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حرکت خیالی در زبان فارسی :برخی ویژگیها و محدودیّتها
 حدائق رضائی

 معصومه ديانتی
چکیده
حركت خيالی يکی از سازوكارهای جالب توجّه در زبان است كه از طريق آن وضعيّت هستاری ايستا به كمک حركت
توصيف میشود و علیرغمآنكه جمله ،فعلی حركتی را دربردارد ،حركت واقعی را منتقل نمیكند .پژوهش حاضر قصد
دارد در وهله اول به تمايز حركت استعاری و حركت خيالی در زبان فارسی بپردازد و سپس برخی ويژگیها و
محدوديّتهای ساخت حركت خيالی را در زبان فارسی توصيف نمايد .در اين راستا ،با جستجو در موتور جستجوگر
گوگل و مراجعه به تارنماهای مربوط 39 ،جمله حركت خيالی در زبان فارسی گردآوری و تحليل شد .نتايج نشان میدهد
حركت استعاری و حركت خيالی در دو بُعد با يکديگر تفاوت دارند؛ اوّلآنكه ،برخالف جملههای حركت خيالی،
نمونههای تکی
جملههای حركت استعاری بازنمود زبانی استعارههای مفهومی هستند؛ دومآنكه ،جملههای حركت خيالی 
و منحصربهفرد هستند ،درحالیكه هر يک از جملههای استعاریِ مربوط به حركت ،تنها يکی از بازنمودهای يک استعاره
مفهومی زيربنايی هستند .بررسی ويژگیها و محدوديّتهای ساخت حركت خيالی نيز نشان داد كه در زبان فارسی شمار،
جهت حركت و كنشگربودن هستار از عوامل تأثيرگذاری هستند كه در ساخت حركت خيالی نقش دارند .همچنين بهنظر
میرسد كه اين قابليّت وجود دارد كه چند حركت خيالی در جهات مختلف با يکديگر تركيب و يک هستار ايستا و واحد
را توصيف كنند .افزون برآن مشخص شد در ساخت جملههای حركت خيالی زبان فارسی ،همچون زبان انگليسی امکان
كاربرد عبارتهای بيانگر طول زمان و مسافت وجود دارد .اما ظاهراً برخالف زبان انگليسی ،محدوديّتی در رابطه با
زماندستوری و نمود وجود ندارد.
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 .1مقدّمه
حركت از مفاهيم مرتبط با مفهوم فضا در حوزه شناخت و ادراک بشر است (ايوانز )1262 ،و يکی از بازنمودهای حركت
در زبان ،كاربرد فعلهای حركتی است .فعلهای حركتی ،فعلهايی هستند كه حركت را در خود نشان میدهند (تسايی
و هسيه  .)1269 ،فعلهای حركتی عالوه برآنكه میتوانند بهصورت تحتاللفظّی بهكارروند؛ يعنی تغيير مکان يک
موجوديّت فيزيکی را از نقطهای به نقطه ديگر در فضا توصيف كنند ،گاه ممکن است كاربردی مجازی
(غيرتحتاللفظّی) در زبان داشته باشند (متالک 1222 ،الف)؛ يعنی به تغيير مکان اشاره نکنند و درحالیكه ،فعل حركتی
در جمله وجود دارد ،حركت واقعی (تغييرمکان) صورت نگرفته باشد .هنگامیكه افعال حركتی بهشکل مجازی بهكار
میروند ،میتوانند حركتی استعاری يا حركتی خيالی را توصيف نمايند .در جملههای حركت خيالی ،شاهد نوعی
ناهماهنگی ميان درک مفهومپرور (انسان) و بازنمود زبانی هستيم كه باعث میشود صحنه يا موجوديّتی كه توسط
مفهومپرور ،ايستا درکشده ،درقالب صورتی پويا در زبان رمزگذاری شود (تالمی  .)622 :1222 ،دراينراستا میتوان
نمونه ( )6را در بيان نمود:
( )6راهی كه به روستا میرود ( ...تارنمای باشگاه خبرنگاران جوان)
چنانكه مشاهده میشود در اين جمله علیرغم آگاهی مفهومپرور از ايستا بودن عنصر «راه» ،وی برای بازنمايی زبانی اين
پديدۀ ايستا از يک فعلی حركتی استفاده كرده و آن را به شکلی پويا رمزگذاری نموده است .در پژوهش حاضر تالش
میشود ضمن اشاره به نظرات ساير پژوهشگران دربارۀ تفاوت ميان حركت خيالی و حركت استعاری ،امکان وجود
تفاوتهای مهمّ ديگر ميان اين دو نوع حركت مجازی طرح شود و سپس ويژگیها و محدوديّتهای ساخت حركت
خيالی در زبان فارسی مورد مطالعه قرار گيرد.
 . 2حرکت خیالی
جملههای حركت خيالی ،جملههايی هستند كه صورتهای زبانی پويا (فعلهای حركتی ،حروفاضافه جهتی يا تركيب
هردو) را برای توصيف هستار يا صحنۀ فيزيکیِ ايستايی بهكارمیگيرند (ما  .)1261 ،حركت خيالی بهعنوان پديدهای
پُررخداد در زبان ،نخستينبار از سوی تالمی ( )6399بهشکلی دقيق مورد مطالعه قرار گرفت و علیرغم آنکه مدّت زيادی
نيست كه وجود اين پديده در زبان مطرحشده ،عنوانهای مختلفی برای اشاره به آن بهكار رفته است؛ بهطوریكه،
درمقابل مفهوم حركت خيالی تالمی (6399؛ 6331؛  ،)1222النگاكر ( )6391اصطالح حركت انتزاعی را بهكار میبرد،
متسوموتو ( )6331و جمينز مارتينز-لوزا ( )1227از اصطالح حركت ذهنی استفاده میكنند و النگاكر ( )6333آن را
حركت مجازی مینامد .علیرغم اين تنوع در نامگذاری ،در توصيف اين پديده ،شاهد تعريف نسبتاً يکسانی بين
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پژوهشگران هستيم و حركت خيالی سازوكاری تعريف میشود كه ازطريق آن ،يک وضعيّت ايستا و ثابت بهكمک
حركت توصيف میشود .برمبنای اين سازوكار شناختی در مفهومسازی زبانی ،وضعيّت ايستای جادهای كه در كنار دريا
واقعشده ،ممکن است با جمله زير در زبان فارسی توصيف گردد:
( )1آخه بعد از نور جاده از كنار دريا رد میشد( .وبگاه حافظ راجی)
در جملهای نظير جمله ( ،)1بهنوعی ،كاربرد مجازی فعل حركتی ردشدن مشاهده میشود؛ زيرا اين جمله درحالیكه فعلی
حركتی را دربردارد ،هيچگونه حركت واقعیای را بيان نمیكند .نکته درخورتوجّه در جملههای حركت خيالی آن است
كه علیرغم فقدان حركت واقعی ،تمامی عناصر چنين ساختی در آنها يافت میشود؛ يعنی در ساخت حركت خيالی نيز
همچون حركت واقعی ،يک گروه اسمی بهعنوان فاعل ،فعل حركتی و احتماالً يک گروه حرفاضافهای يا يک مفعول
مستقيم وجود دارد .در اين جمالت ،گروه اسمی فاعل ،گذرنده را بازنمايی میكند ،فعل حركتی ،تغيير مکان را به
تصوير میكشد و گروه حرفاضافهای يا مفعول مستقيم نيز با يک يا چند مرزنما متناظر است (متالک 1222الف).
دراينراستا میتوان جملههای زير را مقايسه نمود:
()9

مينا به جنگل میرود.

