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Spatial Encoding in Persian: The Expression of 

Motion Events by Persian Native Speakers 

Abstract 
Following Talmy’s classification of world languages in to two-category of verb-

framed (V-language) and satellite-framed (S-language) that distinguishes between 

languages in terms of their encoding patterns of motion events, there has been a lot 

of investigations on different lexicalization patterns of motion events across spoken 

languages over the past decades. This paper examines how Persian native speakers 

lexicalize motion events and what pattern of spatial encoding they follow. To this 

end, 25 Persian native speakers were asked to watch 12 short animated cartoons 

representing voluntary motion carried out in vertical and trajectory direction. After 

recording and transcribing of the participants’ utterances, the analysis of responses 

indicated that Persian speakers encode manner information mainly in other 

linguistic means, and they are more willing to describe path of motion in satellites. 

Based on this pattern of spatial encoding, Persian speakers follow a mixed typology 

to encode motion events and Persian is categorized in both S- framed and V-framed 

typologies. 

Keywords: Motion event, Language Typology, lexicalization pattern, 

Spatial encoding. 
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 حرکتي رویدادهای توصی : فارسي زبان در فضایي رمزگذاری
  زبانانفارسي توس 

   زهره خوروش
 اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه. انگلیسی زبان آموزش رشتۀ دکتری دانشجوی

 ایران. اصفهان(. خوراسگان)
  

 احمدرضا لطفی
 اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه. شناسیزبان و انگلیسی زبان آموزش استادیار

 ایران. اصفهان(. خوراسگان)

 چکیده 
 رمزگذاري الگوي اساس بر که تالمي توسط بنيادتابع و بنيادفعل مقولة دو به دنيا هايزبان بنديدسته از پس
 الگوهاي دربارۀ زیادي تحقيقات اخير، هايدهه طول در کند،مي متمایز یکدیگر از را هازبان حرکتي، وقایع
 رویدادهاي شدنواژگاني چگونگي رو پيشِ پژوهش. اس  شده انجام حرکتي وقایع کردنواژگاني متفاوت
 بررسي مورد را فضایي حاالت رمزگذاري براي آنها توسط شدهاستفاده الگوي و زبانانفارسي توسط حرکتي
 بيانگر که کوتاه، انيميشن 12 تماشاي از پس تا شد درخواس  زبانفارسي 25 از منظور، همين به. دهدمي قرار

 مشاهدات بودند، عمودي و مرزگذر افقي هايجه  در حيوان و انسان توسط شدهانجام اختياري حرکات
 نشان افراد این هايپاسخ تحليل کنندگان،شرک  جمالت سازيپياده و ضبط پي در. کنند توصيف را خود
 فعل ریشة به را دیگر زباني ابزارهاي غالباً حرک ، حال  به مربوط اطالعات بيان براي زبانان،فارسي که داد

 این اساس بر. کنند توصيف توابع قالب در را حرک  مسير که دارند تمایل همچنين آنها. دهندمي ترجيح
 یک از حرکتي، رویدادهاي توصيف براي زبانان،فارسي فضایي، حاالت رمزگذاري از آمدهدس به الگوي
 .داد قرار( بنيادتابع) و( بنيادفعل) مقوله دو هر در را فارسي زبان توانمي و کنندمي پيروي دوگانه الگوي

  .فضایی رمزگذاری شدن،واژگانی الگوی زبانی، شناسیگونه حرکتی، رویدادها: کلیدواژه

                                                           
 واحد اصفهان )خوراسگان( يدانشگاه آزاد  اسالم يسيآموزش زبان انگل ةرشت يدکترة حاضر بر گرفته از رسال ةمقال -

  اس .

  :نویسندۀ مسئولa.lotfi@khuisf.ac.ir 
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 مقدمه. 1
زیادي از  يهاجنبه. این مفهوم کنديمدر زندگي بشر بازي  ياعمدهنقش  1يمفهوم فضای

ي ابیمکان ،يابیجه تنها نه فضایي استفاده از زبان. دهديمقرار  ريتأثتح شناخ  انسان را 
سازي در مورد ، بلکه مفهومسازديم ریپذامکانرا  ایرؤیک  يهاصحنهکردن و حتي تداعي

. با توجه به (Levinson, 2003) دهديمزمان و حرک  را نيز تح  تأثير قرار 
و ناشي  ۀ شناخ از قو مستقل يادهیپداین مفهوم را  توانيمبودن مفهوم فضایي، شمولجهان

پي در (. Chomsky, 1965) مشترک اس  هاانسانة در هماز درک مستقيم دانس  که 
 ۀقو ي زبان فضایي وهاتفاوتارتباط ميان  يشناسزبان ۀبرخي از محققين در حوز ،همين باور

 .(Fodor, 1983) آورنديم شمار و یا سطحي به رممکنيغشناخ  بشر را 
ارتباط که  انددهيرسزبان به این نتيجه  يشناسروانتحقيقات مربوط به  ،از سوي دیگر

تگو در مفاهيم فضایي و نظام زبان انسان را قادر به گف ةحيطميان شناخ  انسان در متقابل 
 ،تحقيقاتي از این دس  .(Landau & Jackendoff, 1993) سازديممورد مفهوم فضایي 

 شناخ  و تفکر ۀقو برمختلف زبان  يهاگونه ثيرأیافتن ت يدر پ ،هازبانتنوع  رضمن تمرکز ب
رمزگذاري  ةدر حيط رگذاريتأث نياز محققي بسيار. در ميان شمار هستندنيز  هاانسان

 ،اس یادگيري زبان  يهاجنبه نیترياهیپاي که از ،رویدادهاي حرکتي و مفاهيم فضاي
هاي مختلف، به این زبان دربارۀ خود ۀاشاره کرد که با تحقيقات گسترد 2به تالمي توانيم

از  ،دادهاي حرکتيهنگام رمزگذاري روی، متفاوت جهان هايزبان حقيق  دس  یاف  که
 کردنيبندطبقهبراي (. وي Talmy, 1985; 2000) کنندينمالگوي یکساني تابعي  

