
     Persian Language and Iranian Dialects  / 2   DOI:10.22124/plid.2021.19742.1536 

 DOR:20.1001.1.65852476.1400.6.1.1.4 
(Research Article)  

  
 

 
Directionization in Persian: A Case Study of Body-Part Terms Based 

on Grammaticalization 
 

Shokoofe Jafari1 
Shadi Davari 2 * 

Roya Sedigh- Ziyabari3 

 
Received: 2021/05/31   Accepted: 2021/09/15 

 
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 Naghzguy- 
Kohan'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. 
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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 body- 

parts 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, morpho-

syntactic and phonetic changes of the sources, Davari and Naghzgouy- 

Kohan'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.   
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 شدگیها با رویکرد دستوریواژهشدگی در فارسی: مطالعۀ موردی اندامجهت
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 چکیده
هدا و بریدی ااتداه بده واژههدا  بییتد ژهوازبان با استفاده از منابع عینی مانند انددا  هاینه گویشوراننظر  براساس

تحوه مندابع واژگدانی  ارایندد. در این پژوهش  نپردازمی و ...   جلو  عقبرمزگذاری مفاهیم جهتی مانند باال  پایین

رمزگدذاری چگدونگی شود. پژوهش حاضر بده شدگی نامیده میبه واژگانی که به مفاهیم جهتی دالل  دارند  جه 

. برای تتیدین اس هآرای هاینه پردایت براساسها و واژهستتاری با استفاده از منیع واژگانی اندا و ا نسییهای جه 

نحوی و آوایی مندابع واژگدانی بده مقاجدد جهتدی  م التد   -  تصریفیشدگی  یا میزان تحوالت متناییابتاد جه 

المثد،  از کتب نظم و نثر  ضرب ها نیزبرای جمع آوری دادهاس . حاضر از انگارۀ داوری و نغزگوی کهن بهره جسته

اسدتفاده  گوهدای تلویزیدونی  و روزمدرهو  تارنماها و گف کتب اارسی ابتدایی و متوس ه های واژگان   ارهنگرمان

تدا  31هجری( و اارسی نو امدروز )قدرن 31تا  4های اارسی نو متقد  )قرن ها شام، دادهزمانی داده بازۀ اس .شده

هدای نسدیی و برای بیان جه ... های سر  پا  چشم  قلب و واژهاندا  از دهد زبان اارسینتایج نشان میامروز( اس . 

 .اندشدگی گردیدهاستتاری استفاده نموده و در نهای  این منابع واژگانی متحم، درج  دو  جه 
 

 اارسیواژه  زبانواژه  اندا شدگی  جه شدگی  جه دستوری واژگان کلیدی:

 

   .ایرانواحد شاهرود   زاداسالمیآشناسی همگانی دانشگاه دانشجوی دکتری زبان .3

   مسؤوه( ۀ)نویسند. ن  ایرانشناسی همگانی  مدرس دانشگاه علو  پزشکی تهراآمویت  دکتری زباندانش. 2
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 مقدمه -1

هدای مدرتی  رو شنای  جنیهاینند. ازی الینفک از زندگی بشرو مکانی جزئ اضاییهای جه 
عیددی و  در شنای  هرچه بیشتر نیروهدای ههندی و شدنایتی بشدر مفیدد اسد . اًبا آن ق ت
یکی از میاحد  م در   یابی بههای مکانامکانات و روش که دارند عقیده (3138)کهن نغزگوی

هدای ارتیدابی رایدج یکدی از اسدتراتژی( 49:3334-13)3هاینه براساس. اندشناسیزباندر حوزۀ 
انسانی  مرتی  سایتن مفاهیم مختلف از بریق توجیف یک چیز به جای دیگری اس . حضور 

دهدد.   را پیشنهاد (3)تواند الگوهای انتقاه مفهومییک جورت زبانی با چندین متنی متفاوت می
محض آنکه راب ه و پیونددی به 2راته برای توجیف مفاهیم ملموس و عینیکارگانی بهعناجر واژ

های واژگانی اولی  یود را از دسد  کنند  ویژگیمورد نظر پیدا می 1مند با مفاهیم انتزاعیقاعده
بدرای در  بهتدر ایدن مفداهیم  .(2)شدوندهای دسدتوری بدده میجورتتدریج بهدهند و بهمی

گیدری یدک ایدده یدا متنای شک،سازی بهپذیرد و اجوالً مفهو میسازی جورتو انتزاعی  مفه
نظدر در  بهتری از عنصر مورد  ارایندتا از بریق این  اس مفهو  از عناجر ناملموس در ههن 

کده امکدان داشدته دارد؛ یتندی تاآنجا 5مدارانهبورکلی ماهیتی انسانبه 4سازی. مفهو شودانجا 
ی انسانی و بشری برای توجیف عناجر و اجسدا  ییرانسدانی و همیندین در  و هاباشد  مقوله

 شوند. کار برده میآنها به اهم
مفداهیم مندابع بیدان جملده کده از هستند  3هاواژههای انسانی  اندا مقولهترین یکی از مهم    

ی جهتدمفداهیم  بده بیدان 4شددگیدستوری ارایندبا  روند وشمارمیبه های دنیادر زبان جهتی
حتدی  و  های قاموسی زبان به عناجر دستوری تیدی،واژه گیدشدستوری یندااردر پردازند. می

م التدات در  شدنایتیی ترین رویکردهدایکی از مهم. شوندمی تردستوری نیز دستوریعناجر 
ا  جملده اارسدی ندهای جهدان  ازدر بسیاری از زبان .نا  دارد 8بس  استتاری  شدگیدستوری

کندد و در متندی بریدی از حدروا اضداا  مکدانی بریی از اعضای بدن بس  استتاری پیدا می
اسد .  شددگی  از پرکاربردترین مدوارد بسد  اسدتتاری در دسدتوریارایندروند. این کار میبه

                                                           
1. Heine 

2. concrete 

3. abstract 

4. conceptualization 

5. anthropocentric 

6. body-part terms 

7. Grammaticalization 

8. metaphorical extension 
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ترین حوزه قرار دارندد  زیدرا انسدان  اولدین بیف بس  استتاری  اعضای بدن در عینی براساس
 (.333:3131مهند راسخ)آورد بدن یود به دس  میشنای  را از 

شدگی که هدر دو چارچوب دستوریر های اوق ددر این پژوهش برآنیم تا با استفاده از آموزه   
جهد  در »بررسدی بیدان  دهندد بدهزمانی بودن و شنایتی بودن زبان را پوشدش مدیدر  جنی

 یی و هر مفهومی که به نمایش مکانانمکهای رمزگذاری جه به بپردازیم. بیان جه  «اارسی
شددگی هاینده گردد. در این راستا و در چارچوب رویکدرد دسدتوریها بپردازد ابالق میپدیده

 براسداسهدای ندوین زبدانی و ها در راستای یلدق جدورتزمانی زبانکه بر تغییرات در (3334)
جهدد  در اارسددی هددای بیددان تحلیدد، داده   بددههای قدرتمنددد شددنایتی تمرکددز دارداراینددد
هدای دنیدا ع یلدق و پیددایش ابزارهدای بیدان جهد  در زبدانیدر این رویکرد  من ایم.پردایته
واقدع   دردشدومیآنیه توجده به در اینجا  .اس هشدواکاوی  ع واژگانی اعضای بدنیمن براساس

م سازی و برقراری ارتیاط اسد  و مفداهیهمان بدن انسان و اهمی  یا موضوعی  آن در مفهو 
کار بدرده تدر بدههای قالیی برای توجیف مفداهیم انتزاعیسای  مثابهعینی و ییرانتزاعی که به

سدش اسد  کده پژوهش حاضدر در تدالش بدرای پاسدخ بده ایدن پرند. شومیشوند بررسی می
 .برنددکار میجه  بهبرای بیان مفهو   (1)بور قراردادیها را بهواژهاندا گویشوران اارسی  کدا  

ه این پرسش اولیه  پرسش دومی را نیز در پی دارد: در راستای تحدوه مفداهیم جهتدی یدا الیت
 شوند؟های اارسی متحم، چه تغییرات جوری و متنایی میواژهاندا  3شدگیجه 

ها جه  رمزگذاری مفاهیم جهتدی واژهکارگیری اندا بنابراین  مینای این پژوهش ارضی  به
بسیاری از متون منظو  و منثور در اارسی نو متقد  و اارسدی ندو  هایاس . بدین منظور  داده

های واژگان  کتب اارسی ابتدایی و متوسد ه ها  اشتار  ارهنگالمث،ها  ضربامروز شام، رمان
ای روش کتابخاندهگوهدای تلویزیدونی بدهوگوهای روزمره و گفد وو نیز م الب تارنماها و گف 

شدد از بدین اسدتفاده مدی جهتیهایی که برای رمزگذاری مفاهیم واژهآوری گردید و اندا جمع
واژه جملده حداوی انددا  332جفحه کتاب  1599پس از م الت  حدود آوری گردید. آنها جمع

هدا واژهشده از بریدی انددا ردید. تتداد جمالت نمونه گردآوریواژه استخراج گدر مفهو  جه 
هدا حدداکثر چهدار واژهکلمات  از هرکدا  از اندا  داده به عل  محدودی  اضا و تتک زیاد بودند

