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چکیده
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بیان شود که نحو رمزگذاری آن در زبتانهتای گونتاگون تاتادا داردد هتد

پژدهش حاضر ،مقایسة فل های حرکفی در دد زبان فارسی د انگلیسی استتد در

این راسفا ،از دیدگا شناخفی د رد شناخفی تالمی ( )Talmy, 2000bدر پیونتد بتا
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حرکفی با اسفااد از فرهنگهای ددزبانه د یکزبانته (آریتانپتور ،آکستاورد ،د

عمید) در بافت جمله بررسی د ترجمه شدندد سپس از جنبة فل  -محور یا قمتر-

محور بودن ،نحو تقسیمبندی عناصر ملنایی د قمر ﻏالتب بتا یتکدیگتر مقایسته
شدندد یاففهها ی پتژدهش نشتان دادکته زبتان فارستی بتر ختال زبتان انگلیستی،

گرایش بیشفری به سوی قمر -محور بودن داردد قمر ﻏالب در زبان فارستی ،قمترِ

حالت د در انگلیسی ،قمرِ جهت استد در نهایت ،عناصر ملنایی زبتان فارستی بته

نسبت زبان انگلیسی ،قمر -محورتر عم میکنند د هر یک از این دد زبان ،دسفه
بندی دیژة خود را در ارتباط با ن ریه تالمی دارندد

واژههای کلیدی :عنصرملنایی ،فل حرکفی ،رد شناسی ،قمر -محتور ،فلت -
محور

 .1مقدمه
با توجه به این ه مقالة حاضر ،در بررستیهتای ختود از ردی ردهتای شتناخفی د رد شتناخفی بهتر

گرففهاست ،نخست به تلریف این ردی ردها از دیدگا پژدهشگران مخفلف میپتردازیمد دبیرمقدم
( )Dabir moghaddam, 2004, p. 2سه نگرش ﻏالب در زبانشناستتی امتتردز را نگرشهتتای

صوراگرا ،نقشگرا د شناخفی ملرفی کرد استد راسخمهند ()Rasekh mahand, 2007, p. 172

زبتانشناستی شناخفی 1را ی ی از م فتبهتای جدیتد زبتانشناستی بتر شتمرد استتد بته بتتادر دی،
زبانشناسان شناختگرا بته بررستی رابﻄته میتان زبتان ،ذهتن د تجتارا اجفمتاعی د فیزی تی بشتر

میپردازندد ازکیا ( )Azkia, 2012, p. 3بیان میکند:

زبان شناسی شناخفی در سال 1970از میتان بررستی هتای محققتانی کته بته رابﻄتة ذهتن د زبتان

عالقمند بودند رشدکرد د موجودیت یافتد این ردی رد زبان را به عنوان منبلی از دانش فترد

نسبت به جهان خارج دانسفه د آن را بخش اصلی شناخت بشر میانگاردد

به بتادر کرافتت )Croft, 2003, p. 1( 2رد شناستی 3بته ببقتهبنتدی انتواس ستاخفارها د مﻄاللتة

الگوهایی میپردازد که به صورا ن اممند بتین زبتانهتا دجتود دارنتدد لتوین )Levin, 1993( 4در

بخشی از کفاا خود به ببقهبندی فل ها میپردازدد برای نمونه ،فل ها را از جنبة حرکت ،انتداز ،
1
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اجفنااکردن ،رنگ ،ارتباط ،آا د هوا د متوارد دیگتر تقستیمبنتدی متیکنتدد تتالمی( 1

Talmy,

 )2000b, p. 102قمر 2را مقولهای دسفوری میداند که شام هر ساز  ،ﻏیر از مفمم گترد اسمی یا

گرد حر اضافهای همرا فل شتتد د در رابﻄتته ختتواهری بتتا ریشه فللتتی استتتد قمتتر متتیتوانتتد
بهصورا یک دند مقید د یا یک داژ

آزاد باشدد تالمی ( Talmy, 1985 & 2000; quoted from

 )Azkia, 2012برای نخسفین بار ،ن ریة الگتوهتای داژگتانیشتدگی را در تحلیت عنصتر ماهتومی

حرکت ارائه نمود د به رد بندی زبان ها بر اساک نوس داژگانی نمودن ماهوم حرکت پرداخفهاستتد

همچنین ،دی بر اساک ردشهای انﻄباق عناصر حرکفی ماهومی بر عناصر زبانشناخفی آش ار ،دد
نوس تقسیمبندی ارائه میکندد نخسفین ببقهبندی سهشقی ،بر استاک ادﻏتامهتای ماهتومی در ریشته

فللی انجام شد استد گونة دیگر این تقسیمبندی ،بر پایة قمرهای فل ایجاد شد است.
رمزگذاری عناصر ملنایی در زبانهای گوناگون مفاتادا استتد تتالمی (

Talmy, 2000b, p.

 )117-118بیان میکند که جهت (مسیر )3در زبانهای فل  -محور 4مانند زبان استپانیایی در ریشته

فللی بود د در زبانهای قمر -محور 5مانند زبتان انگلیستی د آتستوگوی 6بته صتورا قمتر استتد

تالمی ( )Talmy, 2000a; quoted from Azkia 2012حرکت را ی ی از ارکان اصلی شناخت بته

شمار میآدردد بته بتادر تتالمی ( )Talmy, 2000b, p. 25هتر ردیتداد حرکفتی شتام یتک شتیء
(عنصربرجسفه )7است که یا در حال حرکت بود د یا با شیء دیگری همرا است که شیء مرجت

د یا زمینه 8در ن ر گرففه شد استد به بور کلی ،ردیداد حرکفی مشفم بر چهار بختش استتد بته

این ملنا که عالد بر عنصتر برجستفه د زمینته حرکتت د جهتت (مستیر) نیتز دجتود داردد ردجتو د
دالنزدئال ( )Rojo & Valenzuela, 2003حرکتهای پنداشفی( 9خیالی) را در دد زبان انگلیستی د

اسپانیائی مقایسه کرد اندد در ترجمه حرکت داقلی ،برختی تاتاداهتای ابالعتاتی از انگلیستی بته

اسپانیایی دجود داردد اﻏلب حالت حذ

میشود د جهت (مستیر)هتای پیچیتد نیتز ستاد تتر بیتان

میشوندد اسلوبین ( )Slobin, 2008در اثر خود ،چهار زبان انگلیسی ،اسپانیایی ،ردسی د ترکی را با
1
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 9تالمی ( )Talmy, 2000a, p. 100مینویسد که داقلیت ( )factiveچیزی استت کته مﻄابقتت آن بتا داقلیتت بیشتفر
است دلی پنداشت ( )fictiveمﻄابقت کمفری با داقلیت داردد
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یکدیگر مقایسه نمتودد یاففتههتای پتژدهش دی نشتان داد کته گوینتدگان دد زبتان فلت  -محتور

اسپانیایی د ترکی ،در مقایسه با گویندگان دد زبتان قمتر -محتور انگلیستی د ردستی ،جهتتهتای

دیداری را به اجزای کمفری تقسیم میکننتدد فترز ( )Ferez, 2008نیتز در رستالة ختود بته بررستی

فل های حرکفی در زبانهای انگلیسی د اسپانیایی پرداختد دی با مقایسة ایتن دد زبتان ،بته برختی

شباهتها د تااداهای میان این دد زبان دست یافتد از جمله این شباهتها میتوان بته ایتن ن فته
اشار کرد که هر دد زبان دارای افلال جهفی 1بودندد همچنین در هر دد زبان ،تلداد افلال را رففن

2

بیشفر از افلال ددیدن 3یا پریدن 4بودندد از جمله تااداهای اشتار شتد  ،بتزر تتر بتودن داژگتان
افلال جهفی در زبان اسپانیایی از جنبة انداز در مقایسه با زبان انگلیسی بودد

دالنفین د هم اران ( )Wallentin et al., 2011در مقالهای به بررسی افلال حرکفی با اسفااد از