حرکتي، دو مقوله را  ةشدن یک واقعبا توجه به الگوي انتخابي آنها براي واژگاني ،هازبان
ي تحقيق تالم طبق .شونديمشناخته  4«بنيادتابع و 3«بنيادفعل» هايزبان عنوانارائه داد که به

 :اس  ي زیراهیپاعنصر رویداد حرکتي شامل چهار یک  ، (25-26 :2000)
  .در یک رویدادموقعي  مکاني  حرک  یا يخودخودبهوجود  :5حرک الف( 

                                                           
1. spatial conception 

2. Talmy, L. 

3. verb framed 

4. satellite framed 

5. motion 
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و در یک موقعي  فضایي خاص  اس یک شيء فيزیکي که در حال حرک   :1پيکرب( 
 اس . نسب  به شيء دیگر قرار گرفته

 در حال حرک  یک شيء فيزیکي دیگر که حرک  و یا موقعي  مکاني شيء :2ج( زمينه
 . شوديمبه آن ارجاع داده 

 پيکر. شده توسطاشغال یا موقعي  مکان و جاشدهجابه مسير :3مسير حرک د( 

را به دو مقولة  هازبانکردن مسير حرک ، ، براساس چگونگي واژگاني(27: 2000) تالمي
مسير حرک   کهیي هستند هازبانبنياد هاي تابعزبان. کنديمبندي بنياد دستهبنياد و تابعفعل
و حال  حرک  را در ریشة فعل  کننديمة تابعي که متصل به فعل اس  بيان ليوسبهرا 

 بنياد،ي تابعهابنياد همچون انگليسي، که مانند دیگر زبان. یک زبان تابعکننديمرمزگذاري 

براي توصيف رویدادهاي حرکتي، حال   کنندۀ حال  نيز دارد،شمار زیادي از افعال بيان
 to»،)دویدن(« to run»، (خزیدن)« to crawl» :)مثال کنديمحرک  را در فعل واژگاني 

stroll »کردن()گردش، «to skip »)پریدن(، «to swim »)شناکردن(، «to rotate »
 کردن(()راهپيمایي« to march» ،دادن()تاب «to twirl» ،)چرخيدن(« to spin» ،کردن()دوران

ي ااضافهحروف  :)مثال کنديمو با استفاده از توابع اطالعات مربوط به مسير حرک  را بيان 
 ،)در امتداد(« across» ،سوي()به« to» ،)پایين(« down» ،)اطراف(« around» ،)باال(« up»مانند 

«in »))یي از رمزگذاري رویدادهاي حرکتي در زبان انگليسي هانمونهجمالت ریل  .)درون
 .دهنديمرا نشان 

دویدن  در حال او» 
«.سم  اتاق اس به  

the room in to running 1) He is 
 زمينه
 

 پيکر حال  مسير

سم  باالي کرم به»
«.درخ  خزید  

the tree up crawled 2) The worm 
 پيکر حال  مسير زمينه

 هايزباننيز از جمله  يو آلمان روسي، چيني ،التين هايزبان عالوه بر زبان انگليسي،
 روند. مي شمار به بنيادتابع

                                                           
1. figure 

2. ground 

3. path 
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 .رنديگيمقرار  بنيادفعل هايزبان ةدر مقول ،تالمي ةبر اساس نظری ،هازباندیگري از  ةدست
که اطالعات مربوط ياگونهبه ،کننديمرا در خود فعل بيان  حرک  ريمس هازباناین گروه از 

در برخي از افعال  ،براي مثال ،شونديمبه حرک  با اطالعات بيانگر مسير حرک  ادغام 
« to advance» مانند، شوديم رمزگذاريفعل  مسير حرک  در معناي، انگليسي
« to descend» ،کردن()ترک« to depart» ،)واردشدن(« to arrive» ،کردن()پيشروي
 ،)فرارکردن(« to escape» ،شدن()خارج« to exit»،)واردشدن(« to enter» ،آمدن()پایين
«to rise »)باالآمدن(، «to tumble » وخيزکردن(. )جس  

را با زبان  بنياد،تابعیک زبان  عنوانبه ،زبان انگليسي در ريمسبيان  تفاوت ریز يهامثال
 :دهنديمنشان  ،شوديم يتلق بنيادفعل زبانيکه سوي، فران

3) The  children  ran  out of  the classroom. [ از کالس بيرون دویدند هابچه ] 

4) Les enfants sont sortis de la classe en courant. 

The children exited the classroom, running [ دوانها از کالس خارج شدند دوانبچه ] 

مسير حرک  در قالب فعل بيان  ،ويفرانس مانند زبان بنيادفعل هايزباندر ي، طورکلبه
 ۀوارجملهنشود و یا خارج از  حال  حرک  ممکن اس  اصالً توصيف آنکهحال ،شوديم

مسير حرک   خالف زبان فرانسوي، زبان انگليسياصلي و در ساختارهاي فرعي بيان شود. بر
 هازبان. این تنوع بين کنديم فعل رمزگذاري ةحال  حرک  را در ریشرا غالباً در توابع و 

بلکه ابزارهاي زباني منتخب براي  ،شودينم کردن عناصر حرک  ختمگوي واژگانيتنها به ال
طور بهي حرک  هامؤلفه و سهول  بيان 1(يحرک  )جایگاه معنای يهامؤلفهتوصيف 

 هايزبان. هستند هازبانتنوع ميان  ۀکنندمنعکسنيز از دیگر عوامل  2(ي)چگال زمانهم
جمله نبوده و حال  را قادر به بيان حال  حرک  در قالب فعل موجود در یک شبه بنيادفعل

 .کننديمکلمات فرعي بيان  با استفاده از

                                                           
1. locus 

2. density 



 1400بهار و تابستان  |  13شماره  | 8سال |  علم زبان | 180

 