واژه بدا منیدع جهد  19شاهد ارائده دادیدم کده از ایدن میدان  49نمونه ارائه شد و در مجموع 
ابتداد  ی بده سدواه دو  پدژوهش نیدز از مدده منظدور پاسدخگویبدهاستخراج گردید.  واژهاندا 
بردیم و بر پای  ابتدادی کده در پدژوهش هره ب (2934و  3133)داوری و نغزگوی کهدن  2شدگیمتین

                                                           
1. directionization 
2. Auxiliation Dimentions 
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شددگی را اس   ابتاد جهد شدهاز ااتاه اجلی الزامی دانسته ایشان جه  پیدایش ااتاه متین
 ایم. تمرکز دارند ارائه داده 3هاواژهها به جه واژههای تحوه جوری و متنایی اندا که بر جنیه

 

   پژوهش ةپیشین -2

یتندی   موضدوع پدژوهشبدارۀ یدواهیم پرداید  کده در رور م التاتیابتدا به م  در این بخش
اند. باید اهعان نمود کده موضدوع هنوشته شدها واژهشدگیِ اندا شدگی از رهگذر دستوریجه 
ها از منابع واژگانی موضدوعی اسد  کده کمتدر پژوهشدگران واژهشدگی یا پیدایش جه جه 

 .نداهدرکبدان توجه ایرانی و ییرایرانی 
مدداری دانسد  کده مندد و چدارچوبرا باید نخسدتین م التد  نظدا  (3334)م الت  هاینه 

هدا و ااتداه پویدا و در واژههدا  بییتد واژهمنابع واژگانی انددا  براساس ها راواژهپیدایش جه 
نیدز  (3334) 2اسدورروحاه  پدیش از هاینده  اس . با اینشدگی بررسی کردهچارچوب دستوری

 بدود. اسدورو دهکرها را  الیته یارج از چارچوب نظری مشخص  واکاوی واژهجه موضوع ظهور 

کده  دیدمتوجده گرد (4)جلو  کنار و درون در زبان پاپاگو میمفاه یضمن م الته و بررس (3334)
حاجد،  زنند   که بیشترین تجرب  ملموس را برایش رقم میبدن انسان یهااز اندا  میمفاه نیا

نشینان همیشدگی ایشدان   که همزبان از بدن جانوران نیمفهو  پش  در ا کهیدرحال  اندشده
 .  اس هدیحاج، گرداند  بوده

نهدا تاسد . شدمار و انگشد  ودمحدد اریبسد یدر زبدان اارسد شدگیجه  ۀم التات حوز
بدا عندوان  (3133)شدگی در اارسی  م الت  جتفری  داوری و جددیق پژوهش در زمین  جه 

ای برای مقاله حاضدر اس  و این م الته به عنوان پیشینهها در اارسی واژه شدگی بییتجه 
م التد  تحدوه مندابع واژگدانی بده  زمدانی ونده بده شدیوۀ در رود. دیگدر م التداتشمار میبه

بیدان بدرای زمانی و عموماً با استفاده از مفهو  استتارۀ مفهدومی بلکه به شیوۀ هم  هاواژهجه 
های جهتدی جمله م التات ایرانی که پیدایش استتارهاز. س اانجا  رسیده های مکانی بهجه 

اس  کده  (3181)ینی اماس   م الت  دهکرزمانی واکاوی ای همشیوهدق  و بهزبان اارسی را به
و  یاستتاره از دو منظر شنایت ۀباررد (3389) 1و جانسون کاایل را آنیهاس  شدهتالش در آن 
-مینشان  امینی پژوهش هایااتهی. دگذاربوت  آزمون ب در یاند  در زبان اارسگفته گرایینقش

 یاسدتتار میگر مفداهید یاس  و از سو یاستتار یادیز زانیبه م یاارسزبان که سایتار  دهد

                                                           
1. Orientation terms 

2. Svorou 

3. Lakoff  & Johnson 
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 هدایدادهاین پژوهش  اگرچده  براساساس .  یسیانگل یکاربرد میبه مفاه هیشی یلیی یاارس
-ا در شدک،هدو نقش آن ییاضا یهایرگیجه ۀ دربار (3389)نسون و جا کاایل رایه آن یاارس

  «هیدایییاک آد ِ»چون  یاما در موارد  دینمایم دییأ  تاندارائه داده یجهت هایاستتاره یریگ
یدوب   (3389)بریالا لیکاا و جانسون که در آنها  «س ااتاده یلیی»و  «هییریزسر سربهپ»

و  کداایبا نظرات ل هاییی  ناسازگار(5)اس هشد بندیمفهو  نییپا ییاضا یریگبودن با جه 
  ییدا  ارهنگد یهداتوان آنها را بازتاب آموزهیمبه عقیدۀ امینی   که دهدنشان میجانسون 

 .  دانس  یدر زبان اارس یو عراان یمذهی

  اسد م الت  دیگری که در حوزۀ شنایتی به بررسی ابزارهای بیان جه  در اارسی پردایته

با مددد جسدتن  یشنایت کردیکه رواند نشان دادهایشان  اس . (3185) رادیوسفیگلفا  و م الت  

کندد. یعرضه م یمکان  از حروا اضاا یاتریگو نیی  تینهیچون برحواره  شک، و زم یمیاز مفاه

 یتندی  دنکاربرد دوگانه دار  بدن یاعضا یها از نا یاریامروز بس یدر اارسچنین متتقدند که هم

 نیدتحوه بده ا نیا یروند کل ند.شواستفاده میعنوان حرا اضااه بدن و هم به هم به عنوان عضو

سدای   کی ت عنوان هستواند بهیم  یاستتار ییاندا  پس از کسب متنا کیجورت اس  که نا  

کلمدات و حدذا  نیدبدا ا هیداول ا حدروا اضدا ینینشدرود. هم کارمختلف به یاتیدر ترک یاضاا

 .  روند کاربه اضااه حروا جورت به کمعناجر کم نیشود که ایآنها باع  م یجیتدر

 ارایندداز منظدر  بددن بده حدروا اضدااه یاعضدا ،یاز تید یبه مواردنیز  (3183)استاجی 

درسدتی  چندین تحدولی را در راسدتای پیددایش وی کده بده. اس هاشاره کرد شدگیدستوری

هدای واژهتکدوین مفداهیم مکدانی از انددا  کندد قلمداد میواحدهای دستوری از منابع واژگانی 

با این وجود  .داندشدگی میدستوری ارایندرا منتج از کمر  بغ، و سر  ان یپش   پهلو  م  یرو

 کند.ای نمیشدگی در این اجزای زبانی اشارهجه  ارایندبه 

اسد  کده در  (3184) رادوسفیبررسی شیک  متنایی حروا اضاا  مکانی  موضوع م الت  ی

حدروا  هاییااتگیها و بس متناییهمبررسی  به شناسی شنایتیمتناآن و با پیروی از انگارۀ 

هدای هندسدی و نقشدی شدک، و زمینده در دهد که ویژگینشان می اوپردازد. اضااه مکانی می

جدورت هر حرا اضااه  بده  متانی بس  یاات بوده و مکانی مناسب دیی،  انتخاب حروا اضاا

 شوند.به متنای مکانی اولیه مرتی  می 2مجاز و 3هایی چون استتارهمکانیز  بامند یالیاً نظا 

                                                           
1. metaphor 

2. metonymy 
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های درزمدانی در ظهدور اراینددحضدور بر نیز  (3133) کهن و راسخ مهند یوگنغزدر م الت     

اری و بس  اسدتت شدگییدستور رامونیپ ایدر م الته د. ایشانشومی تأکیدنما ابزارهای مکان

کار شددگی و سدازودسدتوری اراینداند  اما بور مستقیم به مفاهیم جهتی اشاره نکردهاگرچه به

نمدا های اارسی )ازجمله سر و پا( بده حدروا اضداا  مکدانواژهبس  استتاری را در تحوه اندا 

دگی  شدیدسدتور ارایندباور ایشان  با  اند. بهدادهروشنی نشان)مث، سر کوچه و پای سفره( به

ی با مفاهیم انتزاعیِ دستوری از جمله مکدان و زمدان در هدر زبدان دستور یهابه تتداد جورت

 شود.یاازوده م

یابدد. ادامه می (3133)بیانی  محور در م الت بودگی و مفاهیم مکانبح  ارتیاط میان استتاره   
کده حدوزۀ  2انددگیراندههدای جهد استتاره  از گون 3های اضامداراستتاره بیانی بر آن اس  که

که یک مفهو  را در چارچوب مفهو  دیگدر   های مفهومیاستتاره مفهومی متفاوتی را نسی  به
گیدری جهد  براساسمفاهیم را  اًها عمدتگونه استتارهایندهند. کنند ارائه میدهی میسازمان
  و پدایین اسد   جهدات بداال هدااسدتتارهاز کیدد بیشدتر ایدن ندوع أکنندد. تمی ترسیم اضایی

هدا بداال و تمدا  تدوان گفد  کمدابیش تمدا  م لدوببندی کلی میدر یک تقسیمکه بوریبه
 .  پایین قرار دارنددر ها نام لوب

