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چکیده

رده شناسی زبانشناختی ،به صورت همزمان در پیِ بررسی شباهتها و تمایزهای
زبانی است .ردهشناسی واژگانی نیز بر بررسی تنوع واژگانی تأکید دارد .بدر اید

اساس ،مقاله حاضر میکوش تا نشدان دهد کده هدر یدز از زبدانهدای فارسدی،

انگلیسی ،فرانسه و آلمانی ،واژههای موجود در قالبِ ادراکی-دی اری را چگونده

مقولهبن ی کردهان و چه شباهتها و تفاوتهدایی بدی واژههدای مادادد در هدر
یز از ای زبانها وجود دارد .در ای راستا ،برای یافت مفاهیم ادراکی-دی اری

از فرهنگهای یززبانه و برای مقایسة واژههای ماادد از فرهنگهای دوزبانده و

پیکره استفاده ش هاست .در مقالة حاضر ،ای نتیجه به دست آم که مانداشناسدی

قالبی ،رویکردی مناسب برای تبیی ِ تمایزها و شباهتهای بیندازبدانی اسدت ،زیدرا

همزمان ،هم تمایزها و هدم شدباهتهدای زبدانی را در ن در مدیگیدرد .یافتدههدای

پژوهش ،نشان میدهن که واژة «دی ن» و ماداددهدای آن در زبدانهدای فرانسده،
1
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آلمانی و انگلیسی ،بینشدانتدری واژههدا هسدتن و از اید رو گاگداه بدا اند کی

تفاوتِ مانایی برای بیان مفاهیم دیگر نیز به کار گرفته میشون  .در هر زبان ،هدر

چه واژهها نشاندارتر میشون  ،بر میزان تنوع واژههای ماادد و واژههای مترادف

افزوده میشود .به ای ترتیب ،برای مشخصههای نشاندارتر مانن «نگاه احمقانده»

یا «نگاه مخفیانه» در مقایسه با دی ن غیرارادی ،تندوع بسدیار بیشدتری در پیوند بدا
واژگان یافت میشود.

واژههااای کلیاادی :ماناشناسددی قددالبی ،قالددب ادراکددی ،اص د نشددانداری،
هممانایی نزدیز

 .1مقدمه
با نگاهی کلی به مانای واژة «دی ن» در یز فرهنگ دوزبانة فارسی-انگلیسی ،احتماالً مااددهدایی

مانن « »watch« ،»seeو « »look atو موارد مشابه را مشاه ه خدواهیم کدرد .همچندی ممکد اسدت

نمونههایی از کاربرد ای واژه را در بافتهای مختلف زبانی بیابی  .متأسفانه واژهنامههای دو زبانه به
ای موارد بسن ه کرده و نمیتوانن تفاوتهای میانواژگانی مااددها را مشخص کنند  .مادمتدری

دلی ای امر ،توجه نکردنِ ای واژهنامهها به دانش پیشزمینة گویشوران است .مقالدة حاضدر بدا در
ن ر گرفت دانش پیشزمینة گویشوران هر زبان ،بر آن است تا واژههای هممانای فا «دی ن» را از

ن ر بینازبانی و بر پایة ن ریه قالبهای مانایی بررسی کن  .ه ف از ای بررسی ،به طور کلی ،ارائدة
الگویی ردهشناختی 1از کاربرد ای واژهها در زبانهای انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی و فارسی است.

در ردهشناسی ،شیوة است الد با دیگر دی گاههای زبانشناسی تفاوت دارد .پایههای ردهشناسی

زبانشناختی بر گوناگونی زبانی استوار است .ای رویکرد ،بدا مقایسدة زبدانهدای دنیدا ،گونداگونی
زبانی یز مقولة ویژه را به دست داده و تبیدی مدیکند ( .)Croft, 2003, p. 282از سدوی دیگدر،

ردهشناسی ماناشناختی 2،بخشی از ردهشناسی زبانشناختی است که به بیان ماانی در زبان یا زبانها

میپردازد .ای حوزة زبانشناسی ،به مطالاة چگونگی بیان ماانی بدر اسداس نشدانههدا مدیپدردازد و
همانن ردهشناسی زبانشناختی با بررسی ن دا

.)2011
1

ماندایی در میدانِ زبدانهدا سدر و کدار دارد ( Evans,

روش ردهشناسی زبانی مقایسه تا اد بسیاری از زبانهای غیر همخانواده است و با روش ای پدژوهش کده رویکدردی

تطبیقی دارد ،متفاوت است .ای پژوهش از برخی مفاهیم و ابزار ن ری ردهشناسی برای تطبیق زبانها باره بردهاست.

Semantic typology
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اگددر بخددواهیم بددرای ای د بررسددی بینازبددانی ،پایددهای شددناختی در ن ددر بگیددریم ،بای د یکددی از

رویکردهای شناختی را برای بررسی تندوع واژگدانی در زبدانهدای مدورد ن در (انگلیسدی ،فرانسده،
آلمانی و فارسی) برگزینیم .برای انجا ای پژوهش ،ن ریه ماناشناسی قالبی 1بده کدار گرفتده شد ه

است .در ای راستا ،فیلمور و آتکینز ( )Fillmore & Atkins, 1992ماتق ن که قالدبهدا ،توانداییِ

تببی ِ تمایزات بی واژههای چن مانا و بده اداهر هدمماندا را دارند  .قالدبهدا ،همچندی بدی مادانی

واژگانی و الگوهای واژی-نحوی ارتباط برقرار میکنن  .از آنجا که واژة «دی ن» و هدممانداهدای

آن در زبان فارسی و همچنی مااددهای آن در زبانهای دیگر در قالب ادراکی 2قرار مدیگیرند ،
الز است تنوع زبانی بر اساس ای قالب تبیی شود.