()2

راستش اين خيابون میره خارج شهر( .وبگاه نفرين نامه)

در جمله ( ،)9مينا گذرنده را بازنمايی میكند؛ میرود ،فعل حركتی است و به جنگل گروه حرفاضافهای است كه با
مرزنما منطبق است .در اين جمله يک حركت واقعی قابل مشاهده است؛ زيرا مينا واقعاً مکانش را تغيير داده است .اين
درحالی است كه در جمله ( )2علیرغم وجود تمام عناصر ساخت رخداد حركتی ،يعنی گذرنده (خيابون) ،فعل حركتی
(میره) و مرزنما (خارج شهر) ،حركت واقعی وجود ندارد .بنابراين ،تنها تفاوت اين است كه «حركت خيالی ،حركت را
به عنصری تحميل میكند كه يک صحنه ايستاست» (ريچاردسن و متالک.)1227 ،
چنانكه مشاهده میشود در شکلگيری يا مفهومپروری ساخت حركت خيالی ،مفهومپرور اطالعاتی دربارۀ اينكه
گذرنده كجا قرار گرفته است نيز بيان میكند؛ يعنی در اين مفهومسازی ،گذرنده در ارتباط با يک يا چند مرزنما قرار
میگيرد (متسوموتو.)6331 ،
يکی از مفاهيم مرتبط با ساخت حركت خيالی در حوزۀ علوم شناختی ،مفهوم شبيهسازی ذهنی است .شبيهسازی ذهنی
نظريهای در ارتباط با بازنمايی دانش در ذهن است .بهزعم بارسالو ( ،)6333شبيهسازی ذهنی يک نظام بازنمايی مشترک
است كه زيربنای ادراک و شناخت بشر قرار دارد .درواقع ،فرايند شناختی شبيهسازی ذهنی ،پردازشهای شناختی،
بازنمودهای ذهنی و مفاهيمی را كه در حافظه ذخيره شدهاند ،بهكار میگيرد و اگر تجربه خاصی دردسترس باشد ،ذهن
را از تجربه مجدّد آن پديدۀ خاص میرهاند .درنتيجه ،شبيهسازی ذهنی بازانجام حالتهای ادراكی و حركتی است كه
درطی تجربۀ جهان ،جسم و ذهن حاصل میشوند (بارسالو .)1223 ،شبيهسازی ذهنی يک فرايند روزمره است و انسانها
همواره هرنوع عملی را شبيهسازی میكنند؛ انسان میتواند خود و ديگران را درحال دويدن يا راندن خودرو تصور كند؛

trajectory
landmark

1
2

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال نهم ،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،61بهار و تابستان 6931

99

يا حتی كارهايی را كه انجام نداده و هرگز شاهد آنها نبوده ،تصور كند .حركت خيالی از آن جهت با فرايند شبيهسازی
ذهنی در پيوند است كه درک ساختهای حركت خيالی نيز مستلزم شبيهسازی ذهنی حركت است؛ بهبيانروشن،
پردازش ساخت حركت خيالی ،تاحدی شبيهسازی ذهنی حركت واقعی را بهكارمیگيرد و درنتيجه ،برخی ويژگیهای
پردازش حركت واقعی ،در پردازش حركت خيالی نيز ظاهر میشوند (النگاكر6397 ،؛ متسوموتو.)6331 ،
 . 3پیشینه پژوهش
مطالعات بسياری در حوزۀ روانشناسیزبان ،به بررسی چگونگی پردازش جملههای حركت خيالی پرداختهاند و با انجام
آزمايشهايی ،تأثير شبيهسازی ذهنی را در درک اين جمالت سنجيدهاند .ازجمله اين مطالعات میتوان به متالک
(1222ب) ،متالک ( ،)1221متالک ،رامسکار و برودتسکی ( ،)1221متالک و ريچاردسن ( ،)1222ريچاردسن و
متالک ( )1227و متالک ( )1262اشاره نمود.
همچون روانشناسان زبان ،پديدۀ حركت خيالی برای زبانشناسان شناختی نيز يکی از پديدههای جذّاب و
سؤالبرانگيز بوده است .برای نمونه تالمی ( )671-33 :1222برای تشريح حركت خيالی در زبان ،الگوی «تخيّلكلّی» را
مطرح مینمايد .براساس اين الگو ،در هر جمله حركت خيالی ،تفاوتی بين دو بازنمود شناختی مختلف از يک هستار
واحد وجود دارد كه يکی از اين بازنمودها عينیتر از ديگری است .تالمی بازنمود عينیتر را واقعی و بازنمود كمتر
عينی را فرضی میداند .وی ادعا میكند بازنمود كمتر عينی يا فرضی ،حركت خيالی هستارهايی است كه ما آنها را
ساكن و ايستا میدانيم .تالمی همچنين به بررسی انواع حركت خيالی میپردازد و شش نوع حركت خيالی اصلی را از
يکديگر متمايز میسازد كه عبارتاند از )6 :پرتويی ؛  )1مسيرهای الگو ؛  )9حركت قالبی ؛  )2مسيرهای ورودی ؛ )1
مسيرهای دسترسی و  )1مسيرهای گسترشی (تالمی .)1222 ،به باور تالمی ( )629 :1222مسيرهای گسترشی آشناترين
آشناترين نوع حركت خيالی در ادبيات اين ساخت زبانی هستند .منظور از حركت خيالی از نوع مسير گسترشی« ،ترسيم
شکل ،جهت يا مکان يک عنصر گسترشيافته در مکان ،در قالب مسيری فراتر از مرزهای آن عنصر است» (تالمی:1222 ،
 .)699در اين نوع حركت خيالی آنچه واقعی است ،وجود شیءای ايستا و فقدان هرگونه هستاری است كه از مسير
ترسيمشده عبور كند .درمقابل ،آنچه خيالی است ،بازنمايی هستاری است كه همعرض يا فراتر از تركيببندی آن شیء
در حال حركت است .تالمی برای مسيرهای گسترشی سه نوع حركت را شرح میدهد؛ اين حركتها عبارتند از:
الف) مسير خيالی خطّی است.
( .تالمیThe fence goes/zigzags/descends from the plateau to the valley )699 :1222 ،

()1

ب) مسير خيالی به شکل شعاعی در يک سطح دوبعدی گسترش میيابد.
( .تالمیThe field spreads out in all directions from the granary )699 :1222 ،

()1
1
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ج) مسير خيالی ،حركت كناری يک خط است (در جمله زير يک خط شمال-جنوب كه به سمت شرق پيش میرود)
كه با يک تغيير خيالی ثانويه (در جمله زير قرمزتر شدن) نيز همراه است.
(.تالمیThe soil reddens toward the east )699 :1222 ،

()7

متالک (1222الف) به بررسی رفتار زبانی و معناشناختی ساختهای حركت خيالی پرداخته است و اين مسئله را
بررسی میكند كه آيا شبيهسازی حركت ،انگيزهای برای استفاده و درک ساختهای حركت خيالی در زبان ايجاد
میكند يا خير .متالک برمبنای رفتار نظاممند ساختهای حركت خيالی و نيز مطالعات روانشناختی و بررسیهای تجربی
نتيجه میگيرد كه انگيزۀ كاربرد و درک ساختهای حركت خيالی ازيکسو ،حاصل توانايی شناختی ما برای شبيهسازی
حركت در طول مسير است و ازسویديگر ،ناشی از انگيزۀ طبيعی ما برای صحبت در مورد مکان اشياء و مقصد خودمان
در جهان است .عالوهبراين ،متالک ادعا میكند نياز ما به حركت در جهان ،انگيزۀ كاربرد جمالت حركت خيالی است.
متالک (1222الف) همچنين به ردهبندی ساختهای حركت خيالی میپردازد و آنها را در دو دسته قرار میدهد؛ دسته
اوّل ساختهايی كه در آنها معموالً مسير با حركت همراه است و میتوانند حاوی فعلهای شيوهنما باشند (جمله  )9و
دسته دوم ساختهايی كه در آنها گذرنده با حركت همراه نيست و فعلهای شيوهنما را مجاز نمیدانند (جمله :)3
(.متالک1222 ،الفThe highway crawls through the city )196 :