هدای جهتدی  کده برحدواره دهندنیز در همین راب ه نشان می (3135) یرمیان و گودرزی
 ند باال  پایین  جلدو  عقدب ومان  گیری اضاییجه  براساسهایی هستند که مفاهیم را استتاره

هدای اضدایی از ایدن واقتید  گیدریهای استتاری این جهد کنند. کارکرددهی میسازمان ...
ندد و اضدایی اسد  و شدک، عملکدرد جسدم وی بدا مگیدرد کده بددن انسدان مکانت مدیأنش

 .کارکردهایش در محی  بیرون یکسان اس 
هدا  و واژهجهد ستقیماً به موضدوع پیددایش ای که ماز میان پژوهشگران ایرانی  تنها مقاله

( 3138) کهدن نغزگدوی و اس   مقالد  عیددیشدگی  در اارسی پردایتهالیته نه با عنوان جه 

 الگدوی هاینده براسداسو  شدنایتی نظر از یابیمکان های بیانروش و اس  که در آن  امکانات

شود. نتایج ایدن مقالده بده ه پویا ارائه میها و ااتاواژهها  بییت واژهیتنی بررسی اندا   (3334)
 در موجدود هدا  اشدیایواژه انددا  از اولوید  ترتیدب به اارسی زبان که دهندمی نشان درستی

ایدن امدا . کنددمی استفاده جغراایایی یا جه  ریداد ات، مکان بیان بییت  و ااتاه پویا برای
م التد   پدردازد.شدگی نمدیات دستوریدرج مقال  ارزشمند به میزان تحوالت منابع واژگانی و

                                                           
1. Spatialization Metaphors 

2. Orientiational Metaphors 
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بده میدزان تحدوالت ایدن مندابع  اس  کده (3133)دیگر نیز  پژوهش جتفری  داوری و جدیق 
 پردازد. شدگی آنها میواژگانی و درجات دستوری

ی شدنخسدتین پژوهدارد  زیرا هایی در این زمینه نوآوری حاضر در مقایسه با پژوهش  مقال

ها در زبان اارسی و همینین میدزان تحدوالت ایدن واژهدگی اندا ششود که جه محسوب می

 .کندمیها بررسی واژهمنابع واژگانی را در مسیر ایجاد جه 
 

 چارچوب نظری  -3

ند بدرای رمزگدذاری متدانی اشدگی منابع واژگانی که برای زبانوران  ملموسدستوریدر ارایند 
یدن مسدیر از متدانی ابع واژگدانی مدذکور در اشدوند. مندانتزاعی دستوری به یدم  گراته می

هدای تصدریفی )چدون ویژگدی 2دهندمقول  دستوری یود را از دس  می و 3مصداقی یود تهی
 نیدز بشدوند 1دهند( و ممکن اس  دستخوش کاهش یا سدایش آوایدیمقوله را دیگر نشان نمی

 دستور اس . شدگی حرک  از واژگان به . درحقیق  دستوری(2:2991  4)هاپر و تراگوت

بریدی ااتداه و   هداواژهبییتد  متمدوالً هدا واژهشدگی جهد یدر دستوری نیع یهاحوزه   
 اراینددعناجدر وارد  نیا شودمی باع  آنیه. ها هستند که موضوع پژوهش حاضر اس واژهاندا 

شدنای  انسدان  یرا بدرا یندینقاط ارجداع ع ه یپا میاس  که مفاه نیا  دنشو شدگیدستوری
کار عناجر واژگانی بده کار روند.بهانتزاعی  میدر  مفاه یتوانند برایم نیبنابرا  ندکن یاراهم م

مندد بدا مفداهیم انتزاعدی پیددا ی قاعدهامحض آنکده راب دهراته برای توجیف مفاهیم عینی به
 .(3)شدوندهای دستوری بده میو به جورت دهندمیهای اولیه یود را از دس  کنند  ویژگیمی
  بده عناجدر بیقد  اندباز واژگانی تتلدق داشدته  عناجر واژگانی مزبورکه ابتدا به بیق عیارتیبه

   .(13:3334هاینه  ) شوندبسته تیدی، می

  کدردبنددی مند جدورتبور نظا به( 3334)هاینه شدگی که دستوری ارایندیکی از تظاهرات 
جهتدی اسد . چدارچوب پدژوهش پدیش رو   ها در راستای بیان مفاهیمواژهشدگی اندا دستوری

شددگی ها  چارچوب دستوریواژهها از اندا واژهدرگا  اوه  برای شناسایی چگونگی پیدایش جه 
ها و ااتداه پویدا نیدز واژهها از بییت واژهبر اندا   الیته او عالوهکار گرا به (3334) هاینهاس  که 

هدا بده واژهموضوع پژوهش حاضر  تحوه انددا  آنجاکهازاما  گف  برای بیان مفاهیم جهتی سخن 

                                                           
1. Semantic bleaching 

2. decategorialization or morphological reduction 

3. Phonetic erosion 

4. Hopper &Traugott 



 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ضیابری شکوفه جعفری، شادی داوری و رویا صدیق   34

 

های میدد  بدرای ( حوزه3جدوه )همین منیع واژگانی یواهیم پردای . هاس   تنها به واژهجه 
 (:  18:3334)هاینه گذارد های مکانی را به نمایش میهای مربوط به جه بیان عیارت

 
 های مکانیمربوط به جه  های زبانیهای مید  رایج برای عیارتحوزه -3 جدوه

 های زبانیعبارت مبدأ ۀحوز

 های بدن انسان در وضتی  کامالً ایستادهواژهکاربرد اندا  ها یا اجزای بدناندا 
 ها واژهبییت  استفاده از بییت 

 هاها و کنشاستفاده از اتالی  3مفاهیم پویا و دینامیک
 

ر و تحوه مفهدومی از مفهدو  میدد  بده مفهدو  مقصدد عقیده دارد که تغیی( 44:3334)هاینه    
مربوط به تغییر از عنصر یا جزء ملموس به یک راب   اضائی یا مکانی انتزاعی برپای  چدارچوب 

ۀ اسد  کده درواقدع ندوعی گدذار از حدوز (321: 3333) 1مایرو هونه 2پیشنهادی هاینه  کالودی
 شود.                                      مفهومی اضا و مکان محسوب می ۀبه حوز مفهومی اشیا

تدرین ابدزار بدرای توجدیف و در  بر این باور اس  که بددن انسدان مهدم( 49:3334)هاینه 
کند کده گروهدی از پژوهشدگران شدنایتی  بددن مفاهیم انتزاعی اس . وی همینین اشاره می

اندد. چندین و در نظر گراته های مکانی م ر  کردههای قالیی جه مثابه سای حیوانات را به
گیرندد. در چندین مدواردی قدرار می 4انگداریهائی عموماً در چدارچوب الگوهدای حیواننگرش

های انسدانی و حیدوانی را گسدترش داده و واژهگویشوران دامن  استتماه و کاربرد بریی انددا 
بیان مفداهیم مکدانی   به همین منظور و برای .برندکار میهای مکانی بهبرای اشاره به موقتی 

شدوند. در گیرند و دارای نقش دستوری میشدگی قرارمیدستوری ارایندها تح  واژهاین اندا 
مفاهیم جلو  کندار و   ضمن م الت (45: 3334)اسورو : اشاره نمودی توان به کارهایین زمینه میا

ای بددن انسدان حاجد، هواقدع از انددا گو متوجه گردید که این مفداهیم دردرون در زبان پاپا
 5اس . همیندین بروگمدانمفهو  پش  در این زبان از بدن جانوران حاج، گردیده  اما اندشده

متوجدده شدددند کدده  (4)ضددمن م التدد  زبددان میکسددتک (3383) 3کددالیبروگمددان و مک (3381)
های اسدمی متفداوتی گویشوران این زبان برای ارجاع به پش  انسدان و پشد  حیدوان جدورت

های اسدمی متفداوت اسد  کده نحدوۀ برندد و همدین مسدأله یتندی کداربرد جدورتمی کاربه
                                                           
1. dynamic concepts 

2. Claudi 

3. Hunnemeyer 

4. zoomorphic 

5. Brugman  

6. Macaulay 
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یشوران این زبدان  دهد. مثالً گوسازی بریی عناجر و اجسا  یا  را تح  تأثیر قرار میمفهو 
 .اس زیر میز  شکم آنکنند که پش  آن  روی میز و یک حیوان تصور می مثابهمیز را به
هدای فاهیم مکانی در زبانور اس  که ممکن اس  یکی از همین مبر این با( 43:3334) هاینه
شددگی حاجد، شدده دستوری ن یا  از دو عضو مختلف بدن و بایا حتی در یک زبامختلف 

هدرروی بدرای چندین وضدتیتی دو چندان هم دور از انتظار نیس . بدهباشد. وضتیتی که الیته 
  در زبان مدورد نظدر هدر دو مدده . نخس  آنکه ممکن اساس هتحلی، مختلف م ر  گردید

باشدند. در چندین حدالتی چنددان  شدهزمان استفاده شکلی همانگاری بهانگاری و حیوانانسان
آور نخواهد بود که مثالً در یک زبان  دو عیارت برای مفهو  مکدانی روی داشدته باشدیم: تتجب

