گیروه میورد اشیاره در اسیتفاده از افعیال

حرکتی خودشامل تفاوت معناداری داشتند .علت اصلیِ شناهت کاربرد ،فراوانییِ

باالی افعال حرکتی انتقالی و مرکیزی بیودن ایین افعیال در مهیانِ فعیلهیای زبیان

فارسی است .از آنجا که افعال حرکتیِ خودشامل در مقایسیه بیا افعیال حرکتیی
انتقالی ،بهشتر از جنن کاربرد ،در حاشهه قرار دارنید و تنیوک زبیانی داشیتهانید ،در

نتهجه بهن این دو گروه ،تفاوت وجود دارد.

واژههای کلیدی :روایت ،رویدادهای حرکتی ،داستان گالبی ،افعال حرکتی
خود شامل ،افعال حرکتی انتقالی

 .1مقدمه
هر کاری که انجام میدهه  ،از مرتم کردن تختخواب تا آماده کردن صنحانه و یا دوش گرفتن،

میتوانند به منزل روایت ،دیده شده یا قالمریزی و بازگو گردنید .امیا افیراد مختلیا بیا پهشیهنه و
دانش متفاوت ،این کار را به شهوههای گوناگونی انجام میدهند .هر بازگویی را نمیتیوان رواییت
در نظر گرفت .روایت ،توالی رخدادها است ( .)Toolan, 2007, p. 16یکی از مواردی کیه بسیهار

در بهان روایت مشاهده میشود ،بهان تجربهات است .همه انسانها ،قادر به بازگویی تجربهات خیود

در قالم روایت هستند .این ،یک توانایی ذاتی است که افراد از آغاز صحنت کردن ،مییتواننید از

طریق روایت و بازگویی تجربهات خویش با یکدیگر ارتناط برقیرار کننید .در واقی  ،میاده اصیلی

روایت مستقل از رسانه آن یعنی زبان در نظر گرفتیه مییشیود .زییرا مییتیوان ییک موضیوک را بیا

روایتهای گوناگونی بهان کرد .در بررسی روایت ،باید دو مؤلف اصلی قصه و گوینیده را تحلهیل
نمود .هر چند ،این مؤلفهها را در هر واقع گفتاری دیگر نهز میتوان یافت .در این پیژوهش ،قصیه
کنار گذاشته شدهاست و به تحلهل راویان و روایت از دییدگاه آنهیا پرداختیه مییشیود .در واقی ،

روایتشناسی به عنوان روشی علمی ،درصدد یافتن الگوهایی رواییی اسیت (

Asadi & Ranjbar,

 )2019که میتواند جننههای گوناگونی را مورد توجه قرار دهد .به منظور انجام این پژوهش ،نیوک
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افعال حرکتی در دو گروه کودکان و بزرگساالن مؤنث مورد مقایسه و تحلهیل قیرار گرفتیهاسیت.

فعل یا رویداد حرکتی ،وضعهتی است که در آن حرکت یا ایسیتایی ر مییدهید .ایین روییداد ،از
یک عنصر برجسته و یک زمهنه تشکهل میشود« .عنصر برجسته در یک رویداد حرکتی نسینت بیه

زمهنه یا حرکت میکند ،یا در حالت ایستایی قرار میگهرد» (.)Talmy, 2000b, p. 25

تالمی ( ،)Talmy, 2000دیدگاه خود را در بسیتر رویکیردِ شیناختی مریرک کیردهاسیت .نظیام

شناختی در نظامهای کنشی قرار میگهرد .به این معنا که توانایی زبانی مغز ،وضعهت وییژهای بیرای

فراه آوردنِ دستورالعملهای نظامهای کنشی به دست آوردهاست .هم نهن این توانایی در تولهید

آواها ،تعنهر ،بهان باورها و خواستهها ،اشاره به پدیدهها ،نقل داستانها و موارد مشابه ،نقشی بر عهده

دارد .برای دلهلهایی از این گونه ،زبان بشر ،موضیوک اصیلی پیژوهش حاضیر اسیت (

Chomsky,

 .)2005, p. 47پرسش اصلی که در این پژوهش در پی پاسخ به آن هسته این است که دخترهیا و

زنها ،چگونه از افعال حرکتی در بهان روایت استفاده میکنند؟ فرضهههای صفری که در پهونید بیا

این پرسش میتوان در نظر گرفت ،مشتمل بیر ایین دو موردنید «:مؤلفیههیای حرکیتهیای انتقیالی
(عمودی ،افقی ،چنید جهتیی) در هیر دو گیروه سینی یکسیان اسیت« .».مؤلفیههیای حرکیاتهیای

خودشامل (رفت و برگشتی ،دورانی ،اتساعی ،تکانی ،پرسه در مکان ،ماندن) در هر دو گروه سنی

برابر است .».برای دست یافتن به پاسخ پرسش ،از فهل بدون کالم جهانی گالبی( )Chafe, 1980و

 80شرکتکننده استفاده شدهاست .پس از پهشهنه ،چارچوب نظری ،روششناسیی ،تحلهیل دادههیا
شرک داده خواهد شد.

