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رویا صدیق ضیابری
تاریخ دریافت1000/03/10 :

تاریخ پذیرش1000/06/40 :

چکیده
براساس نظر هاینه گویشوران زبان با استفاده از منابع عینی مانند انددا واژههدا بییتد واژههدا و بریدی ااتداه بده
رمزگذاری مفاهیم جهتی مانند باال پایین جلو عقب و  ...میپردازند .در این پژوهش ارایند تحوه مندابع واژگدانی
به واژگانی که به مفاهیم جهتی دالل دارند جه شدگی نامیده میشود .پژوهش حاضر بده چگدونگی رمزگدذاری
جه های نسیی و استتاری با استفاده از منیع واژگانی اندا واژهها و براساس آرای هاینه پردایتهاس  .برای تتیدین
ابتاد جه شدگی یا میزان تحوالت متنایی تصریفی -نحوی و آوایی مندابع واژگدانی بده مقاجدد جهتدی م التد
حاضر از انگارۀ داوری و نغزگوی کهن بهره جستهاس  .برای جمع آوری دادهها نیز از کتب نظم و نثر ضربالمثد،
رمان ارهنگهای واژگان کتب اارسی ابتدایی و متوس ه تارنماها و گف وگوهدای تلویزیدونی و روزمدره اسدتفاده
شدهاس  .بازۀ زمانی دادهها شام ،دادههای اارسی نو متقد (قرن  4تا 31هجری) و اارسی نو امدروز (قدرن  31تدا
امروز) اس  .نتایج نشان میدهد زبان اارسی از اندا واژههای سر پا چشم قلب و  ...برای بیان جه هدای نسدیی و
استتاری استفاده نموده و در نهای این منابع واژگانی متحم ،درج دو جه شدگی گردیدهاند.
واژگان کلیدی :دستوریشدگی جه شدگی جه واژه اندا واژه زباناارسی
 .3دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاداسالمی واحد شاهرود ایران.
 .2دانشآمویت دکتری زبانشناسی همگانی مدرس دانشگاه علو پزشکی تهران ایران( .نویسندۀ مسؤوه)

 .1استادیار زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ایران.

 sh50d@yahoo.com
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 -1مقدمه

جه های اضایی و مکانی جزئی الینفک از زندگی بشرند .ازاینرو شنای جنیههدای مدرتی
با آن ق تاً در شنای هرچه بیشتر نیروهدای ههندی و شدنایتی بشدر مفیدد اسد  .عیددی و
نغزگویکهن ( )3138عقیده دارند که امکانات و روشهای مکانیابی به یکی از میاحد م در
در حوزۀ زبانشناسیاند .براساس هاینه )49:3334-13(3یکدی از اسدتراتژیهدای ارتیدابی رایدج
انسانی مرتی سایتن مفاهیم مختلف از بریق توجیف یک چیز به جای دیگری اس  .حضور
یک جورت زبانی با چندین متنی متفاوت میتواند الگوهای انتقاه مفهومی( )3را پیشنهاد دهدد.
عناجر واژگانی بهکارراته برای توجیف مفاهیم ملموس و عینی 2بهمحض آنکه راب ه و پیونددی
قاعدهمند با مفاهیم انتزاعی 1مورد نظر پیدا میکنند ویژگیهای واژگانی اولی یود را از دسد
میدهند و بهتدریج بهجورتهای دسدتوری بدده میشدوند( .)2بدرای در بهتدر ایدن مفداهیم
انتزاعی مفهو سازی جورتمیپذیرد و اجوالً مفهو سازی بهمتنای شک،گیدری یدک ایدده یدا
مفهو از عناجر ناملموس در ههن اس تا از بریق این ارایند در بهتری از عنصر مورد نظدر
انجا شود .مفهو سازی 4بهبورکلی ماهیتی انسانمدارانه 5دارد؛ یتندی تاآنجاکده امکدان داشدته
باشد مقولههای انسانی و بشری برای توجیف عناجر و اجسدا ییرانسدانی و همیندین در و
اهم آنها بهکار برده میشوند.
یکی از مهمترین مقولههای انسانی اندا واژهها 3هستند کده از جملده مندابع بیدان مفداهیم
جهتی در زبانهای دنیا بهشمارمیروند و با ارایند دستوریشددگی 4بده بیدان مفداهیم جهتدی
میپردازند .در ارایند دستوریشدگی واژههای قاموسی زبان به عناجر دستوری تیدی ،و حتدی
عناجر دستوری نیز دستوریتر میشوند .یکی از مهمترین رویکردهدای شدنایتی در م التدات
دستوریشدگی بس استتاری 8نا دارد .در بسیاری از زبانهای جهدان ازجملده اارسدی ندا
بریی از اعضای بدن بس استتاری پیدا میکندد و در متندی بریدی از حدروا اضداا مکدانی
بهکار میروند .این ارایند از پرکاربردترین مدوارد بسد اسدتتاری در دسدتوریشددگی اسد .

1. Heine
2. concrete
3. abstract
4. conceptualization
5. anthropocentric
6. body-part terms
7. Grammaticalization
8. metaphorical extension
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براساس بیف بس استتاری اعضای بدن در عینیترین حوزه قرار دارندد زیدرا انسدان اولدین
شنای را از بدن یود به دس میآورد (راسخمهند .)333:3131
در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از آموزههای اوق در چارچوب دستوریشدگی که هدر دو
جنی درزمانی بودن و شنایتی بودن زبان را پوشدش مدیدهندد بده بررسدی بیدان «جهد در
اارسی» بپردازیم .بیان جه بهرمزگذاری جه های مکانی و هر مفهومی که به نمایش مکانی
پدیدهها بپردازد ابالق میگردد .در این راستا و در چارچوب رویکدرد دسدتوریشددگی هاینده
( )3334که بر تغییرات درزمانی زبانها در راستای یلدق جدورتهدای ندوین زبدانی و براسداس
ارایندددهای قدرتمنددد شددنایتی تمرکددز دارد بدده تحلیدد ،دادههددای بیددان جه د در اارسددی
پردایتهایم .در این رویکرد منیع یلدق و پیددایش ابزارهدای بیدان جهد در زبدانهدای دنیدا
براساس منیع واژگانی اعضای بدن واکاوی شدهاس  .در اینجا به آنیه توجده میشدود درواقدع
همان بدن انسان و اهمی یا موضوعی آن در مفهو سازی و برقراری ارتیاط اسد و مفداهیم
عینی و ییرانتزاعی که بهمثابه سای های قالیی برای توجیف مفداهیم انتزاعیتدر بدهکار بدرده
میشوند بررسی میشوند .پژوهش حاضدر در تدالش بدرای پاسدخ بده ایدن پرسدش اسد کده
گویشوران اارسی کدا اندا واژهها را بهبور قراردادی( )1برای بیان مفهو جه بهکار میبرندد.
الیته این پرسش اولیه پرسش دومی را نیز در پی دارد :در راستای تحدوه مفداهیم جهتدی یدا
جه شدگی 3اندا واژههای اارسی متحم ،چه تغییرات جوری و متنایی میشوند؟
بنابراین مینای این پژوهش ارضی بهکارگیری اندا واژهها جه رمزگذاری مفاهیم جهتدی
اس  .بدین منظور دادههای بسیاری از متون منظو و منثور در اارسی نو متقد و اارسدی ندو
امروز شام ،رمانها ضربالمث،ها اشتار ارهنگهای واژگان کتب اارسی ابتدایی و متوسد ه
و نیز م الب تارنماها و گف وگوهای روزمره و گفد وگوهدای تلویزیدونی بدهروش کتابخاندهای
جمعآوری گردید و اندا واژههایی که برای رمزگذاری مفاهیم جهتی اسدتفاده مدیشدد از بدین
آنها جمعآوری گردید .پس از م الت حدود  1599جفحه کتاب  332جملده حداوی انددا واژه
در مفهو جه واژه استخراج گردید .تتداد جمالت نمونه گردآوریشده از بریدی انددا واژههدا
زیاد بودند که به عل محدودی اضا و تتداد کلمات از هرکدا از اندا واژههدا حدداکثر چهدار
نمونه ارائه شد و در مجموع  49شاهد ارائده دادیدم کده از ایدن میدان  19جهد واژه بدا منیدع
اندا واژه استخراج گردید .بدهمنظدور پاسدخگویی بده سدواه دو پدژوهش نیدز از مدده ابتداد
متینشدگی( 2داوری و نغزگوی کهدن  3133و  )2934بهره بردیم و بر پای ابتدادی کده در پدژوهش
1. directionization
2. Auxiliation Dimentions
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ایشان جه پیدایش ااتاه متین از ااتاه اجلی الزامی دانستهشدهاس ابتاد جهد شددگی را
که بر جنیههای تحوه جوری و متنایی اندا واژهها به جه واژهها 3تمرکز دارند ارائه دادهایم.
 -2پیشینة پژوهش

