
  
  
  

  
  
  

 شناختي حركت پنداري در زبان فارسي: رويكرد 
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 فرهنگستان زبان و ادب فارسي

 

 چكيده

سازيِ حركت در ذهن، آن را  هاي بشر است و انسان با شبيه ترين تجربه حركت يكي از بنيادي

دهد. اين  ميگونه حركتي در آنها وجود ندارد، تسري  واقع هيچ هاي ديگري، كه به به حوزه

شود و كاربرانِ زبان، عناصر و اجزاي حركت  سازي و تعميم در زبان نيز منعكس مي شبيه

برند. اين مقاله بر نوع خاصي از حركت  كار مي حقيقي را براي توصيف حركت مجازي نيز به

 مجازي، با عنوانِ حركت  شود  هايي اطالق مي پنداري به موقعيت پنداري، متمركز است. حركت

لحاظ مكاني ثابت، با فعل حركتي توصيف   كه در آنها وضعيت يك موجوديت ايستا، و به

ِ پنداري بر پاية دادههاي زبان فارسي است.  شود. هدف اين مقاله، بررسي و تحليل حركت مي

جمله را بر اساس معيارهايي كه براي اجزاي حركت  1750اي متشكل از  براي اين منظور پيكره

جمله را،  42ي، از سوي پژوهشگرانِ شناختي، تعريف شده است، گردآوري و از بين آنها پندار 

دهد كه در  ها نشان مي  ِ پنداري دارند، بررسي و تحليل كرديم. نتايج بررسي كه ساخت حركت

 حركت ساخت اجزاي مختلف پنداري، مانند پيكرنما و فعل حركتي، تابع  زبان فارسي رخداد

اي معنايي و سبكي است. به اين ترتيب كه در فارسي اغلب از پيكرنماهايي كه ه محدوديت

ها نيز از نوع  كاررفته در اين ساخت هاي حركتيِ به شود. فعل طول افقي دارند استفاده مي

 كنند. مي  هايي هستند كه مسير حركت را واژگاني فعل

 نما. پنداري، فعل حركتي، پيكرنما، زمينه سازيِ ذهني، حركت شبيه ها: كليدواژه
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 مقدمه - 1

1حركت پنداري
)) 1996، 5(ماتسوموتو 4) يا حركت ذهني1987، 3(النگاكر 2(نيز حركت انتزاعي 

روند، كه  كار مي هايي به براي پديده 6هاي حركتي شود كه در آنها فعل هايي اطالق مي به موقعيت

 هاي زير توجه كنيد: ). براي نمونه به جمله2000، 7در حقيقت امكان حركت ندارند (تالمي

 . ديشب با علي به سينما رفتيم.1

 رود. . اين خيابان به ميدان وليعصر مي2

)، 2ر مثال ()، حركت فيزيكي و واقعي و نوعي تغيير مكان رخ داده است، اما د1در مثال (

)، تغيير مكان، 2امكان حركت و تغيير مكان فيزيكي و واقعي را ندارد. در واقع در مثال ( خيابان

طور ذهني،  شده در جمله، به  ذهني است. به اين معنا كه شنونده هنگام بازسازيِ صحنة توصيف

 كند. موجوديت مورد نظر را در مسير يا شيوة خاصي دنبال مي

وضوح  به 8سازيِ ذهني شبيهز اين جهت جالب توجه است كه در آن مفهوم حركت پنداري ا

11). متالك2006، 10و والنزوئال 9شود (روجو ديده مي
 a2004 ؛ b 2004كند كه ما در  ) ادعا مي

ترتيب حركت  اين اند و به سازيم كه شبيه فضاهاي فيزيكي هايي را مي ذهنِ خود مدل

كنيم تا عبارت حاويِ حركت پنداري را  سازي مي فضايي شبيهها را در اين مدلِ  موجوديت

 توليد، درك و پردازش كنيم.