تصتتویربرداری م تتزی پرداخفنتتدد آنهتتا دریاففنتتد کتته افلتتال حرکفتتی باع ت

فلتتالستتازی منﻄقتته

الدپیدامدتی 5میشوندد در بول ا د امد آرد آی 6شرکتکنندگان به یک داسفان گوش میدادند د
بندهائی که دارای افلال حرکفی بودند ،با فلالیت قاب توجه الد پی دامد تی ردبهرد میشدندد تای د

سو ( )Tai & Su, 2013به بررسی نحو رمزگذاری ردیداد حرکفی در زبان اشار تایوانی د چینتی

ماندارین 7پرداخفه د آن را بررسی کردندد برخی نفایج آن نشان میدهد که سخنگویان زبان چینتی
ماندارین حداق از چهار الگو برای رمزگذاری ردیداد حرکفی اسفااد متیکردنتدد ایتن در حتالی

است که سخنگویان زبان اشار تایوانی ،از پنج الگو برای رمزگذاری ردیداد حرکفی بهر میبرندد

آلونسو آلونسو ( )Alonso Alonso, 2013ردیداد حرکفی را در یادگیری زبان ددم بتا محتدددیت

مرز  -عبور 8در دد زبان انگلیسی داسپانیایی بررسی کرد استد محدددیت مرز  -عبور به این ملنتا

است که آیا عنصر ملنایی جهت به من ور عبور از مرز ،فضایی را در بر میگیرد یا خیرد یاففتههتای

دی نشان داد که بهفر است از تلایق حرکت د حالت در فل اصلی هم در موقلیتهای مرز  -عبور
د هم در موقلیتهای ﻏیرمرز -عبور اسفااد نشودد

در میان پژدهشگران ایرانی ،ازکیا ( )Azkia, 2012در رستالة دکفتری ختود ،حرکتت در زبتان

فارسی را از دیدگاهی شناخفی د رد شناخفی بررسی کرد استد اد  ،435فل حرکفی را بتر استاک
1
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تلریف تالمی از ردیدادهای حرکفی از فرهنگهای ل ت سخن د ملین د بته ترتیتب حترد

الابتا

اسفخراج نمود استد پژدهش اد در چتارچوا شتناخفی د رد شتناخفی بتودد دی ،داد هتای متورد

اشار را در چارچوا ن ریة الگوهای داژگانیشدگی مورد تحلی قرار دادد قالب تحقیق اد اسنادی

بود که در دسفة پژدهشهای کمی قترار داشتتد پتژدهش اد بته من تور تبیتین نتوس ادﻏتام عناصتر

ماهومی در ریشة فللی د تلیین قمر ﻏالب در فل های زبان فارسی انجام شدد به بتادر دی ،در زبتان
فارسی سه قمر عنصر برجسفه ،جهت د زمینه در کنار فلت قترار گرففته د بته فلت حرکفتی دابستفه

میشوند که از این میان برخی گسفردگی بیشتری داشفه د برخی محدددترندد دی نمتودار سلستله

مراتب قمرهای زبان فارسی را بر اساک فرادانی رختداد ترستیم نمتود استتد هتر چنتد دی تأکیتد
میکند که این نمودار فرضیه است د تأیید آن نیازمند مﻄاللاا گسفرد تتری استت (همتان)251 ،د
نمودار اد به ش

زیر است:

عنصربرجسفه > جهت > زمینه

گلاام د هم اران ( )Golfam et al., 2014در مقالهای به بررسی ماهومسازی افلال حرکفتی

بسیط در زبان فارسی از دیدگا زبانشناسی شناخفی د براساک چارچوا ن

ری تتالمی ( Talmy,

 )2000]2007[; quoted from Golfam et al., 2014پرداخفهاندد نفایج این پژدهش نشتان داد از

میان چهار مؤلاة اصلی حرکت از دیدگا تالمی ،مؤلاهی «پی ر »1بیشفرین فرادانی را داشفهاستتد
همچنین در بین مولاههای فرعی مسیر ،مؤلاة «مقصتدننقﻄه پایتان » نستبت بته ستایر مؤلاتههتا از

فرادانی بیشفری در ماهومسازی ردیدادهای حرکفی برخوردار بود استد همچنین دد مؤلاة «شیو »
د «سبب »2در افلال حرکفی زبان فارسی یا به صوراهای ادﻏتامی در ریشته فلت د یتا بته صتورا
جداگانه در سﻄح جمله در ماهومسازی ردیداد حرکفی تأثیرگذارنتدد حامتدی شتیردان د شتریای

( )Hamedi shirvan & Sharifi, 2014در مقاله خود به بررسی رد شناخفی مقوله قمتر در ستاخت
ردیدادی افلال حرکفی در زبان فارسی پرداخفهاندد در این اثر ،نمودهای صوری مقوله قمر در زبان

فارسی د مقوالا ملنایی که توسط آن بیان میشود ،بررستی شتد استتد آنهتا ،مثتالهتایی بترای
برخی از انواس قمر در زبان فارسی آدرد اندد افراشتی د همفتی ( )Afrashi & Hemmati, 2016در

مقالهای به نحو بازنمایی مسیر در فرآیند ترجمه در یک اثر خاص د یک ترجمه از آن ،از زبان

انگلیسی به زبان فارسی پرداخفهاندد یاففههای آنها نشان داد که راهبردهای ترجمة مستیر استلوبین
( )Slobin, 1991, 1996a,1996b, 1997, 2000; quoted from Afrashi & Hemmati, 2016در
figure
cause

1
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ترجمة مورد ن ر صدق میکندد همچنین ،آنها توانسفند در محددد ایتن ترجمته ،بته راهبردهتای
دیگری نیز دست بایند .نفایج این پژدهش ،ام تان پیشتنهاد ایتن فترض را فتراهم آدرد کته زبتان

فارسی از لحاظ بازنمایی مسیر ،الگوی مشابهی با زبانهای تاب  -بنیاد 1داردد هرچند زبان فارسی،
از جنبة انفخااهای دسفوری د داژگانی دیژگیهای مفمتایزی دارد .همچنتین از جنبتة بازنمتایی

مسیرهای پیچید الگویی مشابه زبانهای فل  -بنیاد 2را نشان میدهدد نتابقی (،)Nateghi, 2012
مسگرخویی ( ،)Mesgarkhoyi, 2013 & Mesgarkhoyi, 2016ازکیا د هم

اران ( azkia, et al.,

 )2015د بابائی ( )Babai, 2011نیز به این مهم پرداخفهاندد دجه اشفراک تمامی این پژدهشها این
است که به بررسی افلال حرکفی د ردیداد حرکفی پرداخفهانتدد مستگرخویی (

& Mesgarkhoyi,

 ،)Mesgarkhoyi, 2013 2016ازکیا د هم اران ( )azkia, et al., 2015د بابائی ( )Babai, 2011به

زبان فارسی د نابقی ( )Nateghi, 2012پیشوندهای افلال حرکفی ردسی د نحو بیان آنها در زبان
فارسی را بررسی کرد اندد

این پژدهشهای ایرانی د ﻏیر ایرانی ،به مقایسه بینازبانی دد زبان فارسی د انگلیستی از دیتدگا

شناخفی د رد شناخفی بر اساک ن ریه تالمی ( )Talmy, 2000bدر مورد زبانهتای فلت  -محتور د

قمر -محور نپرداخفهاندد بر این مبنا ،این پژدهش میتواند در تلیین رففار افلتال حرکفتی نستبت بته
یکدیگر در این دد زبان نقش مهمی بر عهد داشفه باشدد همچنین همانگونه که ازکیتا (

Azkia,

 )2012هم اشار کرد  ،نمودار سلسله مراتب قمرهای زبان فارسی در حد فرضیه است که پژدهش

حاضر سلی دارد تا پژدهشهای کام تری در ایتن زمینته انجتام دهتدد بتا توجته بته ادعتای تتالمی
( )Talmy, 2000b, p. 117- 118زبان انگلیسی در دسفه زبانهتای قمتر -محتور قترار دارد کته در

اینجا به ارزیابی درسفی این دیدگا خواهیم پرداختد بر اساک فرضتیه ازکیتا (

Azkia, 2012, p.