گدر برگراتده از عقدب یدا انگاری و عیارت دییک عیارت برگراته از سر در چارچوب مده انسان
انگاری. دو  آنکه چنین وضتیتی ممکن اس  ناشدی پش  بدن حیوان در چارچوب مده حیوان

  گیرندداز این واقتی  باشد که بریی مفاهیم مکانی در ارتیاط با دو عضو مختلف بدن قدرار می
را به این متنا که ممکن اس  یک مفهو  مکانی قابلید  ارجداعی بده دو بخدش مختلدف بددن 

داشته باشد. از دیگر سو ممکن اس  یک راب   پایاپای میان یک عضو بدن و دو یا حتدی چندد 
یک سای  قالیی بدرای  همثابکه همان عضو بدن بهبه نحوی  موضع مکانی مختلف شک، بگیرد

 بدا سد  مثال قسم  سر احتماال میدد  و یاسدتگاه مفهدو  باال  همان مواضع مکانی عم، کند
                                                                                                                                 گیری عناجر زبانی جلو  پیشاپیش و مانند اینها باشد.ها مید  شک،ریی زبانحاه  در باین

یدا  1و اجدلی 2نسدیی یدا3اشداریها به بندی جه به مترای کام، تقسیم (33:3334)هاینه 
در جه  گیری اضایی با توجه بده های اشاری یا نسیی . سیستم جه اس هپردایت جغراایایی

شدنونده متمدوالً  شناسدی چدون گویندده وموقتی  گوینده توجیف می شدود. از لحداز زبدان
 رو مراجدع اضداییآنها مختصات متقابلی نیز دارند و ازایدن  دندرهنگا  مکالمه مقاب، هم هست

  داید،  عقدب  جلدو  پدایین  بداالالتاده با مفاهیمی مانند متضادی نیز دارند. این سیستم اوق
اس  که مسدتق، از  های اجلی یا جغراایایی شام، مواردیجه  مرتی  اس .... راس  و چپ  

هدای شدماه  شوند. این حوزه بدا جهد موقتی  گوینده  شنونده یا یک شئ یا  تتریف می
بیدان بدرای هدایی واژهتنهدا  انددا  (3334)در رویکرد هاینده  اس .رب مرتی  جنوب  شرق و ی
جهتی در اضا اشداره داشدتند  ولدی در پدژوهش بور مستقیم بهبودند که به جه  مترای شده

                                                           
1. Deictic orientation 

2. Relative orientation  
3. Cardinal  orientation 
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مفاهیم جهتی اشاره داشدتند  بور استتاری بههایی که به  دادهارایندگسترش این رای حاضر ب
 را نیز در م الته وارد کردیم.   3های استتاریجه یتنی 
د. بددین کدرشدگی این منابع  باید تحوه منابع را در سه حوزه واکاوی برای اثیات دستوری    

شددگی داوری و نغزگدوی ابتاد متدینها از انگارۀ واژهمنظور و برای بررسی میزان تحوالت اندا 
د  تمدا  واحددهای واژگدانی کده ایدن رویکدر براسداسایدم. پیروی نموده (8)(2934و 3133)کهن 

و درجد   1شددگی  منیدع دسدتوری2شددگیشوند از سده بعتدد: نیدروی دسدتوریدستوری می
شدگی  مفهو  دستوری جهتدی اسد  بریوردارند. در این انگاره  نیروی جه  4شدگیدستوری
شددگی در ایدن پدژوهش  شدود. منیدع جهد واژه برای نمایش آن  متحم، تغییر مدیکه اندا 

نحدوی و آوایدی  -شدگی نیز به میزان تغییدرات متندایی  تصدریفیاس . درج  جه  واژهدا ان
انحدراا از وضدتی  اولیده منیدع   سه درج براساسشدگی واقع درج  جه شود. درابالق می

واژه  تنها دستخوش تغییرات متندایی شدگی  اندا گردد. در درج  اوه جه واژگانی تتیین می
واژه  کندد. در درجد  دو   انددا ای دستوری جدید که جهتی اس  دالل  مدیشود و بر متنمی

-سدو  جهد   درجددهدد. های تصریفی و نحوی یود را ازدس  مدیتما  یا بخشی از ویژگی

 یدیآوا شیدستخوش ساواژه شدگی اس  که در یاله آن اندا آیرین مرحل  دستوری  شدگی
 .دهدیاز دس  میود را  یاز سایتار واج یبخش یتنی  شده
 
 روش پژوهش -4

ابتدا   ایپژوهش با استفاده از روش کتابخانه در این .تحلیلی اس  -ماهی  پژوهش حاضر توجیفی

اندد  بریدی از شددههایی که برای بیان مفاهیم جهتی به یدم  گراتدهواژهاستخراج اندا برای 

کتدب اارسدی  دیدوان اشدتار  المثد، متون منثور و منظو   شام، رمان  ارهنگ واژگان  ضرب

تا از آنهدا  3که  شدکتاب بررسی  39. در مجموع تصادای م الته شدند... و  ابتدایی و متوس ه

کتاب اارسی از دورۀ ابتددایی و  1های ایرانی  المث،ضرب  منظو  و منثور   متونشام، ارهنگ

هدای اشدتار  ید، دیدوانشدند و سایر مندابع از قیبور کام، بررسیکتاب رمان به 2متوس ه و 

جو در تارنماها و گوگ، نیز انجدا  شدد وجس  .شدموردی م الته ها نامهارهنگ عامیانه و لغ 

اارسی ندو متقدد  و ها نیز شام، بازۀ زمانی داده. شدو مکالمات روزمره و تلویزیونی نیز بررسی 

                                                           
1. Metaphoric orientation or spatial metaphor 

2. Grammaticalization Force 

3. Grammaticalization Source 

4. Grammaticalization Degree 
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ی بود کده دیگدر نقدش هایواژههدا پژوهش حاضر  کشف اندا  ازآنجاکهاس .  اارسی نو امروز

ذاری مفداهیم جهتدی اشدتغاه داشدتند  ارجاعی برای اشاره به اعضای بدن نداشتند و به رمزگد

بودندد  اسدتخراج و در جدداوه  واژه تیددی، شددهرسید بده جهد هایی که به نظر میواژهاندا 

 .  مخصو  ثی  گردید

ا مفاهیم جهتدی مختلدف رمزگدذاری آنههایی هستند که با واژهها  جمالت دارای اندا نمونه    

واژه در مفهدو  جملده حداوی انددا  332جدفحه کتداب  1599اند. پس از م الت  حددود شده

 ها زیداد بودنددواژهواژه استخراج گردید. تتداد جمالت نمونه گردآوری شده از بریی اندا جه 

حداکثر چهدار نمونده ارائده ها واژهکلمات  از هرکدا  از اندا  ه به عل  محدودی  اضا و تتدادک

 واژهواژه بدا منیدع انددا جهد  19ارائه دادیم که از این میدان  شاهد 31شده و در مجموع داده

 استخراج گردید. 

داوری و نغزگوی کهدن )شدگی ؤاه دو  پژوهش از مده ابتاد متینپاسخ به س  برای در گا  بتد   

شددگی در بیشدتر های دستوریترین نمونهرایجشدگی از الیته متین .بهره بردیم (2934و  3133

شددگی دسدتوریاس  که با  هاس  که ناظر بر پیدایش ااتاه متین از منابع اتلی واژگانیزبان

شددگی درج  دستوری براساسشدگی ابزارهای بیان جه  را مده دستوریسپس دهد. می رخ

تمدامی . سایش آوایی ترسدیم نمدودیمزدایی یا توجه به میزان متنازدایی  تصریف این اجزا و با

هدا متتلدق بده مقولد  اسدم واژهاندا  ازآنجاکهند. شدها از نظر تغییرات متنایی بررسی واژهاندا 

ریفی و نحدوی مهدم دادن تما  یا بخشی از چهدار ویژگدی تصدحفظ یا از دس  براساسبودند  

پذیری کده هریدک بده یا اسم جف و  پذیریشمار  نکرگی  متراگی یا اشاری مقول  اسم  یتنی

شوند  تحمد، ها رمزگذاری مییا نحوی و اشاری هایی تصریفیلحاز تصریفی یا نحوی با نشانه

 4نحدوی اسدم  -هدای تصدریفیتتداد ویژگی ازآنجاکهگردد. شدگی تتیین میدرج  دو  جه 

ود را از دس  ویژگی ی 1بایس  حداق، واژه میشدگی  اندا اس   برای تأیید درج  دو  جه 

هدای تصدریفی و  ها با نشدانهواژهها به موضوع همراهی اندا آوری دادهباشد. در هنگا  جمعداده

جدو بده ایدن وجسد  ای در گوگ، به انجا  رسدید.جوی گستردهونحوی توجه گردید و جس 

  یدا پدذیری و جدفهای شمار  نکرگی  متراگی یا اشاریواژه  نشانهجورت بود که به هر جه 

. اگدر در شددجدو وبور ارضی اضااه گردید و سدای  حاجد، در گوگد، جسد به پذیریاسم

در را اساس قدرار دادیدم و ای در گوگ، پیدا کنیم شم زبانی نگارندگان موردی نتوانستیم نمونه

نمدودیم. در جورت توااق  با دستوری بودن و اارسی بودن عیارت  امتیداز ویژگدی را ثید  مدی
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هایی  امتیاز مثی  برای حضدور نشدان  مدذکور و حفدظ رت وجود چنین همراهینهای   درجو

                                             ویژگی مورد نظر ثی  گردید.