اضافه و  يهاعبارت، بدون استفاده از بنيادتابع هايزباندر  بنياد،فعل هايزبانبرخالف  
؛ (Slobin, 2003: 5) شوديمجملة اصلي بيان در شبهجداگانه، حال   ايجملهشبهیا 
مگر اینکه  ،دهندينمحساسيتي به حال  حرک  نشان  بنيادفعل هايزبانگویندگان  ،نیبنابرا
در  ،خودآگاهانه صورتبه ،حال  ایو توجه از رویداد حرکتي باشد قابل ياجنبهحال  
بنياد، فعل هايزبانحائز اهمي  تلقي شود. از ميان دیگر  ،دهديمکه حرک  رخ  ياصحنه
 زباني شناسيگونهبا توجه به . اسپانيایي، عربي، عبري و ژاپني اشاره کرد هايزبانتوان به مي

هاي زبان رمزگذاري رویدادهاي حرکتي، ة( در حيطبنيادتابعو  بنيادفعل) (2000) تالمي
. کننديمواژگاني  بنيادبنياد و تابعفعل متفاوتي الگوهاتفاده از جهان وقایع یکسان را با اس

به  و توجه خود را اندبودن زبان جستجو کردهرا در نسبيتفاوت از محققين عل  این  برخي
پيشنهاد شده بود، معطوف  1اوایل قرن بيستم توسط سپير و ورفکه در  ،تئوري نسبي  زبان

کلم به یک زبان خاص اساساً زندگي ت(، Whorf, 1956)نسبي  زبان  ةنظری بنا برد. نساخت
 و یا کنيمميدرواقع، هر زباني که به آن تکلم . آورديمتفاوتي را براي فرد به ارمغان رهني م
ما ، بلکه بخشي از تفکر فرد خود را داردمنحصربهي هايژگیوتنها ، نهميدهيمگوش  به آن
. رديگيمهمين زبان، شکل در چهارچوب  ،تصورات مافکرات و و همة ت دهديم شکل زين را

، بسته کننديمهاي مختلف تکلم ت بشري که به زبانمتفاوچنين دیدگاهي، جوامع  بر اساس
: 1956طبق نظریة ورف ) از تفکرات متفاوتي نيز برخوردار خواهند بود. ،به تفاوت زباني خود

هنگام انتخاب ابزارهاي زباني  ،عمدتاً منابع لغوي و دستوري هر زباني متکلمين خود را (241
ي زباني هانظام ، با بررسينی؛ بنابرادهديمدودی  قرار در مح ،مناسب براي بيان مفاهيم

 ةنظری ،اخير يهادههدر . زوایاي گوناگون تفکر ناشي از آنها را نيز شناخ  توانيممتفاوت، 
 ةنسخ 2«گفتار منظوربهتفکر »بوده اس . تئوري  شناسانروان موردتوجهبان همچنان نسبي  ز

 ,Slobinتکيه دارد )تأثير زبان بر تفکر بر که  روديمنسبي  زبان به شمار  ةدیگري از نظری

1996.)  
شدن رویدادهاي الگوي واژگاني از (، با استفاده2000؛ 1996؛ 1991؛ 1987اسلوبين )
، «گفتارمنظور تفکر به»فرضية کرد تا در قالب  ، تالش(2000)شده توسط تالمي حرکتي ارائه

                                                           
1. Sapir, E. & Whorf, B. L. 

2. Thinking for Speaking 
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 به آنکه قوۀ شناخ  افرادي را و در توصيف رویدادهاي حرکتي  هازبانارتباط ميان تنوع 
 توضيح دهد. کننديمتکلم  هازبان
با زمان و هم يزمان ريهاي متفاوت، بدون تأخزبان ندگانیمعتقد اس  که گو يو 

دسترس قابل يزبان يبر اساس ابزارها ،را يتيمربوط به هر موقع يهايژگیکردن، وصحب 
زبان،  کی در يدادیهر رو ۀشديواژگان يهايژگیکنند و ومي فيتوص، خود يبان مادرز

 ندگانیبدان معناس  که گو نی. ااس زبان  آن ندگانیگو يبرا يشتريب  يحائز اهم
از حرک  توجه  يمتفاوت يهابه جنبه یي،فضا ميمفاه فيهنگام توص ،هاي متفاوتزبان
 ،کسانیطور به ،متفاوت حرک  را يهاکنند جنبهکه به آن تکلم مي يزبان رایز ،کنندمي

 ندی، در فرا«گفتار منظوربهتفکر » ية(. طبق فرضSlobin, 1996) دندهيمورد توجه قرار نم
 زيدر مورد جهان را ن يبلکه طرز تفکر خاص ،زبان کیتنها زبان اول، کودکان نه يريادگی

 (. Slobin, 1996, 2003) رنديگيفرام
اس  که اگر  نیا «منظور گفتارتفکر به» يةفرض ياصل يزبان، ادعا  ينسب ةیمانند نظر

که به آن زبان  ياس ، افراد يزبان قابل رمزگذار کیدر  قيکامل و دق اتيبا جزئ يمفهوم
 ليآن را تحل يشتريب اتيو با جزئ دارند به آن مفهوم توجه ،طور مداومبه ،گویندسخن مي

که بدون  يویژه افکاربه ،تنگاتنگ با زبان دارند يافکار ما ارتباط از يبرخ ،نيکنند. همچنمي
 ,Slobin) شونديبه رهن متبادر م ،گرانیدر طول ارتباط برقرارکردن با د ي،زمان ريتأخ

توان آن را مي ترعیتر و سراس  که راح  نیا «يمفهوم قابل رمزگذار»(. منظور از 2006
 (. Slobin, 2006: 435کرد ) فيزبان خاص توص کیدر 
بسامد باالتر و  يکوتاه، مختصر، دارا يعبارت قابل رمزگذار کیبدان معناس  که  نیا
 :Slobin, 2003الگو اس  ) کیر موجود د يهانهیاز گز يکوچک ةاز مجموع يبخش

 exit the» نسب  به عبارت «ran out of the classroom» عبارت ،عنوان مثال(. به161

classroom» که شناخ   ياهینظر ةارائ يبرخوردار اس . برا يشتريب يذاررمزگ  ياز قابل
اس  که  نیاول ا ليدل :آورديم ليدو دل (1: 2003) ني، اسلوبدهديبه زبان ارتباط م را بشر