()9

( .متالک1222 ،الفThe table goes from the kitchen wall to the sliding glass door )117 :

()3

جمينز مارتينز-لوزا ( )1227نيز در مطالعه خود ضمنآنكه ادعا میكند استعاره حركت در تركيب با مجاز و
طرحوارههای تصويری زيربنای شکلگيری معنايی رخدادهای حركت خيالی هستند ،تالش میكند ردهبندیای را كه
متالک (1222ب) برای رخدادهای حركت خيالی ارائه داده است ،مورد بازبينی قرار دهد؛ زيرا او معتقد است
ردهبندیهای موجود از دقّت الزم برخوردار نيستند و نمیتوانند تحققّ زبانی اين رخدادها را بهدرستی تبيين كنند .بهباور
جمينز مارتينز-لوزا ( )1227تفاوت فعلهای حركتی ساده و فعلهای حركتی شيوهنما عامل مؤثری نيست و هر دو نوع
اين فعلها قابليّت آن را دارند كه در هر دو ساخت مطرحشده ازسوی متالک (1222الف) بهكار روند .وی همچنين
اشاره میكند كه همراه بودن گذرنده با حركت نيز عامل تعيينكنندهای نيست كه بتوان برمبنای آن به ردهبندی
ساختهای حركت خيالی پرداخت؛ درنهايت ،جمينز مارتينز-لوزا ( )1227نتيجه میگيرد كه میتوان برمبنای تعداد
موضوعاتی كه فعل میگيرد ،به ردهبندی ساختهای حركت خيالی پرداخت و ساختهای حركت خيالی را در دو طبقه
جای داد؛ طبقۀ اول ساختهايی كه در آنها فعل عالوهبر گذرنده ،تنها يک موضوع میگيرد و اين موضوع متناظر با
مرزنماست (جمله  )62و طبقۀ دوم شامل ساختهايی است كه در آنها فعل عالوهبر گذرنده ،دو يا چند موضوع میگيرد
(جمله :)66
( .متالک1222 ،الفA trail goes through the desert )119 :

()62

( .تالمیThe fence goes from the plateau to the valley )33 :1222 ،

()66

عالوهبر مطالعات فوق ،برخی مطالعات به بررسی تطبيقی حركت خيالی در زبان انگليسی و ديگر زبانها پرداختهاند.
متسوموتو ( )6331به بررسی تطبيقی جملههای حركت خيالی در زبان ژاپنی و انگليسی پرداخته و شباهتها و تفاوتهای
دو زبان را بيان كرده است .وی نتيجه میگيرد دو زبان در ابعادی از حركت كه بايستی در جمله بيان شوند (برخی
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ويژگیهای مسير) و آن ابعادی كه نبايد بيان شوند (اطالعات شيوۀ حركت غيرمرتبط با مسير) شباهت دارند .اما جملههای
حركت خيالی دو زبان در برخی ويژگیهای دستوری و واژگانی تفاوت دارند؛ برای مثال افعال حركتی انگليسی در
برخی موارد میتوانند بهعنوان فعل ايستا بهكارروند ،اما فعلهای حركتی ژاپنی چنين قابليتی ندارند .دراينراستا،
متسوموتو ( )6331به جمله ( )61از زبان انگيسی اشاره و ادعا میكند اين جمله وضعيّت كنونی جاده را توصيف میكند،
يعنی فعل حركتی ويژگیهای افعال ايستا را دارد:
The road runs through the center of the city.

()61

متسوموتو ( )6331ضمن تمايز ميان مسيرهای قابلعبور  ،يعنی مسيرهايی كه میتوانند بهطور طبيعی محل رفتوآمد
انسانها باشند (نظير جاده ،خيابان و غيره) و مسيرهای غيرقابلعبور برای انسان (نظير ديوار ،حصار و غيره) در
ساختهای حركت خيالی ،ادعا میكند فعلهای حركتی زبان ژاپنی برخالف زبان انگليسی ،برای مسيرهای غيرقابلعبور
محدوديّت كاربرد دارند .روجو و والنزوئال ( )1229نيز با تمركز بر ترجمه ،جملههای حركت خيالی و واقعی را در دو
زبان انگليسی و اسپانيايی مقايسه نموده و نشان دادهاند كه در ترجمۀ جملههای حركت خيالی در مقايسه با ترجمۀ
جملههای حركت واقعی از انگليسی به اسپانيايی ،اطالعات كاهش میيابند؛ اما در ترجمۀ جملههای حركت واقعی
مترجمان بيشتر به متن اصلی پايبند و وفادار هستند .در مطالعۀ ديگری ،روجو و والنزوئال ( )1223فقط برروی جملههای
حركت خيالی در اسپانيايی تمركز كردهاند .آزمايشات آنها نشان داده است كه عناصر غيرقابلعبور و همچنين فعلهای
شيوهنمايی كه شيوه بيانشده در آنها با مسير حركت مرتبط نيست ،توسط گويشوران اسپانيايیزبان سختتر پردازش
میشوند .در مطالعهای پيکرهبنياد نيز تارما ( )1269جملههای حركت خيالی و حركت واقعی زبان استوانی را با تمركز بر
شيوه رمزگذاری فضا در اين جملهها مقايسه نموده است .نتايج مطالعه وی حاكی از آن است كه ازيکسو ،اگرچه
حركت واقعی و حركت خيالی ،هردو جملههای بدون مرزنمای مشخص را مجاز میدانند ،اين تمايل در جملههای
حركت واقعی بيشتر است؛ ازسویديگر ،وجود يک عبارت مکاننما اگرچه به نوع ساخت (يعنی ساخت حركت خيالی
يا حركت واقعی) وابسته است ،اما بيشتر نوع فعل جمله آن را تعيين میكند .استوسيک و ساردا ( )1223نيز برمبنای
شيوههای بيان وضعيّتهای ايستا در دو زبان صربستانی و فرانسه ،حركت خيالی را بهعنوان يکی از شيوههای توصيف
وضعيّت ايستا در اين دو زبان معرفی نمودهاند و ادعا میكنند برخالف زبان صربستانی ،در زبان فرانسه حركت خيالی
نقش مهمّی دارد .تاكاهاشی ( )1221نيز جملههای حركت خيالی را در زبانهای تايلندی و انگليسی بررسی و الگوهای
شناختی آرمانیشده گويشوران را در سه طبقه از انواع حركتهای خيالی تحليل نموده است .او معتقد است هرچند
جمالت حركت خيالی كاربرد يکسانی در همه زبانها دارند ،اما الگویِ شناختیِ آرمانیشده در زيربنای جمالت حركت
خيالی بهدليل فرهنگهای مختلف در جوامع ،بايکديگر تفاوت دارد .ما ( )1261نيز در مطالعه خود برروی جملههای
حركت خيالی در زبان چينی ،نخست اين جملهها را برمبنای طبقهبندی تالمی ( )1222دستهبندی نموده و سپس آنها را از
منظر نظريّۀ رخداد حركت و نظريّۀ استعاره مفهومی بررسی كرده است.
1

travelable path
non-travelable path
3
Idealized Cognitive Model
4
motion event theory
5
conceptual metaphor theory
2