در این بخش ابتدا به مرور م التاتی یدواهیم پرداید کده دربدارۀ موضدوع پدژوهش یتندی
جه شدگی از رهگذر دستوریشدگیِ اندا واژهها نوشته شدهاند .باید اهعان نمود کده موضدوع
جه شدگی یا پیدایش جه واژهها از منابع واژگانی موضدوعی اسد کده کمتدر پژوهشدگران
ایرانی و ییرایرانی بدان توجه کردهاند.
م الت هاینه ( )3334را باید نخسدتین م التد نظدا مندد و چدارچوبمدداری دانسد کده
پیدایش جه واژهها را براساس منابع واژگانی انددا واژههدا بییتد واژههدا و ااتداه پویدا و در
چارچوب دستوریشدگی بررسی کردهاس  .با اینحاه پدیش از هاینده اسدوررو )3334( 2نیدز
موضوع ظهور جه واژهها را الیته یارج از چارچوب نظری مشخص واکاوی کرده بدود .اسدورو
( )3334ضمن م الته و بررسی مفاهیم جلو کنار و درون در زبان پاپاگو( )4متوجده گردیدد کده
این مفاهیم از اندا های بدن انسان که بیشترین تجرب ملموس را برایش رقم میزنند حاجد،
شدهاند درحالیکه مفهو پش در این زبان از بدن جانوران که همنشینان همیشدگی ایشدان
بودهاند حاج ،گردیدهاس .
م التات حوزۀ جه شدگی در زبدان اارسدی بسدیار محددود و انگشد شدمار اسد  .تنهدا
پژوهش در زمین جه شدگی در اارسی م الت جتفری داوری و جددیق ( )3133بدا عندوان
جه شدگی بییت واژهها در اارسی اس و این م الته به عنوان پیشینهای برای مقاله حاضدر
بهشمار میرود .دیگدر م التدات نده بده شدیوۀ درزمدانی و م التد تحدوه مندابع واژگدانی بده
جه واژهها بلکه به شیوۀ همزمانی و عموماً با استفاده از مفهو استتارۀ مفهدومی بدرای بیدان
جه های مکانی به انجا رسیدهاس  .ازجمله م التات ایرانی که پیدایش استتارههای جهتدی
زبان اارسی را بهدق و بهشیوهای همزمانی واکاوی کردهاس م الت امینی ( )3181اس کده
در آن تالش شدهاس آنیه را لیکاا و جانسون )3389( 1دربارۀ استتاره از دو منظر شنایتی و
نقشگرایی گفتهاند در زبان اارسی در بوت آزمون بگذارد .یااتههای پژوهش امینی نشان می-
دهد که سایتار زبان اارسی به میزان زیادی استتاری اس و از سوی دیگر مفداهیم اسدتتاری
1. Orientation terms
2. Svorou
3. Lakoff & Johnson
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اارسی ییلی شییه به مفاهیم کاربردی انگلیسی اس  .براساس این پژوهش اگرچده دادههدای
اارسی آنیه را لیکاا و جانسون ( )3389دربارۀ جه گیریهای اضایی و نقش آنهدا در شدک-،
گیری استتارههای جهتی ارائه دادهاند تأیید مینماید اما در مواردی چون «آد ِ یاکیاییده»
«پسر سربهزیرییه» و «ییلی ااتادهس » که در آنها بریالا لیکاا و جانسون ( )3389یدوب
بودن با جه گیری اضایی پایین مفهو بندی شدهاس ( )5ناسازگاریهایی با نظرات لیکداا و
جانسون نشان میدهد که به عقیدۀ امینی میتوان آنها را بازتاب آموزههدای یدا ارهنگدی
مذهیی و عراانی در زبان اارسی دانس .
م الت دیگری که در حوزۀ شنایتی به بررسی ابزارهای بیان جه در اارسی پردایتهاسد
م الت گلفا و یوسفیراد ( )3185اس  .ایشان نشان دادهاند که رویکرد شنایتی با مددد جسدتن
از مفاهیمی چون برحواره شک ،و زمینه تییین گویاتری از حروا اضاا مکانی عرضه میکندد.
همچنین متتقدند که در اارسی امروز بسیاری از نا های اعضای بدن کاربرد دوگانه دارند یتندی
هم به عنوان عضو بدن و هم بهعنوان حرا اضااه استفاده میشوند .روند کلی این تحوه بده ایدن
جورت اس که نا یک اندا پس از کسب متنایی استتاری میتواند بهعنوان هست یک سدای
اضاای در ترکییات مختلف بهکار رود .همنشدینی حدروا اضداا اولیده بدا ایدن کلمدات و حدذا
تدریجی آنها باع میشود که این عناجر کمکم به جورت حروا اضااه بهکار روند.
استاجی ( )3183نیز به مواردی از تیدی ،اعضدای بددن بده حدروا اضدااه از منظدر ارایندد
دستوریشدگی اشاره کردهاس  .وی کده بدهدرسدتی چندین تحدولی را در راسدتای پیددایش
واحدهای دستوری از منابع واژگانی قلمداد میکندد تکدوین مفداهیم مکدانی از انددا واژههدای
روی پش پهلو میان کمر بغ ،و سر را منتج از ارایند دستوریشدگی میداند .با این وجود
به ارایند جه شدگی در این اجزای زبانی اشارهای نمیکند.
بررسی شیک متنایی حروا اضاا مکانی موضوع م الت یوسفیراد ( )3184اسد کده در
آن و با پیروی از انگارۀ متناشناسی شنایتی به بررسی هممتناییها و بس یااتگیهای حدروا
اضااه مکانی میپردازد .او نشان میدهد که ویژگیهدای هندسدی و نقشدی شدک ،و زمینده در
انتخاب حروا اضاا مکانی مناسب دیی ،بوده و متانی بس یاات هر حرا اضااه بدهجدورت
یالیاً نظا مند با مکانیز هایی چون استتاره 3و مجاز 2به متنای مکانی اولیه مرتی میشوند.

1. metaphor
2. metonymy
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در م الت نغزگوی کهن و راسخ مهند ( )3133نیز بر حضدور اراینددهای درزمدانی در ظهدور
ابزارهای مکاننما تأکید میشود .ایشان در م التهای پیرامون دستوریشدگی و بس اسدتتاری
اگرچه بهبور مستقیم به مفاهیم جهتی اشاره نکردهاند اما ارایند دسدتوریشددگی و سدازوکار
بس استتاری را در تحوه اندا واژههای اارسی (ازجمله سر و پا) بده حدروا اضداا مکداننمدا
(مث ،سر کوچه و پای سفره) بهروشنی نشاندادهاند .به باور ایشان با ارایند دسدتوریشددگی
به تتداد جورتهای دستوری با مفاهیم انتزاعیِ دستوری از جمله مکدان و زمدان در هدر زبدان
اازوده میشود.
بح ارتیاط میان استتارهبودگی و مفاهیم مکانمحور در م الت بیانی ( )3133ادامه مییابدد.
بیانی بر آن اس که استتارههای اضامدار 3از گون استتارههدای جهد گیراندهاندد 2کده حدوزۀ
مفهومی متفاوتی را نسی به استتارههای مفهومی که یک مفهو را در چارچوب مفهو دیگدر
سازماندهی میکنند ارائه میدهند .اینگونه استتارهها عمدتاً مفاهیم را براساس جهد گیدری
اضایی ترسیم میکنندد .تأکیدد بیشدتر ایدن ندوع از اسدتتارههدا جهدات بداال و پدایین اسد
بهبوریکه در یک تقسیمبندی کلی میتدوان گفد کمدابیش تمدا م لدوبهدا بداال و تمدا
نام لوبها در پایین قرار دارند.
یرمیان و گودرزی ( )3135نیز در همین راب ه نشان میدهند کده برحدوارههدای جهتدی
استتارههایی هستند که مفاهیم را براساس جه گیری اضایی مانند باال پایین جلدو عقدب و
 ...سازماندهی میکنند .کارکردهای استتاری این جهد گیدریهدای اضدایی از ایدن واقتید
نشأت مدیگیدرد کده بددن انسدان مکانمندد و اضدایی اسد و شدک ،عملکدرد جسدم وی بدا
کارکردهایش در محی بیرون یکسان اس .
از میان پژوهشگران ایرانی تنها مقالهای که مستقیماً به موضدوع پیددایش جهد واژههدا و
الیته نه با عنوان جه شدگی در اارسی پردایتهاس مقالد عیددی و نغزگدوی کهدن ()3138
اس که در آن امکانات و روشهای بیان مکانیابی از نظر شدنایتی و براسداس الگدوی هاینده
( )3334یتنی بررسی اندا واژهها بییت واژهها و ااتاه پویا ارائه میشود .نتایج ایدن مقالده بده
درستی نشان میدهند که زبان اارسی به ترتیدب اولوید از انددا واژههدا اشدیای موجدود در
بییت و ااتاه پویا برای بیان مکان جغراایایی یا جه ریداد ات ،استفاده میکندد .امدا ایدن
مقال ارزشمند به میزان تحوالت منابع واژگانی و درجات دستوریشدگی نمدیپدردازد .م التد
1. Spatialization Metaphors
2. Orientiational Metaphors
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دیگر نیز پژوهش جتفری داوری و جدیق ( )3133اس کده بده میدزان تحدوالت ایدن مندابع
واژگانی و درجات دستوریشدگی آنها میپردازد.
مقال حاضر در مقایسه با پژوهشهایی در این زمینه نوآوری دارد زیرا نخسدتین پژوهشدی
محسوب میشود که جه شدگی اندا واژهها در زبان اارسی و همینین میدزان تحدوالت ایدن
منابع واژگانی را در مسیر ایجاد جه واژهها بررسی میکند.
 -3چارچوب نظری