در ای مقاله ،پرسشهای زیر مطرح مدیشدون  :در زبدانهدای مدورد بررسدی پدژوهش حاضدر،

تمایزات مانایی اریف در واژگان هممانا چگونه مقولهبن ی میشون ؟ در قالبِ ادراکی ،زبدانهدا

بیشتر به جاانیهای زبانی تمای دارن یا به تمایزات زبدانی؟ بدینشدانتدری واژه در قالدب ادراکدی
چیست و تنوع واژگانی چگونه با نشانداری پیون میخورد؟ چنانچه پرسدشهدا نشدان مدیدهند ،

ه ف مقالة حاضر ،دستیابی به روشی است که در تبیی ِ همماناییِ فا های ادراکی در زبانهدای
فارسی ،فرانسه ،انگلیسی و آلمانی به کار رود.

 .2پیشینه پژوهش
قالبنت ( )FrameNetنا ِ طرحی است که مؤسسة بی المللی علو رایاندهای و گدروه زبدانشناسدی
دانشگاه برکلی 3به عا ه گرفتهان تا هزاران واژة زبان انگلیسی را بر اساس ماناشناسی قالبی تاریف

و دستهبن ی کنن ( .)Baker et al., 1998ای طرح با بارهگیری از قالبهای مانایی و ابدزاری کده

در اختیار دارد ،به نشانهگذاری جملههدای پیکدره پرداختده و عناصدر واژگدانی 4مختلدف را تحلید

مدیکند ( .)Fillmore et al., 2004هد ف اصدلی ماناشناسدی قدالبی ،بازنمدایی داندش پدیشزمینده
گویشوران در پیون با واژگان زبان است .بر ای مبنا ،طرح قالبنت برای رسدی ن بده هد ف مدورد

اشاره است ،اما به دلی اینکه ،دستیافت به ای ه ف بلن پروازانده اسدت ،موفقیدت قالدبندت نیدز
امری نسبی است ( .)Narayanan et al., 2002هماکنون ،قالدبندت فقدب بدرای زبدان انگلیسدی بده

صورت تکام یافته وجود دارد ،اما برای زبانهای دیگر از جمله زبانهای آلمانی ،فرانسه و ژاپندی
1
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نخستی مراح تکام یافتگی را پشت سدر مدیناد  .همچندی  ،نگارند ه و نایدبلدویی و همکداران

( )Nayeb Lui et al., 2015قالبنت زبان فارسی را پیشنااد دادهان  .از سوی دیگر ،قالبندتهدای

دوزبانه برای زبانهای چینی-انگلیسی و انگلیسی-آلمانی راهان ازی ش هان  .هر چن  ،ای قالبهای

مورد اشاره ،در مراح ابت ایی هستن و تا رسی ن به مرحلهای کده مشدتم بدر نموندههدای دوزبانده
باشن  ،راهی طوالنی در پیش دارن .

بیکددر ( )Baker, 1999بدده بررسددی واژة « ،»seeدر فرهنددگهددای دوزباندده پرداختددهاسددت .وی

مینویس مشک اصلی ای فرهنگها در ای است که اطالعات وسیع زبانی را تا ان ازة مااددهایی

فشرده ذخیره کردهان و به همی دلی اطالعات کافی در اختیار زبان آموزان قرار نمیده  .آتکینز
( )Atkins, 1995فا « »seeرا از لحاظ هممانایی با واژههای « »watch« ،»lookو مدواردی از اید

قبی مقایسه کرده و تفاوت بی آنها را مشخص نمودهاست .بیکر ( )Baker, 1999نیز اید واژه را

از ن ر چن مانایی بررسی کرده و هر یز از ماانی آن را به قالبی ج اگانه پیون زدهاست .در زبدان

فارسی نیز مانای واژة «دی ن» با دیگر واژههای هممانا مانن «نگاه کردن»« ،مشاه ه کردن» و موارد
مشابه مقایسه ش ه و چن مانایی فا «دی ن» نیز بررسی ش

هاست ( Mousavi, 2015; Mousavi et

 .)al., 2016از جمله پژوهشهایی که در حوزه شناختی انجا گرفته ،مدیتدوان بده مقالده فیاضدی و

همکاران ( )Fayyazi et al., 2009و رساله فیاضی ( )Fayyazi, 2010در مورد رویکرد شناختی بده

چن مانایی افااد حسی بر اساس استااره اشاره کدرد .از دیگدر پدژوهشهدا مدیتدوان بده سدلطانی و

عموزاده ( )Soltani & Amouzadeh, 2012اشاره کرد که در آن از من ر شناختی به بررسدی فاد

حرکتی «آوردن» پرداختهان  .برخی پژوهشگران نیز واژگان را از دی گاه من ر ردهشناسدی بررسدی

کردهان که از آن جمله میتوان به اثر لامان ( )Lehman, 1990اشاره کدرد .وی ،نخسدت جایگداه
واژگددان را در ن ددا زبددان بررسددی کددرده و سد

بدده ردهشناسددی مفدداهیم فضددایی 1پرداختددهاسددت.