 )5زبان فارسی در رد بندی زبانی تالمی ،در دسفة زبانهای فل  -محور جای میگیردد با توجته بته

بررسی ادلیه توسط نگارندگان زبان فارسی تمای بیشفری به سمت قمر -محور بودن در مقایسته بتا

زبان انگلیسی داردد در این پژدهش ،برآنیم تا دضلیت حقیقی هر دد زبان به دیژ زبان فارسی را از

جنبة قمر -محور بودن یا فل  -محور بودن مشخص کرد د قمر ﻏالب در دد زبان را تلیین کنیمد

 .2مبانی نظری پژوهش
به بتادر تتالمی ( ،)Talmy, 2000b, p. 102قمتر مقولهای دسفوری است که شام هر ساز  ،ﻏیر از

متتفمم گتترد اسمی یا گرد حر اضافهای همرا فل استتت که با ریشه فل رابﻄه خواهری داردد
satellite - framed
verb - framed

1
2
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قمر همچنین میتواند به صورا یک دند مقید د یا یک داژ آزاد باشدد بر پایة گافه تالمی ،انتواس

قمر در زبانها مشفم بر جزء فللی در زبان انگلیسی ،1پیشوندهای فللی جداشدنی د جدانشدنی در

زبان آلمانی ،2پیشوند های فللی زبان ردسی د التین ،3مفمم هتای فللتی در زبتان چینتی ،4فلت هتای
چندکار زبان الهو که ﻏیرهسفه هسفند ،5اسمهای انضمامی در زبان کادد 6د دندهای چند ترکیبتی

زبان آتسوگوی 7که در ابرا

ریشه فللی حضور دارند ،هسفندد تالمی (همان )23-21 ،مینویستد

میتوان عناصر را در حوز ملنا د ردستاخت از یتکدیگتر جتدا کتردد عناصتر ملنتایی مشتفم بتر

حرکتتت ،جهتتت ،عنصربرجستتفه ،زمینتته ،حالتتت د ستتبب هستتفندد عناصتتر ردستتاخفی شتتام فل ت ،

ت واژهای آزاد رابﻄهای ،8بند پیرد د قمر هسفندد رابﻄه بین این دد عنصر یکبهیک نیستد اد ریشه
فل را جزء عناصر باز د قمر را جزء عناصر بسفه بر میشمردد عناصر دیگر ماهتومی نیتز متیتواننتد

قمری بر فل باشتندد چتارچوا ن تری پتژدهش تقستیمبنتدی تتالمی ( )Talmy, 2000bدر متورد

زبانهای قمر -محور د فل  -محور استد در زیر ،به انواس عناصر ملنایی تالمی (همان) د مثالهای
دی ،در این زمینه میپردازیم:

 جهت :قمرها در زبان انگلیسی اﻏلب در بیان جهت /مسیر بهکار میردندد به بور کلی ،جهت بتهصورا کام د با ترکیبی از حر اضافه د قمر بیان میشود (نمونة  )1اما ملموالً قمر میتواند بته
تنهایی بیاید (نمونة )2د گونههای مخفلف قمر جهتت در زبتان انگلیستی مشتفم بتر «،»back« ،»up

« »awayد « »forthهسفندد

1. I ran out of the house
]2. (After rifling through the house), I ran out ]i.e., … of it

تالمی ( )Talmy, 2000b, p. 105-109مینویستد بیشتفر زبتانهتای شتاخههتای هنتدداردپایی،

دارای سیسفم جهفی (مسیری) مانند انگلیستی هستفندد زبتان چینتی مانتدارین ،دارای قمتر جهتت د

ساخفارهایی است که کامالً با زبان انگلیسی مشابه استد

1

English verb particles
German separable and inseparable verb prefixes
3
Latin or Russian verb prefixes
4
Chinese verb complements
5
Lahu nonhead versatile verbs
6
Caddo incorporated nouns
7
Atsugewi polysynthetic affixes around verb root
8
کرافت ( »adposition« )Croft, 2003, p. 33را « »free relational morphemeدانسفهاستد گلاتام ( Golfam,
2

 )2006, p. 38مینویسد ترجیح داد میشود که از اصﻄالح پوششی «حر

اضافه یا  »adpositionدر ماهوم کلیتتر

اسفااد شود د به جای « »prepositionد « »postpositionبه ترتیب «پیشاضافی» د «پساضافی» به کار رددد
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 جهت  +زمینه :قمر میتواند همزمان جهفی خاص د موضوس (شیء) ای که به عنوان زمینه بترایجهت /مسیر است را نشان دهدد این نوس قمر در زبانهای دنیا کمیاا است د زبان انگلیستی متوارد
انتتدکی از ایتتن گونتته قمتتر را داردد بتترای نمونتته ،داژة « »homeهنگتتامیکتته بتته ملنتتای «

 »his/her…homeبه کار رددد

to

3. She drove home (to her cottage in the suburbs).

زبان آتسوگوی ،این نوس قمر را در سیسفم اصلی خود داردد در این زبان 50 ،نمونه از این نتوس

قمر دجود داردد در زیر نمونهای از این نوس قمر آمد است:

’4. -ic’t → ‘into a liquid

 -کنشپذیر( :1عنصربرجسته) /زمینه :قمری است که نشاندهندة کنشپتذیری ردیتدادی استت

که به آن ارجاس داد میشودد این نوس قمر ،سیسفم اصلی زبتانهتای انضتمام استمی آمتریندیتن را

تش ی میدهدد در این زبانها ،قمر خود را به صتورا دنتد در دردن یتک فلت بستادندی 2نشتان

میدهدد زبان کادد ،نمونهای از این مورد استد در الگوی کلی این زبان ،برای بیان حرکت ،ریشتة

فللی حرکت د جهت را مانند زبان اسپانیایی نشان میدهدد اسم انضمامی در شرایط محتدددی کته

هنوز به ردشنی ،مللوم نیست عنصر برجسفه د یا زمینه را نشان میدهدد در نمونة زیر اسم انضتمامی

زمینه را نشان میدهد:

]5. nisah-nt-káy-watak-ah → ]tisánčáywakkah
house-penetrate/traverse-PAST
”Literally: “He-house-traversed
”Loosely: “He went through the house

 -حالت :قمر حالت در زبانهای دنیتا  ،کمفتر رداج داردد ایتن قمتر ،بته صتورا گستفرد در زبتان

نزپرک 3که ی ی دیگر از زبانهای بسادندی شمال آمری تا استت ،یافتت متیشتودد در جملتههتای

حرکفی ،ریشه فللی در این زبان مانند زبان اسپانیائی است که حرکت د جهت را نشان میدهتدد در

همین هنگام ،یک پیشوند به ریشة فللی میپیوندد د حالت خاص فل را بیان میکنتدد نمونتهای از

پیشوند حالت زبان نزپرک ،در مثال زیر نشان داد شد است:

’6. wilé- → ’running

1

patient
polysynthetic
3
Nez Perce
2
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 -سبب :نوعی قمر که در برخی زبانهای دنیا یافت میشود ،قمر سبب نام داردد در زمانهتای قتدیم

این قمر در آمری ا با نام اسم ابزار 1توصیف میشدد با این دجود ،این صورا ،ک ردیداد سببی را

بیان میکندد زیرا عالد بتر نتوس ابتزار بتهکتاربرد شتد در ردیتداد ستببی ،ردشتی کته شتیء ردی

کنشپذیر عم کرد است را بیان میکندد این قمر ،ملادل بند پیرد در زبان انگلیسی است که سبب
را بیان میکندد در زبانهای هوکان 2در کالیارنیای شمالی د همچنین آتستوگوی ،تلتدادی از ایتن

نوس قمر دید میشتودد زبتان آتستوگوی  30نمونته از آن را داردد یتک نمونته از قمتر ستبب زبتان
آتسوگوی ،در مثال زیر نشان داد شد است:

3

’ 7. ka- →’ from the rain acting on P

 -نمود :بسیاری از زبانها ،دارای قمر از نوس نمود هسفندد بیشفر این گونه قمرها ،الگوی توزی عم

فل را در بول زمان نشان نمیدهندد زبان ردسی د آتسوگوی ،نمونهای از این قمرها را دارنتدد در
زیر ،برخی از قمرهائی آمد است که نمود را در زبان انگلیسی نشان میدهند:
 :re/over ددبار انجامدادن فل (از نو)

( :on اسفمرار عم فل بددن توقف ،به ملنی ادامه دادن کاری یا عملی از جائی که کستی
آن را مفوقف کرد باشد ،رففن به جلو د انجام کار بر خال

 :away اسفمرار عم فل

مخالاتها)

 :along انجام فللی در حین انجام فل دیگری

 :off انجام فل به صورا کاری پیشردند د مفوالی
 :up انجام فل تا زمان ت ییر کیایت (حالت)

 :back فل در حالفی که عم چیزی را بخواهد تالفی کند ،عم مفقاب
 -ظرفیت :تالمی( )Talmy, 2000b, p. 123-124مینویسد در زبان آلمانی قمرهای « »ver-د «»be-

د در زبان آتسوگوی قمر « »-ahẁنشاندهندة ظرفیت فلت هستفندد قمرهتائی دجتود دارنتد کته بته

مااهیم دیگری مانند جهت اشار میکنند ،اما خودشان نیز با ماهوم ظرفیت تلایق شد اندد

در این مقاله ،به عناصر ملنایی حالت ،جهت ،زمینه د عنصربرجسفه پرداخفه شد است د بررسی

قمرهای نمود د ظرفیت به کن اش بیشفری نیاز داردد

 P 3نشاندهندة « »patientاستد

instrument
Hokan

1
2
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 .3روش پژوهش

در این مقاله ،پی ر افلال حرکفی مشفم بر  180فل حرکفی است کته در مجمتوس  360فلت  ،در
دد زبان مورد مقایسه قرارگرففندد نگارندگان ،این افلال را به صورا گزینشی گردآدری کرد اندد

از جمله ملیارهای گزینش تمایز از جنبة نمود (لح های ،خنثی د دیرشی) استد برای نمونه ،بر پایة

گافه ازکیا ( )Azkia, 2012سه فل (اتو زدن ،اتو کردن د اتو کشیدن) میتوانند از این جنبه مفمایز

شوندد در این مقاله ،فقط ی ی از آنها مورد توجه قرار گرففهاست ،زیرا در ن ر گرففن همتة آنهتا

تأثیری در نفیجه پژدهش نخواهد داشتد از موارد دیگر ،میتوان به افلتالی بتا ملتانی ثانویته اشتار

کردد در این مقاله ،بیشفر به ملنی ادلیه توجه شد استد برای نمونته ،فلت «شتیرجه زدن» در ملنتای

ثانویه خود میتواند به ملنای «هجوم بردن به چیزی یا جایی» باشد که فقتط ملنتای ادلیته آن یلنتی

«شیرجهزدن در آا» مورد ن ر قرار گرففهاستد همچنتین در ایتن مقالته ،برختی افلتال کته عناصتر
ملنایی مشخص (حالت ،جهت ،زمینه د عنصربرجسفه) ندارند نیز در ن ر گرففه نشتد انتدد بته بتور

کلی ،افلالی مورد توجه قرار گرففهاند که هم از جنبة عناصر ملنایی د هم از جنبة ترجمه ردشتن د
آش ار باشندد این افلال ،به دسیلة نگارندگان د در بافت جمله با اسفااد از فرهنگهای یکزبانه د

ددزبانه ( عمید ( ،)Amid, 1994آکساورد ( )Hornby, 2005د آریتانپتور کاشتانی د آریتانپتور

کاشتانی ( ) )Aryanpur kashani & Aryanpur Kashani, 1983; Kashani, 1994د بررستی د
ترجمه شدند1د افلال در جددلی هات سفونی قرار داد شدندد در این سفونها به ترتیب فل  ،ملنای

ل تنامهای فل  ،نمونهای از پی ر زبانی برای هر فل (این مثتالهتا از فرهنتگهتای اشتار شتد د

جملههای رایج در زبان محادر گردآدری شد اند) ،عنصر ملنائی برجستفه د مهتم هتر فلت  ،قمتر،
نوس قمر د قمر -محور یا فل  -محور بودن هر یتک از افلتال بتا توجته بته ن ریته تتالمی (

Talmy,

 )2000bآدرد شد استد پس از شمارش فل ها ،عناصر ملنایی د قمر هتر یتک ،بته دستفهبنتدی د

تجزیه د تحلی آنها پرداخفه خواهد شدد در پایان ،با اسفااد از نمودار آماری به مقایستة آنهتا در

دد زبان مورد بررسی خواهیم پرداختد

 .4تجزیه و تحلیل افعال بر پایة نظریه تالمی و قمر -محور /فعل -محور بودن

 .1 .4جهت
عنصر ملنائی جهت در زبان فارسی به پنج صورا د در زبان انگلیسی به سه صورا میتواند نمود
پیدا کند که در ادامه آدرد شد اندد

 1در برخی مواق نیز از ترجمه گوگ کمک گرففه شد استد
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 .1 .1 .4جهت مشخص (قمر -محور)
فل های مرکب در زبان فارسی از دد قسمت تش ی شتد انتد :بخشتی کته در بردارنتد استم د یتا

صات است فل یار نام داردد بخشی که در بردارند فل است ،هم رد نامیتد متیشتودد جهتت در

بسیاری از افلال حرکفی فارسی میتواند خود را به شیو ای نشان دهدد برای نمونه ،در افلالی ماننتد

«آمدن»« ،رففن»« ،بردن«« ،بازگشفن»« ،بیردن کردن»« ،خارج شتدن»« ،عقتبنشتینیکتردن» ،جهتت

افلال به نوعی مشخص استد در برخی از این افلال ،جهت به گونهای آش ارتر مشخص است د در

برخی از آنها با توجه به ملنای فل میتوان عنصر ملنایی جهتت را تصتور کتردد بترای نمونته ،در

فللی مانند «خارج شدن» د «بیردن کردن» جهت فل از جنبة عینی به خوبی مشخص شد استتد در

اینگونه افلال ،پیدا کردن جهت ،نیاز به کن اش بسیاری ندارد د فلت یتار نمایتانگر جهتت د نتوس

جهت استد این در حالی است که در برخی فل ها ،جهت فل آن قدر نمیتوانتد ردشتن باشتد د
برای پیدا کردن جهت بیشفر باید به ملنای افلال توجه کردد برای نمونه ،در فل هایی مانند «آمتدن»

د «رففن» ،جهت فل چگونه خواهد بود؟ آیا جهت به ردشنی ،بیان شد است؟ در اینگونه افلتال،

ملنای فل در بیان جهت آن تأثیر بسیاری داردد ازکیا ( )Azkia, 2012, p. 176جهت فل «آمدن»

را به سمت زمینه د جهت فل «رففن» را ددر از زمینه دانستفهاستتد مستگرخویی (

Mesgarkhoyi,

 )2013در مقاله خود ،به بررسی مسیر در افلال حرکفی فارسی پرداخفه د افلالی ماننتد «چ یتدن» د

«چ اندن» را دارای مسیر د جهفی رد به پائین دانسفهاستد بر پایة این تاسیرها میتوان مشاهد نمود

که عنصر ملنائی جهت اﻏلب ،در افلال حرکفی فارسی دجود داردد در فل های مرکب ،جهتت بتر

ردی فل یار د در فلت هتای پیشتوندی جهتت بتر ردی پیشتوند نمایتان متیشتودد بترای نمونته ،در

فل هایی مانند «باال آمدن» د «پائین آمدن» جهتت را متیتتوان در کنتار هم ترد مشتاهد کتردد در