 .2پیشینه پژوهش
اگرچه ،روایت به قدمت عمر بشر است ،اما روایتشناسی ،عل نسنتاً نوپایی اسیت کیه از عمیر آن

بهش از چند دهه نمیگذرد .امروزه ،پژوهشهای مربوط به روایت فقط به مرالعات ادبیی محیدود

نمیشود .روایت ،به دیگر حیوزههیای علیوم انسیانی ماننید تیاریخ ،انسیانشناسیی و فرهنی

عامیه،

روانشناسی و جامعهشناسی زبان نهز راه یافته است .در زمهنه بررسی روایت ،آثار گوناگونی وجود
دارد .هدایی ( )Hodaie, 2002در پژوهش خود ،ادبهات داستانی کودک را بر پای سهزده مقولیه از
ادبهات داستانی بزرگسال مجزا میکند .یارمحمدی و همکیاران ()Yarmohammadi et al., 2000

به بررسی و مقایسه سیاختارها و مؤلفیههیای گفتمیانمیدار موجیود در داسیتانهیای کوتیاه معاصیر

بزرگساالن و نوجوانان پرداختهاند .بیه منظیور بررسیی پهشیهنه نظرییههیای رواییتشناسیی در زبیان

فارسی ،میتوان مقاله صافی پهرلوجه و فهاضی ( )Safi Pirloojeh & Fayazi, 2011را مرالعه کرد.
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هر چند آنها بخش عمدة مقاله خود را به بررسی روایتشناسی ساختارگرا و تقابیلهیای دوگانیه،

مقولهبندی عناصر روایی و ردهشناسی روایت اختصیا

دادهانید .سهاوشیی ( )Siavashi, 2014بیا

بررسی یک روایت در زبان اشاره ایرانی ،برخی راهکارهای زبانی و نقش آنها در شیکلگهیری و

پهشبرد روایت را نشان دادهاست .پژوهشهای دیگری در زبان فارسی و زبانهای دیگیر در پهونید

با روایت وجود دارد که از آن صرفِ نظر میشود و به مسئله اصلی این پژوهش یعنی افعال حرکتی

پرداخته میشود.

وجود آثار گوناگون ایرانی و غهرایرانی در پهوند با موضوک افعال حرکتی ،بهانگر اهمهت این

موضوک در حوزههای گوناگون زبانشناسی به ویژه ردهشناسی ،پژوهشهای دستوری ،بهنازبانی و

زبانشناسی شناختی است .در پژوهشهای مرتنط با مفهیوم حرکیت در زبیانشناسیی ،سیه حلقیه

فکری جداگانه را میتوان از ه مجزا نمود .حلق نخست ،سنت دیرین تجربهگرایی و واق گرایی
است که تمرکز آن ،بر موضوک ادراک و بازنمود مکانبندی 1در شیناخت اسیت .حلقی دوم ،بیه

ظهور عل شناخت و بره کنش زبان و شناخت ،تسلط بر مفاهه نگیرشهیای جهیانیهیا میرتنط

است .حلق سوم ،به ظهور جریان معناشناسی در زبانشناسی زایشی وابسته است (.)Fortis, 2010

مه ترین آثار در ایین زمهنیه ،مربیوط بیه تیالمی ( )Talmy, 2000a; Talmy, 2007و اسیلوبهن

( )Slobin, 2004است که به عنوان منن اصلی این چارچوب مورد استفاده پژوهشگران قیرار میی-

گهرد .بسهاری از پژوهشهای مرتنط با رویداد حرکتی در زبانهای مختلا ،به بررسی روایتهای
گفتاری یک کتاب تصویری بدون واژه پرداختهاند .موضیوک کتیاب ،دربیاره پسیری اسیت کیه در

جستجوی قورباغهای است .این کتاب دارای چندین صحنه است که نماییانگر حرکیت اسیت و بیا

استفاده از چند نوک پهکر ،مسهر و شهوه نشان داده میشود .در این پژوهشها ،از سیخنگویان زبیان-

های بسهاری درخواست میشود تا آنچه را که در هر صحنه اتفاق افتادهاست ،به صیورت شیفاهی

بهان کنند .در بسهاری از موارد ،این مقایسه بهن دو گروه سنی انجام شدهاست .این پیژوهشهیا ،در

دو مجموعه چاپ شدهاند .جلد نخسیت را بیرمن و اسیلوبهن ( )Berman & Slobin, 1994و جلید

دوم را اشترومکویست و ورهون ( )Stromqvist & Verhoeven, 2004ویرایش کردهانید .در ایین

اثر ،پژوهشهای بسهاری از زبانشناسان شناختی گیردآوری شیدهاسیت .بیه منظیور بررسیی کامیل

پهشهن حرکتی در این حوزه ،میتوان به این دو جلد رجوک کرد.

بوهِنمِهر و همکاران ( )Bohnemeyer et al., 2007 & 2010به بررسی نمودِ زبانیِ روییدادهای

حرکتی و زنجهرههای علت و معلیولی (سیننی) پرداختیهاسیت .آنهیا هم نیهن تنیوک بیهنزبیانی در
localization

1
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مقولهبندی زبانی رویدادها را بیه صیورت واژگیانی کیردن ،دسیتوری کیردن و سیاختار روییدادها

بررسی کردهاند .به این ترتهم ،تأثهرات ویژة زبانی را در تمیام سیرحهیای شیفاهیسیازی تجیارب

پهشبهنی کردهاست .سپس بهان میکند که برخی تمایالتی که در نگاشت بهن صورت و معنا وجود

دارد ،بهن تمام زبانها مشترک است .این پژوهش نهز همانند پژوهشهای پهشهن ،نمایانگر تمایالت
و ارجحهت جهانی برای نگاشت بهن نمودهای شفاهیسازی تجارب است .لسیتر (،)Lester, 2013

رویدادهای حرکتی و ساختار روایی داستانهای گالبی را در زبان انگلهسی بررسی کیردهاسیت .او

کاربرد زبان را مشتمل بر فرآیندهایی میداند که از تعامل حوزههیای مختلیا شیناختی بیا رواییت
قابل استخراج است .وی به این نتهجه دست یافتهاست که کاربردهیای متفیاوت مفهیوم حرکیت را

میتوان تحت فرآیندی رده باالتر ،یعنی «راه روایت »1قرار داد .این فراینید از طرییق اعمیال فیردی
شخصهتها ساخته میشود .بررسی یک روایت از دیدگاههای گوناگون قابیل بررسیی اسیت .وی،

دیدگاه بسهار متفاوت و سودمندی را برای بررسی خود انتخیاب کیردهاسیت و بیه خیوبی از عهیده
تحلهل آن برآمدهاست.