ک تیفکایا-تم ( )Koptjevskaja-Tamm, 2015به بررسی ردهشناختی مفاو دمدا پرداختده و نشدان

میده که سهگانة سرد ،گر و داغ در زبانهای مختلف به هم شباهت دارن .

 .3مبانی نظری پژوهش
ای بخش از مقاله به دو موضوع پرداختهاست .در بخش نخست ،مطالبی در مورد ماناشناسی قالبی

ارائه میشود و در بخدش دو قالدب ادراکدی ،یاندی قدالبی کده واژههدای دید اری در آن تاریدف
ش هان  ،ارائه میشود.

Space concepts
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 .1. 3معناشناسی قالبی
ماناشناسی قالبی ،ن ریهای شدناختی اسدت کده بدا بررسدی داندش پدیشزمینده و تجربیدات شخصدی
گویشوران ،به توصدیف ماندایی واژگدان مدیپدردازد .در واقدع ،اید ن ریده عنصدر زبدانی را عامد

برانگیختهش ن قالب (طرحواره) یانی تجربه یدا داندشپیشدی گویشدوران مدیداند  .در ماناشناسدی

قالبی ،هر واژه در قالبی خاص ،قاب

ِ تاریدف اسدت ( Fillmore, 1977a, 1977b, 1977c; 1986a,

 .)1986b; 1969; 2007; Fillmore & Atkins, 1992; 1994بدرای نمونده« ،بدر » در رابطده بدا

«درخت» بر مانای بخشی از درخت داللت میکن  .فیلمور ( )Fillmore, 1968aماناشناسدی قدالبی
را در دهة هفتاد ارائه داد و مفاو «قالب» را از آثار مینسکی ( )Minsky, 1975اقتباس کرد .فیلمور

( )Fillmore, 1968aماناشناسی قالبی را مشتم بر اصدود سداخت واژههدا و پدارهگفتدههدا در ن در

میگیرد .از ای رو ،مانا به قالبها وابسته اسدت ( )Fillmore, 1977cو قالدبهدا موقایدت انتزاعدی

(آرمانی) ادراک ،حاف ه ،تجربه ،عم و پ ی ه هستن ( .)Fillmore, 1977aبنابرای  ،انسانها برای

طبقهبن ی و تابیر تجربههای روزمدره از مجموعدهای از طرحدوارههدای ذهندی بادره مدیبرند  .اید

طرحوارههای ذهنی (قالبها) پ ی های فرازبانی هستن که بر فراین های زبانی اعماد میشون  .اید

ب ان مانا است که واژه ،صورت واژه و قواع دستوری ارتبداط تنگداتنگی بدا قالدبهدا دارند و بده

محض شنی ن صورتی زبانی ،قالبی خاص در ذه فااد میگردد (.)Fillmore, 1976

1

فیلمور ( )Fillmore, 1977a, p. 72-73از مثاد مشاور خود یانی روی اد بازرگانی برای تبیی

ماناشناسی قالبی باره گرفتهاست .وی خری ار و فروشن ه را شرکتکنن گان ای روی اد نامی ه که

در آن خری ار پود داده و کاال را میبرد و فروشن ه کاال را داده و پود را میبرد .از دیگدر اجدزای

ای روی اد ،میتوان به کاال و پود اشاره کرد .اگر «روی اد بازرگانی» نمونة اعلدی 2در ن در گرفتده

شود ،آنگاه در هر یز از جملههایی که در ای قالب قرار میگیرد ،فقدب یکدی از مشخصدات یدا

بخشهای ای روی اد برجسته میشود و بقیه در پ زمینه قرار میگیرن  .چنانچه خری ار برجسدته
شود ،فا « »buyساخته مدیشدود و اگدر فروشدن ه برجسدته شدود ،فاد « »sellبده دسدت مدیآید .

برجستگی کاال و پود به تولی فا « »costمیانجام  .اگر بر خری ار و پود یدا خرید ار و فروشدن ه

تأکی شود ،فا « »payساخته میشود .برای مشخص نمودن جایگاه هر یز از واژههدا در روید اد
بازرگانی ،به ج ود ( ،)1اشاره میشود که برگرفته از اثر فیلمدور و آتکیندز (

Fillmore & Atkins,

 )1992است.3

3

commercial event
prototype

1
2

با وجود اینکه قالبهای زبان به طور مطلق جاانی نیستن  ،اما تا ان ازة بسیاری با هم تطابق دارن و میتوان برای نمونده

قالبهای انگلیسی را بر زبانی دیگر نیز اعماد کرد (.)Ruppenhofer et al., 2010
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)(for
)(for
D-Obj
D-Obj
D-Obj
D-Obj
D-Obj