26

حركت خيالی در زبان فارسی :برخی ويژگیها و محدوديّتها

در زبان فارسی نيز ساختهای حركت خيالی قابلمشاهده است و برخی پژوهشگران به توصيف آن پرداختهاند.
مسگرخويی ( )6939ساخت حركت خيالی زبان فارسی را برمبنای معيارهای مطرحشده از سوی متالک (1222الف)
بررسی نموده است .وی نتيجه میگيرد ساخت جملههای حركت خيالی زبان فارسی را محدوديّتهايی معناشناختی و
سبکی تعيين میكند .نخست اين كه جمله حركت خيالی در زبان فارسی ،غالباً برای گذرندههای دارای طول افقی
قابلكاربرد است؛ استدالل وی برای اين ادعا اين است كه در پيکره  21جملهایِ مورد بررسیاش ،برای گذرندههايی نظير
برج ،آبشار و ساختمان هيچ جمله حركت خيالی نيافته و تنها يک جمله حركت خيالی (جمله  )69با گذرندهای دارای
طول عمودی (يعنی صخره) داشته است:
()69

صخره نزديکیهای جاده به هوا بلند شد و يکراست رفت توی دره( .مندنیپور6971 ،؛ به نقل از مسگرخويی)6939 ،

مسگرخويی ( )6939برای بررسی ساخت حركت خيالی فعلهای مسيرنما و شيوهنما را نيز مدّنظر قرار داده است و با بيان
اينکه در پيکرهاش فعلهای شيوهنما با محدوديّت به مراتب بيشتری بهكاررفتهاند (فقط سه مورد لغزيدن ،خزيدن و
كشاندن در سه اثر ادبی) ،به دومين محدوديّت ساخت حركت خيالی مبنی براينكه جملههای حركت خيالی با فعلهای
شيوهنما  ،بيشتر در سبک ادبی بهكار میروند تا در گفتار روزمره و عاميانه اشاره میكند .مثال ( )62كه برگرفته از يک
اثر ادبی است ،يکی از سه نمونه جمله حركت خيالی مطرحشده ازسوی وی برای اثبات ادعايش است:
()62

جاده  ...مارپيچزنان در طول تپههای كمشيب میخزيد( .شولوخوف6977 ،؛ بهنقل از مسگرخويی)6939 ،

در بخش  1-1به محدوديّتهايی در ساخت حركت خيالی زبان فارسی اشاره میشود كه در مطالعه مسگرخويی
ازنظر دور ماندهاند .افزون برآنچه اشاره شد ،مسگرخويی همچنين در مطالعۀ خود به سه تمايز ميان حركت خيالی و
حركت استعاری قائل میشود .نخست آنكه ،در حركت استعاری ،هستاری كه برای آن فعل حركتی بهكار میرود،
انتزاعی است درحالیكه در جملههای حركت خيالی اين هستار (گذرنده) عينی است .دوم آنكه ،فعل در جملههای
حركت استعاری لزوماً با قيد مکان همراه نيست؛ اما وجود جمله حركت خيالی بدون ذكر قيد مکان غيرممکن است .سوم
آنكه فعل حركتی در جمله حركت استعاری نشاندهندۀ نوعی تغيير است؛ درحالیكه در حركت خيالی نوعی مسير را
نشان میدهد .در بخش  6-1عميقتر به بررسی اين تمايزها خواهيم پرداخت و ديگر تفاوتهای ممکن را طرح مینماييم.
مطالعه ديگری كه جملههای حركت خيالی زبان فارسی را بررسی نموده ،مطالعۀ پيکرهبنياد افراشی و رحمانی
( )6939است كه صرفاً روی جمالت حركت خيالی از نوع مسيرهای گسترشی متمركز شده است .افراشی و رحمانی
( )6939نخست برمبنای طبقهبندی متسوموتو ( )6331ادعا میكنند برخالف زبان ژاپنی ،در زبان فارسی همه مسيرها (قابل
عبور و غيرقابل عبور) میتوانند در قالب جمله حركت خيالی بهكار روند .در بخش ديگری افراشی و رحمانی جملههای
حركت خيالی زبان فارسی و انگليسی را مقايسه مینمايند و نتيجه میگيرند كه فعلهای حركتی در جملههای حركت
خيالی انگليسی متنوعتر از جملههای حركت خيالی فارسی هستند؛ زيرا ازيکسو ،در زبان انگليسی فعلهای حركتی
متنوعتری برای اشاره به موجوديّتهای ساكن بهكار میروند و ازسویديگر ،جملههای حركت خيالی در انگليسی،
موقعيتهای ساكن را بهصورتهای مختلفی توصيف میكنند .افراشی و رحمانی ( )6939برای نشان دادن تنوع توصيف
موقعيتهای ساكن در جمالت حركت خيالی انگليسی ،با ارائه جمالت ( )61تا ( ،)69سه مورد از ويژگیهای اين
manner verb
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جمالت را بيان میكنند؛ اوّل آنكه ،اين جملهها در انگليسی گاه اطالعاتی درباره موقعيّت مکانی مسير يا موجوديّت
ساكن ارائه میدهند (جمله  )61و گاهی اين موقعيّت مکانی را بهشکل عبور فرضی مسير يا موجوديّت ساكن بيان میكنند
(جمله )61؛ دوم آنكه ،اين جمالت گاهی اطالعاتی درباره حالت ظاهری و نحوۀ استقرار آن موجوديّت ساكن ارائه
میدهند (جمله  )67و سوم آنكه ،فعلهای حركتی گاه اطالعاتی دربارۀ چگونگی حركت متحرکهايی كه (بهطور
بالقوه) در يک مسير حركت میكنند ،میدهند (جمله .)69
( .متالک1222 ،الف)The lake runs between the golf course and the train tracks

()61

( .متالکRoad 49 crosses the desert)1226 ،

()61

(روجو و والنزوئال.The path climbed to the top of the hill)1229 ،

()67

Th highway jets through the city.