اینگونه افلال ،عنصر ملنائی جهت میتواند قمری بر اینگونه فل ها باشدد نمونههای زیتر گویتای
این داقلیت هسفند:

 .8مهرداد از نردبان باالآمدد

 .9مهرداد از سرسر پائینآمدد

از این رد ،اینگونه افلال قمر -محور نامید میشوندد زیرا عنصر ملنتائی جهتت در کنتار فلت

حرکفی ،خود را به صورا بارز نشان میدهد د جهت دقیق فل را مشخص میکندد همانگونه که
تالمی هم اشار کرد است ،قمر خواهر ریشه فللی است ()Talmy, 2000b, p. 102د

10د (قمر) → بیردن (در) آمدن
↓

out

↓

Come

 / 234مقایس ة افعال حرکتی در دو زبان فارسی و انگلیسی از دیدگاه شناختی و ردهشناختی

در زبان فارسی ،فل هایی مانند «صلود کردن»« ،فردد آمدن»« ،پیشردی کتردن»« ،عقتبنشتینی

کردن»« ،جلو زدن»« ،پس کشیدن»« ،در آمدن»« ،ریزش کردن»« ،سقوط کردن»« ،نزدیتک شتدن»،
«برکشیدن»« ،برجسفن»« ،بیردنکردن»« ،بلندکردن» د فل های مشابه ،همگی دارای قمر جهت مشخص

هسفندد این فل ها ،قمر -محور بود که جهت مشخصی دارندد در افلال حرکفی بررسیشد فلت -

یارها د پیشوندهای زیر مشاهد شدند که میتوانند به عنوان قمر جهت ،در ن ر گرففه شوند:

باز و بر :به سمت عقب /در جهت ع س (بازگشفن ،برگشفن) ،بر :به سمت باال (برآمدن) ،بلندد:

در جهت باال (بلندکردن) ،بیرون :به سمت خارج (بیردنزدن) ،پیشروی :به ملنای پیشترفت د بته

سمت جلو(پیشردیکردن) ،پس :به سمت عقب (پسکشیدن) ،ترک :ددرشدن د بیردن رفتفن از
م انی ،به سمت بیردن (ترککردن) ،جلو :در ملنای ستبقتگترففن ،بته ستمت جلتو (جلتوزدن)،

خارج :به سمت بیردن (خارجشدن) ،داخل :به سمت دردن (داخ شدن) ،در :بته ستمت بیتردن

(درآمدن) ،دور :ددر از کسی یا م تانی (ددرشتدن) ،ریدزش :بته ستمت پتائین (ریتزشکتردن)،

سقوط :به سمت پائین (سقوطکردن) ،سبقت :جلوزدن از کسی یا چیزی (سبقتگرففن) ،صعود:

به سمت باال (صلودکردن) ،عقبنشینی :به سمت عقب (عقبنشتینیکتردن) ،فدرود :بته ستمت

پائین (فرددآمدن) ،نزدیک :به سمت جلو (نزدیکشدن) ،وارد :به سمت داخ (داردشدن)د

به بادر تالمی ( )Talmy, 2000b, p. 104 -105فل هتایی ماننتد «»spread out« ،»went below

د « »came forthد افلالی از این گونته ،قمترِ جهتت دارنتدد بتا توجته بته مشتخصبتودن جهتت در
اینگونه افلال ،میتوان آنها را در دسفه قمر -محورها با جهت مشخص جای دادد همچنین از میانِ

فل های بررسیشد پژدهش حاضر ،فل هتایی ماننتد «(« ،»over take« ،»come back )return

get

 »come out« ،»awayد مانند آنها ،قمر جهت بته ختوبی مشتخص استتد در افلتال حرکفتی زبتان
انگلیسی ،قمر میتواند قب یا بلد از ریشه فللی بیایدد

 .2 .1 .4جهت مشخص (فعل -محور)
فللی مانند «افراشفن» به دلی این ه عنصر ملنتائی جهتت در دردن فلت بتود د نتوس جهتت نیتز بته
ردشنی مشخص است ،میتواند فل  -محور با جهت مشخص به شمار آیدد در این فل  ،جهتت رد
به باال استد در اینجا ،هیچگونه جهفی نمیتوان برای فل ﻏیر از جهت باال در ن ر گرفتتد بترای

نمونه ،در فللی مانند «انداخفن» با دجود این ه شاید بفوان جهت را بیشفر رد به پائین تصور کرد امتا

به دقت نمیتوان گات که جهت آن چگونه استد برای نمونه ،میتوان دد جهت «باال» یا «پائین» را
برای آن در ن ر گرفت ،اما درمتورد فلت «افراشتفن» ایتنگونته نیستتد البفته دد فلت «انتداخفن» د
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«اففادن» هم میتوانند تا حددد زیادی در این دسفه قرار گیرندد زیرا بیشفر تصور بر پائینبودن جهت
د بتته بیتتانی مشتتخص بتتودن جهتتت استتتد در انگلیستتی در افلتتالی ماننتتد «،»fall« ،»raise« ،»climb

« »advance« ،»enter« ،»exit« ،»lift« ،»land« ،»hoist« ،»crashد « »approachد مانند اینهتا عنصتر

ملنائی جهت در داخ ریشه فللی ناوذ کرد د جهت فل کامالً مشخص استد بنابراین ،این افلال

در گرد فل  -محورها با جهت مشخص قرار میگیرندد

 .3 .1 .4جهت نامشخص (فعل -محور)
در نوس سوم باید به افلالی با جهت نامشخص توجه کردد من ور نگارندگان از جهت نامشخص این

است که برخی فل ها با دجود داشفن عنصر ملنائی جهت ،جهت مشخصی از جنبة عینی ندارنتد د

نوس جهت در آنها مشخص نیستد در این زمینه ،میتوان افلالی مانند «بردن»« ،پیمودن»« ،رسیدن»،

«آدردن»« ،آمدن»« ،کشیدن» د موارد مشابه را مثال زدد همتانبتور کته گافته شتد ازکیتا (

Azkia,

 )2012ملفقدست فللی مانند «آمدن» از جنبة ملنائی دارای جهفی به سوی زمینه بود د فللتی ماننتد

«رففن» دارای جهفی ددر از زمینه استد در انگلیسی در فللی مانند « »passعنصر ملنتائی جهتت در
داخ ریشه فللی ناوذ کرد د از جنبة عینی جهت دقیق فل را نشان نمیدهدد از این رد ،فل هایی

مانند آن ،فل  -محور بود د دارای جهت نامشخص از جنبة عینتی هستفندد فلت هتایی ماننتد «،»go

« ، »bring« ، »transfer« ،»come« ،»traverseد « »plyاز این قبی اندد

 .4 .1 .4جهت نامشخص (قمر -محور)
دد فل «تردد کردن» د «رد شدن» را میتوان نمونهای از جهتت نامشتخص د قمتر -محتور در ن تر

گرفتد این دد فل د فل های مشابه آنها ،عنصر ملنایی جهت دارند اما به صورا آش ار جهتت

ندارندد از این رد نگارندگان اصﻄالح «جهتت نامشتخص» را بترای آن برگزیدنتدد از دیگتر افلتال

مشابه ،میتوان به فل هایی مانند «بتی کتردن»« ،عبتور کتردن»« ،مفاترق کتردن»« ،پختش کتردن»،

«انفقال دادن» د موارد مشابه اشار کردد دد فل «انفقال دادن» د «پخشکردن» میتوانند جهتتهتای

گوناگونی داشفه باشند د جهت دقیق آنها مشخص نیستد در فل های بررسیشد انگلیسی ،ایتن-

گونه افلال که به صورا قمر -محور عم کنند ،یافت نشدد

 .5 .1 .4جهت مشخص (قمر -فعلمحور)
در این جا ،باید به فللی مانند «برافراشفن» توجه کردد اینگونه افلال را میتوان اینگونه تاسیر کرد