شددگی آیرین مرحلد  دسدتوری شدگی کهسو  جه   درجها از لحاز واژهدر نهای  اندا 

از سدایتار  یبخش یتنی  شده ییآوا شیدستخوش سا آیا شدند تا مشخص گردد  بررسی اس 

 .دهد یا ییرییود را از دس  م یواج
 
 ها تحلیل داده-5

واژه تیددی، شدگی بده جهد دستوریها با واژهتر اشاره گردید  بریی اندا گونه که پیشهمان 

بده بیدان  شددگیدسدتوری ارایندد هدا و بداواژهشوند. زبان اارسی نیز از بریق بریی انددا می

 پردازد. می ...فاهیم نسیی مکانی باال  پایین  پش   جلو  کنار و م

 
 هاواژهاندام براساسهای نسبی در فارسی رمزگذاری جهت -1- 5

در ایدن  .اس مستند شدهها زبان در بسیاریبرای بیان مفاهیم جهتی  هاواژهاندا شدگی دستوری

شدده و ی از این منابع  در اارسی نیز یااد پیدایش مفاهیم جهت ارایندقسم  برآنیم نشان دهیم 

در  پدردازد.مدیجهتدی سازی به مفهو  هاواژهرهگذر اندا ها از زباناز همانند بسیاری  زبان اارسی

 کنند. را رمزگذاری می« باال»اند که جه  نسیی هایی اهرس  شدهواژه( اندا 2جدوه )

 
 «  باال»رمزگذاری جهت نسبی  -1-1 -5

و  «روی»  «لدب»، «کلده»  «سدر»های از اندا  واژه «باال»در زبان اارسی برای بیان جه  نسیی 

های اوقدانی بددن انسدان ها در قسم واژهگردد. با توجه به اینکه این اندا استفاده می« پش »

ز از نید «پشد »واژۀ گردد. جهد از آنها استفاده می «باال»لذا برای کدگذاری مفهو    قرار دارند

واژۀ حیدوانی این انددا  واژۀ پش  حیوانات گراته شده که در باالی بدن حیوانات قرار دارد.اندا 

دهدد کده شود. این امر نشدان مدیاستفاده می «باال»نیز در زبان اارسی برای رمزگذاری مفهو  

هدایی هواژو گدزینش انددا  «باال»راب   شنایتی مستقیمی بین تجرب  انسان از موقتی  مکانی 

بدا هکدر  «بداال»ها بدرای کدگدذاری مفهدو  دهد وجود دارد. نمونه سازی را نشانکه این مفهو 

 اند.( ارائه شده2منیع در جدوه )
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 «باال» اشاری جه  ۀدهندنشانهای واژهاندا  -2 جدوه

 واژهاندا  مثاه منیع

 (2:3143 ) موسویمولوی به نق، از 
 

 (24:3144یفارزادگان )
 (343:3143) یموسو

 (32:3138و دیگران )  ا.اکیری
 

 آب از سر تیره اس  ای ییره چشم
 بیشتر بنگر یکی بگشای چشم

 .تابه را از سر چراغ برداش ماهی
 .یوردز گَر از سرچشمه آب میبع

شدیان کشدیده سدیمرغ آالدکر آن کوه سربهبر س
 .داش 

 (3)رس -3

 کلّه -2 .ندآنها تا کلّ  کوه باال رات گوی روزمرهوگف 
 (433:3143) موسوی 

 (34:3138ا. و دیگران ) اکیری 
 (33:3138اکیری  ا. و دیگران )

 روی دس  قانون بلند شدن
 .ها نشس پسر  روی ماسه

 .پدربزرگ روی جندلی نشس 

 روی -1

 لب -4 لب دیوار: باالی دیوار (3293:3182متین )
 (424:3148دوایی به نق، از نجفی )

 
 (35:3144) یفارزادگان

رنگی بده سدم  ای دود بیاز پش  با  هر یانه
 .را آسمان می

 شب را روی پش  با  یوابیدیم.

 پش  -5

 

 «پایین»رمزگذاری جهت نسبی  -5-1-2

کده بورکند. همدانگذاری میها رمزواژهاندا با  را نیز« پایین»زبان اارسی مفهو  جه  نسیی 

جهد  اشداری پدایین را « پدا»واژۀ ن با استفاده از انددا شود این زبا( مشاهده می1در جدوه )

دهندۀ این حقیق  اس  کده راب د  شدنایتی مسدتقیمی کند. این موضوع نشانرمزگذاری می

تدرین ای که به واقع در پدایینواژهو گزینش اندا « پایین»میان تجرب  انسان از موقتی  مکانی 

   قسم  بدن قرار دارد وجود دارد.

 «نپایی» اشاری جه  ۀدهندنشانهای واژهدا ان -1 جدوه

 واژهاندا  مثاه منیع

 (232:3143 ) موسوی

 (244:3143 ) موسوی

 گوی روزمرهوگف 

 .پای چراغ همیشه تاریک اس 

 .شمع به پای یود روشنی ندهد

 .پای چک را امضا کن

 پا -3

 

 
 



 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ضیابری شکوفه جعفری، شادی داوری و رویا صدیق   29

 
 «جلو»رمزگذاری جهت  اشاری  -5-1-3

« دمایده»  «سینه»  «رو»های واژهاندا های اارسی با داده اساسبر« جلو»مفهو  جه  اشاری 
برای رمزگدذاری مفهدو   راهایی واژهاندا گویشوران شود. در اینجا نیز رمزگذاری می« چشم»و 
-های جلویی بدن انسان قرار دارد و درواقع نشان میکه در قسم گیرند به یدم  می« جلو»

شدده ین مصدداق عیندی واژه و مفهدو  جهتدی رمزگدذاریدهد که راب   شنایتی مستقیمی ب
 دهد.سازی را نشان می( این مفهو 4وجود دارد. جدوه )

 
 «جلو» اشاری جه  ۀدهندنشانهای واژهاندا  -4 جدوه

 واژهاندا  مثاه منیع

 (143:3143 ) موسویستدی به نق، از 
 

 (31:3134والیتی )
 (442:3148علوی به نق، از نجفی )

آن باشددد کدده متایددب دوسدد   دوسدد 
 .رو گویدههمیون آینه روب

 روی او قرار دهم.نخواستم یود  را رودر
 .رو به شهربانی حرک  کرد

 رو -3

 (25:3144یفارزادگان )
 (344:3148دوایی به نق، از نجفی )

-بدهتی چشم باز کرد سدتوان را سدینهوق

 .اش دیدسینه
 .کش آاتاب لمیده بودسینه

 سینه -2

 (545:3184متین )
www.vajehyab.com/dehkhoda 

 دمای  کوه
 آمده دمایه: نو  پیش

 دمایه -1

 چشم -4 .چشم شدیمتویک داته در تهران چشم (424:3148شهری به نق، از نجفی )
 
 «عقب»یا  «پشت»رمزگذاری جهت  اشاری  -5-1-4

نیدز  «عقب»یا  «پش »  زبان اارسی برای رمزگذاری جه  اشاری «جلو»همانند جه  اشاری 
بخشی از بدن نیز هس  و کاربرد  «پش »در اارسی امروز  جوید.بهره می  «پش »واژۀ از اندا 

 دهندۀ اسم بدودن کلمدهنشان « »بس  ملکی واژه «کندپشتم درد می»؛ در جمل : اسمی دارد
اسد .  پش  یا عقبهای دیگر نیز بیانگر جه  اشاری و کاربرد اسمی آن اس . در بریی مثاه

شدود بدرای رمزگدذاری جهد  واژه مربوط به قسم  پش  بددن مدیبا توجه به اینکه این اندا 
 هاس .( نشان دهندۀ این نمونه5رود. جدوه )به کار می پش  یا عقب

 «عقب» اشاری جه  ۀدهندنشانهای واژهاندا  -5 هجدو

 واژهاندا  مثاه منیع

 (34:3138ا. و دیگران ) اکیری 
 (35:3134والیتی )

 (33:3144یفارزادگان )

 .رهگذری پش  شیش  مغازه ایستاد
 .را  و پش  سرش را هم نگاه نکرد

 .پش  سرش آبی دریا بود

 پش -3
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 «داخل/ درون/ در»رمزگذاری جهت اشاری  -5-1-5

 «ب دن»و  «ده»  «شدکم»  «قلدب» هدایواژهاز انددا  «داید،» جهد زبان اارسی برای بیان 
روندد و شمار مدیها و اضاهای دایلی بدن بهها جزء ارگانواژهکند. این اندا یاستفاده م)شکم( 

شنایتی مستقیمی بین تجربه انسان از موقتید  مکدانی داید، و  دهد که راب  این نشان می
 گذارد. ها را به نمایش می( این نمونه3. جدوه )دایلی بدن وجود دارد هایواژهگزینش اندا 

 