در ارایند دستوریشدگی منابع واژگانی که برای زبانوران ملموساند بدرای رمزگدذاری متدانی
انتزاعی دستوری به یدم گراته میشدوند .مندابع واژگدانی مدذکور در ایدن مسدیر از متدانی
مصداقی یود تهی 3و مقول دستوری یود را از دس میدهند( 2چدون ویژگدیهدای تصدریفی
مقوله را دیگر نشان نمیدهند) و ممکن اس دستخوش کاهش یا سدایش آوایدی 1نیدز بشدوند
(هاپر و تراگوت .)2:2991 4درحقیق دستوریشدگی حرک از واژگان به دستور اس .
حوزههای عینی در دستوریشدگی جهد واژههدا متمدوالً بییتد واژههدا بریدی ااتداه و
اندا واژهها هستند که موضوع پژوهش حاضر اس  .آنیه باع میشود این عناجدر وارد ارایندد
دستوریشدگی شوند این اس که مفاهیم پایه نقاط ارجداع عیندی را بدرای شدنای انسدان
اراهم می کنند بنابراین میتوانند برای در مفاهیم انتزاعی بهکار روند .عناجر واژگانی بدهکار
راته برای توجیف مفاهیم عینی بهمحض آنکده راب دهای قاعدهمندد بدا مفداهیم انتزاعدی پیددا
میکنند ویژگیهای اولیه یود را از دس میدهند و به جورتهای دستوری بده میشدوند(.)3
بهعیارتی عناجر واژگانی مزبورکه ابتدا به بیق باز واژگانی تتلدق داشدتهاند بده عناجدر بیقد
بسته تیدی ،میشوند (هاینه .)13:3334
یکی از تظاهرات ارایند دستوریشدگی که هاینه ( )3334بهبور نظا مند جدورتبنددی کدرد
دستوریشدگی اندا واژهها در راستای بیان مفاهیم جهتدی اسد  .چدارچوب پدژوهش پدیش رو
درگا اوه برای شناسایی چگونگی پیدایش جه واژهها از اندا واژهها چارچوب دستوریشددگی
اس که هاینه ( )3334بهکار گرا الیته او عالوهبر اندا واژهها از بییت واژهها و ااتداه پویدا نیدز
برای بیان مفاهیم جهتی سخن گف اما ازآنجاکه موضوع پژوهش حاضر تحوه انددا واژههدا بده

1. Semantic bleaching
2. decategorialization or morphological reduction
3. Phonetic erosion
4. Hopper &Traugott
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جه واژههاس تنها به همین منیع واژگانی یواهیم پردای  .جدوه ( )3حوزههای میدد بدرای
بیان عیارتهای مربوط به جه های مکانی را به نمایش میگذارد (هاینه :)18:3334
جدوه  -3حوزههای مید رایج برای عیارتهای زبانی مربوط به جه های مکانی
حوزۀ مبدأ

اندا ها یا اجزای بدن
بییت
3
مفاهیم پویا و دینامیک

عبارتهای زبانی

کاربرد اندا واژههای بدن انسان در وضتی کامالً ایستاده
استفاده از بییت واژهها
استفاده از اتالی ها و کنشها

هاینه ( )44:3334عقیده دارد که تغییر و تحوه مفهدومی از مفهدو میدد بده مفهدو مقصدد
مربوط به تغییر از عنصر یا جزء ملموس به یک راب اضائی یا مکانی انتزاعی برپای چدارچوب
پیشنهادی هاینه کالودی 2و هونهمایر )321 :3333( 1اسد کده درواقدع ندوعی گدذار از حدوزۀ
مفهومی اشیا به حوزۀ مفهومی اضا و مکان محسوب میشود.
هاینه ( )49:3334بر این باور اس که بددن انسدان مهدمتدرین ابدزار بدرای توجدیف و در
مفاهیم انتزاعی اس  .وی همینین اشاره میکند کده گروهدی از پژوهشدگران شدنایتی بددن
حیوانات را بهمثابه سای های قالیی جه های مکانی م ر کرده و در نظر گراتهاندد .چندین
نگرشهائی عموماً در چدارچوب الگوهدای حیوانانگداری 4قدرار میگیرندد .در چندین مدواردی
گویشوران دامن استتماه و کاربرد بریی انددا واژههای انسدانی و حیدوانی را گسدترش داده و
برای اشاره به موقتی های مکانی بهکار میبرند .به همین منظور و برای بیان مفداهیم مکدانی
این اندا واژهها تح ارایند دستوریشدگی قرارمیگیرند و دارای نقش دستوری میشدوند .در
این زمینه میتوان به کارهایی اشاره نمود :اسورو ( )45 :3334ضمن م الت مفاهیم جلو کندار و
درون در زبان پاپاگو متوجه گردید که این مفداهیم درواقدع از انددا های بددن انسدان حاجد،
شدهاند اما مفهو پش در این زبان از بدن جانوران حاج ،گردیدهاس  .همیندین بروگمدان5
( )3381بروگمددان و مککددالی )3383( 3ضددمن م التد زبددان میکسددتک( )4متوجدده شدددند کدده
گویشوران این زبان برای ارجاع به پش انسدان و پشد حیدوان جدورتهای اسدمی متفداوتی
بهکار میبرندد و همدین مسدأله یتندی کداربرد جدورتهای اسدمی متفداوت اسد کده نحدوۀ
1. dynamic concepts
2. Claudi
3. Hunnemeyer
4. zoomorphic
5. Brugman
6. Macaulay
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مفهو سازی بریی عناجر و اجسا یا را تح تأثیر قرار میدهد .مثالً گویشوران این زبدان
میز را بهمثابه یک حیوان تصور میکنند که پش آن روی میز و شکم آن زیر میز اس .
هاینه ( )43:3334بر این باور اس که ممکن اس یکی از همین مفاهیم مکانی در زبانهدای
مختلف یا حتی در یک زبان یا از دو عضو مختلف بدن و با دستوریشددگی حاجد ،شدده
باشد .وضتیتی که الیته چندان هم دور از انتظار نیس  .بدههدرروی بدرای چندین وضدتیتی دو
تحلی ،مختلف م ر گردیدهاس  .نخس آنکه ممکن اس در زبان مدورد نظدر هدر دو مدده
انسانانگاری و حیوانانگاری بهشکلی همزمان استفاده شده باشدند .در چندین حدالتی چنددان
تتجبآور نخواهد بود که مثالً در یک زبان دو عیارت برای مفهو مکدانی روی داشدته باشدیم:
یک عیارت برگراته از سر در چارچوب مده انسانانگاری و عیارت دیگدر برگراتده از عقدب یدا
پش بدن حیوان در چارچوب مده حیوانانگاری .دو آنکه چنین وضتیتی ممکن اس ناشدی
از این واقتی باشد که بریی مفاهیم مکانی در ارتیاط با دو عضو مختلف بدن قدرار میگیرندد
به این متنا که ممکن اس یک مفهو مکانی قابلید ارجداعی بده دو بخدش مختلدف بددن را
داشته باشد .از دیگر سو ممکن اس یک راب پایاپای میان یک عضو بدن و دو یا حتدی چندد
موضع مکانی مختلف شک ،بگیرد به نحویکه همان عضو بدن بهمثابه یک سای قالیی بدرای
همان مواضع مکانی عم ،کند مثال قسم سر احتماال میدد و یاسدتگاه مفهدو باالسد بدا
اینحاه در بریی زبانها مید شک،گیری عناجر زبانی جلو پیشاپیش و مانند اینها باشد.
هاینه ( )33:3334به مترای کام ،تقسیمبندی جه ها به اشداری3یدا نسدیی 2و اجدلی 1یدا
جغراایایی پردایتهاس  .سیستم جه های اشاری یا نسیی در جه گیری اضایی با توجه بده
موقتی گوینده توجیف می شدود .از لحداز زبدانشناسدی چدون گویندده و شدنونده متمدوالً
درهنگا مکالمه مقاب ،هم هستند آنها مختصات متقابلی نیز دارند و ازایدنرو مراجدع اضدایی
متضادی نیز دارند .این سیستم اوقالتاده با مفاهیمی مانند بداال پدایین جلدو عقدب داید،
چپ راس و  ...مرتی اس  .جه های اجلی یا جغراایایی شام ،مواردی اس که مسدتق ،از
موقتی گوینده شنونده یا یک شئ یا تتریف میشوند .این حوزه بدا جهد هدای شدماه
جنوب شرق و یرب مرتی اس  .در رویکرد هاینده ( )3334تنهدا انددا واژههدایی بدرای بیدان
جه مترای شده بودند که بهبور مستقیم بهجهتی در اضا اشداره داشدتند ولدی در پدژوهش