هاي  ها با استفاده از امكانات و ويژگي افتد و زبان هاي دنيا اتفاق مي اين پديده در اكثر زبان

دهند.  خاص خود و نيز نوع برخوردشان با پديدة حركت واقعي آن را مورد استفاده قرار مي

هاي مختلف براي توصيف اين پديده انجام گرفته است، اما در زبان  هاي فراواني در زبان رسيبر

گونه بررسي منسجمي در اين حوزه انجام نشده است. بنابراين در اين مقاله  فارسي تاكنون هيچ

كنيم با رويكرد معناشناسيِ شناختي، نوع كاربرد حركت پنداري را در زبان فارسي  تالش مي

 ي كنيم.بررس

) است و 2000روزترين رويكرد شناختي در بررسي حركت پنداري اثر تالمي ( ترين و به مهم

هاي گوناگون بررسي و نتايج  پژوهشگران ديگر با پيروي از آن، ساخت حركت پنداري را در زبان

                                                

1. fictive motion 7. L. Talmy 

2. abstract motion 8. mental simulation 

3. R. W. Langacker 9. A. Rojo 

4. subjective motion 10. J. Valenzuela 

5. Y. Matsumoto 11. T. Matlock 

6. motion verb 
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)، 2000) نيز، با پذيرش رويكرد تالمي (a2004اند. از سوي ديگر متالك ( خود را منتشر كرده

ها توصيف كند. در زير ابتدا به  هاي ساخت حركت پنداري را در زبان تالش كرده است تا ويژگي

) a2004كارگيري معيارهاي متالك ( پردازيم و سپس با به ) مي2000شرح رويكرد تالمي (

 كنيم. هايي از زبان فارسي را بررسي مي داده

 

  چارچوب نظري -2

شناختي است كه  اي زبان ) معرفي شد، پديده2000ز سوي تالمي (بار ا حركت پنداري، كه اولين

هاي زبانيِ  بودنِ آنهاست، ولي از ويژگي 1شود كه اعتقاد بر ايستا هايي را شامل مي موقعيت

هاي  شود. حركت پنداري شامل زيرگونه براي آنها استفاده مي 2هاي پويا كنندة موقعيت توصيف

واسطة يك  ترين نوع آن موقعيتي است كه به ) اما مهم139 -99: 2000مختلف است (تالمي، 

شود. در مثال  فعلِ حركتي، كه معموالً با عبارتي حاويِ روابط مكاني همراه است، توصيف مي

 زير:

 رود. ود و تا الهيجان ميش . اين جاده از رامسر شروع مي3

هايي  همراه است. در چنين جمله تا الهيجانبا عبارت مكانيِ  رفتنفعل حركتيِ 

 ناميم. مي 3رود، پيكرنما كار مي هاي ايستا را كه فعل حركتي براي توصيف آنها به موجوديت

ند و ادعا ده طور پويا نشان مي هاي ايستا را به ها بسيار معمول است كه موقعيت در بين زبان

طوري  گيرد، به سازيِ ذهنيِ حركت واقعي شكل مي شود كه حركت پنداري درنتيجة شبيه مي

 - 83: 2008دهد (النگاكر،  هاي حركت واقعي در حركت پنداري نيز رخ مي كه برخي ويژگي

يا هاي ايستا و پويا مانند هم بيان شوند، آ آيد كه اگر موقعيت ). در اينجا اين سؤال پيش مي82

شده در  هاي انجام تفاوت واژگاني بين اين دو بيان زباني وجود خواهد داشت يا خير. با بررسي

هايي وجود دارد  شود كه بين اين دو بيانِ زباني، تفاوت هاي گوناگون اين نتيجه حاصل مي زبان

وي حركت شده است. به اين معنا كه جمالت حا ترينِ آنها در نحوة رمزگذاريِ مكانِ بيان كه مهم

 افتد. هايي هستند كه در حركت واقعي اتفاق نمي پنداري در معرض برخي محدوديت

                                                

1. stationary 

2. dynamic 

3. trajector 
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ها در حركت پنداري،  جاييِ آشكارِ موجوديت ) با وجود عدم جابه2000به عقيدة تالمي (