مانند تفکر،  يانتزاع يادهیپد دربارۀ قاتيدر تحق نيمحقق يرو شيپ يهايبا توجه به سخت
رهن اس . منظور از  يمحتوا براز تمرکز  تريمراتب واقعبه يفرایندهاي رهن هدف برتمرکز 
 يهاي الزم براهمان بخش ایجمله  کی دياس  که در طول تول یيندهایرهن فرا يندهایفرا

 قاتيتحق ياس  که در تمام نیدوم ا ليدل؛ دهنديزبان رخ م کی يدستور يسازمانده
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مورد اغماض قرار گرفته اس .  يزمان ريزبان، استفاده از زبان بدون تأخ  يمربوط به نسب
ا زبان سازي بمفهوم ع يطب بارۀدر يتوجهقابل قیحقا يحاو ،حال  نیدر ا ،استفاده از زبان
 قرار نگرفته اس .  توجهحال مورد اس  که تابه
کامل اس  که  يزبان زمان  ينسب دربارۀ قياشاره دارد که تحق  يواقع نیا هب نياسلوب

 ميمورد توجه قرار ده زيرا ن يزمان ريگفتن بدون تأخزمان با سخنهم يفرایندهاي شناخت
(Slobin, 2003: 1طبق فرض .)شدنلیهنگام تبد ،رهن ي، محتوا«گفتارمنظور تفکر به» ية 

 يالگو ،گفتنو هنگام سخن رديگيبه خود م يشکل خاص ي،زبان يهابه عبارت
 :Slobin, 1987) کنديم ليرهن تحم يرا به محتوا يزبان شکل خاص کیشدن يواژگان
435 .) 

 :کرد خالصه چنين توانيماز تحقيقات اسلوبين را  آمدهدس به نتایج
 بنيادو تابع بنيادهاي فعلبراي گویندگان زبان« گفتارمنظور تفکر به»ي ناشي از هاعادتل 1

 متفاوت هستند.

تح   و تصورکردنشانسپردن آنها  خاطربهل چگونگي توجه به وقایع بدون تأخير زماني، 2
 .قرار دارنددر مورد وقایع « منظور گفتارتفکر به»ي ناشي از هاعادت ريتأث

دیدگاه  از تفاوتتالمي، تصویر جامعي  یةدر پرتو نظر ،ايدن هايزبان ةسیمقا وبررسي 
  .دهديمنسب  به وقایع حرکتي ارائه  هازبانگویندگان این 

 پژوهش ۀپیشین. 2

شده توسط تالمي براي در کنار چهارچوب ارائه ،اسلوبين «گفتار منظوربهتفکر » ةيفرض
در هر  ،ميان فرم و معنا مندنظامکه چگونه ارتباط  دهديمنشان  ها،زبانکردن  بنديدسته
براي حمای  از این ادعا،  ،بسياري از محققين .اس زبان از وقایع  آننوع تعبير  انگريب ،زبان

 مند،نظامطور به( که 2004)اسلوبين از جمله . اندکرده يآورجمعشواهد زباني متفاوتي را 
 زبان 21در  ،شدهکنترلگویي روای ستفاده از روش با ا ،رابيان وقایع حرکتي چگونگي 

ترجيح  وي،مانند فرانس بنياد،فعل هايزبانبررسي کرد و به این نتيجه رسيد که گویندگان 
ه کدرحاليحال  بپردازند.  بارۀمسير را در فعل بيان کنند و به جزئيات کمي در دهنديم

که  ،حال  را کنندۀبيانانواع زیادي از افعال  ،مانند انگليسي بنياد،تابع هايزبانگویندگان 
 .کننديم، براي بيان مسير حرک  استفاده اندشدهغالباً با یک و یا بيش از یک تابع ترکيب 
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حاوي  يهاشنيمياندرخواس  کرد  کنندگانشرک از طي آزموني،  ،(2011) 1هيکمان 
در زبان انگليسي  را وي جمالت فضایي کودکان وقایع حرکتي سبب دار را توصيف کنند.

توسط  نظر از زبان، جمالت توليدشدهصرفبا هم مقایسه کرد. نتایج نشان داد که  ينيو چ
بار معنایي کمتري داشته که بيانگر  ،در مقایسه با جمالت بزرگساالن ،کودکان
 .اس شناختي کلي در سنين پایين رشد  يها یمحدود
در زبان انگليسي، اسلوبين و کننده حال  حرک  توصيف فعل 115 مطالعه دربارۀبا  

 افعال در زبان فرانسوي وجود دارد معادل براي این 79دریافتند که تنها محققين دیگر 
(Slobin, 2003; Jovanović & Kentfield, 1998.) 

که چگالي  دهديمدار نشان حرک  سبب ( دربارۀ2006) 2هيکمان و هندریکس تحقيق 
بيش از  ،سنين ةدر هم زبانان،انگليسي يهاگفتهشده در یا همان ميزان اطالعات فضایي بيان

و چگالي اطالعات فضایي در  اس زبانان ويفرانس هايدر گفته چگالي اطالعات فضایي
طور ين مشابه، بهدر سن زبانانانگليسينسب  به  ،ساله7تا  6 زبانانيفرانسو يهاگفته
. شواهد حاکي از آن اس  که کودکان، در مراحل اولية زندگي، ابدیيميري افزایش چشمگ

از زباني  نظرصرف( و Mandler, 1998) ي دربارۀ مفاهيم فضایي دارنداگستردهاطالعات 
ي را طي مسير پيشرف  مشابه ،فضایي ة، هنگام یادگيري حروف اضافکننديمکه به آن تکلم 

 .(Johnson & Slobin, 1979) کننديم
، هازبانيآلمان نشان داد که (2012) 3رویدادهاي حرکتي، تحقيق هار با توجه به بار نحوي

بدون  ،بدین معنا که حال  و مسير حرک  را ؛کننديمتبعي   «بنيادتابع» ، از الگويوضوشبه
اساساً  نيز زبانانفرانسه .کننديمجمله بيان ، در یک تکموردنظرسن و کلمات  درنظرگرفتن