()69

برمبنای ويژگیهای فوق ،افراشی و رحمانی ( )6939ادعا میكنند كه برخالف تنوع كاربرد جمالت حركت خيالی در
انگليسی ،اين كاربرد در زبان فارسی بسيار محدود است؛ زيرا ازيکسو ،فقط تعدادی از افعال مسيرنما در ساخت جمالت
حركت خيالی بهكار میروند و ازسویديگر ،در فارسی فقط برای توصيف موقعيّت مکانی يا عبور خيالی موجوديّتهای
ساكن ،از حركت خيالی استفاده میشود .شايان ذكر است عالوهبر مطالعۀ مسگرخويی ( )6939و افراشی و رحمانی
( )6939كه صرفاً به بررسی حركت خيالی در زبان فارسی پرداختهاند ،مطالعاتی (افراشی )6931 ،نيز بازنمود حركت را
در زبان فارسی از نگاه شناختی بررسی نمودهاند؛ هرچند شرح و معرّفی تمامی اين مطالعات در اين مختصر نمیگنجد.
همراستا با مطالعات فوق ،پژوهش حاضر نيز تالشی است در جهت بررسی مجدّد ساخت حركت خيالی در زبان فارسی،
به منظور بررسی عميقتر تفاوتهای ميان حركت خيالی و حركت استعاری ازيکسو و تبيين محدوديّتهای ساخت
حركت خيالی در اين زبان ،ازسویديگر .بنابراين ،در بخش  1سعی میكنيم بر ابعاد و محدوديّتهايی متمركز شويم كه
در مطالعههای پيشين برروی جملههای حركت خيالی زبان فارسی ازنظر دورماندهاست.
 .4روش پژوهش
ازآنجايیكه فعل حركتی و گذرنده از عناصر اجتنابناپذير ساخت حركت خيالی بهشمار میروند ،با جستوجوی
فعلهای حركتی رفتن ،آمدن ،گذشتن ،رسيدن ،و ردشدن و برخی تعدادی واژه مانند جاده ،ديوار ،دره ،كوه ،و خيابان
كه قابليّت گذرندهبودن را دارند ،در موتور جستجوگر گوگل ،تعدادی جمله بيانگر حركت بهدست آمد .با مراجعه به
وبگاه يا تارنماهای مربوط ،جمالت بهطور دقيق بررسی شدند و برمبنای مالکهای ارائهشده توسط متالک (1222الف)
و آنچه در بخش  6-1مقاله مطرح شده است ،جملههای غيرمرتبط ،شامل جملههای حركت استعاری و ساختهای
حركت واقعی حذف شدند و جملههای حركت خيالی بهدست آمده با روش كيفی مورد تحليل و توصيف قرار گرفتند.
شايان ذكر است در جملههای حركت كه شامل  39جمله گرديد موارد بينابينی كه نتوان حركت استعاری و يا حركت
خيالی بودن آنها را تشخيص داد ،مشاهده نشد.
 .5حرکت خیالی در زبان فارسی
چنانكه اشاره شد ،زبان فارسی يکی از زبانهايی است كه در آن ،حركت خيالی قابل مشاهده است .درادامه ،نخست به
تمايز بين جملههای حركت خيالی و حركت استعاری میپردازيم و سپس در بخش  1-1به برخی ويژگیها و
محدوديّتهای ساخت حركت خيالی در زبان فارسی میپردازيم.

29

حركت خيالی در زبان فارسی :برخی ويژگیها و محدوديّتها

 .1-5حرکت استعاری و حرکت خیالی

در بخش مقدّمه اشاره كرديم كه فعلهای حركتی ممکن است عالوهبر حركت واقعی ،حركتی استعاری يا حركتی خيالی
را نيز توصيف كنند؛ اكنون اين سؤال مطرح است كه چه تمايزی بين جملههای حركت خيالی و حركت استعاری وجود
دارد .متالک ( )1226در راستای تمايز حركت استعاری و حركت خيالی ادعا میكند فعل حركتی در كاربرد استعاری،
بيانگر نوعی تغيير حالت است ،اما در حركت خيالی تغييری وجود ندارد .جمينز مارتينز-لوزا ( )1227معتقد است استعاره
حركتی همراه با ديگر الگوهای شناختی آرمانیشده (مجاز و طرحوارههای تصويری ) زيربنای معنايی شکلگيری
رخداد حركت خيالی را تشکيل میدهند .مسگرخويی ( )6939نيز در مطالعۀ خود حركت استعاری را در سه ويژگی از
حركت خيالی متمايز میسازد .نخستين تمايز آنكه در حركت استعاری ،هستاری كه برای آن فعل حركتی بهكاررفته،
انتزاعی است؛ درحالیكه در جملههای حركت خيالی اين هستار عينی است .او مثال ( )63را بهعنوان يک جملۀ حركت
استعاری با مثال ( )12بهعنوان يک جملۀ حركت خيالی مقايسه مینمايد:
()63

جلسه رفت تا بعد از ظهر( .مسگرخويی)6939 ،

()12

اين خيابان به ميدان وليعصر میرود( .مسگرخويی)6939 ،

در جمله ( )63مسگرخويی طول مدّت جلسه را بهعنوان موجوديّتی انتزاعی درنظر میگيرد كه نوعی حركت در زمان
برای آن رخ داده است و يک استعارۀ مفهومی جانبخشی به صورت «جلسه انسان است» در آن وجود دارد .البتّه بايد
گفت جمله ( )63عالوهبر تعبير مدّنظر مسگرخويی (به معنی طول كشيدن جلسه) تعبيری ديگر ،به معنی موكول شدن
جلسه به بعدازظهر را نيز داراست .مسگرخويی معتقد است برخالف جمله ( ،)63جمله ( )12يک عبارت حركت خيالی
است؛ زيرا خيابان هستاری عينی است .بهنظر میرسد نمیتوان تمايز اوّل مسگرخويی ( )6939را در مورد جمالت
حركت استعاری و حركت خيالی مبنی بر عينی و ذهنی بودن عنصر مود بررسی پذيرفت .برای روشن نمودن مطلب
یتوان از جملههای استعاری زير كمک گرفت:
م
()16

يکی از اهالی محل از صبح حادثه تعريف میكند ....« :چند ثانيه قبل از شنيدن صدا احساس كردم ساختمان تکان خورد،

فکر كردم زلزله است؛ اما با شنيدن صدای ( .»....تارنمای روزنامه دنيای اقتصاد)
()11

در مجموع ،بر اثر حركات زمين اسکلت ساختمان حركت میكند و ( ...تارنمای مديريت شهری ،آقای شهردار).

()19

احداث هر سازهای ولو سبک وكم اهميت بر ماسه بادی  ....خطر نشست و  ....يا واژگونی و خوابيدن سازه را  ...دارد.

(تارنمای ويکی پديا)

()12

آيا هيچ شنيدهايد كه استاد بنّا بگويد «:من ،به عنوان يک بنّا ،میگويم اين ديوار شکم داده»؟ (تارنمای شاملو)

چنانكه مشاهده میشود در اين جمالت استعاری ،برخالف ادعای مسگرخويی ( ،)6939برای توصيف هستاری عينی
(يعنی ساختمان ،اسکلت ساختمان ،سازه و ديوار) استعاره بهكار رفته است؛ يعنی تالش شده هستاری عينی ،عينیتر
مفهومپروری شود .براينمبنا ،نمیتوان ادعا كرد حركت استعاری صرفاًَ برای توصيف هستاری انتزاعی و حركت خيالی
برای توصيف هستاری عينی بهكار میرود ،گرچه در بيشتر موارد اينگونه است.
metonymy
image-schema
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تمايز دومی كه مسگرخويی ( )6939ميان جملههای حركت استعاری و حركت خيالی قائل شده ،اين است كه فعل در
حركت استعاری ضرورتاً با قيد مکان همراه نيست؛ اما وجود جمله حركت خيالی بدون قيد مکان ممکن بهنظر نمیرسد.
او معتقد است درحالیكه جمله ( )11پذيرفتنی است ،جمله ( )11پذيرفتنی نيست؛ زيرا حركت خيالی بدون قيد مکان
رمزگذاری شده است:
()11

شاخه ديگر اين جاده از كنار گهررود به سمت منطقه دره نگاه و روستاهای تی و امارت میرود (وبگاه لُرنا).

()11

* اين جاده میرود.

دادههای اين پژوهش نشان میدهند كه اين ادعای مسگرخويی ( )6939نيز قابلپذيرش نيست؛ درواقع ،جملههای حركت
خيالی لزوماً به چنين محدوديّتی حساس نيستند و ضرورتاً نياز به عبارت مکاننما ندارند؛ چنانكه در جمله ( )17مشاهده
میشود ،گاه جمله حركت خيالی بدون قيد مکان بيان میشود:
()17

جاده همچنان می رفت( .وبگاه كوهساران)

بهتر است اشاره كنيم كه حتی در مورد جملههای حركت استعاری نيز استفاده از قيد مکان دراصل به عوامل بافتی بستگی
دارد نه محدوديّتی ساختی .اين مسئله را با مقايسۀ جملههای ( )19و ( )13میتوان مشاهده نمود:
()19

همون دم كه رفتی دلم رفت (تارنمای هيئت انصارالشهدا).