رویدادهای حرکتی با استفاده از افعال منتقل میشوند .در این زمهنه ،دوبوآ ()Du Bois, 2013

در مقال خود به این موضوک میپردازد که برای بهان یک رویداد یکسان ،فعلهیای گونیاگونی بیه

کار گرفته میشود .دلهل آن این است که شفاهیسازی بر پای حوادث دنهای بهرون نهست .میتوان

نتهجهگهری وی را اینگونه تفسهر کرد که افراد گوناگون ،رویداد یکسیانی را بیا توجیه بیه دانیش،
تجربه و غنای کالمی خود بهان میکنند .از آنجا که در این میوارد دو نفیری وجیود نداردنید کیه

یکسان باشند ،برونداد زبانیشان به صورت افعال متفاوت خواهید بیود .هیر چنید همهشیه بسیامدی

کاربرد آنها بسهار زیاد است.

در مهان پژوهشگران ایرانی ،ازکها ( ،)Azkia, 2011مفهوم حرکت و رویدادهای حرکتی در ذهن

فارسیزبانان را بررسی کردهاست و نتایج خود را همسو با تقسه بنیدی تیالمی دانسیتهاسیت .بابیایی
( )Babai, 2011معتقد است در زبان فارسی هردو ساختار هستهقالم و غهر هستهقالم در بهان مسهر

وجود دارند .این در حالی است که به جز فعلهای اشاری که در آنها مسهر با استفاده از خود فعل

بازنمایی میشود ،در بقهه موارد مسهر اغلم در ساختاری از نوک اضافه بهان میشود .مسیگر خیویی

( )Mesgar Khooie, 2012بهان میکند که هر یک از شش جزء معنایی رویداد حرکت ،به وسیهل

یک یا چند عنصر زبانی فارسی بازنمایی میشوند .بهشتر میوارد ،پهکیر در فاعیل ،جیزء حرکتیی در

فعل ،زمهنه در گروه حرف اضافه ،مسهر در ترکهم یا در تاب و شهوه در قهد و گروه حیرف اضیافه
narrative path
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بازنمایی میشود .مسگر خویی ( )Mesgar Khooie, 2013در اثر دیگری ،به بررسی مرابقت زبیان

فارسی با ردهبندی تیالمی مییپیردازد .سیپس ،حامیدی شیهروان و شیریفی (

& Hamedi Shirvan

 ) Sharifi, 2003بر اساس الگوی تالمی به بررسی مقوله قمر در زبان فارسی پرداختهانید .بیر اسیاس

یافتههای آنها ،نمود اصلی قمر در زبان فارسی در دورههای پهشهن در افعال پهشوندی بیودهاسیت،
اما در دوره کنونی برخی عناصر فعلیار در افعال مرکم نقش قمر را بازی میکنند.

پشتوان ( )Poshtvan, 2013چگونگی رمزگذاری دو مؤلفه مسهر و شهوه حرکت را بیر اسیاس

الگوهیای واژگیانیشیدگی تیالمی ( )Talmy, 2000در گفتیار رواییی کودکیان پیهشدبسیتانی و

بزرگساالن فارسیزبان را مقایسه کردهاست .وی در این زمهنه از کلهپهای انهمهشنی که در آنها

مسهر و شهوه حرکت به طور همزمان به نمایش در میآیند ،بهره گرفتهاست .به دننال وی ،پشتوان،
حقبهن و افراشی ( )Poshtvan et al., 2015در مقاله خود بیه ایین نتهجیه رسیهدهانید کیه کودکیان
فارسی زبان هنگام بازگویی رویدادهای حرکتی از همان الگویی بهیره مییگهرنید کیه بزرگسیاالن

برای رمزگذاری آنها استفاده میکنند .آنها زبان فارسی را در رده زبانهای فعلمحور جای میی-

دهند .گلفام و همکاران ( )Golfam et al., 2013به بررسی مفهومسازی افعال حرکتی بسیهط زبیان

فارسی پرداختهاند .آنها  126فعل بسهط را از منن های گوناگون جم آوری کیردهانید و در بافیت

جمله تحلهل کردهاند .از مهان مؤلفههای اصلی که تالمی اشاره کردهاست ،مؤلفیه «پهکیر» را دارای
باالترین بسامد ارزیابی کردهاند .هم نهن دو مؤلفه «شهوه» و «سنم» در افعال حرکتی زبان فارسیی

یا به صورتهای ادغامی در ریشه فعل و یا به صورت جداگانه در سرح جمله ،در مفهومسیازی

رویداد حرکتی مؤثر دانسته شدهاند .همانگونه که مشاهده شد ،ههچ یک از پژوهشگران به بررسی

و مقایسه نوک افعال حرکتی در سنهن مختلا فارسیزبانان نپرداختهاند که در این مقالیه بیه بررسیی

این مسئله خواهه پرداخت.