 1سازي افتد، بنابراين شخصي كه مفهوم ها اتفاق مي نوعي حركت پنهاني در اين گونه جمله

طور ذهني،  كند و به ه يا شنونده)، از صحنة مورد نظر ديدگاهي دريافت ميكند (گويند مي

سازي، پيكرنما اغلب  كند. در فرايند اين مفهوم سازي مي حركتي را براي پيكرنما شبيه

). از نظر a2004 :6شود (متالك،  موجوديتي خطي است كه در ارتباط با مكاني خاص تصور مي

طور  دهد كه به كند، اجازه مي سازي مي شخصي كه مفهوم ) حركت پنداري به2000تالمي (

شود، اعمال كند. در اين گونه  صورت ايستا تصور مي  ذهني تغيير حالتي را بر روي چيزي كه به

به يك مكان ديگر  حركت، اطالعاتي دربارة الية صحنه، خصوصاً دربارة مكانِ پيكرنما نسبت 

 شود. ) محاسبه مي2نما (زمينه

هاي مهمي دربارة حركت  شناساني كه، با پيروي از نظرية تالمي، پژوهش ر از زبانيكي ديگ

كند كه انسان  ) است. او در آثارش بحث ميb2004 ؛a2004پنداري انجام داده، متالك (

سازد كه شبيه فضاي فيزيكي است و به اين طريق حركت اشيا را در  هايي را در ذهن مي مدل

 كند تا عبارات حاويِ حركت پنداري را درك و پردازش كند. ي ميساز اين مدلِ مكاني شبيه

 ) ساخت حركت پنداري شامل اجزاي زير است:a2004 :5از نظر متالك (

 گروه اسمي در جايگاه فاعل. -  

 فعل حركتي. -  

 اي يا مفعول مستقيم. مفعول حرف اضافه -  

است، كه ما در اينجا به آن  كنندة نوعي موجوديت خطي (عمودي يا افقي) فاعل، نمايان

جايي است.  دهندة جابه گوييم. فعل حركتي، فعلي است كه در معناي حقيقي نشان پيكرنما مي

شكل تغيير مكان از نقطة الف به نقطة ب (حركت انتقالي) يا صرفاً  جايي ممكن است به اين جابه

ركت وضعي). نوع اولِ حركت، جاييِ درجا، در مكانِ اصلي، يعني بدون تغيير مكان باشد (ح جابه

هاي  قابل مشاهده است. همچنين فعل لرزيدنو نوع دوم در فعلي مانند  آمدندر فعلي مانند 

هاي مسيرنما مسير  اند. فعل بندي نيز قابل تقسيم 4نما و شيوه 3حركتي به دو نوع مسيرنما

كنند. براي نمونه فعل رفتن  مي نما شيوة حركت موجوديتي را واژگاني  هاي شيوه حركت و فعل

                                                

1. conceptualize 

2. landmark 

3. path-verb 

4. manner-verb 
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دهندة حركت موجوديتي از سمت گوينده به مكاني دورتر است و فعل  مسيرنماست چون نشان

ر حال حركت به روش خاصي تغيير دهد كه موجوديت د نماست چون نشان مي دويدن شيوه

دهد، مانند  نما را نشان مي اي يا مفعول مستقيم نيز زمينه دهد. مفعول حرف اضافه مكان مي

 در مثال زير: ساحل

 رود. . اين جاده از كنار ساحل مي4  

 كند. ) را مشخص ميساحلكه مكان پيكرنما (نزديك يا موازي با 

پيكرنما نقش مهمي در ساخت حركت پنداري دارد، زيرا شكلِ ظاهريِ آن است كه معنا و 

كند. به طور كلي، در توليد و درك ساخت حركت پنداري،  ساختارِ حركت پنداري را ايجاد مي