فعل  ةبه رمزگذاري حال  در ریش و کمترکنند را در ریشة فعل رمزگذاري مي حرک  ريمس
 .دهنديمو یا ابزارهاي زباني دیگر گرایش نشان 
که  اندشده، محققين متوجه «گفتار منظوربهتفکر » در تحقيقات دیگري براي اثبات نظریة

دارد  هاآننزدیکي با زبان مادري ط ، ارتباکردنصحب افراد هنگام  اشارۀحرکات 
(Brown & Chen, 2013; McNeill, 2000; Ozcaliskan et al., 2016)به این ؛ 
تفاوت یک واقعه م يهاجنبه بر کردن،صحب هنگام  ،افراد، متفاوت هايزبانکه در ا معن

                                                           
1. Hickmann, M. 

2. Hendriks, H. 

3. Harr, A. K. 



 1400بهار و تابستان  |  13شماره  | 8سال |  علم زبان | 184

 

فاده دریافتند که است ،طي انجام تحقيقي ،(2016) اوزکاليسکان و همکارانش .کننديمتمرکز 
منحصر  حرکتي يدادهایروبه توصيف  ،تنها ،هاي متفاوتزبانمتفاوت در  اشارۀاز حرکات 

 .شوديم
اسپانيایي و  هايزباناي که در حرکات اشاره دربارۀدر پژوهشي ، (2000) نيلمک
 ،کننديم استفاده ،حرکتي يدادهایروتوصيف  با زمانهم اگاه،خودناطور افراد به ،انگليسي

از حرکات  ،(ندیگويمسخن  بنيادفعلکه به یک زبان ها )زبانبه این نتيجه رسيد که اسپانيایي
خود  يهافيتوصابزاري براي تکميل اطالعات مربوط به حال  حرک  در  عنوانبهاشاره 
عالوه ، (ندیگويمسخن  بنيادتابع)که به یک زبان  هازبانآنکه انگليسي حال ،کننديماستفاده 

تعدیل  منظوربهاز حرکات اشاره نيز  ،بر استفاده از افعال متنوع براي توصيف حال  حرک 
 .برنديممعني حال  حرک  بهره 

 ،زبان چيني دربارۀطي تحقيقي ، (2004) اسلوبين ةینظربا استناد به  ،(2008) 1گوو چن 
که در هر  یيالگوهااز  ،ضایيحاالت ف رمزگذاريبراي  ،زبانانکه چيني ندبه این نتيجه رسيد

 اسلوبين ةینظرو با استناد به  کننديمبنياد رایج هستند استفاده تابعو  بنيادفعلزباني  ةدو مقول
 .آورنديمبنياد به شمار هموار هايزبان ةرا در مقول زبان چيني ،(2004)

افرادي  ند،احرکتي که شامل عبورکردن از یک مرز فضایي يدادهایروهنگام توصيف 
 ،جمله استفاده کنندشبه از چند دهنديمترجيح  ندیگويمسخن  بنيادفعل هايزبانکه به 
 ، افراد تنها از یکروديمبنياد به شمار زبان تابع که یک ،در زبان انگليسي کهدرحالي
  .(Slobin & Hoiting, 1994) کننديمجمله استفاده شبه

 هازبانو یوناني ندیگويمسخن  بنيادتابعبه یک زبان  که هازبانانگليسي در یک آزمایش،
کردند.  ا مشاهده و توصيفر گویند چندین رویدادحرکتيبنياد سخن ميبه زباني فعل که

گيري )مسير و حرک ( اندازه متفاوت حرک  ياجزا بهشدن افراد ميزان خيره ،پس از آن
 کننديمحال  حرک  توجه  به هازبانپيش از یوناني هازبانشد. نتایج نشان داد که انگليسي

 .(Papafragou et al., 2008) کننديمير حرک  توجه بيشتر به مس هازبانو یوناني
در اوایل  ،( نشان داد که توصيفات فضایي کودکان2001) 2نتایج تحقيق بوورمن و چوي

 شانيمادرشباه  زیادي به توصيف همان مفاهيم توسط بزرگساالن در زبان  ،سالگي 3

                                                           
1. Chen, L., & Guo, J. 

2. Bowerman, M., & Choi, S. 



 185 | خوروش و لطفی

 هايزباندر  ،سن آنهاشده توسط کودکان همآنکه توصيف مفاهيم فضایي ارائهحال ،دارد
 .متفاوت اس  هاآن با ،دیگر
دار توسط حرکتي سبب يدادهایرو، پس از توصيف ياکرهي دربارۀ زبان امطالعهدر 
و  بنيادفعلزباني  ةهر دو مقول يهايژگیوداراي  ايکرهمشخص شد که زبان  ها،بانزايکره
( گزارش داد که زبان یوناني 2011) 1سرلي .(Bowerman,  Choi &1991) اس  بنيادتابع

 در قالبحال  یا مسير در قالب فعل + مسير ) کنديمتابعي   «بنيادتابع»عمدتاً از الگوي 
دليل استفاده از پيشوند و ساختارهایي که ابتدا حال  را بيان ابزارهاي زباني دیگر( و به

 شبيه اس . «بنيادتابع» هايزبان، بيشتر به کننديم
از  %25بيانگر مسير و  يهافعلاز  %70زبانان وي( نيز دریاف  که فرانس2013) 2برتله
 به دس قورباغه  ةطي آزمون بازگویي قص ،تایج. این نکننديمبيانگر حال  استفاده  يهافعل

 و همکاران . اخوانکنديمرا تأیيد  بنيادفعل هايزبانبه  ويداشتن زبان فرانسآمد که تعلق
حرکتي متمرکز بر  ةواقع 20 کهيدرحال ،را زبانانفارسي ۀ( جمالت و حرکات اشار2017)

کرد که جمالت گيري وي نتيجهد. قرار دابررسي مورد  ،کردنديمحال  و مسير را توصيف 
 .هستندمسير و حال   شامل هر دو عنصر حرکتي زبانانفارسي
از  زبانانانگليسيو  زبانانفارسيبين توصيف  ياسهیمقاطي یک تحليل  ،(2011) فيض