1. Deictic orientation
2. Relative orientation
3. Cardinal orientation
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حاضر برای گسترش این ارایند دادههایی که بهبور استتاری به مفاهیم جهتی اشاره داشدتند
یتنی جه های استتاری 3را نیز در م الته وارد کردیم.
برای اثیات دستوریشدگی این منابع باید تحوه منابع را در سه حوزه واکاوی کدرد .بددین
منظور و برای بررسی میزان تحوالت اندا واژهها از انگارۀ ابتاد متدینشددگی داوری و نغزگدوی
کهن (3133و  )8()2934پیروی نمودهایدم .براسداس ایدن رویکدرد تمدا واحددهای واژگدانی کده
دستوری میشوند از سده بعتدد :نیدروی دسدتوریشددگی 2منیدع دسدتوریشددگی 1و درجد
دستوریشدگی 4بریوردارند .در این انگاره نیروی جه شدگی مفهو دستوری جهتدی اسد
که اندا واژه برای نمایش آن متحم ،تغییر مدیشدود .منیدع جهد شددگی در ایدن پدژوهش
اندا واژه اس  .درج جه شدگی نیز به میزان تغییدرات متندایی تصدریفی -نحدوی و آوایدی
ابالق میشود .درواقع درج جه شدگی براساس سه درج انحدراا از وضدتی اولیده منیدع
واژگانی تتیین میگردد .در درج اوه جه شدگی اندا واژه تنها دستخوش تغییرات متندایی
میشود و بر متنای دستوری جدید که جهتی اس دالل مدیکندد .در درجد دو انددا واژه
تما یا بخشی از ویژگیهای تصریفی و نحوی یود را ازدس مدیدهدد .درجد سدو جهد -
شدگی آیرین مرحل دستوریشدگی اس که در یاله آن اندا واژه دستخوش سایش آوایدی
شده یتنی بخشی از سایتار واجی یود را از دس میدهد.
 -4روش پژوهش

ماهی پژوهش حاضر توجیفی -تحلیلی اس  .در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانهای ابتدا
برای استخراج اندا واژههایی که برای بیان مفاهیم جهتی به یدم گراتدهشددهاندد بریدی از
متون منثور و منظو شام ،رمان ارهنگ واژگان ضربالمثد ،دیدوان اشدتار کتدب اارسدی
ابتدایی و متوس ه و  ...تصادای م الته شدند .در مجموع  39کتاب بررسی شد که  3تا از آنهدا
شام ،ارهنگ متون منظو و منثور ضربالمث،های ایرانی  1کتاب اارسی از دورۀ ابتددایی و
متوس ه و  2کتاب رمان بهبور کام ،بررسیشدند و سایر مندابع از قیید ،دیدوانهدای اشدتار
ارهنگ عامیانه و لغ نامهها موردی م الته شد .جس وجو در تارنماها و گوگ ،نیز انجدا شدد
و مکالمات روزمره و تلویزیونی نیز بررسی شد .بازۀ زمانی دادهها نیز شام ،اارسی ندو متقدد و
1. Metaphoric orientation or spatial metaphor
2. Grammaticalization Force
3. Grammaticalization Source
4. Grammaticalization Degree
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اارسی نو امروز اس  .ازآنجاکه هدا پژوهش حاضر کشف اندا واژههایی بود کده دیگدر نقدش
ارجاعی برای اشاره به اعضای بدن نداشتند و به رمزگدذاری مفداهیم جهتدی اشدتغاه داشدتند
اندا واژههایی که به نظر میرسید بده جهد واژه تیددی ،شدده بودندد اسدتخراج و در جدداوه
مخصو ثی گردید.
نمونهها جمالت دارای اندا واژههایی هستند که با آنها مفاهیم جهتدی مختلدف رمزگدذاری
شدهاند .پس از م الت حددود  1599جدفحه کتداب  332جملده حداوی انددا واژه در مفهدو
جه واژه استخراج گردید .تتداد جمالت نمونه گردآوری شده از بریی اندا واژهها زیداد بودندد
که به عل محدودی اضا و تتداد کلمات از هرکدا از اندا واژهها حداکثر چهدار نمونده ارائده
دادهشده و در مجموع  31شاهد ارائه دادیم که از این میدان  19جهد واژه بدا منیدع انددا واژه
استخراج گردید.
در گا بتد برای پاسخ به سؤاه دو پژوهش از مده ابتاد متینشدگی (داوری و نغزگوی کهدن
 3133و  )2934بهره بردیم .الیته متینشدگی از رایجترین نمونههای دستوریشددگی در بیشدتر
زبانهاس که ناظر بر پیدایش ااتاه متین از منابع اتلی واژگانی اس که با دسدتوریشددگی
رخ میدهد .سپس مده دستوریشدگی ابزارهای بیان جه را براساس درج دستوریشددگی
این اجزا و با توجه به میزان متنازدایی تصریفزدایی یا سایش آوایی ترسدیم نمدودیم .تمدامی
اندا واژهها از نظر تغییرات متنایی بررسی شدند .ازآنجاکه اندا واژههدا متتلدق بده مقولد اسدم
بودند براساس حفظ یا از دس دادن تما یا بخشی از چهدار ویژگدی تصدریفی و نحدوی مهدم
مقول اسم یتنی شمار نکرگی متراگی یا اشاریپذیری و جف یا اسمپذیری کده هریدک بده
لحاز تصریفی یا نحوی با نشانههایی تصریفی یا نحوی و اشاریها رمزگذاری میشوند تحمد،
درج دو جه شدگی تتیین میگردد .ازآنجاکه تتداد ویژگیهدای تصدریفی -نحدوی اسدم 4
اس برای تأیید درج دو جه شدگی اندا واژه میبایس حداق 1 ،ویژگی یود را از دس
دادهباشد .در هنگا جمعآوری دادهها به موضوع همراهی اندا واژهها با نشدانههدای تصدریفی و
نحوی توجه گردید و جس وجوی گستردهای در گوگ ،به انجا رسدید .جسد وجدو بده ایدن
جورت بود که به هر جه واژه نشانههای شمار نکرگی متراگی یا اشاریپدذیری و جدف یدا
اسمپذیری بهبور ارضی اضااه گردید و سدای حاجد ،در گوگد ،جسد وجدو شدد .اگدر در
موردی نتوانستیم نمونهای در گوگ ،پیدا کنیم شم زبانی نگارندگان را اساس قدرار دادیدم و در
جورت توااق با دستوری بودن و اارسی بودن عیارت امتیداز ویژگدی را ثید مدینمدودیم .در
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نهای درجورت وجود چنین همراهیهایی امتیاز مثی برای حضدور نشدان مدذکور و حفدظ
ویژگی مورد نظر ثی گردید.
در نهای اندا واژهها از لحاز درج سو جه شدگی که آیرین مرحلد دسدتوریشددگی
اس بررسی شدند تا مشخص گردد آیا دستخوش سایش آوایی شده یتنی بخشی از سدایتار
واجی یود را از دس میدهد یا ییر.
-5تحلیل دادهها

همانگونه که پیشتر اشاره گردید بریی اندا واژهها با دستوریشدگی بده جهد واژه تیددی،
میشوند .زبان اارسی نیز از بریق بریی انددا واژههدا و بدا ارایندد دسدتوریشددگی بده بیدان
مفاهیم نسیی مکانی باال پایین پش جلو کنار و  ...میپردازد.
 -1- 5رمزگذاری جهتهای نسبی در فارسی براساس اندامواژهها

دستوریشدگی اندا واژهها برای بیان مفاهیم جهتی در بسیاری زبانها مستند شدهاس  .در ایدن
قسم برآنیم نشان دهیم ارایند پیدایش مفاهیم جهتی از این منابع در اارسی نیز یااد شدده و
زبان اارسی همانند بسیاری از زبانها از رهگذر اندا واژهها به مفهو سازی جهتدی مدیپدردازد .در
جدوه ( )2اندا واژههایی اهرس شدهاند که جه نسیی «باال» را رمزگذاری میکنند.
 -1-1 -5رمزگذاری جهت نسبی «باال»

در زبان اارسی برای بیان جه نسیی «باال» از اندا واژههای «سدر» «کلده»« ،لدب» «روی» و
«پش » استفاده میگردد .با توجه به اینکه این اندا واژهها در قسم های اوقدانی بددن انسدان
قرار دارند لذا برای کدگذاری مفهو «باال» از آنها استفاده میگردد .جهد واژۀ «پشد » نیدز از
اندا واژۀ پش حیوانات گراته شده که در باالی بدن حیوانات قرار دارد .این انددا واژۀ حیدوانی
نیز در زبان اارسی برای رمزگذاری مفهو «باال» استفاده میشود .این امر نشدان مدیدهدد کده
راب شنایتی مستقیمی بین تجرب انسان از موقتی مکانی «باال» و گدزینش انددا واژههدایی
که این مفهو سازی را نشان دهد وجود دارد .نمونهها بدرای کدگدذاری مفهدو «بداال» بدا هکدر
منیع در جدوه ( )2ارائه شدهاند.

زبان فارسی و گویشهای ایرانی /سال ششم ،دورة اول ،بهار و تابستان 0011

جهتشدگی در فارسی :مطالعۀ موردی ...

33

جدوه  -2اندا واژههای نشاندهندۀ جه اشاری «باال»
اندا واژه
 -3سر

()3

 -2کلّه
 -1روی

 -4لب
 -5پش

مثاه
آب از سر تیره اس ای ییره چشم
بیشتر بنگر یکی بگشای چشم
ماهیتابه را از سر چراغ برداش .
بعز گَر از سرچشمه آب مییورد.
بر سر آن کوه سربهالدککشدیده سدیمرغ آشدیان
داش .
آنها تا کلّ کوه باال راتند.
روی دس قانون بلند شدن
پسر روی ماسهها نشس .
پدربزرگ روی جندلی نشس .
لب دیوار :باالی دیوار
از پش با هر یانهای دود بیرنگی بده سدم
آسمان میرا .
شب را روی پش با یوابیدیم.