 ).a2004 :6شود (متالك،  اطالعاتي دربارة مكان پيكرنما بيان يا استنباط مي

 پنداري دارند، در صورتي معنا خواهند داشت كه پيكرنما همة جمالتي كه ساخت حركت

 اند: هاي زير ناپذيرفتي نما نمايان شود. به اين ترتيب جمله با زمينه همراه

 رود. . ؟ اين جاده مي5  

بودنِ جمله از عدم  رو ناپذيرفتي نما ظاهر نشده است، ازاين همراه با زمينه جاده) 5در مثال (

در جمله است، مگر اينكه اطالعاتي در بافت موقعيت يا بافت زباني وجود داشته نما  رخداد زمينه

نما داشته باشد يا مثالً  به زمينه 1اي تصويرگونه باشد (براي نمونه هنگامي كه گوينده اشاره

گونه اطالعاتي  كردن به تصويري باشند). در غير اين صورت، هيچ گوينده و شنونده در حال نگاه

 ).7، موقعيت يا شكلِ پيكرنما قابل استنباط نخواهد بود (همان: 2كربنديدربارة پي

هاي پيكرنما در ساخت حركت پنداري اين است كه معموالً شكل خطيِ  يكي ديگر از ويژگي

 و غيره (همان). در نمونة زير: ديوار ،خيابان ،جادهمستقيم دارد، مانند 

 . ميز ناهارخوري از آشپزخانه تا سالن آمده.6

كنيم كه بلند و باريك است، نه ميزي گرد و كوچك. در  طور خودكار ميزي را تصور مي به

 غير اين صورت مثال فوق ناپذيرفتني خواهد بود.

                                                

1. iconic 

2. configuration 
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) براي پيكرنما قائل است، ايستابودنِ آن است. 8ويژگي ديگري كه متالك (همان: 

ي كه پيكر غيرجاندار است و هاي طور كه در باال نيز اشاره شد، حركت پنداري در موقعيت همان

 يابد. قادر به حركت نيست معنا مي

است. در حركت  1الزم به ذكر است كه مصاديق حركت پنداري متفاوت از حركت استعاري

استعاري با نوعي تغيير حالت در مفهومي انتزاعي روبرو هستيم. براي نمونه جملة زير حاوي 

 نوعي حركت استعاري است:

 ا بعدازظهر.. جلسه رفت ت7

كشيدنِ جلسه است، نوعي حركت در طول زمان اتفاق افتاده  معناي طول در اين نمونه كه به

 است. در مثال زير نيز كه حاوي حركت استعاري است:

 . عقل از سرش رفته.8

، مبداء)، 3، مسير2شوند (مانند پيكر عناصري كه در هر حركت واقعي وجود دارند، يافت مي

افتد، زيرا تجربة ما در جهان  شود، اتفاق نمي تصوير كشيده مي اما حركتي كه در اين عبارت به

جا  تواند از جايي به جايي برود. در اين صورت، در اين دهد كه عقل نمي واقعي به ما نشان مي

ت استعاري و كند. به اين ترتيب تفاوتي كه بين حرك نوعي تغيير حالت را نمايان مي رفتنفعل 

كار برده  حركت پنداري وجود دارد اين است كه اوالً موجوديتي كه فعل حركتي براي آن به

شود، در حركت استعاري، انتزاعي و در حركت پنداري، واقعي است. ثانياً فعل در حركت  مي

مكان استعاري لزوماً با عبارت مكاني همراه نيست، اما حركت پنداري بدون عبارت مكاني ا

دهندة نوعي تغيير  رخداد ندارد. تفاوت ديگر اين است كه فعل حركتي در حركت استعاري نشان

  دهندة مسير است. است، اما در حركت پنداري نشان

 

 ها روش گردآوري داده - 3

گونه عمل شد كه ابتدا  اي از جمالت داراي ساخت حركت پنداري اين براي گردآوري پيكره

و غيره،  ديوار ،حصار ،خيابان ،جادهه لزوماً پيكربنديِ بلند و خطي دارند، مانند هايي ك برخي واژه

ها در پيكرة فرهنگستان زبان و ادب فارسي (گروه  آوري شدند. سپس اين واژه انتخاب و جمع