 .3چارچوب نظری
روایتشناسی معاصر ،با استفاده از شگرد ارتناط ،گفتمان رواییی را بیهش از هیر چهیز دیگیر میورد

توجه قرار میدهد« .بدین سان امیر تفسیهر از سیوی خواننیده ییا شینونده بیر پاییه نگیرش بیه میتن و

چگونگی شکل گهیری آن و هم نیهن بیر پاییه ایین ادعیا کیه هیدف اصیلی ایجیاد ارتنیاط توسیط

داستانپرداز و داسیتانگیو اسیت ،خواهید بیود .)Adam & Revaz, 2004, p. 17( ».زبیانشناسیی

شناختی ،به تنههن ساختارهای شناختی عمومی میپردازد که محتوای مفهومی را بازنمایی میکنند.
بر این مننا ،تالمی به بررسی رویدادهای حرکتی از دیدگاه شیناختی مییپیردازد .در زبیانشناسیی
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شناختی ،واحد مرالع معنا مفهوم است .هر مفهوم ،دارای نوعی ساخت است که ساخت مفهیومی

نام دارد .بنابراین ،تحلهل ساختهای مفهومی و زبانی از مسائل اصلی و مه مرالعات شیناختی بیه

شمار میآید .تالمی ( )Talmy, 2000معتقد است که معنیاشناسیی شیناختی ،بیه بررسیی محتیوای

مفهومی و ساماندهی این مفاهه در زبان میپردازد و سنم میشود که درک متفیاوتی از صیحنه

واحدی داشته باشه  .وی سپس مفهوم حرکت را بهان میکند .حرکت از مفاهه بنهادین شناخت به

شمار میآید و حوزة پویایی از تجربه است .حرکت ،شامل جابجایی یا تغههر مکان چهز یا کسی در

امتداد زمان است .این مفهوم در تمام زبانهای دنها وجود دارد و به شکلهای مختلفی رمزگیذاری

میشود .تالمی ( )Talmy, 2000رویداد حرکتی را ایینگونیه تعرییا مییکنید« :روییداد حرکتیی

حالتی است که دارای حرکت و توالی موقعهتهای مکانی مختلا باشید.)Talmy, 2000, p. 8( ».

وی بهان میکند حرکت دارای چهار مؤلف اصلی پهکر ،1حرکت ،2مسهر 3و زمهنه 4اسیت .هم نیهن

حرکت مشتمل بر دو مؤلفه جاننی شهوه و سنم است .حرکت یا همان جیزء حرکتیی ،شیامل فعیل
حرکتی است ،مانند پهمودن یا آمدن .مسهر شامل منداء ،طول مسهر و مقصد است و از مهان این سه،

مقصد محورِ بودن مسهر است ( .)Talmy, 1985مسهر را میتوان با حروف اضافهای مانند «از»« ،به»،

«بر»« ،پائهن»« ،روی» و «زیر» نمایش داد« .پهکر» و «زمهنه» ،دو مفهوم شناختی پایه در زبان به شمار

میآیند .ماههت «پهکر» قابل حرکت یا در حال حرکت است که با در نظیر گیرفتن مسیهر ،مکیان و
جهت به عنوان متغهرهای آن ،امری مه به شمار میآید« .زمهنه» ماههتی مرج وار دارد که نسنت به

منداء مرج از موقعهت ثابتی برخیوردار اسیت ( .)Talmy, 2000, p. 212هم نیهن تیالمی شیهوه و

سنم را رویداد همراه مینامد (.)Talmy, 2000, p. 8

فعل ،عنصر اصلی تشکهلدهنده گزارهها در بهان رویداد است .بر این مننا فراینید مفهیومسیاز

رویدادهای حرکتی از طریق گزارهها و به وسهل افعال صورت میپذیرد .بررسی مؤلفههای حرکتی،

همواره در مفهومسازی رویداد حرکتی امر مه به شمار میآید .بررسیهای بهنازبانی ،شیاهدی بیر

تنوک توزی مؤلفههای حرکتی در درک حرکت اسیت .تیالمی ( )Talmy, 2000حرکیت را بیه دو
نوک انتقالی 5و خودشامل 6دستهبندی کردهاست .حرکت انتقالی ،حرکتی است که در آن پهکیر در

بازه زمانی خاصی تغههر میکند .به بهان دیگر ،در حرکت انتقالی ،جایگاه اصلی و پایهای پهکیر از

1
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نقرهای در مکان و در بازهای از زمان به نقره دیگر تغههر میکند .حرکیتهیای عمیودی ،افقیی و
چند جهتی از این نوک هستند .حرکت خودشامل ،حرکتی است که پهکر بعد از حرکت به جایگیاه

ابتدایی خود باز میگردد .حرکتهای چرخشی ،نوسانی ،اتسیاعی ،1دورانیی ،2جننهیدنهیا ،3پرسیه

زدنها 4و ماندنها 5از این دسته از حرکتها هستند .در ایین پیژوهش از دییدگاه تیالمی (

Talmy,

 )2000بهره گرفته شدهاست .بخش نخست این نظریه که در مورد اجیزاء حرکیت اسیت ،در آثیار

دیگرمورد تحلهل قرار گرفتهاست .این در حالی است که انواک حرکت از دیدگاه تالمی (

Talmy,

 )2000در زبان فارسی بررسی نشدهاست .به بهان دیگر ،انواک رویدادهای حرکتی کیه همیان افعیال
هستند ،بر اساس رویکرد تالمی استخراج شده و مابهن دو گروه سنی مقایسه و بررسی شدهاند.