()13

و دلم رفت تا خودِ خودِ اهواز (وبگاه همه داتنگیهای من).

تمايز سومی كه مسگرخويی ( )6939ميان جمالت حركت استعاری و حركت خيالی قائل میشود اين است كه فعل
حركتی در جمله حركت استعاری ،نوعی تغيير حالت ذهنی را بيان میكند ،درحالیكه در مورد حركت خيالی نوعی
تغيير مسير بازنمايی میشود .مسگرخويی با ارائه جملههای ( )92و ( )96اين ادعای خود را تأييد میكند:
()92

عقل از سرش رفته.

()96

اين جاده از رامسر شروع میشود و تا الهيجان میرود.

برخالف ادعای مسگرخويی ،بهنظرمیرسد كه جمالت حركت خيالی تنها يک مسير ايستا را توصيف میكنند ،نه تغيير
در آن مسير را؛ نظر متالک ( )1226نيز مبنیبراينكه فعل حركتی در كاربرد استعاری ،بيانگر نوعی تغيير حالت است ،امّا
در حركت خيالی تغييری وجود ندارد ،ادعای مسگرخويی را ردّ میكند.
اگر دراينراستا جملههای ( )16تا ( )12را بارديگر مدّنظر قرار دهيم ،روشن خواهد شد كه تمايز سوم مسگرخويی
( )6939را نيز نمیتوان پذيرفت؛ اين جمالت بهعنوان جمالت حركت استعاری ،نوعی تغيير وضعيّت فيزيکی (و نه تغيير
حالت ذهنی) ساختمان ،اسکلت ساختمان ،سازه و ديوار را بيان میكنند .ازسویديگر ،در جملههای حركت خيالی (برای
نمونه جمله ( )92كه مسگرخويی خود بهعنوان نمونهای از ساخت حركت خيالی آورده است) نيز لزوماً تغيير مسير نداريم
و اغلب نوعی ادامه مسير بيان میشود.
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تحليل دادههای اين پژوهش نشان میدهد كه فارغ از تمايزهای فوق ،میتوان به دو تمايز مهم ميان جملههای حركت
خيالی و استعاری قائل شد .نخست آنكه ،جملههای حركت استعاری بازنمود زبانی استعارههای مفهومی هستند؛
استعارهها (ن.ک .كوچش 1262 ،؛ ريچی  )1269 ،عناصری دوبعدی هستند كه دو سطح تحليل را دربرمیگيرند؛ در
يک سطح استعارههای مفهومی و در سطح ديگر عبارات استعاری وجود دارند كه برمبنای استعارههای مفهومی شکل
میگيرند .برای نمونه استعارۀ مفهومی حركت زمان (زمان هستار درحال حركت است) وجود دارد كه مبنای شکلگيری
عبارات استعاری متعددی در زبان فارسی است .برخی از اين جمالت ،با فعل حركتی عبارتاند از:
()91

 ...بعد از آنکه آخرين روز عمرش به سر رسيد( ...تارنمای ادارۀ كل پژوهشهای اسالمی رسانه)

()99

من هم مثل بقيه میگويم وای تعطيالت چه زود گذشت ( ...وبگاه مکث آخر)

()92

 ....قرارمان رفت تا  911روز ديگر( .وبگاه آن سالهای دوستداشتنی)

برايناساس ،يک استعارۀ مفهومی زيربنای چندين عبارت استعاری است .ايندرحالی است كه در جملههای حركت
خيالی چنين تمايز دوسطحیِ يک به چندی وجود ندارد .بهعبارتديگر ،در جملههای حركت خيالی ،بين يک بازنمود
زبانی و يک بازنمود مفهومی ،تناظری يک به يک وجود دارد و مانند استعارهها ،يک بازنمود مفهومی مبنای شکلگيری
تعدادی بازنمود زبانی قرار نمیگيرد.
تمايز ديگر بين اين دو ساخت (حركت استعاری و حركت خيالی) آن است كه درحالیكه جملههای حركت
استعاری ،تنها يکی از بازنمودهای يک استعارۀ مفهومی زيربنايی هستند ،جملههای حركت خيالی منحصربهفردند و
ماهيّت منحصربهفرد بودن را بافت موقعيتّی و عناصر ساخت ،بهويژه گذرنده تعيين میكند .برايناساس است كه جاده در
جمله ( )91میتواند گذرنده واقع شود ،اما رودخانه بهعنوان گذرنده پذيرفتنی نيست:
()91

الف ... .و جاده تا باالی كوه میرود (تارنمای گوشه).
ب * .رودخانه تا باالی كوه میرود.

درنتيجه ،بهنظرمیرسد عالوهبر تمايز مطرحشده ازسوی متالک ( ،)1226دو تمايز ديگر ميان جملههای حركت خيالی و
حركت استعاری وجود دارد .اكنون كه مشخص شد ساخت حركت خيالی چه تفاوتی با ساخت حركت استعاری دارد،
در بخش بعد تالش میشود ويژگیها و محدوديّتهای ساخت حركت خيالی در زبان فارسی بررسی و توصيف گردد.
 .2-5ویژگیها و محدودیّتهای حرکت خیالی در زبان فارسی

همانگونه كه افراشی و رحمانی ( )6939تأكيد نمودهاند ،بازنمود زبانی حركت خيالی تاحدزيادی تابع ساخت و
قراردادهای زبان است .بهنظرمیرسد ساخت جملههای حركت خيالی در زبان فارسی نيز متأثر از تعدادی ويژگی و
محدوديّت است ،در اين بخش تالش میشود اين ويژگیها و محدوديّتها بررسی گردد.
 .1-2-5عدممحدودیّت جهتی

نخستين ويژگی جملههای حركت خيالی زبان فارسی آن است كه در ساخت اين جملهها محدوديّتی در استفاده از جهات
مختلف وجود ندارد .بهبيانديگر ،علیرغمآنكه ،در قالب مطالعات فقط به حركت خيالی هستارها روبهجلو اشاره شده
است ،بهنظرمیرسد درست مانند جملههای حركت واقعی ،جملههای حركت خيالی نيز میتوانند حركت را در همه
conceptual metaphor
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جهات (باال ،پايين ،عقب ،جلو) توصيف كنند .برای نمونه در جملههای زير بهترتيب شاهد حركت خيالی هستار در
جهتهای روبهباال (جملههای  91و  ،)97روبهپايين (جملههای  99و  ،)93روبهعقب (جمله  )22و روبهجلو (جمله  26و
 )21هستيم:
()91

ديوارها كه تا دهها متر از دوسو باال رفته بودند ( ...تارنمای گود ريدز)

()97

در مسير فومن  ....سمت چپ راهی بود كه توی مه از البالی درختها پيچ میخورد و باال میرفت( .تارنمای خيشخانه)

()99

مسير غار تا انتها بهصورت مايل با شيب تند به سمت پايين میرود( .تارنمای صداوسيمای استان مركزی)

()93

طبقۀ اول چهار پله به پايين میرود و پنجرههای روبه حياط ( ...تارنمای گوگل بوک)

()22

ديوار اين مدرسه  ...در حدود  1متر عقبنشينی كرد( .تارنمای دهستان تويه دروار)

()26

رديف آسمانخراشهای فوالدی رنگ  ....از كنار خيابانها جلو میرفتند( .گوگل بوک)

()21

رودخانه ای با آب زردرنگ گوگردی كه پابه پای جاده پيشمی رود( .تارنمای روزنامه شرق)