هاي  نگاري)، كه حاوي جمالتي از آثار زبان فارسي است، جستجو شدند و نمونه فرهنگ

                                                

1. metaphoric motion 

2. figure 

3. path 
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اند، بررسي شدند. از بين اين  هاي فوق كاربرد داشته كه در آنها واژه ،1370منتشرشده از سال 

جمله، كه ساخت حركت پنداري داشتند، بررسي و  42جمله بودند،  1750ها، كه حدوداً  نمونه

اي قرار داشتند كه فعل  عنوان فاعل در جمله هاي فوق به انتخاب شدند. به اين معنا كه اگر واژه

عنوان جملة داراي ساخت حركت پنداري انتخاب و رفتارِ پيكرنما  مله بهآن حركتي بود، آن ج

) مشاهده و بررسي شد. همچنين تجزيه و تحليل a2004در آن بر اساس نظرات متالك (

هاي حركتيِ فارسي  ها بر اساس نتايج پژوهشي دربارة فعل هاي حركتي در اين ساخت فعل

هاي حركتيِ فارسي انتخاب،  اي از فعل ه پيكره) بررسي شد. در اين رسال1392(مسگرخويي، 

هاي حركتي را در ساخت  ها، رفتار فعل اند. با درنظرگرفتنِ اين تحليل بندي و تحليل شده طبقه

  كنيم. حركت پنداري بررسي مي

 

 ها تجزيه و تحليل داده - 4

انجام شده  شده در اين زبان  جملة يافت 42بررسي ساخت حركت پنداري در فارسي، برروي 

است. پيكرنماهايي كه در اين پژوهش جستجو و امكانِ رخداد آنها در ساخت حركت پنداري 

آهن،  ، خطحصار ،جاده ،تونل ،ترافيك ،پيچك ،پيچ ،بزرگراه ،برج ،آبشاربررسي شد، عبارتند از 

و  معبر ،مسير ،راه كوره ،كوچه ،صخره ،سيم ،ساختمان ،رودخانه ،رود ،راه ،ديواره ،يوارد ،خيابان

هايي كه طول افقي دارند (مانند  . در انتخاب اين پيكرنماها سعي شده است هم موجوديتنرده

هاي  ). اين واژهبرجهايي كه طول عمودي دارند (مانند  ) انتخاب شوند و هم موجوديتجاده

 ،زدنبيرون ،برگشتن ،بردن ،افتادنهاي  پيكرنما در جمالتي كه ساخت پنداري دارند، با فعل

 ،دورزدن ،خزيدن ،چرخيدن ،رفتن پيش ،پيچيدن ،خوردن وتاب پيچ ،خوردن پيچ ،پيچاندن

اند. با  آمده لغزيدنمعناي عبوركردن) و  (به گذشتن ،كشاندن ،فرورفتن ،رفتن ،ردشدن ،رسيدن

حركتيِ مورد استفاده در حركت  ها تحليلي به شرح زير دربارة پيكرنما و فعل گردآوري اين داده

 پنداري ارائه شده است.

بنديِ بلند و طوالني دارند و عموماً خط سيري  گونه كه گفته شد، پيكرنماها كه پيكر همان

يكرنماهايي كه بلنديِ عمودي دارند و اند: پ دهند، در اين پژوهش دو گونه بوده را نشان مي

 ،آبشارپيكرنماهايي كه بلنديِ افقي دارند. نوع اولِ پيكرنماهايي كه جستجو شدند، عبارتند از 

 ،تونل ،ترافيك ،پيچك ،پيچ ،بزرگراهايست شامل  . نوع دوم نيز مجموعهصخرهو  ساختمان ،برج
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و  معبر ،مسير ،راه كوره ،كوچه ،سيم ،دخانهرو ،رود ،راه ،ديواره ،ديوار ،خيابان ،آهن خط ،حصار

  .نرده

 