که فل از دد قسمت «بر» « +افراشفن» تش ی شد استد در این حالت ،پیشوند «بتر» بته ملنتای بتاال
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استد همچنین فل «افراشفن» فل  -محتور بتود د دارای عنصتر ملنتائی جهتت مشتخص د رد بته
باالستد اما نقش پیشوند «بر» در اینگونه افلال چگونه است؟

به بادر نگارندگان ،فل های مشابه این موارد را میتوان به صورا تلایقی از تقسیمبندی قمتر-

محور د فل  -محور در ن ر گرفتد این فل ها از یک نگا میتوانند قمر -محور (برافراشتفن) د از

یک نگا میتوانند فل  -محور (افراشفن) باشندد این افلال ،از جمله فل هایی به شمار میآیند کته

دارای جهفی مشخص د قمر -فل محور هسفندد در فل هتایی ماننتد «برخاستفن» د «برخیزانتدن» دد
پیشوند «بر» ،دارای قمر جهت مشخص (به ملنی باال) هسفند ،امتا ریشته فللتی یلنتی همتان دد فلت

«خاسفن» د «خیزاندن» با توجه به ملنی افلال بیشفر حالت فل را میرسانندد فل  -محور از این ن تر

که حالت ردی ریشه فللی بیان شد د در کنار ریشه فللی د به صورا قمر بیتان نشتد استتد ن فته

قاب توجه این است که در داق افلال حرکفی ،از جنبة عناصر ملنائی د مشخص یا نامشخص بتودن

جهت ،ماهیفی پیوسفاری دارندد با این دجود ،فل «افراشفن» در رأک پیوسفار جهت مشخص فل -

محور قرار داردد فل «برافراشفن» در زبان انگلیسی که ملادل « »hoistد یتا « »raiseاستت ،بیشتفر بته
صورا فل  -محور به کار میرددد

 .2 .4حالت
در زبان فارسی عنصر ملنائی حالت به دد صورا بازنمایی میشود :در فل هتای مرکتب د ستاد د

در فل های مرکب ،عنصر ملنائی حالت بر ردی فل یار آمتد د در افلتال ستادة ایتن زبتان عنصتر

ملنائی حالت بر ردی خود فل آدرد میشودد از ایتن جهتت ،متیتتوان ادعتا کترد کته ایتنگونته

فل ها ،فل  -محور هسفندد در زبان انگلیسی نیز عنصر ملنایی حالت به دد صتورا قمتر -محتور د
فل  -محور دجود داردد

 .1 .2 .4حالت (قمر -محور)
در فل های مرکبی مانند «رژ رففن»« ،تاتیتاتیکردن»« ،چنبتر زدن»« ،ختم شتدن»« ،پرسته زدن»،

«پیلیپیلی کردن»« ،اردنگی زدن»« ،تل تیم کتردن»« ،چنباتمته زدن»« ،رم کتردن»« ،شتفاا کتردن»،

«قوز کردن»« ،مچاله کردن»« ،مللتق کتردن»« ،ستجد کتردن»« ،نتوازش کتردن»« ،نترمش کتردن»،

«یلتتته دادن»« ،شتتتیرجه زدن»« ،جتتتوالن دادن»« ،جستتتت زدن»« ،ددال کتتتردن»« ،درزش کتتتردن»،

«پشفک زدن»« ،تلوتلو خوردن»« ،لم دادن» د فل های مشابه ،قمر در کنار هم رد میآید که بیانگر
حالت فل استد از این رد ،این افلال قمر -محور هسفندد
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11د (قمر) → چنباتمه زدن
↓

squat

در انگلیسی که فللی مانند « »overturnبه ملنای «چت

کتردن» استت ،متیتوانتد حالتت را بته

صورا قمر در کنار ریشه فللی داشفه باشدد دلی این امر آن است که قمر در حالتدهی فل مؤثر

بود استد دد نمونه زیر که تالمی ( )Talmy, 2000b, p. 114به آنها اشتار کترد استت ،پیشتوند

حالت در زبان نزپرک را نشان میدهندد

.-

’12. wile →’running
’13. tukwe - → ‘swimming within liquid

به ن ر میرسد که در فللی مانند « »bow downمیتتوان « »downرا قمتر فلت در ن تر گرفتتد

زیرا قمر در کنار ریشه فللی آمد استد اینگونه افلال ،در زبان انگلیسی میتوانند قمر -فل محور
به شمار آیندد فل  -محور از این ن ر که در فل « »bowحالت فل دردن ریشته فللتی ،نمتود پیتدا

کرد استد در این مقاله ،قمر -محور بتودن د فلت  -محتور بتودن دد زبتان فارستی د انگلیستی در
مقایسه با هم سنجید میشوندد فل « »bowدر انگلیسی به تنهایی میتواند در جملته بته کتار ردد د

نمایانگر حالت مورد اشار باشدد بر این استاک ،آن را بته تنهتایی متورد توجته قترار دادیتم کته در

مقایسه با زبان فارسی فل  -محور استد ن فه مهم ،در پیوند با در ن ر گرففن قمر حالت ایتن استت
که افلال حرکفی با عنصر ملنایی حالت مفاادا عم میکنندد برای نمونه ،در فللتی ماننتد «چنبتر

زدن» خود قمر ،به راحفی گویای حالت فل استد این در حالی است که در فللی مانند «زانو زدن»

د یا «سر زدن» باید ک ملنی فل را در ن ر گرفتد در داق  ،میتوان ادعا نمود که «زانو» د یا «سر»

در حالت دهی فل مؤثر بود اند د میتوان فل یار را از نوس قمرحالت فرض کردد

 .2 .2 .4حالت (فعل -محور)
در فل های ساد ای مانند «تاباندن»« ،شلیدن»« ،رقصیدن»« ،لرزیدن»« ،خزیدن»« ،ﻏلفیدن»« ،نشسفن»،

«ایسفادن»« ،لنگیدن»« ،ددیدن»« ،تاخفن»« ،گریخفن»« ،خوابیتدن»« ،جستفن»« ،جنبانتدن»« ،جهیتدن»،

«سراندن»« ،پل یدن»« ،خیزیدن» د موارد مشابه ،عنصر ملنائی حالت بر ردی فلت نمایتان متیشتودد
همچنین فل میتواند بیانگر حالت خود باشدد از این رد ،این افلال فلت  -محتور هستفندد در زبتان
انگلیسی در فلت هتایی ماننتد «،»parade« ،»stagger« ،»crawl« ،»wander« ،»fly« ،»strut« ،»dance

«،»toddle« ،»stampede« ،»stand« ،»crouch« ،»lean« ،»coil« ،»sleep« ،»run« ،»tremble
« »swim« ،»sit« ،»leap« ،»escape« ،»rush« ،»kneel« ،»exerciseد « »slideد افلتتالی از ایتتن گونتته،
حالت فل بیشفر ردی خود فل (ریشة فللی) بیان میشودد
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 .3 .4کنشپذیر (عنصربرجسته/زمینه)
به بادر گلاام ( )Golfam, 2006, p. 65- 66برای یک جمله میتوان الیههای مفاادتی در ن ر گرفتد
این الیهها مشفم بر الیه ساخفاری (صوری) ،الیه نقشی ،الیه ملنائی د الیه کاربردشناستی هستفندد

کنشگر ،کنشپذیر د محمول در الیه ملنائی جمله قرار دارنتدد تتالمی ()Talmy, 2000b, p. 112

مینویسد این نوس قمر سیسفم اصلی زبانهای آمریندین 1یلنی انضمامهای اسمی را تش ی میدهتدد
در زبان انگلیسی عنصر برجسفه در افلال بررسی شد  ،بیشفر در داخ ریشه فللی ادﻏام شد استد
به مثال زیر در زبان فارسی توجه کنید:

14د حمید محمد را زدد

در جمله باال ،محمد دارای نقش ملنائی کنشپذیر د حمید دارای نقش ملنتائی کنشتگر استتد بته
بادر تالمی (همان) این نوس قمر در زبتانهتای آمتریندیتن بته صتورا دنتدی در دردن یتک فلت
بسادندی استد