منیع
مولوی به نق ،از موسوی ( )2:3143
یفارزادگان ()24:3144
موسوی ()343:3143
اکیری ا .و دیگران ()32:3138
گف وگوی روزمره
موسوی ()433:3143
اکیری ا .و دیگران ()34:3138
اکیری ا .و دیگران ()33:3138
متین ()3293:3182
دوایی به نق ،از نجفی ()424:3148
یفارزادگان ()35:3144

 -2-1-5رمزگذاری جهت نسبی «پایین»

زبان اارسی مفهو جه نسیی «پایین» را نیز با اندا واژهها رمزگذاری میکند .همدانبورکده
در جدوه ( )1مشاهده میشود این زبان با استفاده از انددا واژۀ «پدا» جهد اشداری پدایین را
رمزگذاری میکند .این موضوع نشاندهندۀ این حقیق اس کده راب د شدنایتی مسدتقیمی
میان تجرب انسان از موقتی مکانی «پایین» و گزینش اندا واژهای که به واقع در پدایینتدرین
قسم بدن قرار دارد وجود دارد.
جدوه  -1اندا واژههای نشاندهندۀ جه اشاری «پایین»
اندا واژه
 -3پا

مثاه
پای چراغ همیشه تاریک اس .
شمع به پای یود روشنی ندهد.
پای چک را امضا کن.

منیع
موسوی ( )232:3143
موسوی ( )244:3143
گف وگوی روزمره
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 -3-1-5رمزگذاری جهت اشاری «جلو»

مفهو جه اشاری «جلو» براساس دادههای اارسی با اندا واژههای «رو» «سینه» «دمایده»
و «چشم» رمزگذاری میشود .در اینجا نیز گویشوران اندا واژههایی را برای رمزگدذاری مفهدو
«جلو» به یدم میگیرند که در قسم های جلویی بدن انسان قرار دارد و درواقع نشان می-
دهد که راب شنایتی مستقیمی بین مصدداق عیندی واژه و مفهدو جهتدی رمزگدذاریشدده
وجود دارد .جدوه ( )4این مفهو سازی را نشان میدهد.
اندا واژه
 -3رو

 -2سینه

 -1دمایه
 -4چشم

جدوه  -4اندا واژههای نشاندهندۀ جه اشاری «جلو»
منیع
مثاه
ستدی به نق ،از موسوی ( )143:3143
دوسدد آن باشددد کدده متایددب دوسدد
همیون آینه روبهرو گوید.
والیتی ()31:3134
نخواستم یود را رودرروی او قرار دهم.
علوی به نق ،از نجفی ()442:3148
رو به شهربانی حرک کرد.
وقتی چشم باز کرد سدتوان را سدینهبده -یفارزادگان ()25:3144
دوایی به نق ،از نجفی ()344:3148
سینهاش دید.
سینهکش آاتاب لمیده بود.
متین ()545:3184
دمای کوه
www.vajehyab.com/dehkhoda
دمایه :نو پیشآمده
یک داته در تهران چشمتوچشم شدیم .شهری به نق ،از نجفی ()424:3148

 -4-1-5رمزگذاری جهت اشاری «پشت» یا «عقب»

همانند جه اشاری «جلو» زبان اارسی برای رمزگذاری جه اشاری «پش » یا «عقب» نیدز
از اندا واژۀ «پش » بهره میجوید .در اارسی امروز «پش » بخشی از بدن نیز هس و کاربرد
اسمی دارد؛ در جمل « :پشتم درد میکند» واژهبس ملکی « » نشاندهندۀ اسم بدودن کلمده
و کاربرد اسمی آن اس  .در بریی مثاههای دیگر نیز بیانگر جه اشاری پش یا عقب اسد .
با توجه به اینکه این اندا واژه مربوط به قسم پش بددن مدیشدود بدرای رمزگدذاری جهد
پش یا عقب به کار میرود .جدوه ( )5نشان دهندۀ این نمونههاس .
اندا واژه
-3پش

جدوه  -5اندا واژههای نشاندهندۀ جه اشاری «عقب»
منیع
مثاه
اکیری ا .و دیگران ()34:3138
رهگذری پش شیش مغازه ایستاد.
والیتی ()35:3134
را و پش سرش را هم نگاه نکرد.
یفارزادگان ()33:3144
پش سرش آبی دریا بود.
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 -5-1-5رمزگذاری جهت اشاری «داخل /درون /در»

زبان اارسی برای بیان جهد «داید »،از انددا واژههدای «قلدب» «شدکم» «ده» و «ب دن»
(شکم) استفاده میکند .این اندا واژهها جزء ارگانها و اضاهای دایلی بدن بهشمار مدیروندد و
این نشان میدهد که راب شنایتی مستقیمی بین تجربه انسان از موقتید مکدانی داید ،و
گزینش اندا واژههای دایلی بدن وجود دارد .جدوه ( )3این نمونهها را به نمایش میگذارد.
جدوه  - 3اندا واژههای نشاندهنده جه اشاری «دای /،درون /در»
اندا واژه

منیع

مثاه

گف وگوی تلوزیونی
گف وگوی تلوزیونی

 -3ب ن

شتر و شاعری در ب ن هرکسی اس .
مرد در ب ن جحنه بودند.

 -2شکم

کلوخهدای بزرگدی کده سدر هدرپیچ در شدکم دیوارهدای آهاحمدددد بددده نقددد ،از نجفدددی
()333:3148
کاهگلی بودند.

 -1ده

جوانه تالش میکرد سرش را از ده یا بیرون بیاورد.
همیون آهریشی که در ده شب تاریک بدریشد.

قاسمپور  .و دیگران ()21:3134
قاسمپور  .و دیگران ()323:3138

 -4قلب

سربازان قلب سپاه دشمن را هدا تای و تاز قرار دادند.
آشپزیان ما قلب یان ماس .

راسخ مهند ()331:3131
گف وگوی تلوزیونی

 -6-1-5رمزگذاری جهت اشاری «وسط /مرکز»

جه «وس  /مرکز» یکی از جه های اشاری اس که براسداس دادههدای گدردآوریشدده بدا
اندا واژههایی مانند «سینه» « کمر» و « ناا» رمزگذاری میشدود .جددوه ( )4نشداندهنددۀ
این نمونههاس .
در این قسم نیز مشاهده میشود که گویشدوران اارسدی بدرای رمزگدذاری مفهدو جهد
اشاری « وس  /مرکز» از اندا واژههایی استفاده میکنند که در بخش میانی یدا مرکدزی بددن
قرار دارند .پس در اینجا نیز راب شنایتی مسدتقیمی بدین مفهدو جهد «وسد  /مرکدز» و
گزینش اندا واژههای بخش مرکزی بدن وجود دارد.
جدوه  - 4اندا واژههای نشاندهندۀ جه اشاری «وس  /مرکز»
اندا واژه
 -3سینه

مثاه

منیع

جائب تیریزی به نق ،از موسوی ()4:3143
ما عی در سینه دریا نفس را سویتیم.
یک ماه سین بیابانهدا بدود تدا ندان زن و کاظمیه به نق ،از نجفی ()424:3148
بیها را در بیاور .
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بوتههای کویری تا سینه توی ماسه بودند.
آرا آرا سین یا را شکاا .

اکیری ا .و دیگران ()34:3138
قاسمپور  .و دیگران ()21:3134

 -2کمر

کنون که از کمر کوه موج الله گذش .
بیار کشتی می نوب پیاله گذش .
همانبور که دهان اسب را به دس داشد
تا کمر کوچه آمد.

جائب تیریزی ()529:3134

 -1ناا

او ماه ناا تهرانه

راسخ مهند ()331:3183
گف وگوی روزمره

 -7-1-5رمزگذاری جهت اشاری «کنار»

زبان اارسی با بریی اندا واژهها به رمزگذاری مفهو جه اشاری «کنار» میپردازد .دادههدای
اارسی نشان میدهد که زبان اارسی برای بیدان ایدن مفهدو از انددا واژههدایی چدون «لدب»
«پهلو» «شانه» «بغ »،و «گوش» استفاده میکند .مالحظه میشود که هم این انددا واژههدا
به جز «لب» از اندا های کناری بدن گراته شدهاندد و ایدن نشدان مدیدهدد راب د شدنایتی
مستقیمی بین مصداق عینی واژه و مفهو جهتی رمزگذاری شده وجود دارد .جددوه ( )8ایدن
ارایند را نشان میدهد.
جدوه  - 8اندا واژههای نشاندهنده جه اشاری «کنار»
منیع
مثاه
اندا واژه
ناجر یسرو به نق ،از موسوی ( )244:3143
پایش لب گور اس .
 -3لب
مولوی به نق ،از موسوی ()345:3143
همهساله یندان لب جوییار.
قاسمپور  .و دیگران ()21:3134
تشنهلب کشته شود در لب ش از چه گناه
متین ()3293:3184
لب چاه :کنارۀ چاه
مولوی به نق ،از موسوی ()3:3143
 -2پهلو ای بسا اجحاب کهف اندر جهان
پهلوی تو پیش تو هس این زمان
گف وگوی روزمره
پهلوی من نشسته بود.
 -1شانه چه زمانی مجاز به رانندگی در شان جاده هستیم؟ https://www.zoomit.ir/car-
 -4بغ ،کندددوهای تددازه را بغدد ،کندددوهای قدددیمی آهاحمد به نق ،از نجفی ()334:3148
میگذاش .
برو این بغد ،یدک یدرده جگدر و ده و قلدوه هاشمی به نق ،از نجفی ()334:3148
کیاب کن بیار.
متین ()3385:3184
 -5گوش گوشه :کنار
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 -8-1-5رمزگذاری جهت اشاری «سمت/طرف»