جدول  :1ظرفیت معنایی و نحوی افعال در قالب بازرگانی
کاال

D-Obj
D-Obj
)(for
For/on
][for
For
Subj

فروشنده
)(from
Subj
Subj
NULL
][I-Obj
)(to
NULL

1

خریدار
Subj
)(to
)(I-Obj
Subj
Subj
Subj
)(I-Obj

BUY
SELL
CHARGE
SPEND
PAY
PAY
COST

مثاد دیگر ،به تفاوت بی دو واژة « »COASTو « »SHOREدر زبان انگلیسی اشاره دارد .ای دو در

فرهنگ مااصر هزاره ( )Haghshenas et al., 2005به واژه «ساح » ترجمه ش هان  .اما تفاوت آن-
ها از آنجا سرچشمه میگیرد که « »SHOREمرز بی خشکی و آب ،از دید فدردی اسدت کده در

دریا حضور دارد؛ در حالیکه « ،»COASTمدرز بدی خشدکی و آب از دید فدردی اسدت کده در
خشکی حضور دارد .بنابرای بی جملههای ( )1تفاوت وجود دارد.

1.

a) Sarah went on a trip from shore to shore.
b) Mary went on a trip from coast to coast.
c) We will soon reach the shore.
d) We will soon reach the coast.
در جمله ( )1aسفر سارا سفری بر پانة دریا بودهاست ،اما سفر ماری در ( )1bبر روی خشکی انجا

گرفتهاست .مثاد ( )1cدر مورد سفری دریایی صحبت میکن  ،در حالی که ( )1dدر مدورد سدفری
بر روی خشکی صحبت میکن  .همة موارد اشاره ش ه از طریق طرحوارههایی که از دنیای اطراف

ساخته ش ه ،قاب ِ درک هستن ( .)Fillmore, 1982, p. 121هدر چند در مدورد زبدان فارسدی اید

تقسیمبن ی چن ان دقیق نیست ،اما به ن ر میرسد بدی «خشدکی» و «سداح » تفداوتی وجدود دارد.

چنانچه شخصی که میگوی «خشکی مدیبیدنم» در دریدا حضدور دارد و شخصدی کده مدیگوید

«ساح را میبینم» در خشکی حضور دارد« .به زودی به ساح میرسیم» به سفری بر روی خشکی
اشاره دارد ،اما در «به زودی به خشکی میرسیم» سفری دریایی را ت اعی میکند  .بدا اید وجدود،
ممک است مواردی پی ا شود که در آن «ساح » جایگزی هر دو مورد میشود.

در مثالی ردهشناختی ،فیلمور ( )Fillmore, 1982به بررسی تابیر زبانی در بافت و ارتباط آن با

قالب مانایی در دو زبان انگلیسی و ژاپنی میپردازد .در ای مورد واژة انگلیسی « »WRITEبدا واژة

ژاپنی « /kaku/ »書くقاب مقایسه است .به ن ر میرس ای دو واژه با هم شباهت دارن  ،اما اگر از
دی گاه تحلی قالبی و صحنهای به ای دو نگریسته شود ،تفاوت بسیاری میانِ آنهدا یافدت خواهد

1

ای ج ود مستقیماً از اثر فیلمور و آتکینز ( )Fillmore & Atkins, 1992: 79برگرفته ش هاست.
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ش  .اینکه شخصی با استفاده از جسمی بر روی سطحی ،نشانههایی ترسیم کند بدرای هدر دو زبدان

یکسان است ،اما بای در ن ر داشت که در زبان ژاپنی ماهیت ای نشانهها نامشخص باقی میمان  .به

ای

ترتیب ،اگر از شخصی ژاپنی پرسشی «? »nani o kakimasita kaبدا ماندای «چده چیدزی kaku

میکردی؟» پرسی ه شود ،ممک است پاسخ به واژه ،جمله ،عبارت یا عالمتی که نوشته ش هاسدت.

همچنی ممک است پاسخ به شک هایی همچون دایره و خطوط موازی ،بازگردد .از سوی دیگدر،

ای صحنهها برای واژة « »WRITEدر زبان انگلیسی درست است .زیرا برای اید قالدب ،عناصدری

مانن نویسن ه ،وسیلة نوشت  ،سطحی که بر روی آن نوشته میشود و فرآوردة بهدستآم ه ،مطرح

میشون  .بنابرای بر اساس ای قالب پرسشهای ( )2مطرح میشون :

2.

?a) What did you write
?b) What did you write on
?c) What did you write with

بیتردی  ،پاسخ به هر ک ا از ای پرسشها ،عنصدری از عناصدر قالدب ماندایی را در بدر مدیگیدرد
(.)Fillmore, 1975, p. 125; 1977b, p. 64

امددا فیلمددور ( )Fillmore, 1977bبدده تفدداوت بددی « »WRITEو « »kakuاشدداره مددیکن د  .فاد

« ،»WRITEعالوه بر قالبهای مطرح ش ه ،قالبی اضافه بدا خدود بده همدراه دارد و آن قالدب زبدان

است .به ای ترتیب ،در زبان انگلیسی فرآوردة نوشت نمیتوان شک باش  ،بلکه بای فدرآوردهای

زبانی باش  .با توجه به وجود قالب دو همراه با قالب اولیه ،پرسشهای ( )3میتوانن پرسی ه شون .
?a) What language were you writing in
?b) What does ‘what you wrote’ mean

3.