با استفاده از روش بازگویي قصه بر اساس دو فيلم کوتاه، دریاف  که زبان  ،وقایع حرکتي
 هايزباندر بيان حال ، مانند و  اس  بنيادتابع هايزبانشبيه  ،مسير حرک  در بيان ،فارسي
 اس . بنيادفعل

 ةدر حيط یيهندواروپا هايزبان يترازمان پس از بررسي تحوالت ،(2014) 3ورکرک
 بنيادفعلزباني  ةهر دو مقول يهايژگیوادعا کرد که فارسي شامل  ،رمزگذاري وقایع حرکتي

 .اس  بنيادتابعو 
، با استفاده از يدبستانشيپپس از تحليل جمالت کودکان  ،(2015) نيبحقو  پشتوان

براي  ،کودکان نيز مانند بزرگساالن که افتندیدر ،کوتاه حاوي حال  و مسير يهاشنيميان
حال   ؛کننديماز افعال و یا افعال به همراه حروف اضافه استفاده  ،بيان تغيير جهات عمودي

                                                           
1. Soroli, E. 

2. Berthele, R. 

3. Verkerk, A. 
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قرار  بنيادفعل هايزبان ةزبان فارسي در مقول ،درنتيجه .شديمفعل بيان  ةدر ریشحرک  نيز 
 .رديگيم

خواندن و  هايبخشدر جمالت  ،الگوهاي رمزگذاري وقایع حرکتي را (2016اسکاني )
بررسي  ،شونديمدرک مطلب کتب درسي انگليسي که در مدارس راهنمایي ایران تدریس 

 وقایع حرکتي را به حداقل جزئيات مربوط به هاکتابن و گزارش کرد که جمالت ای

 .دهندينمو تصویر کاملي را از این وقایع ارائه  اندرسانده
 شناسيگونهدر جه  ارزیابي جایگاه زبان فارسي در  چندانيتحقيقات  ،اخير يهادههدر 

 کالم در تحقيقات ليوتحلهیتجزرویکردهاي پژوهشي مبتني بر  و از نشدهزباني تالمي انجام 
هدف از پژوهش  ،پي تحقيقات فوقدر  ،نی؛ بنابرازبان فارسي کمتر استفاده شده اس  دربارۀ

 :اس حاضر پاسخ به پرسش زیر 
از چه الگوي رمزگذاري فضایي براي توصيف اجزاء یک رویداد  زبانانفارسي

 ؟کننديمحرکتي استفاده 

 پژوهشروش . 3

سال سن داشتند در این تحقيق شرک   23تا  16 نيبي که انانزبفارسينفره از  25یک گروه 
اول یک آموزشگاه خصوصي زبان در  ةکه در پای يآموزانزبانکردند. این افراد از ميان 

کنندگان اس  که جنسي  شرک  رکرانی. شاکرده بودند، انتخاب شدند نامثب اصفهان 
 نداش . آنهانقشي در انتخاب 
استفاده شد. با استفاده از یک تمرین مبتني پرسش تحقيق، از طرش توصيفي براي پاسخ به 

توسط افراد فوق مورد مقایسه قرار گرف .  توصيف وقایع حرکتي ۀبر توليد جمالت، نحو
نشانگر حرکات اختياري  هرکدامکه  شديمانيميشن کوتاه رنگي  12ابزار تحقيق شامل 

 نیيو پاانيميشن حاوي حرکات عمودي رو به باال  6د. شده توسط انسان و یا حيوان بودنانجام
حاالت حرک   ،مورد 2و در هر  شدنديمانيميشن دیگر حرکات در عرض را شامل  6و 

این تصاویر به  دادننشان(. براي Hickmann et al., 2009متفاوت بودند )
 اینچ استفاده شد. 4/15 ةصفح با تاپلپاز یک  کنندگان،شرک 
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 یي از حرکت در عرض و حرکت رو به باال هاثالم. 1شکل 

  

 سازيپياده کنندگانشرک کردن رویدادهاي حرکتي توسط ي مربوط به واژگانيهاداده
مورد بررسي  ،مانند اطالعات معنایي، نقش دستوري و نوع جمله ،مختلف يهاجنبهشد و از 

شده در هر گفته(، ناز نظر چگالي اطالعات )ميزان اطالعات بيا ،همچنين ،هادادهقرار گرف . 
 ایو ، جایگاه معنایي )افعال (گفتمان ياجزا ةحال  و مسير حرک  در هم) تمرکز معنایي

 آزموننتایج با استفاده از  تحليل شدند. ،(هستندابزارهاي زباني دیگر که بيانگر حال  و مسير 
 شدند. محاسبهدر قالب درصد  1کاي

و در 2تمرکز() کنندگاني شرک هاپاسخشده در ادهاولين تحليل، اطالعات معنایي استف
. کنديمآنها )چگالي( را بررسي  يهاپاسخشده در حرکتي گنجانده يتعداد اجزا ،آنپي 
که بر حال ، مسير  شدنديمشده در این تحقيق منجر به توليد جمالتي استفاده يهاشنيميان

 تمرکز داشتند. زمان،همطور به ،و یا هر دو
و هنگام  2عدد  ،هاپاسخبراي تحليل چگالي، در صورت استفاده از حال  و مسير در 

در صورت عدم استفاده از هر دوي  و 1ي حال  یا مسير، عدد هامؤلفهاز استفاده از یکي 
عات مورد جایگاه اطال ،دوم لي. در تحلدهي به جمالت استفاده شدعدد صفر براي نمره ،آنها

شده براي رمزگذاري اطالعات ین معنا که نوع ابزار زباني استفادهه اب ؛بررسي قرار گرف 
 فضایي در جمالت بررسي شد.