دادههای اارسی نشان میدهند که این زبدان بدرای نشدان دادن مفهدو «سدم  /بدرا» از
اندا واژههای «دس » و «سر» استفاده میکند .نمونهها با هکر منیع در جدوه ( )3آمدهاند.
جدوه  - 3اندا واژههای نشاندهندۀ جه اشاری «سم  /برا»
اندا واژه

مثاه

منیع
ناجریسرو به نق ،از موسوی ()433:3143

 -3سر

قربان بر یدا را یک با و دو هوا را
آن سر با سرما این سر با گرما

 -2دس

اصیح به نق ،از نجفی ()311:3148
بهکنار آب آمد و به آندس آب را .
مستقیم میروی تا ته کوچه و میپییی دس چپ .شهری به نق ،از نجفی ()311:3148
مینوی به نق ،از نجفی ()311:3148
پییید توی میدانگاهی دس راس .

 -9-1-5رمزگذاری جهتهای استعاری

با توجه به دادهها مالحظه گردید که در بتضی از دادهها رمزگذاری مفداهیم جهتدی بدهجدورت
مسدتقیم و اشدداری بددوده ولدی در پددارهای مددوارد ایدن رمزگددذاری مفدداهیم جهتدی بدهجددورت
ییرمستقیم و استتاری بهتحقق میپیوندد و مفهو جه مفهو انتزاعی دیگری را که جهتدی
نیس بیان میکند .این بدین متنیاس که در موارد مذکور مثالً بیان مفهدو جهد نسدیی
«باال» به مکان عینی «باال» در محی اشاره ندارد بلکه به «باالی» استتاری یتنی مثالً شرای
«م لوب» اشاره دارد .در این متنا م لوبهدا بدا جهد بداال و ندام لوبهدا بدا جهد پدایین
مفهو سازی میشوند .گفتیم که در تتداد متدودی دادههدا و براسداس مالحظدات اجتمداعی
ایالقی و ارهنگی جامت ایرانی مفاهیم جهانی استتاره دستخوش تغییرات زیربنایی شدهاندد
بهبوریکه مثالً «تواضع» که اضیلتی یوب و ایالقی اس با اندا واژههایی بیان میشدود کده
بر مفهو جه نسدیی «پدایین» داللد دارندد .در جددوه ( )39رمزگدذاری مفداهیم جهتدی
استتاری با اندا واژههای اارسی به همراه اسدتتارههدای مربدوط بده هدر انددا واژه آمددهاسد .
همچنین بریی از اندا واژهها از جمله «سر» و «پا» هم مفداهیم جهتدی نسدیی و هدم جهتدی
استتاری را رمزگذاری میکنند:
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جدوه  -39رمزگذاری مفاهیم جهتی استتاری
اندا واژه

جه
استتاری

مثاه

منیع

استتارۀ جهتی

 -3سر

باال

االنی به شوهرش سره.

«برتری» باال اس .

گف وگوی روزمره

 -2پا

پایین

زیر پاتون رو نگاه کنید مدا رو
میبینید.

«تواضع» پایین اس .

گف وگوی روزمره

 -1کدددف
دس

جلو

 -4مغز

دای،

 -5گردن

باال

ای هنرها گراته بر کف دس

«نمایش دادن /عیان سدددتدی بددده نقددد ،از
موسوی ()343:3143
کردن» جلو اس .

ما ز قران مغز را برداشتیم

«جدددوهر و اجددد »،مثنوی موالنا داتر ششم:
بخش 24
دای ،اس .

چو آیند و پرسند گردنکشان
چه گویم از این بی بینشان

«مقا و قدرت» بداال مولوی به نق ،از اکیری
ا .و دیگران ()33:3138
اس .

 -2- 5تحلیل تحول اندامواژهها به جهتواژهها براساس انگارۀ «ابعاد جهتشدگی»

پس از ارائ  14اندا واژه که برای بیان مفاهیم جهتی دسدتوریشددهاندد بده ارائد تغییراتدی
میپردازیم که در این مسیر متحم ،میشوند .برای اثیات جه شدگی این اندا واژههدا و بدرای
اینکه اثیات کنیم آنها دیگر بر متانی مصداقیشان دالل ندارندد از انگدارۀ ابتداد جهد شددگی
بهره جستیم .این انگاره که براساس انگارۀ «ابتاد متینشدگی» داوری و نغزگوی کهن ( 3133و
 )2934ترسیم شدهاس تحوالت متنایی تصدریفی و آوایدی انددا واژههدا را در راسدتای بیدان
مفاهیم جهتی بهنمایش میگذارد .این انگداره بدههمدراه ابتداد آن در جددوه ( )39نشدان داده
شدهاس  .پیشتر توضیح دادیم که این سه بتد بدین شدر اندد :منیدع جهد شددگی نیدروی
جه شدگی و درج جه شدگی که بهترتیب میزان متنازدایی مقولهزدایدی و سدایش آوایدی
اندا واژه را نشان میدهد.
در درج اوه اندا واژه دستخوش تحوالت متندایی اسد و متندای جهتدی یااتدهاسد  .در
درج دو اندا واژه بخشی یا تما ویژگیهدای تصدریفی یدود را از دسد مدیدهدد .دربدارۀ
اندا واژههایی که متتلق به مقول اسم( )39هستند چهار ویژگی مقول اسم یتنی شمار نکرگدی
متراگی یا اشاریپذیری و نیز جف یا اسمپذیری را در نظدر گدراتیم .ازآنجاکده براسداس هدر
ویژگی نشانهای به هست اسمی میپیوندد نپیوستن این نشانهها نشان میدهد اسم از مقولد
یود ااجله گراتهاس .

جهتشدگی در فارسی :مطالعۀ موردی ...

زبان فارسی و گویشهای ایرانی /سال ششم ،دورة اول ،بهار و تابستان 0011

25

پس از تحلی ،مشاهده گردید تما اندا واژهها متحم ،تغییرات متنایی شدهاند .هیچیدک از
جه واژهها به درج سو دستوریشدگی یتنی سدایش آوایدی نرسدیدند .در بخدش تغییدرات
تصریفی -نحوی چهار ویژگی مهم مقول اسم یتنی شمار نکرگی متراگی یا اشاریپدذیری و
جف یا اسمپذیری را در نظر گراتیم .اگر اندا واژه هریک از ویژگیهای اسدم را حفدظ کدرده
بود در ستون مخصو عالم مثی و با از دس دادن ویژگی عالم منفی ثی کردیم و بدا
توجه به ثی تغییرات درج جه شدگی را بهدس دادیم .مثالً واژۀ قلب به متندای داید ،از
بین چهار ویژگی مقوله اسم تنها از نظر جف یا اسمپذیری مثید اسد و بقیده ویژگدیهدای
یود یتنی شمار نکرگی و متراگی را از دس دادهاس .
مثال در جمل «آبشار الوچاه در قلب جنگل ابر قرار دارد»(« )33جنگ ،ابر» بتد از کلمده قلدب
آمدهاس که نشانگر اسمپذیر بودن آن و مثی بودن این ویژگدی و منفدی بدودن سده ویژگدی
دیگر اس  .با توجه به اینکه سه ویژگی از چهار تا را از دس داده لذا تغییر تصدریفی و نحدوی
دارد یتنی درج دو جه شدگی را داراس .
ولی واژۀ «گوشه» چون هر چهار ویژگی مقولهای یود را حفظ میکندد از تغییدر تصدریفی و
نحوی ندارد .هر یک از این ویژگیها در مثاههای زیر نمایش دادهشدهاس :
ویژگی شمار و اسمپذیری -3 :گوشههای داخلی اتاق را چگونه تزیین کنیم3؟
ویژگی متراگی -2 :مترای ایلم سینمایی انیمه در این گوش دنیا.2
ویژگی نکرگی -1 :انیمیشن گوشهای از دنیا دربارۀ دیتری به نا سوزو اس .1
دریصو جه های استتاری کاای اس تصور کنیم در ترکییات تصریفی -نحوی حاجد،
چه مکانی اعم از باال یا پایین و  ...در ههن مخابب تداعی مدیشدود چندین اسد کده جهد
استتاری برای آن ترکیب یلق میشود.
در جدوه ( )33ویژگیهای تحوه اندا واژهها را براساس ابتاد جه شدگی ترسدیم نمدودهایدم.
براساس این جدوه تمامی  19اندا واژه( )32تغییر متنایی داشتهاند چون عناجر واژگانی مزبدور
تح ارایند دستوریشدگی قرارگراتند و در نتیجه چنین ارایندی متنای واژگانی یود را کده
اشاره یا ارجاع به عضوی از بدن بود را از دس داده و متنا یا نقدش دسدتوری پیددا کدردهاندد و
برای بیان مفاهیم مکانی بهکاربرده میشوند ولی هیچکددا تغییدر آوایدی متحمد ،نشددهاندد.
1. https://persianv.com
2. https://www.namasha.
3. https://comica.ir/mag.
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بریی اندا واژهها تما یا بخشی از ویژگیهای تصریفی -نحدوی یدود را حفدظ نمدودهاندد کده
نشان از عد تغییر یا تغییر مختصر تصریفی -نحوی در این واژهها دارد.
جدوه  -33تحلی ،جه واژهها براساس انگارۀ «ابتاد جه شدگی»
منیع
جه
شدگی:
اندا واژه