بنابرای در زبان انگلیسی به صورت همزمان صحنههای عم نوشت و ارتباط زبانی فااد میشدون .

«نوشت » در زبان فارسی همانن انگلیسی و برخالف ژاپنی ،هم قالب عم و هم قالب زبانی را فااد

میکن  .از ای رو «نوشت » فاالیتی زبانی است .اگر قالب نوشدت بدا ترکیدب «نامده نوشدت » اند کی
تغییر داده شود ،آنگاه پرسشهای مربوط به ای ترکیب در نمونة ( )4پرسی ه میشون :

 .4الف .برای چه کسی نامه مینویسی؟

ب .کی میخواهی آن را پست کنی؟

ج .فکر میکنی کی آنرا دریافت خواه کرد؟
د .فکر میکنی به نامهات جواب خواه داد؟

همگی ای پرسشها ،در قالب نوشت بر عنصدر قدالبیِ نامده تأکید دارند و در هدر مدورد ،یکدی از

عناصر قالبی برجسته میشود.
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در ناایت ،بای توجه نمود فیلمور در مقالههای خود بارهدا تکدرار کدردهاسدت کده ماناشناسدی

قالبی دربرگیرن ه تمامی مفاهیم مشابه خود است .در ای راسدتا ،مدیتدوان بدرای نمونده بده «قالدب»

(« ،)Minsky, 1975; Winogard, 1975; Charniak, 1975طرحددواره» (

;Bartlet, 1932

« ،)Rumelhart, 1975چددارچوب« ،)Schank & Abelson, 1977( »1الگددوی جاددانی( »2

De

« ،)Beaugrande & Dressler, 1981مت نما« ،)Wilks, 1980( »3م د شناختی» (،)Lakoff, 1983

«گشتالت تجربی» (« ،)Lakoff & Johnson, 2003پایه( »4در مقایسه با نما،)Langacker, 1984( )5

«صدحنه» (« ،)Fillmore,1977a, bصدحنهسدازی »6و چدارچوب ان یشدگانی( 7

;Ausubel, 1963

 )1968اشاره کرد .ای اصطالحها گونههای بسیاری دارند و حتدی برخدی از پژوهشدگران از چند

اصطالح استفاده میکنن و بی آنها از جنبة ثابت یا پویا بودن و شیوه است الد ،تفاوت میگذارن .

 .2 .3قالب ادراکی
قالب ادراکی به درک حسی پ ی ههای طبیای از طریق اعضای ب ن یا حواس پنجگانه اشاره دارد.

ای پنج نوع ادراک عبارت ان از ادراک دی اری ،شنی اری ،بویایی ،چشایی و لمسی .اعضدایی از
ب ن که به طور مستقیم با ای حواس درگیر هستن نیز مشتم بر چشم ،گوش ،بینی ،زبان و دسدت

(قالبنت زبان انگلیسی )8هستن  .به ای ترتیب ،قالب ادراکی به شک زیر تاریف میشود:

[ادراکگر] [پ ی های] را ادراک میکن  .قالب ادراکی به طور عا  ،تما قالبهایی را که

در آنها از اعضای ب ن برای درک پ ی هها استفاده میشدود ،در برمدیگیدرد .قالدبهدای
همریگ 9ممک است بر عم ادراکی تأکی کنن (دی ن ،شنی ن ،چشی ن) ،یا بر تجربه و

عم ادراکگر (دی زدن ،استراق سمع کردن) و یا بر مشخصات پ ی ة ادراکش ه (شُدر

شُر کردن ،تلق تلوق کردن) (.)English FrameNet, 2015

1

script
global pattern
3
pseudo-text
4
base
5
profile
6
scenario
7
ideational scaffolding
8
از آنجائیکه قالبهای هر زبان را تا ح زیادی میتدوان بدر زبدانهدای دیگدر اعمداد کدرد ( Ruppenhofer et al.,
2

 ،)2010در ای بخش قالب ادراکی را از قالبنت زبان انگلیسی برای فارسی اقتباس و مااددسازی کردهایم.

9

ای قانون برگرفته از اص همریگی ( )inheritanceاست که در آن قالبی از قالبی دیگر همریگ میشود یدا بده بیدان

دیگر ،قالبی از قالب دیگر به ارث میبرد.
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یکی از مشخصههایی که در ای قالب ،اهمیت بسیاری دارد ،ارادی بودن یا غیرارادی بدودن اسدت.

به ای مانا که آیا باره گیری از اعضای ب ن برای ادراک چیزی در دنیدای بیدرون روید ادی ارادی

بوده و یا اینکه بهصورت غیرارادی رخ دادهاست .اگر ویژگی اراده را بر قالب ادراکی اعماد کنیم،
دو قالب خواهیم داشت که عبارت ان از :قالب ادراکی-تجربی ،1قالب ادراکدی-فاداد( 2

Atkins,

 .)1995هر ک ا از ای دو به شک زیر تاریف میشون :

قالب ادراکی-تجربی :ای قالب ادراکدی ،شدام واژههدایی اسدت کده در آن ادراکگرهدا تجربدة
ادراک چیزی را داشته ان  ،بد ون اینکده قصد تجربدة آن را داشدته باشدن  .بده همدی دلید  ،نقدش