 پيكرنما در زبان فارسي - 1- 4

اي، كه حاوي ساخت حركت  در اين ميان براي پيكرنماهاي آبشار، برج و ساختمان هيچ جمله

دهد كه در زبان فارسي ساخت  پنداري باشد، يافت نشد. بررسي ديگر پيكرنماها نشان مي

پيكرنماهايي كاربرد دارد كه بلنديِ افقي دارند. تنها نمونه از حركت پنداري اغلب براي 

هاي ما بلندي عمودي دارند، صخره است، كه تنها در يك جمله كاربرد  پيكرنماهايي كه در داده

 دارد:

: 1375پور،  راست رفت توي دره (مندني هاي جاده به هوا بلند شد و يك . صخره... نزديكي9

 ).742، 2ج

كار رفته است. به اين  به رفتن، كه پيكرنمايي با بلنديِ عمودي است، با فعلِ صخره در اين مثال

هاي زير  جمله تنها يك مورد حاوي پيكرنماي با بلنديِ عمودي است. نمونه 42ترتيب از بين 

 دهند: رخداد پيكرنماهاي با بلنديِ افقي را نشان مي

 ).49: 1340رفتند. (مهاجر،  م پيش ميكوه دور از هم و موازي باه . ديوارهاي دو رشته10

 ).103: 1379(اخوت،  طرف دامنة كوه. رفت به  خاكي كه مي  پيچيديم توي يك جادة .11

هاي باال پيداست، پيكرنماهايي با بلندي افقي به كار رفته است.  گونه كه در مثال همان

ها همگي  بقية جملهجمله تنها يك جمله پيكرنماي عمودي دارد و  42بنابراين از بين 

 دارند.  پيكرنماي افقي

 21است، كه  جادههاي حركت پنداري، پيكرنمايي كه بيشترين كاربرد را دارد،  در جمله

يك پيكرنماي  جادهجمله را در پيكرة ما به خود اختصاص داده است. شايد بتوان گفت 

 2با وقوع  خيابانبعد از آن،  عيار در زبان فارسي، و به عبارت ديگر، نمونة اعالي آن است. تمام

و  جادههاي زير،  است. پيكرنما در جمله  بار بيشترين تعداد پيكرنما را به خود اختصاص داده

 است: خيابان

گذرد.  اي از لب رودخانه هنوز سنگالخ است و جادة آسفالته از ميانِ آن مي . باريكه12

 ).314: 1382(كريمي، 
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زند.  اني سر درآورديم كه ترمينالِ بزرگ مركزي را دور مي. رفتيم توي تونل و روي خياب13

  )84، 1377 1(دكتروف

 

 فعل حركتي در زبان فارسي - 2- 4

هاي حركتيِ فارسي به دست داده است، با پيروي از  اي كه از فعل ) در پيكره1392مسگرخويي (

هاي حركتيِ  است. فعلبندي كرده  نما طبقه )، آنها را به دو نوع مسيرنما و شيوه2000تالمي (

كنند.  بر مفهوم حركت، مفهوم نوع مسير را واژگاني مي هايي هستند كه عالوه مسيرنما فعل

بر مفهوم حركت، مفهوم شيوة حركت را در خود واژگاني  نما نيز، عالوه هاي حركتيِ شيوه فعل

حركتيِ فارسي هاي  )، انواع اطالعات مسير و شيوه را، كه در فعل1392كنند. مسگرخويي ( مي

هاي حركتيِ  شوند، ارائه داده و به اين نتيجه رسيده است كه، در فارسي، فعل واژگاني مي

توان  روند. با قدري اغماض مي كار مي نما به هاي حركتيِ شيوه مسيرنما با اختالف جزئي از فعل

ر فعل واژگاني هايي قرار دارد كه مسير و شيوه را به يك اندازه د زبان  گفت كه فارسي در ردة

اند، يعني براي  كنند. اين نتايج براي كاربردهاي حقيقيِ فعلِ حركتي به دست آمده مي

جايي در مسيري  واقع، متحملِ حركت و جابه )، به2هايي كه در آنها موجوديتي (پيكر جمله