 .4روش پژوهش
روش پژوهش مقال حاضر ،بر پای تحلهل کهفی محتوا بنا شدهاست .این تحلهل کهفی ،به زنجهرهای
از روشهای تحلهلی اشاره دارد که مشتمل بر روشهای برداشت کلی ،غریزی ،تفسهری تا بررسیی
دقهق متنی و نظامند هستند ( .)Rosengren, 1981به منظور انتخاب ردة سنی شرکتکننیدگان ایین

پژوهش از شاخص سنی برمن و اسلوبهن ( )Berman & Slobin, 1994اسیتفاده شیدهاسیت .آنهیا

براساس معهارهای متفاوت و بیر پایی پیژوهشهیای گسیترده ،سیه بیازه سینی مختلیا را در انجیام

پژوهشهای زبانی مورد توجه قرار دادهاند .این دو ،برای سالهای پهش از دبستان ،بازه سنی  3تا 5

سال ،برای دوران مدرسه ،بازة سن  9سالگی و برای بزرگساالن ،بازه سنی  18تا  40سال را معرفیی

کردهاند ( .)Berman & Slobin, 1994, p. 28پژوهش حاضیر محیدود بیه دو رده سینی دبسیتان و

بزرگسال است .هر چند به منظور محدود کردن رده سنی بزرگساالن و یکدستتر بودن دادههای

جم آوریشده ،سن شرکتکنندههای بزرگسال  18تا  22در نظر گرفته شد .هم نهن برای کنتیرل

متغهر جنسهت ،فقط زنان و دختران مورد بررسیی قیرار گرفتیهانید .در نهاییت ،شیرکتکننیدههیای
پژوهش ،زنهای  18تا  22ساله دانشجوی کارشناسی دانشیگاه فردوسیی مشیهد و دختیران  9سیاله

دانشآموز سوم دبستانی نواحی مختلا مشهد بودند .نمونهگهری به شهوه خوشهای چندمرحلیهای

6

انجام گرفت .به طور کلی 40 ،کودک و  40بزرگسال در این پژوهش شرکت کردند.
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ابتدا هدف پژوهش ،برای شرکتکنندگان تا اندازهای شرک دادهشد .هم نهن ،به آنها اطمهنان

داده شد که دادههای آنها فقط در یک پژوهش علمی و بدون اشاره به نام آنها مورد استفاده قرار

میگهرد تا روایتهایی هر چه طنهعیتر و واقعییتیر بیرای پیژوهش جمی آوری شیود .ابیزار میورد
استفاده ،داستان گالبی ،فهل رنگی بدون کالم شیش دقهقیهای اسیت کیه چهیا گالبیی (

Chafe,

 )1980زبانشناس آمریکایی آن را پدید آوردهاست .در این فهل  ،شخصهتها و شرکتکنندههای

گوناگونی وجود دارد که بستری را برای ایجاد پژوهش فراه میآورد .خط سهر داستان ،عمداً بیه

صورت آرام و آهسته طراحی شدهاست تا از هرگونه تعصنات فرهنگی آمریکایی به دور باشد .در

واق فهل «داستان گالبی» برای استخراج تجربههای جهانی مررک شدهاست .محور داستان ،پسرب ه

دوچرخهسواری است که از غفلت باغنانی استفاده میکند و یک سند گالبیی مییدزدد .در ادامیه،
مسهر دختر دوچرخهسواری را میبهند ،حواسش پرت میشود و با یک سن

برخورد میکند و بیه

زمهن میخورد .سه پسر ب ه به او کمک میکنند و برای تشکر سیه گالبیی دریافیت مییکننید .در
پایان فهل  ،سه پسرب ه در حال خوردن گالبی از مقابل باغنانی میگذرند که متوجه گ شدن یکی
از سندهایش شدهاست.

پهش از نمایش فهل  ،به شرکتکننده گفته میشد که قیرار اسیت فهلمیی را بنهنید .پیس از آن،

شرکتکننده بایدآنچه را که دیده است ،برای پژوهشگر تعریا کند .فهل  ،بهوسهله یک دستگاه
تنلت هشت این ی پایهدار نشان داده شد .بالفاصله بعد از آن از شرکتکنندهها خواسته شد تا فیهل

را تعریا کنند .برای پهادهسازی دادهها ،از نشانههای بهکاررفته در چها ( )Chafe, 1980اسیتفاده

شد.

در این پژوهش مؤلفههای حرکتی افعال حرکتی در روایت شفاهی داستان گالبی در دو گیروه

سنی کودکان و بزرگساالن بر اساس مؤلفههایی کیه تیالمی ( )Talmy, 2000 & 2007بهیان کیرده

است ،بررسی و مقایسه میشود .در مرالعه پهشهنه رویدادهای حرکتی تالمی بر روی زبیان فارسیی،

مشاهده شد بخشهای گوناگون این نظریه هر کدام به تفکهک مورد بررسی قرار گرفتهاند .بخیش
نادیده گرفتهشده ،بررسی انواک حرکت از دیدگاه وی است که دارای دو نوک انتقالی و خودشیامل

است که در بخش چارچوب نظری توضهح داده شدند .چند نمونه از هر کدام از انواک روییدادهای

حرکتی که از دادههای جم آوری شده اسخراج شدهاند ،از این قرارند:
 -حرکت انتقالی عمودی :افتاد ،اومد پایهن ،رفت باال ،گذاشت.

 حرکت انتقالی افقی :رفت ،رد شد ،اومد ،میکشهد ،راهش رو ادامه داد. -حرکت انتقالی چند جهتی :ریخت ،پرت شد ،پخش میشه.
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 -حرکت خودشامل رفت و برگشتی :مالوند.

 -حرکت خودشامل پرسه در مکان :این پا و اون پا کرد.

 -حرکت خودشامل تکانی :تکوند.

 -حرکت خودشامل ماندن :گهر میکنه ،وایستاد.