 .2-2-5امکان ترکیب حرکتهای خیالی

ويژگی ديگر ساختهای حركت خيالی در زبان فارسی آن است كه ممکن است حتی چند حركت خيالی پشت سرهم،
در جهات مختلف ،فقط يک صحنۀ ايستا را توصيف كنند؛ مثالً برای توصيف يک مسير كوهنوردی ممکن است جمله
زير بيان شود:
()29

طول هفت از كنار كارگاه ،از شکافی كه دارای رول میباشد ،باال رفته و سپس كمی به سمت چپ صعود كرده و در

باالی آن كمی جلو رفته كه ( ...تارنمای كوهنوردان جوان)

در اين جمله نخست يک جمله حركت خيالی با جهت پايين-باال مسير را توصيف نموده و سپس حركت به سمت چپ و
روبهجلوی آن بيان شده است؛ يعنی برای توصيف وضعيّت ايستای يک مسير واحد ،بهترتيب يک حركت خيالی در
جهت پايين-باال ،يک حركت به سمت چپ و يک حركت روبهجلو بهكاررفته است.
 .3-2-5شمار گذرنده

متالک (1222الف )117 :ادعا میكند كه معموالً گذرنده در ساخت حركت خيالی ،ذاتاً يک هستار خطّی مثل جاده،
سيم ،لوله و غيره است .لذا ،وقتی گذرنده ذاتاً بلند نيست (دارای طول نيست) ،بايد هستاری باشد كه بالقوه بتواند به لحاظ
مفهومی و فضايی گسترش يابد .متناظر با اين ادعای متالک بهنظرمیرسد كه شمار هستار (مفرد يا جمع) نيز عاملی
تعيينكننده در ساخت حركت خيالی است .بهبيانديگر ،برخی هستارها مانند بلوک يا كتاب ،وقتی شمار جمع دارند،
میتوانند با يک جمله حركت خيالی توصيف شوند؛ اما در حالت مفرد چنين قابليّتی ندارند .جملههای ( .22الف و .22
ب) را مقايسه نماييد:
()22

الف* .هنگامی كه بلوک به سقف رسيد.
ب .هنگامی كه بلوک ها به سقف رسيدند( .تارنمای نوين فان)

با مقايسۀ جمله (.22الف) و (.22ب) بهنظر میرسد كه بلوک در حالت مفرد نمیتواند يک مسير را بسازد و لذا نمیتوان
آن را با جملۀ حركت خيالی توصيف نمود؛ اما قرار گرفتن بلوکها در كنارهم امتدادی افقی يا عمودی را شکل میدهد.
 . 4-2-5جهت حرکت گذرنده
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ويژگی مهم ديگر جملههای حركت خيالی زبان فارسی ،جهت گذرنده است .بهبيان روشن ،ما نمیتوانيم برخی هستارها
را در هر جهتی توصيف كنيم .جملههای زير را مقايسه نماييد:
()21

الف ... .درخت تا يکمتر و نيم صاف باال آمده بود( .وبگاه انجير)
ب ... .آنجا كه درختان تا آسمان باال رفته بودند( .تارنمای نشريات نبات)

()21

الف* .درخت برگ سوزنی تيره  ..و به منطقه كوهستانی و شمال پيشروی میكند.
ب .درختان برگ سوزنی تيره  ...و به منطقه كوهستانی و شمال پيشروی می كنند( .تارنمای اسپونيک فارسی)

()27

الف .تير سيمانی چراغ برق از البهالی خانهها باال رفته است.
ب .تيرهای سيمانی چراغ برق از البهالی خانهها باال رفتهاند( .تارنمای خبرگذاری ايرنا)

()29

الف* .تيرچراغ برق  ...كه تا قله پيش رفتهاست.
ب .تيرهای چراغ برق  ...كه تا قله پيش رفتهاند( .وبگاه آريوبرزن شيراز)

چنانكه نمونههای باال نشان میدهند عالوهبرشمار ،جهت حركت نيز اهميّت دارد .وقتی درخت و تيرچراغ برق مفرد
هستند ،تنها میتوانند حركت خيالی عمودی (روبه باال) داشته باشند نه حركت افقی؛ زيرا تنها در حالت عمودی تشکيل
نوعی مسير میدهند .درمقابل ،وقتی اين عناصر جمع هستند ،حركت خيالی آنها میتواند عمودی يا حتی افقی باشد؛ زيرا
در حالت جمع ،اين عناصر میتوانند در كنارهم مسيری افقی را تشکيل دهند و اين تشکيل مسير ،امکان درنظرگرفتن
حركت خيالی را برای آنها ايجاد مینمايد  .درواقع ،وقتی بلوک مفرد است (جمله  .22الف) ،نه میتواند حركت خيالی
عمودی داشته باشد ،نه حركت خيالی افقی؛ اما ازآنجايیكه درخت رشد میكند و باال میرود ،حركت خيالی عمودی
(پايين-باال) برای آن امکانپذير است ،حتی در حالت مفرد (جمله  .21الف) .عالوهبرآن ،بلوک وقتی جمع است،
بهنظرمیرسد فقط میتواند حركت خيالی عمودی (پايين-باال) داشته باشد (جمله  .22ب) ،درحالیكه درخت در حالت
جمع میتواند با جمله حركت خيالی افقی يا عمودی توصيف شود (جملههای  .21ب و  .21ب) .درهمينراستا،
جملههای ( )23و ( )12نيز قابل بررسیاند:
()23

*چاه تا انتهای باغ رفته بود.

()12

ميدان وليعصر  69متر به زيرِ زمين میرود( .تارنمای مشرق نيوز)

چاه و ميدان هردو هستارهايی هستند كه نوعی مسير را بيان نمیكنند؛ برايناساس ،نمیتوان برای آنها حركتی خيالی
روبهجلو را متصور شد؛ چنانكه جمله ( )23پذيرفتنی بهنظرنمیرسد .اما در جمله ( )12بهعنوان جملهای پذيرفتنی ،شاهد
نوعی حركت خيالی روبهپايين برای ميدان هستيم .بنابراين ،جهت حركت نيز در ساخت جملههای حركت خيالی
تعيينكننده است.
 . 5-2-5کنشگر بودن گذرنده
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ويژگی ديگر جملههای حركت خيالی اين است كه گذرنده بايستی «كنشگر» باشد؛ بهبيانروشن ،ساخت بهگونهای
است كه گذرنده در حالتی فرضی ،فاعل فعل حركتی ،يعنی كنشگر و عامل حركت درنظر گرفته میشود .چنانكه
مقايسه جملۀ ( )16تا ( )12اين مسئله را نشان میدهد:
()16

اتوبان تهران تبريز تا نزديکی روستای رجئين به موازات جاده قديم از شرق به غرب كشيده شده است( .وبگاه آچاچی)

()11

اميدواريم در سريعترين زمان ممکن خط مترو را تا ميدان ساعت برسانيم( .تارنمای همشهری استانی)

()19

درجايیكه امروزه يخچالهای بزرگی مانند بيردمور و اسکات خود را تا دريا پيش راندهاند ( ...وبگاه گراهام هانکوک)

()12

خط  7مترو تا محدوده برج ميالد پيش رفتهاست( .تارنمای خبرگزاری برنا)

در جملههای ( )16و ( )11گذرنده (به ترتيب اتوبان تهران -تبريز و خط مترو)كنشگر نيستند ،بنابراين ،اين جملهها
علیرغم وجود فعل حركتی جملههای حركت خيالی محسوب نمیشوند .به عبارتی ،در اين جملهها كنشگری وجود

دارد كه عملی را بر روی اتوبان و خط مترو انجام داده است ،اما در جملههای ( )19و ( )12بهترتيب يخچالها و خط 7
مترو كنشگر و فاعل فعل حركتی هستند و همزمان حركتی خيالی را بازنمايی میكنند .برايناساس ،كنشگر بودن گذرنده
فعل حركتی نيز تعيينكننده است.
 . 6-2-5امکان کاربرد عبارتهای بیانگر طول زمان و مسافت

افراشی و رحمانی ( )6939با اشاره به جملههای ( )11و ( )11اشاره میكنند كه جملههای حركت خيالی انگليسی ممکن
است با عبارتهای زمانی يا مکانی همراه شوند:
The road runs along the coast for 2 hours.