 «دای،/ درون/ در» اشاری دهنده جه نشانهای واژهاندا  - 3 جدوه

 واژهاندا  مثاه منیع

 ی تلوزیونیوگوگف 

 ی تلوزیونیوگوگف 

 .کسی اس شتر و شاعری در ب ن هر

 .مرد  در ب ن جحنه بودند

 ب ن -3

احمدددد بددده نقددد، از نجفدددی آه

(333:3148) 

پیچ  در شدکم دیوارهدای هدای بزرگدی کده سدر هدرکلوخ

 دند.کاهگلی بو

 شکم -2

 (21:3134) پور   . و دیگرانقاسم

 (323:3138) پور   . و دیگرانقاسم

 کرد سرش را از ده یا  بیرون بیاورد.جوانه تالش می

 .همیون آهریشی که در ده شب تاریک بدریشد

 ده -1

 (331:3131راسخ مهند )

 ی تلوزیونیوگوگف 

 .دادند سربازان قلب سپاه دشمن را هدا تای  و تاز قرار

 .ماس   آشپزیان  ما قلب یان

 قلب -4

 
 «وسط/ مرکز»رمزگذاری جهت اشاری  -5-1-6

 شدده بداهدای گدردآوریداده براسداسهای اشاری اس  که یکی از جه « وس / مرکز»جه  

دهنددۀ ( نشدان4شدود. جددوه )رمزگذاری می «ناا» و  «کمر»   «سینه»هایی مانند واژهاندا 

 هاس .این نمونه

شود که گویشدوران اارسدی بدرای رمزگدذاری مفهدو  جهد  در این قسم  نیز مشاهده می   

کنند که در بخش میانی یدا مرکدزی بددن هایی استفاده میواژهاز اندا « مرکز /وس  » اشاری 

و « وسد / مرکدز»شنایتی مسدتقیمی بدین مفهدو  جهد   قرار دارند. پس در اینجا نیز راب  

  وجود دارد.    بخش مرکزی بدن هایواژهگزینش اندا 
 

 «وس / مرکز» اشاری جه  ۀدهندنشانهای واژهاندا  - 4 جدوه

 واژهاندا  مثاه منیع

 (4:3143) موسویجائب تیریزی به نق، از 

 (424:3148کاظمیه به نق، از نجفی )

 

 .دریا نفس را سویتیم ما عی  در سینه

هدا بدود  تدا ندان زن و یک ماه سین  بیابان

 .ا  را در بیاور بیه

 ینهس -3
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 (34:3138اکیری ا. و دیگران )

 (21:3134) پور   . و دیگرانقاسم

 .های کویری تا سینه توی ماسه بودندبوته

 .یا  را شکاا   آرا  سینآرا 

 (529:3134جائب تیریزی )

 

 (331:3183راسخ مهند )

 .کنون که از کمر کوه موج الله گذش 

 .پیاله گذش بیار کشتی می  نوب  

بور که دهان  اسب را به دس  داشد   همان

 تا کمر کوچه آمد. 

 کمر -2

 ناا -1 او ماه ناا تهرانه ی روزمرهوگوگف 

 
 «کنار»رمزگذاری جهت اشاری  -5-1-7

هدای پردازد. دادهمی «کنار»ها به رمزگذاری مفهو  جه  اشاری واژهبریی اندا زبان اارسی با 

  «لدب»هدایی چدون واژهد که زبان اارسی برای بیدان ایدن مفهدو  از انددا دهاارسی نشان می

هدا واژهشود که هم  این انددا کند. مالحظه میاستفاده می «گوش»و  «بغ،»  «شانه»  «پهلو»

راب د  شدنایتی دهدد مدی اندد و ایدن نشدانشده بدن گراته های کناریاز اندا  «لب»به جز 
( ایدن 8ه و مفهو  جهتی رمزگذاری شده وجود دارد. جددوه )مستقیمی بین مصداق عینی واژ

 دهد. را نشان می ارایند
 

 «کنار» اشاری دهنده جه نشانهای واژهاندا  - 8 جدوه

 واژهاندا  مثاه منیع

 (244:3143 ) موسویناجر یسرو به نق، از 
 (345:3143مولوی به نق، از موسوی )

 (21:3134) پور   . و دیگرانقاسم
 (3293:3184تین )م

 .پایش لب گور اس 
 .ساله یندان لب جوییارهمه
 لب کشته شود در لب ش  از چه گناهتشنه

 لب چاه: کنارۀ چاه

 لب -3

 (3:3143) نق، از موسوی مولوی به
 

 ی روزمرهوگوگف 

 ای بسا اجحاب کهف اندر جهان
 پهلوی تو  پیش تو هس  این زمان

 .پهلوی من نشسته بود

 پهلو -2

https://www.zoomit.ir/car-  شانه -1 چه زمانی مجاز به رانندگی در شان  جاده هستیم؟ 
 (334:3148احمد به نق، از نجفی )آه
 

 (334:3148هاشمی به نق، از نجفی )

کندددوهای تددازه را بغدد، کندددوهای قدددیمی 
 .گذاش می

ده جگدر و ده و قلدوه برو این بغد، یدک یدر
 کیاب کن بیار.

 بغ، -4

 وش گ -5 گوشه: کنار (3385:3184متین )
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 «سمت/طرف»رمزگذاری جهت اشاری  -5-1-8

از   «بدرا /سدم  »دهند که این زبدان بدرای نشدان دادن مفهدو  های اارسی نشان میداده

 اند.هآمد( 3ها با هکر منیع در جدوه )کند. نمونهاستفاده می «سر»و  «دس »های واژهاندا 

 
 «سم / برا» اشاری جه  ۀدهندنشانی هاواژهاندا  - 3 جدوه

 واژهاندا  مثاه منیع

 یک با  و دو هوا را  قربان بر  یدا را (433:3143) موسوییسرو به نق، از ناجر

 آن سر با  سرما  این سر با  گرما

 سر -3

 (311:3148اصیح به نق، از نجفی )

 (311:3148شهری به نق، از نجفی )

 (311:3148مینوی به نق، از نجفی )

 .دس  آب را کنار آب آمد و به آنبه

 .پییی دس  چپروی تا ته کوچه و میمستقیم می

  .پییید توی میدانگاهی دس  راس 

 دس  -2

 

 های استعاریرمزگذاری جهت -5-1-9

 جدورتجهتدی بده مفداهیم رمزگذاری هاداده از یکه در بتض دیمالحظه گرد هاتوجه به داده با

جددورت هایدن رمزگددذاری مفدداهیم جهتدی بددمددوارد  یادر پدداره لدیو دهبددو و اشدداری ممسدتقی

پیوندد و مفهو  جه   مفهو  انتزاعی دیگری را که جهتدی تحقق میبه یو استتار میمستقریی

مذکور  مثالً بیان مفهدو  جهد  نسدیی در موارد اس  که کند.  این بدین متنینیس  بیان می

استتاری یتنی مثالً شرای  « باالی»اشاره ندارد  بلکه به در محی  « باال»به مکان عینی « باال»

 نییپدا هد ج بدا هداندام لوب و بداال جهد  بدا هدام لوباشاره دارد. در این متنا  « م لوب»

مالحظدات اجتمداعی   براسداسهدا  و داده یدر تتداد متدود شوند. گفتیم کهیم سازیمفهو 

اندد  استتاره دستخوش تغییرات زیربنایی شده مفاهیم جهانی  ی جامت  ایرانیارهنگایالقی و 

شدود کده هایی بیان میواژهاندا اس  با که اضیلتی یوب و ایالقی « تواضع»که مثالً بوریبه

( رمزگدذاری مفداهیم جهتدی 39داللد  دارندد. در جددوه )« پدایین»بر مفهو  جه  نسدیی 

اسد . هآمددواژه بدوط بده هدر انددا هدای مربه همراه اسدتتارههای اارسی واژهاندا  بااستتاری 

هم مفداهیم جهتدی نسدیی و هدم جهتدی « پا»و « سر»ها از جمله واژهچنین بریی از اندا هم

 کنند:     استتاری را رمزگذاری می
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 رمزگذاری مفاهیم جهتی استتاری -39 جدوه

 مثاه جهتی ۀاستتار منیع
جه  

 استتاری
 واژهاندا 

 سر -3 باال .االنی به شوهرش سره .باال اس  «برتری» ی روزمرهوگوگف 

 .پایین اس  «تواضع»  ی روزمرهوگوگف 
زیر پاتون رو نگاه کنید مدا رو 

 .بینیدمی
 پا -2 پایین

سدددتدی بددده نقددد،  از 

 (343:3143موسوی )

نمایش دادن/ عیان »

  .جلو اس  «کردن

 ای هنرها گراته بر کف دس 
 

 جلو
کدددف  -1

 دس 

ششم:    داترمثنوی موالنا

  24بخش 

 «جدددوهر و اجددد،»

 .دای، اس 

 ما ز قران مغز را برداشتیم

 
 مغز -4 دای،

 مولوی به نق، از اکیری 

 (33:3138ا. و دیگران )

بداال  «مقا  و قدرت»

 اس .