15د مینا د علی اتاق را جارد زدندد

در نمونه باال ،اتاق میتواند به عنوان زمینه در ن ر گرففه شودد در فل «جارد زدن» ،جارد عنصتری

برجسفه است د در فارسی در کنار هم رد آمد استد این در حالی است کته اتتاق بته فلت منضتم

نشد است د در حالت قمری برای فل قرار نداردد ازکیا )Azkia, 2012, p. 206-209( 2مینویستد

در زبان فارسی دد نوس قمر را میتوان برای فل در ن ر گرفت:

نخست قمری که به داسﻄة منضم د دابسفهگردیدن مالول مسفقیم (با حتذ
در کنار فل جای میگیرد؛ د ددم اسمی که با حذ

نقتشنمتای آن)

حر اضافة همجتوار (کته ختود هستفة

گرد نیز محسوا میشد) به فل گرایش یاففه د به آن منضم میشتودد گونتة نخستت ،یلنتی

انضمام مالول صریح ،در چارچوا الگوهای داژگانیشدگی میتواند عناصر ماهومی عنصتر

برجسفه (د یا زمینه) را در برگیرد د ددمین گونه بر عناصر ماهومی جهت د زمینه داللت داردد

دی همچنین بیان میکند که در تمامی گونههایی که دارای عنصتر ماهتومی ستببانتد ،عنصتر

برجسفه به عنوان قمر ،کنار فل قرار می گیردد برای نمونه ،اگر فلت «پاشتیدن» را در ن تر بگیتریم،

آا میتواند قمر آن به شمار آیدد همچنین در جملهای مانند «اد دیر خانه آمد» زمینته را بته عنتوان

قمر در ن ر میگیردد

Amerindian

 2ازکیا ( )Azkia, 2012مینویسد این تقسیمبندی بر پایهی تقسیمبندی دبیرمقدم از گونه های انضمامی صر
داژگانی د نحوی بودن فرآیند انضمام صورا گرففهاستد

1

ن تر از
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در افلال حرکفی مرکب بررسیشد در این مقاله ،نمیتوان فللی را یافت کته در آن زمینته بته

فل دارای عنصر برجسفه منضم شود د یا به عنوان قمری بر فل در ن ر گرففه شودد برای نمونه ،در

فارسی هنوز فللی با عنوان «اتاق جارد زدن» نداریمد این در حالی است که به بادر نگارنتدگان ،بته
دلی این ه برخی از فل یارها دارای عنصر برجسفه هسفند ،میتوان آنهتا را بته عنتوان قمتر عنصتر
برجسفه در ن ر گرفتد

16د شاهین کاشش را با دقت تمام داکسزدد

در مثال باال ،کاش دارای عنصر ملنائی زمینه استد فل «داکس زدن» فل مرکبی است که در آن

داکس عنصری برجسفه د در حال حرکت است د میتواند به عنوان قمر فل در ن تر گرففته شتودد
ن فهای که در این زمینه مورد توجه قرار گرفت ،این است که برای تا یتک قمتر حالتت د عنصتر

برجسفه باید به حالت عنصربرجسفه توجه کردد برای نمونه ،در فل «اتوزدن» قمر عنصربرجستفه بته

شمار میآید ،اما در فل «سرزدن» به ملنای ضربهزدن به توپ ،قمر با دجتود داشتفن عنصربرجستفه
بیشفر به سمت حالت مفمای میشودد سبب این است که در قمر فل ادل ،حالفی بته عنصربرجستفه

نداد ایم ،اما قمر فل ددم حالت گرففهاستد

 .1 .3 .4عنصربرجسته (قمر -محور)
در فل هایی مانند «شانه زدن» د «جارد زدن» که فل های مرکب هسفند ،میتوان قمر (فلت یتار) را
از نوس عنصربرجسفه به شمار آدردد در نمونههای باال ،به ترتیب «شانه» د «جارد» بته عنتوان «عنصتر

برجسفه» د «مو» د «حیاط» به عنوان زمینهای بر اینگونه افلال در ن ر گرففه متیشتوندد از فلت هتای

دیگر میتوان «شاخ زدن»« ،تیر زدن»« ،پارد کردن»« ،دزنه زدن»« ،اس ی کردن»« ،است یت کتردن»
د موارد مشابه را نام بردد

17د (قمر) → شانه زدن
↓

Comb
در فللتتی ماننتتد « »weight liftکتته در زبتتان انگلیستتی بتته ملنتای «دزنته زدن» استتت ،متتیتتتوان

« »weightرا از نوس عنصربرجسفه د قمر -محور فرض کردد

 .2 .3 .4عنصربرجسته (فعل -محور)
در زبان انگلیسی در فل هایی مانند « »combد « »ironعنصربرجستفه در فلت حرکفتی ادﻏتام شتد

استتتد بتترای نمونتته ،در فللتتی ماننتتد « ،»combعنصتتر برجستتفه (شتتانه) د در فللتتی ماننتتد «،»iron
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عنصربرجسفه (اتو) در فل ادﻏام شد استد در اینگونه افلال ،به ترتیب «مو» د «لباک» را متیتتوان

به عنوان زمینه به شمار آدردد نمونة زیر گویای این داقلیت است:

18. She swept the floor

در این مثال ،همانبور که مشاهد میشود فل « »sweepبته ملنتی «جتارد زدن» دارای عنصتر

برجسفه (جارد) د « »floorبه عنوان زمینته بته شتمار متیآیتدد فلت هتایی ماننتد «،»shoot« ،»shovel

« )polish( »wax« ،»buttد « »paddleاز این دسفهاندد

به بادر تالمی ( )Talmy, 2000b, p. 113در الگوی کلتی بترای بیتان حرکتت در زبتان کتادد،

ریشه فللی حرکت د جهت را مانند زبان اسپانیایی نشان میدهدد اسم انضمامی در شترایط محتددد

که هنوز هم آن شرایط مشخص نیسفند که چه هسفند ،میتواند عنصر برجسفه را نشان دهتدد ماننتد
نمونههای زیر:

[19. Yak-čah-yih nisah-ya-ʔah→[dahčahih tisáyʔah
Woods-edge-LOC house-be-TNS
’Literally: ‘At woods edge it-house-is.
”Loosely: “The house is at the edge of the woods.

 .3 .3 .4زمینه (قمر -محور)
فل هایی مانند «گ زدن» د «هوا کردن» میتوانند دارای قمر از نوس زمینه باشندد

19د تینا بادکنک را هواکرد (بادکنک :عنصر برجسفه)

در فل «هواکردن» ،هوا میتواند به عنوان قمر زمینه ،به شمار آیدد

 .4 .3 .4زمینه (فعل -محور)
افلال « »flyبه ملنای «هوا کردن» د « »goalبه ملنای «گ زدن» در زبتان انگلیستی متیتواننتد دارای
عناصر ملنائی زمینه باشند د از این جهت فل  -محور عم کنندد

در پایان ،دد زبان انگلیسی د فارسی با هم مقایسه شتد انتد کته در شت

درآمد اندد

هتای زیتر بته نمتایش
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جهت نامشخص (فل  -محور)
جهت نامشخص(قمر  -محور)
جهت مشخص (قمر  -فل محور)
جهت مشخص (فل  -محور)
جهت مشخص (قمر  -محور)
عنصر برجسفه (قمر  -محور)
زمینه (قمر  -محور)
حالت (فل  -محور)
حالت (قمر  -محور)

0.555

8.333

0

5

2.222
43.333

15.555

7.777
1.111

16.111

شکل :1پراکندگی عناصر معنائی بصورت قمر -محور /فعل -محور در زبان فارسی

جهت نامشخص (فل  -محور)
جهت مشخص (قمر -محور)
جهت مشخص (فل  -محور)
عنصربرجسفه (فل  -محور)
عنصربرجسفه (قمر  -محور)
زمینه ( فل  -محور)
حالت ( فل  -محور)
حالت (قمر  -محور)