()11

The path goes upstream for two miles.

()11

آنها ادعا میكنند در ساختار جملههای حركت خيالی زبان فارسی ظاهراً اين عناصر ،نقشی ندارد .اين ادعا قابلترديد
است؛ زيرا در پژوهش حاضر جملههای ( )17و( )19كه با عبارتهای بيانگر مسافت و طول زمان همراهند ،از جستجوگر
گوگل بدست آمدند:
()17

زايندهرود  ...در كوير مركزی ايران به سمت شرق  122كيلومتر پيش میرود( .تارنمای خبرگزاری ايرنا)

()19

بعد از روستا جادهای فرعی و خاكی وجود دارد كه بعد از دو ساعت راهپيمايی به آبشارها میرسد( .تارنمای كويرها و

بيابانهای ايران)

بنابراين ،میتوان گفت يکی ديگر از ويژگیهای ساخت حركت خيالی در زبان فارسی ،امکان همراهی اين جمالت با
عبارتهای بيانگر طول زمان و مسافت است.
 . 7-2-1عدممحدودیّت طول عمودی یا افقی گذرنده

برخالف ادعای مسگرخويی ( ،)6939مبنیبراينكه در زبان فارسی جملههای حركت خيالی بيشتر با گذرندههای دارای
طول افقی امکانپذيرند ،بهنظر میرسد در زبان فارسی حركت خيالی میتواند بدون هرگونه محدوديّتی هم برای
گذرندههای دارای طول افقی و هم برای گذرندههای دارای طول عمودی بهكار رود .جملههای (،)26( ،)22( ،)93( ،)91
( )21و ( )27نمونههايی از جملههای حركت خيالی برای هستارهای با طول عمودی (ديوار ،درخت ،آسمانخراش و

agent
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غيره) هستند .بنابراين ،رد ادعای مسگرخويی خود دليلی است مبنیبراينكه تمركز صرف بر آثار نوشتاری و دادههای
محدود در مطالعات زبانشناختی ،برخی ابعاد مسئله مورد بررسی را پنهان میسازد.
 .8-2-6نمود و زمان دستوری جمله

متالک ( )1221با اشاره به جملههای ( )13و ( )12ادعا میكند جملههای حركت خيالی اغلب در زمان حال ساده ظاهر
میشوند و نه استمراری:
The road goes along the coast.

()13

??The road is running along the coast.

()12

اين درحالی است كه بهنظرمیرسد در زبان فارسی چنين محدوديّتی كمتر قابلمشاهده است؛ جملههای زير اين ادعا را
تأييد مینمايند:
()16

الف .جاده كالت نادر به درگز  ...از ميدان اصلی روستا میگذرد( .وبگاه كالت نادر)
ب .جاده كالت نادر به درگز  ...از ميدان اصلی روستا میگذشت.
ج .جاده كالت نادر به درگز  ...از ميدان اصلی روستا گذشت.
د .جاده كالت نادر به درگز  ...از ميدان اصلی روستا گذشته است.
ه .جاده كالت نادر به درگز  ...از ميدان اصلی روستا گذشته بود.

متالک همچنين اشاره میكند كه جدای از مواردی كه جمله متأثر از بافت ،نياز به نمود استمراری دارد ،در غالب موارد
جملههای حركت خيالی موقعيّتی موجود را با تغيير حالتی ضمنی بيان میكنند ،لذا نياز نيست كه با تحميل نمود
استمراری اين موجودبودن را تشديد نمود .اين تأكيد متالک بر مستثنی نمودن كاربرد نمود استمراری برای حركت
خيالی در موارد خاص را ،در زبان فارسی نيز میتوان مشاهده نمود و حتی بهكارگيری مضارعمستمر كه نمود استمراری
در آن برجستهتر از حال استمراری است ،مجاز است .برای نمونه در بافتی موقعيّتی كه جادهای برای روستا درحال احداث
است ،ممکن است جمله ( )11با زمان دستوری مضارعمستمر ،برای توصيف جاده بهكاررود:
()11

جاده كالت نادر به درگز  ...دارد از ميدان اصلی روستا میگذرد.

 . 7نتیجهگیری
پژوهش حاضر تالشی بود درجهت توصيف جملههای حركت خيالی زبان فارسی و تعيين برخی ويژگیها و
محدوديّتهای مؤثر در ساخت جملههای حركت خيالی فارسی .نتايج اين پژوهش حاكیاز آن است كه اوالً تمايزهايی
كه مسگرخويی ( )6939ميان حركت استعاری و حركت خيالی قائل شده است ،قابلپذيرش نيستند؛ امّا ،عالوهبر تفاوتی
كه متالک ( )1226طرح میكند ،دو تفاوت مهمّ ديگر ميان جملههای حركت استعاری و خيالی وجود دارد .يکی آنكه،
جملههای حركت استعاری بازنمود زبانی استعارههای مفهومی هستند؛ يعنی يک استعاره مفهومی وجود دارد كه مبنای
شکلگيری تعدادی عبارت استعاری در زبان است .امّا در جملههای حركت خيالی بين بازنمود زبانی و بازنمود مفهومی
يک تناظر يک به يک وجود دارد .تمايز ديگر اينكه ،هرچند جملههای حركت استعاری تنها يکی از بازنمودهای يک
استعارۀ مفهومی زيربنايی هستند ،جملههای حركت خيالی منحصربهفردند .بررسی ويژگیها و محدوديّتهای ساخت
حركت خيالی در زبان فارسی نشان داد ،ساخت حركت خيالی ،حداقل در زبان فارسی متأثر از برخی عوامل است؛ اول
on-going situation

1
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آنكه ،در ساخت اين جملهها محدوديّتی در استفاده از جهات مختلف وجود ندارد .ويژگی ديگر اينكه ،ممکن است
حتی چند حركت خيالی پشت سرهم ،در جهات مختلف ،فقط يک صحنه ايستا را توصيف كنند .همچنين ،مشخص شد
كه شمار ،جهت حركت گذرنده و «كنشگر» بودن آن از عوامل تعيينكننده ساخت جملههای حركت خيالی هستند.
بهعالوه روشن شد كه برخالف ادعای مسگرخويی ( ،)6939مبنیبراينكه در زبان فارسی جملههای حركت خيالی بيشتر
با گذرندههای دارای طول افقی امکانپذير است ،در زبان فارسی چنين محدوديّتی قابلمشاهده نيست .افزونبرآن
مشخص شد در ساخت حركت خيالی زبان فارسی ،همچون زبان انگليسی ،امکان كاربرد عبارتهای دالبر مسافت و
طول زمان وجود دارد .همچنين ،محدوديّتی كه در ساخت جملههای حركت خيالی انگليسی در رابطه با زماندستوری و
نمود وجود دارد (ن.ک .متالک ،)1221 ،در زبان فارسی ديده نمیشود.
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