تمام دادههای هر دو گروه از این دیدگاه مورد تحلهل و مقایسه قرار گرفتهاند.
 .5تحلیل دادهها
پس از جم آوری و پهیادهسیازی دادههیا ،انیواک روییدادهای حرکتیی میورد اسیتفاده در دو گیروه

استخراج گردید .مهزان استفاده از انواک رویدادهای حرکتی در هر دو گروه را میتیوان در جیدول
( )1مشاهده کرد.

جدول  :1حرکتهای انتقالی و خودشامل در دو گروه کودک و بزرگسال
حرکات انتقالی
عمودی

افقی

جهتی

چند

برگشتی

رفت و

دورانی

اتساعی

تکانی

مکان

37

1

-

-

6

پرسه در

بزرگساالن

220

321

27

-

1

-

1

-

1

ماندن

کودکان

243

313

حرکات خودشامل

35
23

همانگونه که مشاهده میشود ،رویداد حرکتی اتساعی در ههچکدام از گروهها مشیاهده نشید.

هم نهن رویداد حرکتی رفت و برگشتی و پرسه در مکان در گیروه کودکیان و دورانیی در گیروه

بزرگساالن نمود نداشتند .هم نهن ،حرکتهای انتقالی نسنت به حرکتهیای خیود شیامل بیهطیور

بسهار گستردهتری استفاده شدهانید .بیه منظیور بررسیی وابسیتگی مهیان دو گیروه از دادههیای غهیر

زوجی ،در صورتی که داده های مورد نظر کهفی باشیند ،از روش تحلهیل جیداول تیوافقی اسیتفاده

می شود .فرض صفر مورد آزمون در این حالت استقالل متغهرهای سرری و ستونی جدول و فیرض
مقابل وابستگی را بهان میکند .برای بررسی این فرضهها ،آزمونهای مختلفیی وجیود دارد .آزمیون
دقهق فهشر از آن جمله است که برای تحلهل این بخش از این آزمون استفاده شیده اسیت .1آزمیون

دقهق فهشر در حالت کلی برای هر تعداد از نمونه قابل استفاده است ،امیا بیه طیور وییژه ،چنیانچیه

حج نمونه انتخابی کمتر از  10باشد ،از این روش استفاده میشود .برای انجام این آزمون ،مقیادیر
www.spss-iran.ir

1
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فراوانیهای مشاهده شده خانههای جدول و مقادیر فراوانیهای مورد انتظار آن محاسنه میشود .در

این آزمون ،اگر سرح معنیداری یا همان مقیدار پیی 1کمتیر از  0.05باشید ،یعنیی دو متغهیر میورد
بررسی به ه وابستهاند و مستقل از یکدیگر نهستند.

به منظور سهولت بررسی ،هر کدام از حرکیات انتقیالی و خودشیامل بیه صیورت مجیزا میورد

بررسی قرار گرفتند .در بررسی رابره استفاده از انواک حرکات انتقالی در دو گروه سنی (کودک و

بزرگسال) ،یافتیههیای آزمیون دقهیق فهشیر ( ) p-value = 0/248 , F=2/774نشیان مییدهید کیه

رابرهای مهان استفاده از انواک حرکات انتقالی و گروه سینی (کیودک و بزرگسیال) وجیود نیدارد.
نتایج در جدول ( )2آورده شدهاست.

جدول  :2یافتههای آزمون دقیق فیشر در پیوند با استفاده
از انواع حرکات انتقالی و گروه سنی آزمودنیها

گروه سنی

شاخص
فراوانی

کودک

درصد

سرری
فراوانی
بزرگسال

درصد

سرری
فراوانی
جم

درصد

سرری

حرکات انتقالی

جم

عمودی

افقی

چند جهتی

243

313

27

583

%41/7

%53/7

%4/6

%100/0

220

321

37

578

%38/1

%55/5

%6/4

%100/0

463

634

64

1161

%39/9

%54/6

%5/5

%100/0

آماره آزمون دقهق فهشر2/774 :

p-value=0/248

بر این اساس ،استفاده از انواک حرکات انتقالی وابسته به گروه سنی نهستند و هر دو گیروه سینی

به طور یکسانی از انواک حرکات انتقالی اسیتفاده کیردهانید .در بررسیی مؤلفیههیای حرکتیی افعیال

خودشامل ،نتایج آزمون دقهق فهشر ( )p-value =0/024, F= 8 /187نشان میدهد که رابریهای بیهن
به کارگهری مولفههای حرکتی افعال خودشامل و گروه سینی (کیودک و بزرگسیال) وجیود دارد.

این یافتهها ،در جدول ( )3نشان داده شدهاست.
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جدول  :3نتایج آزمون دقیق فیشر در ارتباط حرکات خودشامل و گروه سنی آزمودنیها
گروه
سنی

کودک

بزرگسال

جم

حرکات خودشامل

شاخص

رفت و

فراوانی

جم

دورانی

اتساعی

تکانی

پرسه در مکان

ماندن

0

1

0

1

0

35

37

%0/0

%2/7

%0/0

%2/7

%0/0

%94/6

%100/0

فراوانی

1

0

0

6

1

23

31

درصد
سرری

%3/2

%0/0

%0/0

%19/4

%3/2

%74/2

%100/0

فراوانی

1

1

0

7

1

58

68

%1/5

%1/5

%0/0

%10/3

%1/5

%85/3

%100/0

درصد

سرری

درصد

سرری

برگشتی

آماره آزمون دقهق فهشر8/187 :

p-value=0/024

عالوه بر تحلهل کلی ،در روابط جزء نهز بهن بهکارگهری مؤلفههای حرکتی افعال خودشیامل و

گروه سنی رابره وجود دارد .برای نمونه 2/7 ،درصد از کودکیان از تکیانی اسیتفاده کیردهانید ،در

حالی که این نسنت در بزرگساالن  19/4درصد است.