 شود. براي نمونه در جمالت زير: خاص يا در جاي اصلي خود مي

 ).77: 1343احمد،  برگشت. (آل . ماشين پيچ كوچكي خورد و14

شود. حركت اول با فعل  ماشين پيكري است كه متحمل دو نوع حركت مي 14در مثال 

دهد.  به نوع حركت مي نما است و اطالعاتي راجع  شود، كه فعلي شيوه خوردن بازنمايي مي پيج

عاتي چون شود، كه فعلي مسيرنما است و اطال حركت دوم نيز با فعل برگشتن بازنمايي مي

 كند. بازگشت به نزد مخاطب را تداعي مي

براي آنها در فرهنگ لغت است.   شده عنوان فعل حركتي، تعريف ارائه ها، به معيار انتخاب فعل

كند. اما مسلم است كه  نمابودنِ فعل نيز كمك مي همين تعريف در تشخيص مسيرنما و شيوه

گيري شود. اين  زبانان تصميم شم زبانيِ فارسيها بايد بر اساس  تر نوع فعل براي تشخيص دقيق

 هاي عيني است. هاي بيشتر و انجام آزمايش كار نيازمند پژوهش

                                                

1. E. L. Doctorow 

2. figure 
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نما را مد نظر قرار  براي بررسي ساخت حركت پنداري، هر دو نوع فعلِ مسيرنما و شيوه

اين است خورد،  هايي با ساخت حركت پنداري به چشم مي داديم. اما آنچه در پيكرة ما از جمله

هاي حركتيِ  مراتب بيشتري نسبت به فعل نما با محدوديت به هاي حركتيِ شيوه كه فعل

هاي  فعل مسيرنما وجود دارد. فعل 35نما و  فعلِ شيوه 3روند. در پيكرة ما  كار مي مسيرنما به

نما  هاي شيوه . آنچه كه درمورد فعللغزيدنو  كشاندن ،خزيدننماي اين پيكره عبارتند از  شيوه

روند تا در  كار مي نما بيشتر در سبك ادبي به هاي شيوه نمايد، اين است كه فعل قابل توجه مي

 هاي زير تا حد زيادي قابل مشاهده است: گفتار روزمره و سبك عاميانه. اين مسئله در مثال

 ).734، 2: ج1375پور،  بود. (مندني . كوه تا ميانة جاده لغزيده 15

، 4: ج1377، 1خزيد. (شولوخوف شيب مي هايِ كم طولِ تپه زنان در يچپ . جاده... مار16

1812.( 

هايي كه تا طبقات بااليي خود را باال  رنگ و پيچك . ... ساختماني با آجرهاي سرخ17

 ).165: 1387اند. (اميرخاني،  كشانده

اختصاص بار بيشترين تعداد را به خود  12با وقوع رفتن هاي مسيرنما، فعلِ  در بين فعل

ها در  اي از كاربرد اين فعل بار وقوع، قرار دارد. نمونه 9است و پس از آن، گذشتن با   داده

 آمده است: 17و  16هاي  مثال

اي بود كه به كرج و  . پادگانِ نيروي هواييِ مهرآباد تقريباً در دو كيلومتريِ شمالِ جاده16

 ).167، 1: ج1382رفت. (جعفري،  قزوين و رشت مي

ها  گذرد و تا آن دوردست داند نام آن خياباني كه از كنارِ ساختمان مي شهرام... نمي. 17

 ).164: 1351اي،  دره شود چيست. (گالب ها گم مي ادامه دارد و توي درخت

تنها در سبك ادبي بلكه در گفتار روزمره و در سبك  هاي مسيرنما نه از سوي ديگر فعل

كار  هاي زير با سبك ادبي به هاي مسيرنما در نمونه مثال، فعلعاميانه نيز كاربرد دارند. براي 

 اند: رفته

رفت، هيچ نوع احساس تند و جواني را در من بيدار  . رودخانة اينجا كه آرام و غلطان مي18

 ).7: 1382پور،  كرد. (پارسي نمي

                                                