ادراکگر در ای حالدت را ادراکگدر-منفاد  3مدیندامیم .اگدر قالدب ادراکدی-تجربدی بدا قالدب
ادراکی-فااد مقایسه شود ،مشاه ه میشود که هر ک ا دارای واژههایی مجزا هستن  .برای نمونده،
در حالی که «دی ن» در قالب ادراکی-تجربی تاریف میشود« ،نگاه کردن» در قالب ادراکی-فااد

قرار میگیرد .همی مورد ،برای حواس دیگر نیز درسدت اسدت و هدر یدز از قالدبهدا واژههدایی
ج اگانه را در بر خواهن گرفت (.)English FrameNet, 2015

قالب ادراکی-فااد :ای قالب به گونهای اسدت کده در آن ادراکگدر بده قصد ادراک چیدزی بده
پ ی ههای اطراف خود با دقت مینگرد .به همی دلی  ،ادراکگر در ای قالب ادراکگر-عاملی

4

نامی ه میشود .اگر بخواهیم قالب ادراکی-فااد را با قالب ادراکی-تجربی مقایسه کنیم ،آنگاه در
پیون با هر یز از ای قالدبهدا ،واژههدای متفداوتی قدرار خواهد گرفدت (

English FrameNet,

.)2015

در هر قالب همانن قالب بازرگانی در بخش ( )1-3مجموعهای از عناصر قالبی نیز اشاره ش هاست.
عناصر قالبی مربوط به قالب ادراکی به شک زیر آم هان (.)English FrameNet, 2015
-

ادراکگر :5شخصی که پ ی های خاص را ادراک میکن  .برای نمونه« :علای رضدا را

-

پ ی ه :6هویت یا پ ی های است که ادراکگر توجه خود را بده آن جلدب کدردهاسدت.

-

عضو-ب ن :1بخشی از ب ن است که ادراک پ ی هها با آن انجا میشود .برای نمونه« :با

دی ».

مانن « :علی رضا را دی ».
چشمان خود دی

که دارد میرود».
1

perception-experience
perception-active
perceiver-passive
4
perceiver-agentive
5
perceiver
6
phenomenon
2
3
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-

مسددیر :2مسددیری کدده ادراکگددر از آن طریددق پ ی د های را ادراک مددیکن د و بدده جددای

-

م ت زمان :3م ت زمانی که صرفِ ادراک پ ی ة ویژهای میشود .برای نمونده« :چناد

-

زمینه :4زمینه در حقیقت پ زمینهای است که ادراک پ ی های خاص در درون آن روی

-

شیوه :5شیوهای که به پ ی های خاص نگریسته میشود .برای نمونده« :باا دقات مدت را

-

ابزار :6ابزاری که بدا اسدتفاده از آن ادراک پ ید های خداص روی مدیدهد  .مانند « :باا

-

مکان :7مکانی که در آن ادراک پ ی های روی میده  .برای نمونه« :از اتاقش داشدت

-

حالت :8حالتِ مکان ،فاالیت یا ویژگیهدای پ ید ة ادراک شد ه را توصدیف مدیکند .

-

زمان :9زمانی که ادراک پ ی ه روی میدهد  .بدرای نمونده« :امشاب مدیتوانید پ ید ه

-

فاصله :10به فاصلة ادراکگر از پ ی ه بازمیگردد .مانن « :از فاصله دور میتوان آن را

ادراکگر اشاره میکن  .مانن « :کاراگاه تما اطراف خیابان را نگاه کرد».

لحظه به آنها نگاه کرد ».

میده  .مانن « :به ابرها در پهنه آسمان نگریستم».
بران از میکرد».

میکروسکوپ بافت را مشاه ه کرد».

ما را که کنار خیابان ایستاده بودیم ،دی میزد».

مانن « :به مردی که در خیابان میدوید خیره ش ه بود ».
ماهگرفتگی را مشاه ه کنی ».

با چشمان غیر مسلح رؤیت کرد».

هر یز از ای عناصر قالبی ،برای طبقهبن ی واح های واژگدانی زبدانهدای موردبررسدی پدژوهش

حاضر ،به کار رفته ش هان و ای افااد از دی گاهی بینازبانی بررسی میشون .

1

body-part
direction
3
duration
4
ground
5
manner
6
means
7
place
8
state
9
time
10
distance
2
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 .4روش پژوهش

 .1 . 4جمعآوری دادهها
برای انجا پژوهش حاضر بر اساس ماناشناسی قالبی ،بیش از  20میلیون جملة نمونه ،مورد اسدتفاده

قرار گرفتهاست .ای حجم از دادهها بده شدیوههدای گونداگون و از منبدعهدای مختلدف جمدعآوری
ش هان  .دادههای فارسی از پنج منبع عم ه اسدتخراج شد هاند  .نخسدت ،دسدتهای از دادههدای اید

پژوهش از دو پیکرة ع یم بیج خان ( )Bijan Khan et al., 2011و پایگداه دادگدان زبدان فارسدی

( )Assi, 2005استخراج ش هان  .دو  ،مت های نوشتاری مشتم بر برخی رمانهای صادق ه ایت،
بزر