 
 

                                                           
1. Chi 

2. focus 
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 هاافته. ی4
کنندگان از حداقل چگالي برخوردار بودند. درصد پایيني جمالت توليدشده توسط شرک 

هرگاه هر %(.  8.6 :2چگالي ) بودند و مسير حرک  ة حال مؤلف هر دوحاوي  هاگفتهاز تک
کردن زبانان، بيشتر براي واژگانيفارسي ،شدنديمبيان  هاگفتهدو عنصر حال  و مسير در 

ي توليدشده از چگالي پایيني برخوردار هاگفتهحال ، متکي به قيد و حروف اضافه بودند. 
 .(%54.4 :1 )چگالي بودند. در بيشتر موارد، یک عنصر حرکتي در یک گفته رمزگذاري شد

 .(p< 0.05) شد اطالعات مربوط به حال  کمتر از مسير توصيف

 کنندگان حرکت در جمالت شرکت یهامؤلفه. چگالي 1جدول   

 
  زبانانفارسی

χ2 df Sig. 
  درصد فراوانی

  54.4 435 حالت یا مسیر

  8.6 69 حالت و مسیر /020 4 11.717

  37.0 296 کدامهیچ

     100.0 800 هاکل گفته

 کنندگان ی شرکتهاپاسخی حرکت در هامؤلفه. چگالي 2شکل       
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کنندگان، رمزگذاري اجزاي حرک  ي شرک هاگفته با توجه به جایگاه اطالعات
)حال ، مسير( در ریشة فعل و ابزارهاي زباني دیگر، مانند قيد، حروف اضافه، پيشوند و 

شده در فعل و یا ابزارهاي ( انواع اطالعات بيان3تجزیه قرار گرفتند. شکل )حروف، مورد 
 (. p< 001) دهديم را نشان کنندگانزباني دیگر توسط شرک 

 کنندگان برای بیان اطالعات فضایيشده توسط شرکتابزارهای زباني استفاده .2جدول   

 
 میزان کل فعل ابزارهای زبانی دیگر

χ2 df Sig. 
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 < /001 1 37.000 100.0 148 25.0 37 75.0 111 حالت
 < /001 1 314.573 100.0 342 2.0 7 98.0 335 مسیر

 ---- --- --- 0.0 0 0.0 0 0.0 0 حالت و مسیر

 ---- --- --- 100.0 537 100.0 537 0.0 0 کدامهیچ

 ی حرکت     هامؤلفهسازی شده برای مفهوماستفاده. ابزارهای زباني 3شکل 

 

 يهايژگیودر این پژوهش  کنندهشرک  زبانانآمده، فارسيدس به يهادادهبر اساس 
. براي رمزگذاري نشان دادندخود  يهاپاسخرا در  بنيادتابعو  بنيادفعلهر دو گروه زباني 
 ،(%75) استفاده شدابزارهاي زباني دیگر  از شتريب ،(25%) ریشة فعل حال ، در مقایسه با
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کردن وقایع حرکتي . براي واژگانينيس رایج  بنيادتابع هايزبانکه در اي ویژگي
آمدن،  :بيشتر افعال حرکتي دیگر را )مثال کنندگانشرک ، هاشنيمياندر  شدهدادهنشان

زمان، به کار برده همطور هب ،براي رمزگذاري حال  و مسير ياواژهرفتن( به کار بردند. هيچ 
 آنکهحال ،فعل اصلي بيان شد باطالعات مربوط به حال  در قال ،موارد(. در برخي %0نشد )
و  (الف 5)مانند مثال  ؛حال  استفاده کردندسبک براي توصيف  از فعل غالباً زبانانفارسي
 (:ب 5)

 دوید. توي   جنگل یک پسر       (الف 5
 حال  زمينه پيکر 
 Figure Ground Manner 

 ليز خورد. روي  دریاچة یخزده یک مرد       ب( 5
 حال  زمينه پيکر 
 Figure Ground Manner 

را با  ، حال نشان داده شده (7)و  (6)که در مثال  طورهمان ،در برخي موارد دیگر 
 :کردند ي اضافه توصيفهاعبارته از قيد و استفاد

 یواشیواش رف  باال. از درخ  یک خرس     (6
 حال   پيکر 
 Figure  Manner 

    

7)  از روي ریل قطار عبور کرد. با  دوچرخه یک دختر     
 زمينه حال  پيکر 
 Figure Manner Ground 

اساساً مسير حرک  را در قالب ابزارهاي زباني  کنندگانشرک ، بنيادتابع هايمانند زبان
 (8)کردند. مثال  واژگاني ،شديمفعلي  يهاشونديو پ حروف اضافه(، که شامل %98دیگر )
 :کننديمین پدیده اشاره به ا (9)و 
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8)  آنطرف خيابان. رف  یک بچه     
 پيکر 

 
 مسير

 
 

Figure 
 

Path 

9  )  برداش . پنير رو موشه  
 پيکر 

 
 مسير

 Figure 
 

Path 

 
( براي %2) زبانان کمتر از فعل اصليفارسي، نشان داده شده (10)در مثال  طور کههمان 

 :کننديمرمزگذاري اطالعات مربوط به مسير استفاده 

10  )  پایين. از النه   افتاد تخم پرنده     
 مسير مسير پيکر 
 Figure Path Path 

 گیرینتیجهبحث و . 5
 زبانانفارسي هايگفتهدر شده الگوي استفاده نشان داد کهاز این پژوهش  آمدهدس بهنتایج 

ما شاهد الگوي  ،درواقع ؛طور کامل مطابق  نداردبه بنيادتابعو  بنيادفعل هايزبانبا الگوي 
 يهامثال. با توجه به کرديمزباني را منعکس  ةهر دو گون يهايژگیوبودیم که  يادوگانه

ز فعل براي بيان مسير ا ندرتبهدر این مطالعه  زبانانفارسي کنندگان،شرک رکرشده توسط 
گنجاندند فعل  ةریش ت کمتري را دربارۀ حال  حرک  در%( و اطالعا 2استفاده کردند )

. از سوي اس  ويمانند زبان فرانس بنيادفعل هاي( که این، خود، یک ویژگي بارز زبان25%)
 الگوي ( که شبيه%98) نشان دادنددیگر، آنها نسب  به رمزگذاري مسير در توابع نيز گرایش 

ي هاداده از ياخالصه (3) . جدولاس انگليسي  زبان مانند بنيادتابع هايزبانشدن واژگاني
 :دهديمتحقيق را نمایش 

 



 1400بهار و تابستان  |  13شماره  | 8سال |  علم زبان | 192

 