 کشانچو آیند و پرسند گردن

 نشانبی  چه گویم از این بی
 گردن -5 باال

 «شدگیابعاد جهت»انگارۀ  براساسها واژهها به جهتواژهتحلیل تحول اندام -2- 5

اندد  بده ارائد  تغییراتدی شددهکه برای بیان مفاهیم جهتی  دسدتوری واژهاندا  14پس از ارائ  

هدا و بدرای واژهشدگی این اندا . برای اثیات جه شوندپردازیم که در این مسیر متحم، میمی

شددگی ل  ندارندد از انگدارۀ ابتداد جهد شان دالاینکه اثیات کنیم آنها دیگر بر متانی مصداقی

و  3133)داوری و نغزگوی کهن « شدگیابتاد متین»اساس انگارۀ بهره جستیم. این انگاره که بر

هدا را در راسدتای بیدان واژهانددا اس   تحوالت متنایی  تصدریفی و آوایدی ترسیم شده ( 2934

( نشدان داده 39ه ابتداد آن در جددوه )همدراگذارد. این انگداره بدهنمایش میمفاهیم جهتی به

شددگی  نیدروی ندد: منیدع جهد اتر توضیح دادیم که این سه بتد بدین شدر اس . پیششده

زدایدی و سدایش آوایدی ترتیب میزان متنازدایی  مقولهشدگی که بهشدگی و درج  جه جه 

 دهد. واژه را نشان میاندا 

اسد . در ت متندایی اسد  و متندای جهتدی یااتدهواژه دستخوش تحوالدر درج  اوه  اندا    

 رۀدهدد. دربداهدای تصدریفی یدود را از دسد  مدیواژه بخشی یا تما  ویژگیدرج  دو   اندا 

هستند  چهار ویژگی مقول  اسم یتنی شمار  نکرگدی   (39)که متتلق به مقول  اسم ییهاواژهاندا 

هدر  براسداس ازآنجاکدهرا در نظدر گدراتیم. پذیری پذیری و نیز جف  یا اسممتراگی یا اشاری

دهد اسم از مقولد  ها  نشان میپیوندد  نپیوستن این نشانهای به هست  اسمی میویژگی  نشانه

 اس . یود ااجله گراته
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یدک از اند. هیچها متحم، تغییرات متنایی شدهواژهپس از تحلی، مشاهده گردید تما  اندا     

شدگی یتنی سدایش آوایدی نرسدیدند. در بخدش تغییدرات   دستوریها به درج  سوواژهجه 

پدذیری و یتنی شمار  نکرگی  متراگی یا اشاری  مهم مقول  اسم نحوی  چهار ویژگی -تصریفی

 های  اسدم را حفدظ کدردهواژه هریک از ویژگیپذیری را در نظر گراتیم. اگر اندا جف  یا اسم

دادن ویژگی عالم  منفی ثی  کردیم و بدا با از دس بود  در ستون مخصو   عالم  مثی  و 

 دس  دادیم. مثالً واژۀ قلب به متندای داید، ازشدگی را بهتوجه به ثی  تغییرات  درج  جه 

هدای پذیری مثید  اسد  و بقیده ویژگدیبین چهار ویژگی مقوله اسم تنها از نظر جف  یا اسم

 .  اس هیود یتنی شمار  نکرگی و متراگی را از دس  داد

بتد از کلمده قلدب  «نگ، ابرج»  (33)«قرار دارد جنگل ابرآبشار الوچاه در قلب »  مثال در جمل 

پذیر بودن آن و مثی  بودن این ویژگدی و منفدی بدودن سده ویژگدی اس  که نشانگر اسمآمده

وی تغییر تصدریفی و نحدلذا   دیگر اس . با توجه به اینکه سه ویژگی از چهار تا را از دس  داده

 شدگی را داراس . دو  جه  یتنی درج دارد  

کندد از تغییدر تصدریفی و ای یود را حفظ میچون هر چهار ویژگی مقوله« گوشه»واژۀ ولی    

 اس :شدههای زیر نمایش دادهها در مثاههر یک از این ویژگی دارد.نحوی ن

 ؟3ین کنیمرا چگونه تزی های داخلی اتاقگوشه -3پذیری: ویژگی شمار و اسم

 .2گوش  دنیا اینمترای ایلم سینمایی انیمه در  -2ویژگی متراگی: 

 .  1از دنیا دربارۀ دیتری به نا  سوزو اس  ایانیمیشن گوشه -1ویژگی نکرگی:  

نحوی حاجد،   -های استتاری کاای اس  تصور کنیم در ترکییات تصریفییصو  جه در   

شدود  چندین اسد  کده جهد  ر ههن مخابب تداعی مدید... چه مکانی اعم از باال یا پایین و 

 شود. استتاری برای آن ترکیب یلق می

ایدم. شدگی ترسدیم نمدودهابتاد جه  براساسها را واژههای تحوه اندا ( ویژگی33در جدوه )

 عناجر واژگانی مزبدوراند چون هداشت  تغییر متنایی (32)واژهاندا  19  تمامی این جدوه براساس

ی  متنای واژگانی یود را کده ارایندشدگی قرارگراتند و در نتیجه چنین دستوری راینداتح  

اندد و و متنا یا نقدش دسدتوری پیددا کدرده دادهاشاره یا ارجاع به عضوی از بدن بود را از دس 

اندد. کددا  تغییدر آوایدی متحمد، نشددهولی هیچ  شوندمی بردهکاربرای بیان مفاهیم مکانی به

                                                           
1.  https://persianv.com  
2. https://www.namasha. 
3.  https://comica.ir/mag. 

https://persianv.com/
https://www.namasha/
https://www.namasha/
https://comica.ir/mag
https://comica.ir/mag
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اندد کده نحدوی یدود را حفدظ نمدوده -های تصریفیها تما  یا بخشی از ویژگیواژهاندا بریی 

 ها دارد.نحوی در این واژه -نشان از عد  تغییر یا تغییر مختصر تصریفی

 «شدگیابتاد  جه »انگارۀ  براساسها واژهتحلی، جه  -33جدوه                             

درج  
 سو :

سایش 
 آوایی

نحوی  -  دو : تغییر تصریفیدرج 
 -های تصریفیویژگی براساس)

 نحوی(

درج  اوه: 
 تغییر
 متنایی

  درج
جه  
 شدگی

 نیروی جه 
 شدگی:

 مفاهیم جهتی

منیع 
جه  
: شدگی
 واژهاندا 

تغییددددددددر  
 -تصددددریفی

 نحوی

جددف  یددا 
 پذیریاسم

متراگدددی 
-یا اشاری

 پذیری

     شمار نکرگی

 سر -3 جه  نسیی باال 2 + - - - + + -

 کلّه -2 جه  نسیی باال 2 + - - - + + -

 روی -1 جه  نسیی باال 2 + - - - + + -

 لب/ لیه -4 جه  نسیی باال 3 + + + + + - -
 پش  -5 جه  نسیی باال 2 + - - - + + -

 پا -3 جه  نسیی پایین 2 + - - - + + -

 رو -4 جه  نسیی جلو  2 + - - - + + -

 سینه -8 جه  نسیی جلو 2 + - - - + + -

 دمایه -3 جه  نسیی جلو 2 + - - - + + -

 چشم -39 جه  نسیی جلو 2 + - - - + + -

 پش  -33 عقب نسییجه   2 + - - - + + -

 ب ن -32 دای، نسییجه   2 + - - - + + -

 شکم -31 جه  نسیی دای، 2 + - - - + + -

 ده -34 جه  نسیی دای، 2 + - - - + + -

 قلب -35 جه  نسیی دای، 2 + - - - + + -

 سینه -33 جه  نسیی مرکز/ وس  2 + - - - + + -

 کمر -34 جه  نسیی مرکز/ وس  2 + - - - + + -
 ناا -38 جه  نسیی مرکز/ وس  2 + - - - + + -
 لب -33 جه  نسیی کنار 2 + - - - + + -

 پهلو -29 جه  نسیی کنار  2 + - - - + + -

 شانه -23 جه  نسیی کنار 3 + + + + + - -

 بغ، -22 جه  نسیی کنار 3 + - - + + - -

 گوشه-21 جه  نسیی کنار 3 + + + + + - -
 جهدد  نسددیی بددرا/ 3 + - - + + - -

 سم 
 سر -24

 جهدد  نسددیی بددرا/ 3 + - - + + - -
 سم 

 دس  -25

جهدد  اسددتتاری بدداال  2 + - - - - + -
 )برتری باالس .(

 سر -23

جهدد  اسددتتاری پددایین  2 + - - - - + -
 )اروتنی پایین اس .(

 پا -24

 جهدد  اسددتتاری جلددو 2 + - - - + + -
 )آگاهی جلو اس .(

-کددف -28
 دس 
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 گیریتیجهن -6

در زبدان اارسدی  هداواژهانددا شددگی جهد  شددگی یدادستوریدر پژوهش حاضر به بررسی 

که این زبان بدا اسدتفاده از  دادندهای اارسی نشان پردایتیم. داده (3334) رای هاینهآ براساس

هاینده  آنکده. باپردازدمی مفاهیم جهتیسازی به مفهو  ...سر  دس   پا و  ازجمله واژهاندا  19

این پدژوهش نشدان داده شدد کده بود  در  های دنیا اشاره نکردههای استتاری در زبانبه جه 

هدای هایی که به مفاهیم مستقیم جهتی اشاره داشتند  بریی دیگر نیز جهد واژهبر اندا عالوه

رسدی شددگی در ااجه  ارایندنوب  یود نشان از زایایی کردند که بهاستتاری را رمزگذاری می

-چنین میزان تغییدرات متندایی  جدرایهای دنیا دارد. در این پژوهش همنسی  به دیگر زبان

شددگی نیدز محاسدیه مده ابتاد جه  براساسها واژهشدگی اندا نحوی و آوایی یا درج  جه 

هدای اارسدی بده واژههای پژوهش حکای  از این حقیق  داشدتند کده تمدا  انددا گردید. داده

شدوند یتندی درجد  اوه گذاری مفداهیم جهتدی دسدتخوش تغییدرات متندایی مدیهنگا  رمز

هدای واژهتمدا  انددا  ازآنجاکدهچندین کنندد. هدمشدگی را تجربه میشدگی یا دستوریجه 

شوند بندابراین نحوی نیز می -رمزگذار مفاهیم جهتی نسیی و استتاری متحم، تغییرات جرای

تحلید،  نیدزپذیرندد. شددگی را مدیشدگی یا دستوری توان گف  که نهایتاً درج  دو  جهمی

یتندی   شددگیجه  ها به مرحله سو واژهکدا  از اندا دهد که هیچهای پژوهش نشان میداده

 سایش آوایی نرسیدند.
 