6.666

1.111

13.333

10
6.666

60

1.111
1.111

شکل  :2پراکندگی عناصر معنائی بصورت قمر -محور /فعل -محور در زبان انگلیسی

 .5بحث و نتیجهگیری
در این مقاله ،از ن ریة تالمی ( )Talmy, 2000bدر پیوند با زبانهتای فلت  -محتور د قمتر -محتور
بهر گرففه شدد سپس تلداد  180فل حرکفی د به بور کلی 360 ،فل حرکفی در دد زبان فارسی
د انگلیسی بررسی شدندد یاففههای پژدهش ،نشان داد هر یتک از دد زبتان انگلیستی د فارستی ،در

پیوند با ن ریه تالمی ،مفاادا عم میکنندد عنصر ملنایی جهت در زبان فارسی به پتنج صتورا د
در زبان انگلیسی به سه صورا دجود داردد هر دد زبان دارای عناصر ملنایی جهت ،حالت ،عنصتر

برجسفه د زمینه هسفندد جهت نامشخص د مشخص در زبان فارسی د انگلیسی میتواند بته صتورا

قمر -محور د فل  -محور باشدد در زبان فارسی عناصر ملنایی در سه مورد به صورا فل  -محتور

د در زبان انگلیسی در پنج مورد به صورا فل  -محور قرار میگیرندد این امر نشاندهند گترایش
زبان انگلیسی به سمت فل  -محور بودن د تمای زبان فارسی به سمت قمر -محور بودن استد این
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مسئله ،به دیژ در عنصر ملنایی حالت در زبان انگلیسی مشاهد میشود که بر خال

زبان فارستی

فل  -محور عم میکند د درصد قاب توجهی از افلال را تش ی میدهدد در مورد عنصر ملنتایی
زمینه ،نیز در زبان انگلیسی بر خال

زبان فارسی آن را به صتورا فلت  -محتور مشتاهد کتردیمد

تمامی این موارد نشاندهندة تقسیمبندی دیژة هر زبان نسبت به ن ریه تالمی استد با توجه به ادعای

تالمی ( )Talmy, 2000bمبنی بر قمر -محور بودن زبان انگلیسی باید اشار نمود که در مقایسته بتا
زبان فارسی این زبان فل  -محورتر عم میکندد دلی آن هم این است که عناصر ملنتایی کته در

زبان فارسی به صورا قمر در کنار ریشه فللی میآیند ،در زبان انگلیسی بیشفر در خود ریشه فللی

بردز میکنندد بر پایة فرضیه ازکیا ( )Azkia, 2012, p. 5زبان فارسی در رد بندی زبانی یادشتد از

سوی تالمی در دسفة زبانهای فل  -محور جای میگیردد در این پژدهش ،تمای زبان فارسی بیشفر
د در مقایسه با زبان انگلیسی به سمت قمر  -محور بودن به اثبتاا رستیدد همچنتین نمتودار فرضتی

ازکیا در مورد سلسله مراتب قمرهای فل در زبان فارسی به صورا زیر ت ییر یافت کته بتا نمتودار
ترسیم شدة اد تاادا داردد قمر ﻏالب در زبان فارسی ،قمر حالت د در انگلیسی قمر جهتت استتد
به بور کلی ،در سایر عناصر ملنایی ،زبان فارسی بر خال
بودن گرایش داردد

زبان انگلیستی بته ستمت قمتر -محتور

سلستتله مراتتتب قمتترهتتای زبتتان فارستتی :حالددت > جهددت مشددخص> جهددت نامشددخص>
عنصربرجسته > زمینه

سلسله مراتب قمرهای زبان انگلیسی :جهت مشخص > حالت  /عنصربرجسته
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Abstract
In different languages, motion can be expressed through motion verbs that are
encoded differently in different languages. The aim of this research is to compare
the motion verbs in both Persian and English languages from the cognitive and
typological perspectives based on the theoretical framework of Talmy (2000b)
regarding the verb-framed and satellite-framed languages. He (Talmy, 2000b, p.
102) describes “satellite as the grammatical category of any constituent other than a
noun phrase or prepositional-phrase complement that is in a sister relation to the
verb root”. It can be a bound affix or a free word. According to Talmy, the following
can act as satellites in languages:
“1- English verb particles, 2- German separable and inseparable verb prefixes,
3- Latin or Russian verb prefixes, 4- Chinese verb complements, 5- Lahu non
head versatile verbs, 6- Caddo incorporated nouns, 6- Atsugewi polysynthetic
affixes around the verb root.”
Levin (1993) classified the verbs in terms of motion, measure, avoid, color,
communication, weather, etc. Ferez (2008) investigated the motion verbs in English
and Spanish languages. This comparison showed similarities and differences
between two languages. One of the similarities is that both languages have Path
verbs. He also found that both languages have more Walking verbs than Running or
Jumping verbs. One of the differences that was found was that path verb lexicon in
Spanish is larger in size than English. In Iran, Azkia (2012) investigated motion in
Persian language from the cognitive and typological approach. After collecting 435
motion verbs based on Talmy’s definition of motion events from “Sokhan” and
“Moin” dictionaries, she analyzed them based on congnitive and typological
framework. She also analayzed them under lexicalization pattern.
She found that in Persian language, 3 forms of satellites, namely “Figure”,
“Path” and “Ground”, can be located beside the verb. She also drew the following
diagram, while mentioning it is just a hypothesis and extensive research should be
done to confirm it (Azkia, 2012, p. 251):
Figure > Path > Ground
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Afrashi and Hemmati (2016), Nateghi (2012), and Mesgar khoyi (2013 & 2016)
have worked on motion verbs and motion events, too.
Based on sorted corpus of Azkia (2012), 180; and a total of 360 motion verbs
(Persian and English) were collected, checked and translated in the context of
sentence using bilingual and monolingual dictionaries (Oxford, Aryanpur and
Amid). Then, they were compared in terms of being verb-framed or satellite-framed,
classification of semantic elements and the dominant satellite. Our research involved
discussion and analysis of data collected about manner, path, ground and figure.
We divided path into 5 parts in Persian that involved:
1. Satellite-framed specified path, in this kind of path, the path shows the exact
path (e.g. so`ud kardan); 2- verb-framed specified path (e.g. afrāštan); 3verb-framed unspecified path (e.g. āvardan); 4- satellite-framed unspecified
path (e.g. tey kardan); and 5- satellite-verb-framed specified path (e.g. bar
afrāštan). Also, we divided path into 3 parts in English language that
involved:
2. Satellite-framed specified path (e.g. come out); 2- verb-framed specified path
(e.g. crash); and 3- verb-framed unspecified path (e.g. traverse). Manner in
Persian language is divided into two parts:
3. In satellite-framed verbs (e.g. pilipili kardan); 2- in verb-framed verbs (e.g.
šalidan). In English it has two forms too:
4. In satellite-framed verbs (e.g. overturn) and in verb-framed verbs (e.g.
dance). Figure and ground can be found in Persian language in the form of
satellite-framed:
5. Figure in verbs like “šāne zadan” and ground in verbs like “havā kardan”. In
English, figure can be seen in verbs like “weight lift” and “iron” in the form
of satellite-framed and verb-framed, respectively, and ground is seen in the
form of verb-framed in a verb like “fly”.
The prefixes and co-verbs mentioned here are examples of satellites in Persian
language:
1. bāz / bar (bāz gaštan / bar gaštan): back / opposite
2. boland (boland kardan): upward
3. xārej (xārej šodan): outside
4. dāxel (daxel šodan): inside
5. nazdik (nazdik šodan): near, front
6. vāred (vāred šodan): inside
The results showed that the Persian language, unlike English tends to be more
satellite-framed. Manner and path are the dominant satellites in the Persian and
English, respectively. Finally, the semantic elements of Persian language are more
satellite-framed than the English language. Each of these two languages has its own
special classification toward Talmy’s theory. We can draw the satellites hierarchical
diagram in both languages as follows:
Persian language:
Manner > Specified Path > Unspecified Path > Figure > Ground
English language:
Specified Path > Manner / Figure
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