علوی ،صم بارنگی ،نسیم خاکسار ،فرخن ه آقایی ،ماشی امیرشداهی منبدع دیگدری بدرای

جمعآوری دادهها بودهان  .سو  ،دادههای شنی اری از برخی مجموعههدا و فدیلمهدای سدینمایی بده
دست آم هان  .چاار  ،برخی دادهها از فرهنگهای زبان فارسی همچدون فرهندگ دهخد ا (

Deh

 ،)Khoda, 1998فرهنگ طیفی ( ،)Fararuy, 2008فرهنگ سخ ( ،)Anvari, 2003فرهنگ مای

( ،)Moeen, 2010فرهندگ عمید ( )Amid, 2011و فدارسندت ()Shams Fard et al., 2010

اسددتخراج شد هاند  .پددنجم ،مددابقیِ دادههددا ،اینترنتددی هسددتن کدده بدده وسددیلة موتورهددای جسددتجوی

پارسیجو ،1گرگر 2و گوگ  ،3از وبگاهها و وبال های اینترنتی استخراج ش هان  .دادههای زبان
انگلیسددی از پیکددره ملددی بریتانیددا )British National Corpus, 2007( 4جمددعآوری شد هاسددت.

دادههای زبدان آلمدانی از پیکدرة «اچ.چی.سدی »5و «پیکدرة گسدتردة آلمدانی )Schmid, 1994( »6و
های زبان فرانسه از پیکره «واژگان فرانسوی ،)Lexique, 2001( »7گردآوری ش هان .

 .2 . 4مراحل انجام پژوهش
برای انجا ای پژوهش ،ابت ا فا هایی که به ح

دی اری وابستهان  ،اسدتخراج شد ه و بدر اسداس

فرهنگهای موجدود دسدتهبند ی مدیشدون  .اید کدار بدا بررسدی واژههدای ادراکدی-دید اری در
فرهنگهای زیر ممک ش هاست:

)Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Hornby et al., 2000
)Oxford Duden German Dictionary (Duden et al., 1980
)Grand Dictionaire universel du XIXe siècle (Larousse, 1867

-

parsijoo.ir

1
2

gorgor.ir
3
google.com
4
British National Corpus
5
HGC
6
Huge German Corpus
7
Français Lexique
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-

فرهنگ سخ ()Anvari, 2002

بای توجه نمودکه برای جستجوی ای فا ها ،از فرهنگهای انگلیسی-فارسی ،انگلیسی-آلمانی و
انگلیسی-فرانسه استفاده ش ه که در زیر به ای فرهنگها اشاره ش هاست:

)Millenuim English Persian Dictionary (Haghshenas et al., 2005
)The Concise Oxford-Duden German Dictionary (Clark & Thyen, 1998
The Oxford-Hachette French Dictionary (Corréard et al., 2001).

-

منبع دیگری که به طبقهبن ی اولیة ما یاری رسان فارسنت ( )Shamsfard et al., 2010و فرهنگ

طیفی ( )Fararuy, 2008بودن  .گنجواژههای زیر نیز مورد استفاده قرار گرفتن :

)Oxford Concise Thesaurus (Haweker & Waite, 2007
)The Cambridge French-English Thesaurus (Lamy, 1998
)Swann’s way (Webster’s German Thesaurus Edition) (Proust, 2006

-

در مرحلة دو  ،تفداوتهدای اریدف و دقیدقِ میدانِ هدر یدز از واژههدا در زبدانهدای فارسدی،

انگلیسی ،آلمانی و فرانسه بر اساس نمونههای پیکره با هم مقایسه میشون  ،تا شای بتوان فاد هدای

موجود در هر یز از ای زبانها را با زبان فارسی مقایسه کرد .ای تفاوتهای واژگانی بدر اسداس

ماناشناسی قالبی انجا میگیرد و عناصر قالبی هر یز از افااد با هم مقایسه میشون  .در ناایت ،با
بارهگیری از ابزار ردهشناختی ،تصویری کلی از روابب مفاومی ارائه میشود .برای اید مادم الز

است ،با بارهگیری از دی گاههای ردهشناختی ( )Croft, 2003فاد هدای دید اری را در زبدانهدای

مورد اشاره ،به هم ارتباط دهیم .به ای ترتیب ،ه ف از ای مقاله ،برقراری ارتباط بدی قالدبهدای
مانایی ،عناصر قالبی و واح های واژگانی است.

 .5تحلیل دادهها
در ای بخش ،ابت ا برخی مااددهای پیشناادی که مانای نزدیکی به هدم دارند  ،در جد ولی ارائده

میشود و س

ای مااددها با هم مقایسه میشون  .با توجه بده اینکده همدة اید زبدانهدا در دسدتة

زبانهای هن و اروپایی قرار دارن  ،ه ف پژوهش ،بررسی تفاوتهدا و شدباهتهدای رفتداری اید
زبانها در پیون با قالب ادراکی است.
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جدول  :2معادلهای تقریبی در چهار زبان فارسی ،آلمانی ،فرانسه و انگلیسی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1