 نوشتیپ
اسد  شددهای مشخص کردن یک متنا استفاده مدی. در این الگوها  یک ار  زبانی ابتدا بر3

کند. در اج، این متدانی بدا یدک ادر  ا چند متنای اضاای بس  پیدا میولی بتدها به یک ی
 اند.شناسی به هم مرتی  شدهزبان

  چدون ریشد  الیته باید اضااه نمود که شرای  این تغییر بده کداربرد زبدان بسدتگی دارد .2

گدردد و نقدش بااد  کدال  نیدز در شدگی به کاربرد زبان برمیتغییرات متنایی در دستوری

 شدگی مهم اس .ریدستو

جهد  اسددتتاری دایدد،  2 + - - - + + -
)اجدد، و جددوهر دایدد، 

 اس .(

 مغز -23

جهدد  اسددتتاری بدداال  2 + - - - + + -
مقدددا  و قددددرت بددداال )

 (اس .

 گردن -19
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جا اشاره به وضتیتی اس  که یالب گویشدوران بده در این« به بور قراردادی»ما از  منظور. 1

کارگیری به واس ه و بدون پیشین دسترسی دارند و یا بی« واژهاندا »مفهو  جهتی یا مکانی 

 کنند.قیلی  مفهو  را در  می
4. Papago 3459ریزونا و شماه سونورا و مکزیدک بدا آزتک در جنوب آ -های یوتواز زبان 

  گویشور در ایالت متحده آمریکا و مکزیک

 Good is up, Bad is(  یوب  باال و بد پایین اس . 3389بر اساس لیکاا و جانسون ). 5

down 
  چدون ریشد تغییر بده کداربرد زبدان بسدتگی دارد . الیته باید اضااه نمود که شرای  این 3

آن گردد و نقش باا  کدال  نیدز در شدگی به کاربرد زبان برمیدستوری تغییرات متنایی در
 مهم اس .

7. Mixtec زباندان پوس  مکزیک اس  که امروزه جمتی  میکستکینا  یکی از اقوا  سرخ
 اس . 3333نفر در ساه  https://mixtec.sdsu.edu/about.html  599 999براساس سای  

  امدا شدده. اگرچه رویکرد مذکور در پژوهش ایشان تنها برای ااتداه متدین بده کارگراتده8

آن مندابع ر تما  ریدادهای دستورشددگی کده بدا ایشان مدعی هستند که رویکرد مذکور د

 کنند  قاب، اعماه اس  و برمینای تحدولی کده رخواژگانی مفاهیم دستوری را رمزگذاری می

رو در این پدژوهش  مدا رویکدرد مدذکور را براسداس تمرکدز داده قاب، نامگذاری اس . از این

 نامیم.می« شدگیابتاد جه »را  ها  آنواژهم الت  پژوهش بر پیدایش جه 
ین در بریی م التدات حدرا اضدااه باال و پایهای اشاری همانند مفاهیم مربوط به جه  .3

گدانی را کده در حدین ارایندد در پژوهش حاضدر ایدن مندابع واژاند ولی شده در نظر گراته
-که جهتی اس  دالل  مدی متنای دستوری جدیدشوند و برشدگی دچار تغییر میدستوری

 ایم.واژه نامیدهکنند را جه 

ای اسد  کده بده ادرد  (  در دستورنویسدی سدنتی اسدم واژه13:3133براساس گلفا  ) .39

ها نیز جزء مقول  اسدم واژهلذا براساس این تتریف  اندا   کندحیوان  شئ یا مکانی اشاره می

 هستند.
11. https://lastsecond.ir/blog/ 8917-alouchal-waterfall-shahroud1   

گدوش و  های دهدان واژهواژه دهانه  گوشه و دمایه از بریق ونداازایی به اندا سه جه . 32

 واژه اس .واقع هست  واژۀ مشتق  یک اندا کنند و دردماغ به مفاهیم جهتی اشاره می
 

 منابع

 ،نامده ارهنگسدتانویدژه  دسدتور  «هدای بددنپیدایش حروا اضااه از ندا  انددا » .3183 .استاجی  ا

(1:)49- 53. 

https://mixtec.sdsu.edu/about.html
https://lastsecond.ir/blog/
https://lastsecond.ir/blog/
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 تهران: ااس . اارسی پنجم. .3138پور   . و نجاران  ا.   جیلی  پ.  قاسم.اکیری  ا

  پژوهشدنام. «وهای تصویری در شدتر شداملگیرانه و برحوارهبررسی برحواره جه ». 3133 .  ابیانی
 .323- 33 (:3)  نقد ادبی

مددوردی    التددم»شدددگی در اارسددی: . جهدد 3133جتفددری  ش. داوری  ش. و جدددیق ضددیابری  ر. 

 .44 -35(: 31)  شناسی اجتماعیزبان  «یشدگدستوری براساسها واژهبییت 
ستتاره شدنایتی و چگدونگی نمدود آن در قصدیده علدی بسدی  ا» .3135   . گودرزی. و یرمیان  ا

 .335 -31 (:25)جدید   ۀ  دورلسان میین  «حالری
. تهدران: شددگییدسدتور کدردی: رویدر زبان اارس نیااتاه مت .3133 .   کهن یو نغزگو. ش  یداور

 .یپارس  سینشر نو

   . تهران: سم .شناسی شنایتیدرآمدی بر زبان. 3131. مهند   راسخ
 تهران: شرک  انتشارات علمی و ارهنگی.  دیوان جائب تیریزی.. 3131جائب   . 

 .348 -333(: 3)  علم زبان  «یکان یابی در زبان اارسم». 3138  . نغزگوی کهن . و عیدی  ا  

    .مهر ۀسور تهران:. ااه یون .3139 .یفار زادگان  د

 . تهران: شرک  چاپ و نشر کتب درسی.اارسی هشتم و نهم. 3134پور   . و دیگران. قاسم
 التده مدوردی مبررسی حروا اضااه مکانی در چارچوب شدنایتی: ». 3185راد  ا. گلفا   ا. و یوسفی

 .  43 -11(: 2  )زبان و زبان شناسی  «حرا اضااه در/ توی
 رشد. . تهران: راهمتین ارهنگ. 3182 .   متین

نشدر های ایرانی و متاده انگلیسی آنها. تهدران: المث،ر ضربارهنگ منظو  و منثو .3143 .موسوی    
 الکترونیکی جهان رایانه.

    مثنوی متنوی. تهران: ثال .. 3131مولوی  ج. 
 . تهران: نیلوار.ارهنگ اارسی عامیانه. 3148نجفی  ا. 

  های زبدانیمجله پژوهش  «یشدگی و بس  استتارتوریدس». 3133. مهند   راسخ . وکهن   گویزنغ
(1: ) 334-314. 

بررسی زبان اارسی در چارچوب متناشناسی شنایتی با نگاه ویدژه بده حدروا » .3184 راد  ا.یوسفی
   مدرس.یدانشگاه ترب دکتری   نامپایان. «اضااه مکانی

 تهران: آستان قدس رضوی.  یلوت مدیر. 3183والیتی  ع. 

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 



 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ضیابری شکوفه جعفری، شادی داوری و رویا صدیق   19

 
Evidentiality: A Functional Perspective, Hengeveld, Kees / Narrog, Heiko / 
Olbertz, Hella (Eds). Series: Trends in Linguistics. Studies and Monographs. 

Heine, B. 1997. Cognitive Foundation of Grammar. Oxford University Press. 
Heine, B., U. Claudi, and F. Hunnemeyer. 1991. Grammaticalization: A 

conceptual Framework . Chicago, University Press. 
Hopper, P. & Traugott, E. 2003. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
Lakoff, G. & M. Johnson. 1980. Metaphore We Live By. Chicago: University of 

Chicago Press. 
Svorou, S. 1994. Grammar of Space. (Typological studies in language, 25). 

Amesterdam: John Benjamins. 

 