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله ،رویدادهای حرکتی تالمی که به دو نوک انتقالی و خودشامل تقسه مییشیوند ،میورد

تحلهل قرار گرفتند .به این منظور 40 ،کودک  9ساله کالس سوم دبسیتان و  40بزرگسیال 18 -22

ساله در پژوهش شرکت کردند .در این مهان بیه منظیور حیذف متغهیر جنسیهت ،شیرکتکننیدههیا

همگی مؤنث بودند .ابزار پژوهش ،فهل بدون کالمی بود که شرکتکنندهها آن را برای مصیاحنه-

گر شفاهیسازی کردند .پس از ضنط و پهادهسازی ،رویدادهای حرکتی اسیتخراج شیدند و میورد

تجزیه و تحلهل آماری قرار گرفتند .با بررسی و تحلهل دادهها و فرضهههیای نوشیته شیده در بخیش

مقدمه ،یافتههای زیر به دست آمد:

 -در بررسی رابره استفاده از انواک حرکات انتقالی در دو گروه سنی (کودک و بزرگسیال)،

معلوم شد کیه رابریه ای بیهن اسیتفاده از انیواک حرکیات انتقیالی و متغهیر سین (کیودک و
بزرگسال) وجود ندارد .به این معنا که استفاده از انواک حرکتهای انتقالی وابسته بیه متغهیر

سن نهست .هر دو گروه سنی به طور یکسانی از انواک حرکات انتقالی استفاده کردهاند.
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 -در مقابیل بررسییی مؤلفییههییای حرکتییی افعییال خودشیامل ،نشییان داد کییه رابرییهای بییهن بییه

کارگهری مؤلفه های حرکتی افعال خودشامل و متغهیر سین (کیودک و بزرگسیال) وجیود
دارد .هم نهن بزرگساالن بسهار بهشتر از کودکان از این فرآیند استفاده کردهاند.

 در روابط جزء ه  ،بهن به کارگهری مولفههای حرکتی افعال خودشامل و متغهر سن رابریهوجود دارد.

 -مجموعه فعلها یا جملههای بهکار گرفته شده توسط دو گروه برابر ننودند.

به طور کلیی مییتیوان نتهجیه گرفیت کیه تفیاوت چشیمگهری بیهن دو رده سینی کودکیان و

بزرگساالن در استفاده از افعال حرکتی وجود ندارد .افعال حرکتی انتقیالی فراوانیی بسیهار بیاالتری

نسنت به افعال حرکتی خودشامل داشتند .در این زمهنه ،تفاوت معناداری بهن دو گروه مشاهده نشد.

با این که تفاوت موجود بهن استفاده از افعال خودشامل در بهن دو گروه معنادار اسیت ،امیا بیه سینم

فراوانی بسهار ک نسنت به افعال حرکتی انتقالی قابل چش پوشی است .بنابراین میتوان این نتهجیه

را تأیهد کرد که به طور کلی ،استفاده از افعال حرکتی بهن دو گروه شیرکتکننیده تقرینیاً یکسیان

است .هم نهن میتوان این تعنهر را ارائه کرد که فرآیندهای شناختی مربوط به رویدادهای حرکتی

در سن  9سالگی تکمهل شدهاند و از این جهت تفاوت زیادی با بزرگساالن ندارند .درک این نکته
که هر فرآیند شناختی در کدام مرحله سنی تکمهل میشیود ،بیرای طیرکرییزی زبیانی و آموزشیی

بسهار اهمهت دارد .هر چند فرآیندهای ظریفی که در دو گروه متفاوت هستند ،به علت تفیاوت در
ادراک و شناخت افراد مختلا است که منجر به انتخاب واژگان متفاوت میشود .هر پارهگفتیار و

هر انتخاب زبانی ارزشی معرفتی دارد ،به ایین معنیا کیه در پیس هیر انتخیاب زبیانی نحیوه نگیرش

موردعالقه ما به جهان خارج در مهان انتخابهای دیگر شکل میگهرد.

هم نهن نابرابری مجموعه افعال و جملههای مورد استفاده در دو گروه ،تایهد کننده نظر تیالمی

( )Talmy, 2000است .وی اعتقاد دارد از جنن شناختی بسهاری از انسانها درک متفاوتی از صحنه

واحدی دارند .این امر با بررسی محتوای مفهومی و ساماندهی این مفاهه در زبان مشخص میشود.

همانگونه که پهشتر نهز اشاره شد ،حرکت از مفاهه اصلی شناخت به شمار میآید .حرکت،

بخش مه و پویایی از تجربه است که شامل جابجایی یا تغههر مکان چهز یا کسیی در امتیداد زمیان

است .مفهوم حرکت که در تمام زبانهای دنها وجود دارد ،بیه شیکلهیای گونیاگونی رمزگیذاری

میشود .پژوهشهای دیگر نهز شاهد بر تنوک توزی مؤلفههیای حرکتیی در درک حرکیت هسیتند.
لستر ( )Lester, 2013این تفاوت در کاربردهای متفاوت مفهیوم حرکیت را بخشیی از فرآینید راه

روایت میداند که از طریق اعمال فردی شخصهتها ساخته میشود.
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یافتههای این مقاله ،پژوهش دوبوآ ( )Du Bois, 2013را نهز تأیهد میکند .وی در مقالیه خیود