نیروی جه
شدگی:
مفاهیم جهتی

درج
جه
شدگی

درج اوه:
تغییر
متنایی

 -3سر
 -2کلّه
 -1روی
 -4لب /لیه
 -5پش
 -3پا
 -4رو
 -8سینه
 -3دمایه
 -39چشم
 -33پش
 -32ب ن
 -31شکم
 -34ده
 -35قلب
 -33سینه
 -34کمر
 -38ناا
 -33لب
 -29پهلو
 -23شانه
 -22بغ،
-21گوشه
 -24سر

جه نسیی باال
جه نسیی باال
جه نسیی باال
جه نسیی باال
جه نسیی باال
جه نسیی پایین
جه نسیی جلو
جه نسیی جلو
جه نسیی جلو
جه نسیی جلو
جه نسیی عقب
جه نسیی دای،
جه نسیی دای،
جه نسیی دای،
جه نسیی دای،
جه نسیی مرکز /وس
جه نسیی مرکز /وس
جه نسیی مرکز /وس
جه نسیی کنار
جه نسیی کنار
جه نسیی کنار
جه نسیی کنار
جه نسیی کنار
جهدد نسددیی بددرا/
سم
جهدد نسددیی بددرا/
سم
جهدد اسددتتاری بدداال
(برتری باالس ).
جهد اسددتتاری پددایین
(اروتنی پایین اس ).
جهدد اسددتتاری جلددو
(آگاهی جلو اس ).

2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 -25دس
 -23سر
 -24پا
 -28کددف-
دس

درج
سو :
سایش
آوایی

درج دو  :تغییر تصریفی -نحوی
(براساس ویژگیهای تصریفی-
نحوی)
شمار نکرگی متراگدددی جددف یددا تغییددددددددر
یا اشاری -اسمپذیری تصددددریفی-
نحوی
پذیری
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

-

3

+

-

-

+

+

-

-

2

+

-

-

-

-

+

-

2

+

-

-

-

-

+

-

2

+

-

-

-

+

+

-
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 -23مغز جهد اسددتتاری دایدد،
(اجدد ،و جددوهر دایدد،
اس ).
 -19گردن جهدد اسددتتاری بدداال
(مقدددا و قددددرت بددداال
اس ).
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2

+

-

-

-

+

+

-

2

+

-

-

-

+

+

-

 -6نتیجهگیری

در پژوهش حاضر به بررسی دستوریشددگی یدا جهد شددگی انددا واژههدا در زبدان اارسدی
براساس آرای هاینه ( )3334پردایتیم .دادههای اارسی نشان دادند که این زبان بدا اسدتفاده از
 19اندا واژه ازجمله سر دس پا و  ...به مفهو سازی مفاهیم جهتی میپردازد .باآنکده هاینده
به جه های استتاری در زبانهای دنیا اشاره نکرده بود در این پدژوهش نشدان داده شدد کده
عالوهبر اندا واژههایی که به مفاهیم مستقیم جهتی اشاره داشتند بریی دیگر نیز جهد هدای
استتاری را رمزگذاری میکردند که بهنوب یود نشان از زایایی ارایند جه شددگی در اارسدی
نسی به دیگر زبانهای دنیا دارد .در این پژوهش همچنین میزان تغییدرات متندایی جدرای-
نحوی و آوایی یا درج جه شدگی اندا واژهها براساس مده ابتاد جه شددگی نیدز محاسدیه
گردید .دادههای پژوهش حکای از این حقیق داشدتند کده تمدا انددا واژههدای اارسدی بده
هنگا رمزگذاری مفداهیم جهتدی دسدتخوش تغییدرات متندایی مدیشدوند یتندی درجد اوه
جه شدگی یا دستوریشدگی را تجربه میکنندد .هدمچندین ازآنجاکده تمدا انددا واژههدای
رمزگذار مفاهیم جهتی نسیی و استتاری متحم ،تغییرات جرای -نحوی نیز میشوند بندابراین
میتوان گف که نهایتاً درج دو جه شدگی یا دستوریشددگی را مدیپذیرندد .نیدز تحلید،
دادههای پژوهش نشان میدهد که هیچکدا از اندا واژهها به مرحله سو جه شددگی یتندی
سایش آوایی نرسیدند.
پینوشت
 .3در این الگوها یک ار زبانی ابتدا برای مشخص کردن یک متنا استفاده مدیشددهاسد
ولی بتدها به یک یا چند متنای اضاای بس پیدا میکند .در اج ،این متدانی بدا یدک ادر
زبانشناسی به هم مرتی شدهاند.
 .2الیته باید اضااه نمود که شرای این تغییر بده کداربرد زبدان بسدتگی دارد چدون ریشد
تغییرات متنایی در دستوریشدگی به کاربرد زبان برمیگدردد و نقدش بااد کدال نیدز در
دستوریشدگی مهم اس .
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 .1منظور ما از «به بور قراردادی» در اینجا اشاره به وضتیتی اس که یالب گویشدوران بده
مفهو جهتی یا مکانی «اندا واژه» دسترسی دارند و یا بیواس ه و بدون پیشین بهکارگیری
قیلی مفهو را در میکنند.
 Papago .4از زبانهای یوتو -آزتک در جنوب آریزونا و شماه سونورا و مکزیدک بدا 3459
گویشور در ایالت متحده آمریکا و مکزیک
 .5بر اساس لیکاا و جانسون ( )3389یوب باال و بد پایین اس Good is up, Bad is .
down

 .3الیته باید اضااه نمود که شرای این تغییر بده کداربرد زبدان بسدتگی دارد چدون ریشد
تغییرات متنایی در دستوریشدگی به کاربرد زبان برمیگردد و نقش باا کدال نیدز در آن
مهم اس .
 Mixtec .7نا یکی از اقوا سرخپوس مکزیک اس که امروزه جمتی میکستکیزباندان
براساس سای  599 999 https://mixtec.sdsu.edu/about.htmlنفر در ساه  3333اس .
 . 8اگرچه رویکرد مذکور در پژوهش ایشان تنها برای ااتداه متدین بده کارگراتدهشدده امدا
ایشان مدعی هستند که رویکرد مذکور در تما ریدادهای دستورشددگی کده بدا آن مندابع
واژگانی مفاهیم دستوری را رمزگذاری میکنند قاب ،اعماه اس و برمینای تحدولی کده رخ
داده قاب ،نامگذاری اس  .از اینرو در این پدژوهش مدا رویکدرد مدذکور را براسداس تمرکدز
م الت پژوهش بر پیدایش جه واژهها آن را «ابتاد جه شدگی» مینامیم.
 .3مفاهیم مربوط به جه های اشاری همانند باال و پایین در بریی م التدات حدرا اضدااه
در نظر گراته شدهاند ولی در پژوهش حاضدر ایدن مندابع واژگدانی را کده در حدین ارایندد
دستوریشدگی دچار تغییر میشوند و برمتنای دستوری جدید که جهتی اس دالل مدی-
کنند را جه واژه نامیدهایم.
 .39براساس گلفا ( )13:3133در دستورنویسدی سدنتی اسدم واژهای اسد کده بده ادرد
حیوان شئ یا مکانی اشاره میکند لذا براساس این تتریف اندا واژهها نیز جزء مقول اسدم
هستند.
11. https://lastsecond.ir/blog/ 8917-alouchal-waterfall-shahroud1