 کنندگانی شرکتهاگفته. الگوی رمزگذاری حاالت فضایي در 3جدول 
 فعل ابزارهای زبانی دیگر فعل

کدامهیچ  حالت مسیر حالت و مسیر 
و حالت 
 مسیر

 حالت مسیر

537 (% 0)0  (% 98)335  (% 75 )111  (% 0)0  (% 2 )7  (% 25)37  

معموالً  هازباني امقولهي هايبندطبقه(، 118 :1994) و اسلوبين 1بنا به گفتة برمان
، در حيطة هازباني مطلق بين دو زبان؛ مرز ميان هاتفاوتهستند و نه  هاشیگرا انگريب

کردن رویدادهاي و هر زبان ممکن اس  از الگوي واژگانيرمزگذاري فضایي مطلق نيس  
 نيز پيروي کند. نشدهي بندطبقهحرکتي مقولة زباني که در آن 

بنياد و هاي فعلتبعي  از یک الگوي خاص براي توصيف حال  حرک  در زبان
کمبود نسبي کلمات . ة این الگو دانس واسطبهسهول  رمزگذاري  توانيمبنياد را تابع

بنياد، در مقایسه با تعداد زیاد این کلمات هاي فعلمربوط به توصيف حال  حرک  در زبان
بنياد، جایگاه فعل توسط مسير هاي فعلبنياد، به این دليل اس  که در زبانهاي تابعدر زبان

يب با کلمة بنياد، همين جایگاه براي ترکهاي تابعکه در زبانحرک  اشغال شده، درحالي
(؛ بنابراین، برخالف Slobin, 2000اس  )کنندۀ حال  حرک  در دسترس توصيف
ي جداگانه براي بيان حال  اجملهبنيا،د که به یک عبارت اضافه در قالب شبههاي فعلزبان

. در کننديم، حال  حرک  را رمزگذاري سهول بهبنياد، هاي تابعحرک  نياز دارند، زبان
بنياد، این عنصر معنایي در هاي تابعح  و سریع حال  حرک  در زباناثر بيان را

 ,Slobin) رديگيمبيشتر مورد توجه قرار  هازبانرمزگذاري رویدادهاي حرکتي در این 

2003: 5.) 
بنياد، تعداد زیادي از افعال هاي تابعبه دليل همين توجه ویژه به حال  حرک  در زبان

هاي . از سوي دیگر افرادي که به زبانشونديمیاف   هازبانکننده حال  در این توصيف
توجه چنداني به حال  حرک  نشان نداده و زماني حال  را در  ندیگويمبنياد سخن فعل

و  برجستهکه این جنبه از حرک  آشکارا  کننديمتوصيف خود از رویداد حرکتي مطرش 
بنياد از افعال کمتري براي هاي فعلحائز اهمي  قلمداد شود و به همين دليل اس  که زبان

                                                           
1. Berman, R.  
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 زينرو  پيش قيدر تحق(. Slobin, 2003) توصيف حال  حرک  برخوردار هستند
 زیادي به حال  حرک  نکرده و بيشتر مسير را رمزگذاري کردند. توجه کنندگانشرک 

(، Slobin, 2004هموار بنياد ) هايزبان، به نام اهزبانبندي دیگري از در دسته
بنياد بنياد و تابعي هر دو گروه زباني فعلهايژگیوکه داراي  شونديمیي گنجانده هازبان
هموار بنياد مسير و حال  حرک  را، با استفاده از عناصر همواري که  هايزبان هستند.

در تحقيق پيش  آمدهدس بهاس نتایج . براسکننديم، توصيف هستندداراي اهمي  یکسان  
 .رديگيمهاي هموار بنياد قرار زبان فارسي نيز در مقولة زبان، رو

به عوامل  توانيمکنندگان را ي شرک هاپاسخدرصد باالي افعال حرکتي دیگر در 
شناسي زباني، مانند ترجيحات فرهنگي، نسب  داد. نتایج حاصل از این به گونه روابستهيغ

(که ادعا کردند زبان فارسي از یک 2014( و ورکرک )2011) ي فيضهاافتهتحقيق با ی
 الگوي ترکيبي براي رمزگذاري فضایي برخوردار اس  نيز مطابق  داش .

؛ بنابراین، براي پردازديماژگان این تحقيق به راهکارهاي رمزگذاري فضایي در سطح و
 شوديم، توصيه هازبانشناختي وسع  بخشيدن به دیدگاه خود دربارۀ پارامترهاي گونه

ي هادادهي مانند منظورشناسي و قواعد نحوي را نيز به روش تحليل تريکلي هايژگیو
 خود اضافه کنيم.

، ازجمله تحقيق «ر گفتارمنظوتفکر به»نظریة  در چهارچوبشده اکثر تحقيقات انجام
و  شودينمتئوري تنها به گفتار منحصر  این آنکهحال، اندپرداختهحاضر، به زبان گفتاري 

 کردن،، مانند نوشتن و ترجمههستندي زباني دیگري را نيز که شامل توليد گفتار ها يفعال
مانند  ،هستندي زباني که مستلزم دریاف  زبان ها يفعالهمچنين، . رديگيبرم در

اند يبررسقابل« منظور گفتارتفکر به» و خواندن، در چهارچوب تئوري کردنگوش
(Slobin, 2000; 2003; 2004.) 

نشانگر مشکالتي باشد که به  توانديمیادگيري زبان دوم، نتایج این تحقيق  بادررابطه
کردن حاالت فضایي، پيش روي ة واژگانيطيحدر  هازبانشناختي ي گونههاتفاوتدليل 
 نیبا چند، الزم به رکر اس  که تحقيقات بيشتري، همراه انی. در پاقرار دارد آموزانزبان

نوري  مانند به، تربزرگي هااسيدر مقي متنوع ريگاندازهدیدگاه تئوریک و ابزارهاي 
تابند کتي، ميزۀ رمزگذاري وقایع حردر حوویژه شناسي زبان، بههستند که بر مسئلة گونه

 . دهنديمي در این زمينه در اختيار ما قرار ترقيدقو اطالعات 
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