به این موضوک میپردازد که برای بهان یک رویداد یکسان ،افعال متفاوت استفاده میشود .دلهل این

امر آن است که شفاهیسازی بر اساس حوادث دنهای بهرون نهست .میتوان اینگونه نتهجهگهری کرد

که افراد مختلا ،رویداد یکسانی را با توجه به دانش ،تجربه و غنای کالمی خود بهان میکننید .از

آنجا که در این موارد ،ههچ دو نفری یکسان نهستند ،برونداد زبانیشیان از نظیر کمیی و کهفیی بیه
صورت فعلها و جملههای متفاوتی خواهد بود .هر چند همهشه فراوانی غالنی در اسیتفاده از آنهیا
وجود خواهد داشت .ایراداتی ه به تقسه بندی تالمی وارد است؛ زیرا بر اساس تقسه بندی وی از

افعال خودشامل ،شاهد همپوشانیهایی هسته  .از جمله حرکات رفت و برگشتی یا پرسیه در مکیان

یا تکانی که میتوان هر سه را در ارتناط با یک نکته گنجاند .از سوی دیگر ،میتوان تقسیه بنیدی

افعال انتقالی را بهصورت دقهقتری بهان کرد .چنانچیه در دادههیا شیاهد بیودی  ،در نیوک عمیودی

رویدادهای حرکتی میتوان دو نوک فعل بسهط مانند افتادن و فعل مرکم که همراه حیروف اضیافه

است مانند زمهن افتادن را از ه متمایز کرد که تالمی به آن اشاره نکردهاست .شاید بتوان این نکته

پایانی را از ویژگی های زبان فارسی دانست که برای تأیهد قرعی نهاز به بررسیهای بهشتری است.
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Abstract
Language is more than a list of words. Language conveys a whole system of thought
transmitted in a symbolic network of form and meaning. Dictionaries and grammars,
indispensable as they are, capture only isolated words and phrases. But human
beings speak to each other in conversations, especially in stories which have a
broader narrative structure, a beginning setting actors, actions, climax, and
resolution. Many argue that narratives are a fundamental and universal reflection of
human thought (Bruner, 1986, Berman, Slobin & Aksu-Koc, 1994, Linde, 1994, van
Dijk & Kintsch, 1983). For reaching this thought, in this article, verbalizing of
narrative is studied. The production, reception, and use of narratives is one of the
hallmarks of human life. A minimal characterization may be proposed: a perceived
sequence of non-randomly connected events, i.e., of described states or conditions
which undergo change (into some different states or conditions) (Toolan, 2000).
Though less essential to a narrative than event and character, the establishment of an
identifiable setting is a strong psychological preference in most persons.
So, we used Pear story film for gathering the data (narratives). In the mid-1970s,
Professor Wallace Chafe, a specialist in Native American languages, decided to test
how much a simple story will vary from language to language. With his research
team, he made a very simple movie to elicit stories from speakers around the world.
“The Pear Stories” movie was designed to tap into universal experiences, by
showing a man harvesting pears, which are stolen by a boy on a bike. The boy has
some other adventures with other children before the farmer discovers that his pears
are missing. The movie is six minutes long, in color, with sound effects but no
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words. It was filmed in northern California, near the University of California,
Berkeley. The story line is deliberately loose and bland, to avoid imposing a strong
U.S. cultural bias. But the movie makers deliberately inserted a short scene of a man
leading a goat to test descriptions of a background event with no later significance.
The scene of falling off the bike and spilling the pears can measure language for
cause and effect. And the unusual ping-pong toy tests how people describe an
unfamiliar object. The final scene, when the farmer discovers his fruit is stolen, reintroduces a character who had been off-screen for most of the movie, and
stimulates speakers to describe emotions and state a moral.
To analyze the verbalizing of narrative, 80 participates in two equal groups of
girls and women saw the Pear Story, and retold it. Forty women between 18-22
years and forty 9-year-old girls who attended this research, watched the six-minute
global movie, Pear Story, separately. Then, the participants told the story of the film.
The data were gathered by a voice recorder and then, transcribed for extracting the
necessary information. As a new survey on Pear Story, after gathering the data, they
were analyzed based on Talmy’s motion events (2000), which was not a repeated
work on this story.
A Motion Event (= the former “Translatory Situation”) is a pattern of four
components: FIGURE, MOTION, PATH, and GROUND (MOTION= MOVE or
BELOC). Talmy gives up derivations in the generative semantics style. As a matter
of fact, Motion verbs are motions or static situations and there are two kinds of these
verbs: translational motion verbs and self-contained motion verbs. In Talmy’s
(2000b, p. 35) words, “[i]n translational motion, an object’s basic location shifts
from one point to another in space. In self-contained Motion (i.e., the figure moves
to an unspecified location by moving in a certain way), an object keeps its same, or
‘average’ location. Self-contained Motion (i.e., with no change of location of the
Figure) generally consists of oscillation, rotation, dilation (expansion and
contraction), wiggle, local wander, or rest”.
After statistical analysis, it was revealed that there is no meaningful difference in
using translational motion verbs (e.g., walk, run) between two groups, but they have
meaningful difference in using self-contained motion verbs (e.g., shiver, tremble,
spin, twirl). The basic reason for the resemblance is the high frequency of
translational motion verbs in Persian language. Contrary to translational motion
verbs, self-contained motion verbs are more in margin of language; so, in this case,
there are differences between two groups. Also, the number of verbs was not the
same in two groups.
Based on results, cognitive processes about motion verbs are completed before
the age of nine and they are not different for adults in this regard. The small
distinctions are because of difference in perception and cognition which result in
different word selections.
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