1. M. sholokhov 
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نگ و خاكي اند. ت نمود كه در زمانِ سعدي و حافظ بوده گونه مي وبيش همان . شيراز... كم19

: 1363پيوندد. (اسالمي ندوشن،  خورد و به ديگري مي اي پيچ مي بلند، كوچه هاي ديوار با خانه

136.( 

 هاي مسيرنما قابل مشاهده است: هاي زير نيز كاربرد عاميانة فعل در مثال

 )گذرد. (اينترنت . ديوار از وسط باغ مي20

  ). اين راه ميرسه به رامسر. (اينترنت21

 

 گيري جهنتي -5

بررسي پديدة حركت پنداري در فارسي، ابعاد مختلفي را دربارة اجزا و نحوة عملكرد آن 

دهد كه در زبان فارسي  كند. بررسي پيكرنماها در ساخت حركت پنداري نشان مي مشخص مي

 42كه از بين  ترتيب  اين  اين ساخت اغلب براي پيكرنماهايي با بلنديِ افقي، كاربرد دارد. به 

ها همگي پيكرنمايي با  جمله تنها يك جمله پيكرنمايي با بلنديِ عمودي دارد و بقية جمله

است كه  جادهها دارد،  بلنديِ افقي دارند. پيكرنمايي كه بيشترين كاربرد را در اين گونه ساخت

نمونة  جاده،توان گفت كه  رو مي اين جمله را در پيكرة ما به خود اختصاص داده است. از 21

 الي يك پيكرنما در فارسي است.اع

دهد كه پيكرنماهاي با بلنديِ عمودي نيز در آنها كاربرد  ها نشان مي مطالعات در ديگر زبان

ها تمايل به كاربرد  لحاظ شناختي، در همة زبان گيريِ كلي دربارة اينكه، به دارند. اما براي نتيجه

ري نياز است. در اين صورت مشخص ايِ بيشت هاي مقابله پيكرنماهاي افقي است، به پژوهش

هاي  ها در استفاده از اين دو نوع پيكرنما در رده خواهد شد كه اين تمايلي جهاني است يا زبان

 گيرند. گوناگون قرار مي

هاي  شوند، فعل هاي حركتي، كه در ساخت حركت پنداري استفاده مي در بررسي فعل

كار  هاي حركتيِ مسيرنما به ي نسبت به فعلمراتب بيشتر نما با محدوديت به حركتيِ شيوه

روند تا در گفتار  كار مي نما بيشتر در سبك ادبي به هاي شيوه روند. به اين معنا كه فعل مي

تنها در سبك ادبي بلكه در گفتار روزمره و در  هاي مسيرنما نه روزمره و سبك عاميانه. اما فعل

هاي حركتي را در  بيشترين تعداد فعل ،فتنرسبك عاميانه نيز كاربرد دارند. در اين بين 

قرار دارد. با اين حال  گذشتناست و پس از آن فعلِ   ها به خود اختصاص داده گونه ساخت اين
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تر انجام شود، نتايجي  هاي الكترونيكي بزرگ هاي بيشتري در پيكره رسد اگر جستجو به نظر مي

 ديگر به دست بيايد.

ممكن است منجر به اين ادعا شود كه درواقع پردازش معناييِ گيري  در اينجا نيز اين نتيجه

زمانِ بيشتري نياز دارد و به همين دليل در  لحاظ شناختي، به مدت اطالعات شيوة حركت، به

هاي دنيا نياز است  رود. با اين حال به تحقيقات بيشتري در زبان كار مي ها كمتر به گونه جمله اين

ها در برخورد با اين  اين تمايل يك تمايل جهاني است يا زبان تا بتوان نتيجه گرفت كه آيا

توان  هايي مي گيرند. در هر صورت از طريق چنين پژوهش هاي گوناگوني قرار مي مسئله در رده

هاي زباني را مشخص كرد و نحوة  سازيِ ذهني و محدوديت تعامل بين پارامترهاي مختلف شبيه

  .هايي را شناخت ن پديدهوران در برخورد با چني رفتار زبان
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