 .32سه جه واژه دهانه گوشه و دمایه از بریق ونداازایی به اندا واژههای دهدان گدوش و
دماغ به مفاهیم جهتی اشاره میکنند و درواقع هست واژۀ مشتق یک اندا واژه اس .
منابع
استاجی ا« .3183 .پیدایش حروا اضااه از ندا انددا هدای بددن» دسدتور ویدژهنامده ارهنگسدتان،
(.53 -49:)1
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اکیری ا .جیلی پ .قاسمپور  .و نجاران ا .3138 .اارسی پنجم .تهران :ااس .
بیانی ا« .3133 .بررسی برحواره جه گیرانه و برحوارههای تصویری در شدتر شداملو» .پژوهشدنام
نقد ادبی (.323- 33 :)3
جتفددری ش .داوری ش .و جدددیق ضددیابری ر .3133 .جهد شدددگی در اارسددی« :م التد مددوردی
بییت واژهها براساس دستوریشدگی» زبانشناسی اجتماعی (.44 -35 :)31
یرمیان ا .و گودرزی « .3135 .استتاره شدنایتی و چگدونگی نمدود آن در قصدیده علدی بسدی
الریح» لسان میین دورۀ جدید (.335 -31 :)25
داوری ش .و نغزگوی کهن  .3133 .ااتاه متین در زبان اارسی :رویکدرد دسدتوریشددگی .تهدران:
نشر نویس پارسی.
راسخمهند  .3131 .درآمدی بر زبانشناسی شنایتی .تهران :سم .
جائب  .3131 .دیوان جائب تیریزی .تهران :شرک انتشارات علمی و ارهنگی.
عیدی ا .و نغزگوی کهن « .3138 .مکان یابی در زبان اارسی» علم زبان (.348 -333 :)3
یفار زادگان د .3139 .ااه یون .تهران :سورۀ مهر.
قاسمپور  .و دیگران .3134 .اارسی هشتم و نهم .تهران :شرک چاپ و نشر کتب درسی.
گلفا ا .و یوسفیراد ا« .3185 .بررسی حروا اضااه مکانی در چارچوب شدنایتی :م التده مدوردی
حرا اضااه در /توی» زبان و زبان شناسی (.43 -11 :)2
متین  .3182 .ارهنگ متین .تهران :راه رشد.
موسوی  .3143 .ارهنگ منظو و منثور ضربالمث،های ایرانی و متاده انگلیسی آنها .تهدران :نشدر
الکترونیکی جهان رایانه.
مولوی ج .3131 .مثنوی متنوی .تهران :ثال .
نجفی ا .3148 .ارهنگ اارسی عامیانه .تهران :نیلوار.
نغزگویکهن  .و راسخمهند « .3133 .دستوریشدگی و بس استتاری» مجله پژوهشهای زبدانی
(.314-334 : )1
یوسفیراد ا« .3184 .بررسی زبان اارسی در چارچوب متناشناسی شنایتی با نگاه ویدژه بده حدروا
اضااه مکانی» .پایاننام دکتری دانشگاه تربی مدرس.
والیتی ع .3183 .یلوت مدیر تهران :آستان قدس رضوی.
Brugman, C. 1983. The use of body-part terms as locatives in Chalcatongo
Mixtec. Survey of Californian and Other Indian Languages. 4: 90-235.
Brugman, C., & M. Macaulay. 1986. Interacting semantic systems: Mixtec
expressions of location. Berkeley Linguistics Society. 12: 27-315.
Davari, Sh. & M. Naghzguy-Kohan. 2017. The grammaticalization of progressive
aspect in Persian. In: The Grammaticalization of Tense, Aspect, Modality and
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Abstract
Language structure is the product of our interaction with the world around
us. The way we build discourses and develop linguistic categories can be
derived from the way we experience our environment. Language encodes
some points of spatial orientations which are abstract concepts such as
“up”, “down”, “front”, “back” and the like by means of concrete domains
e.g. “body-parts”, “landmarks”, and “verbs”. In this research, the process
of changing these objective sources into spatial orientation is called
“directionization”. The present study investigates directionization in
Persian based on Heine's (1997) approach, and Davari and NaghzguyKohan's (2017a, b) model which is used to determine the dimensions of
directionization, or the extent of semantic, morpho-syntactic and phonetic
changes of the sources. The data were gathered from poetry and prose
books, proverbs, novels, dictionaries, elementary and high school Persian
textbooks, websites, and daily and television conversations. Time span
includes Early New Persian (4th-13th century) and New Persian (13th
century- today). Data analysis indicates that Persian uses body-parts such
as head, foot, eye, heart and the like for expressing relative and
metaphorical directions. Through this process, mentioned lexical sources
have undergone the second degree of grammaticalization.
Keywords: Grammaticalization, Directionization, Orientation terms,
Body-part terms, Persian.
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1. Introduction
Language is the main shaper of our mental activities. Language structure
reflects patterns of human conceptualization because it is shaped by them.
According to Heine (1997) language structure is the product of our
interaction with the world around us. The way we build discourses and
develop linguistic categories can be derived from the way we experience our
environment. A common human strategy of communication is describing
one in terms of another. Heine (1997) believes that speakers conceptualize
the abstract concepts of spatial orientation based on concrete sources such as
landmarks, body- parts and certain verbs for creating language forms which
deal with all kinds of directions. Therefore, these objective sources are
grammaticalized in order to express orientation concepts and they do not
imply their main concepts anymore. Since the target of this process is
expressing the concept of “orientation”, in this research, we call this process
“directionization”
2. Theoretical Framework
Grammaticalization is regarded as a process in which a lexical item changes
into a grammatical one. According to Hine (1997), there are three main
source domains for the expression of the reference points of spatial
orientation. Body-parts are the most important source domain and in
addition to the human body, bodies of animals may also serve as a reference
domain. Next to body-parts, there are environmental landmarks or, in short,
simply landmarks. Much less commonly, another source for spatial points of
orientation may include dynamic concepts, concepts typically expressed by
motion verbs. Such items turn from open-class categories into closed-class
categories for expressing concepts of spatial orientation. They lose in lexical
meaning and acquire grammatical meaning. Hine (1997) has also explained
the two following basic systems of spatial orientation or reference: (a)
Deictic orientation which is speaker-deictic, that is, the spatial orientation is
described with reference to the location and perspective assumed by the
speaker. (b) Cardinal orientation, which includes items independent of the
position assumed by the speaker, the hearer, or a particular object. The
concepts figuring in this domain are “north”, “south”, “east”, and “west”.
The present contribution has also used Davari and Naghzgouy- Kohan's
(2017a, b) model to determine the dimensions of directionization, or the
extent of semantic, morpho-syntactic and phonetic changes of the sources.
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3. Methodology
The present contribution is mainly a descriptive research. Following Heine
(1997), this research employs the framework of grammaticalization to
explain the process of creating orientation terms through objective sources
like body-parts, landmarks and dynamic concepts. Furthermore, in order to
determine the degree of grammaticalization of body-part terms, this research
adopts Davari and Naghzguy-Kohan`s (2017) model of Grammaticalization
Dimensions. The research data were gathered from poetry and prose books,
proverbs, novels, newspapers, dictionaries, elementary and high school
Persian textbooks, websites, and daily and television conversations. Time
span includes Early New Persian (4th -13th century) and New Persian (13th
century-today). Studying 3500 pages, 112 sentences consisting body-part
terms were extracted, and consequently 30 orientation terms were derived.
Finally, the degree of grammaticalization of all body part terms was
tabulated and final results were presented.
4. Result & Discussion
The human body provides the most important model for expressing
concepts of spatial orientation. There are other models—notably the
zoomorphic model, which takes the bodies of animals as a structural
template for spatial orientation. In this research, the process of changing
these objective sources into spatial orientation is called “directionization”.
The present study investigates directionization in Persian based on Heine's
(1997) approach. Data analysis showed that Persian language uses 30
body- parts such as head, foot, eye, heart and the like to conceptualize
directional concepts. While Heine (1997) had not mentioned the
metaphorical direction, the results of the present study portrayed that in
addition to 25 body- parts which refer to the relative directions, 5 bodyparts encode metaphorical directions. This indicates that directionization
process is highly productive in Persian in contrast to other languages.
5. Conclusion and Suggestions
According to Heine (1997), languages encode certain points of spatial
orientations which are considered as abstract concepts through particular
concrete source domains e.g. environmental landmarks, body-parts and
certain verbs. In this research, we showed the most common body- parts in
Persian which are grammaticahized to express orientation concepts. The
results indicated that Persian uses body-parts such as head, foot, eye, heart
and the like for expressing relative, and metaphorical directions. To determine
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the dimensions of directionization, or the extent of semantic, morphosyntactic and phonetic changes of the sources, Davari and NaghzgouyKohan's (2017a, b) model was applied. Through the process of
directionization, the aforesaid objective sources bear the first and second
degrees of grammaticalization due to the lexical and morphosyntactic
changes. Moreover, it was argued that encoding abstract directions, Persian
body-parts do not portray the third degree of grammaticalization since they do
not bear phonological changes.
Select Bibliography
Abdi, I., & Naghzguy-Kohan, M. 2018. Spatial Orientation in Persian.
Elm-e Zaban, 6 (9), 119- 148. [in Persian]
Brugman, C. 1983. The use of body-part terms as locatives in Chalcatongo
Mixtec. Survey of Californian and Other Indian Languages 4, 90-235.
Davari, Sh., & Naghzguy-Kohan, M. 2017 a. Auxiliary Verbs in Persian: A
Grammaticalization Account. Tehran: Neveeseh- Parsi Publication. [in
Persian]
Davari, Sh., & Naghzguy-Kohan, M. 2017 b. The grammaticalization of
progressive aspect in Persian. In: The Grammaticalization of Tense,
Aspect, Modality and Evidentiality: A Functional Perspective.
Hengeveld, Kees, Narrog, Heiko, Olbertz, Hella (Eds). Series: Trends
in Linguistics. Studies and Monographs. Berlin, Boston: De Gruyter
Mouton.
Heine, B. 1997. Cognitive Foundation of Grammar. Oxford: Oxford
University Press.
Heine, B., U. Claudi, and Hunnemey, F. 1991. Grammaticalization: A
conceptual Framework .Chicago: The University of Chicago Press.
Hopper, P. & Traugott, E. 2003. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge
University Press.
Lakoff, G., & Johnson, M. 1980. Metaphor We Live By. Chicago:
University of Chicago Press.
Moussavi, M. 2001. A verified dictionary of Farsi proverbs and their
English equivalents. Tehran: Jahan- e rayaneh Publication. [in Persian]
Svorou, S. 1994. Grammar of Space. (Typological studies in language,
25). Amsterdam: John Benjamins.