فارسی
دی ن
نگاه کردن
تماشا کردن
مشاه ه کردن
X4

1

آلمانی

فرانسه

انگلیسی

*ansehen

regarder

)look (at

*sehen

See

voir

2

Watch

*zusehen

X1,2

Beobachten

Observer

Observe

Bemerken

Remarquer

Notice

Betrachten

X1,5

Behold

رؤیت کردن

X2
Sichten

considérer
X19

view
sight

خیره ش ن

starren, anstarren

Dévisager

Stare

X9

X2

Gaze

X2

glotzen, anglotzen

X2

gawk, gawp

زد زدن

gaffen, angaffen

X2

Gape

X11

X2

Goggle

نگریست
X2

X8

X9

چشم غره رفت
X14, 17
X14

اخم کردن
ن ر/نگاه ان اخت

X2

Foudroyer

Glare

-

se renfrogner

Scowl

-

X2

Glower

-

-

Frown

flüchtig blicken

X18

X1

X18, 21

Gucken

jeter un coup d’œil
apercevoir,
entrevoir
X18

Glance
Peep

دی زدن

X20

X18

Peek

X2

دی زدن
مالقات کردن
شاه بودن

Glimpse

forschend ansehen

X2

Peer

-

-

Squint

Beäugeln

Reluquer

Ogle

anzüglich grinsen

Lorgner

Leer

Entdecken

Repérer

Spot

Besichtigen

Visiter

Visit

-

Témoigner

Witness

از آنجائیکه برای مقایسده واژههدا ،نیازمند مایدار اولیدهای هسدتیم ،جد ود ( )2را از فرهندگهدای دوزبانده اسدتخراج

نمودهایم .در مورد ج ود ( )2الز است دو نکته در ن ر گرفته شود .نخست اینکه ،اگدر واژهای در زبدان اود چند مانا
باش  .برای نمونه« ،دی ن» ماادد « »seeآورده ش ه باش  ،دیگر در مانای «نگاه کردن» آورده نشد هاسدت .زیدرا در اید

حالت همپوشانی مانایی بی «دی ن» و « »lookبسیار کمتر از همپوشانی میان « »lookو «نگاه کردن» اسدت .دو اینکده،

ماناشناسی قالبی اعتقادی به وجود هممانایی و مااددهای بی زبانی ن ارد .اید رویکدرد ،نشدان دادهاسدت کده هدر واژه
مشخصههایی دارد که تا ان ازة بسیاری امکان همپوشانی واژهها در یز زبان و زبان دیگر را کداهش مدیدهد  .جد ود

( ،)2به ای من ور ارائه ش هاست که در ناایت نشان ده ای ج ود بههیچوجه بیانگر واقایت نیست.

2

در هر یز از ای موارد  Xبه مانای جایگزینی است و ع د هر یز از موارد مطرحش ه را در بر میگیرد.
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واژة «دی ن» ،در زبان فارسی برای بیان صحنهای به کار میرود که در آن ادراکگدر ،پ ید های را

به صورت غیرارادی ادراک مدیکند  .همچندی ادراکگدر از آن بدرای اید عمد از عضدو-بد ن
(چشم) استفاده میکن  ،ای واژه در زیرقالب ادراکی-دی اری قرار میگیرد .برای مقایسه ای فا

با زبانهای دیگر نمونههای ( )5آورده ش هاست.

a) [JohnPerceiver] saw [the sparrowPhenomenon].

انگلیسی

[là-basPlace].
there

فرانسه

آلمانی

مادر را آنجا میبینم
سیب را میبینم

]vois [ma mèrePhenomenon
see my mother

5.

]b) [JePerceiver
I

c) [IchPerceiver] sehe [den ApfelPhenomenon].
I
see the apple

در همه زبانهای مورد بررسی ،فا «دی ن» به همراه موارد موجود در نمونة ( ،)5همگدی در قالدب

ادراکی-تجربی به کار میرون و نیازمن ادراکگر-منفالی هسدتن کده پ ید ه را بدهصدورت غیدر

ارادی ادراک کن  .از ای ن ر ،هر چاار زبان منفا بودن ادراکگر را مقولهبند ی کدردهاند  .امدا

فا «دی ن» و مااددهای فرضی آن در ج ود ( )2چن مانا هستن و به ماانی دیگدری نیدز بده کدار

میرون .

جدول  :3چندمعنایی واژة «دیدن» و معادلهای تقریبی آن در محدودة قالب ادراکی
مفهوم

فارسی

آلمانی

فرانسه

انگلیسی

تماشا کردن

√

√

√

√

مالقات کردن

√

√

√

√

شاه بودن

√

مشاه ه کردن

√

√

همان طور که در ج ود ( )3مشاه ه میشود ،هر یز از زبانها ،عالوه بر مفاو ادراک-تجربی-

دی اری ،برخی از مفاهیم دیگری که در قالب ادراک-فااد-دی اری قرار میگیرند  ،را نیدز مقولده
بن ی کردهان  .ای زبانها مشخص کردهان که آیا ادراکگر بهقص به پ ی های خاص مینگدرد،
یا اینکه ادراک پ ی ة مورد ن ر ارادی نبودهاست .نمونههای ( )6ای نکته را بیشتر روش میکنن .

انگلیسی

a) [ShePerceiver] looked at [mePhenomenon] and smiled.

6.
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فرانسه

b) [IlPerceiver] [mephenomenon] regard [tout les tempsTime].
I
me
look at all the time

آلمانی

c( [IchPerceiver] sehe [dichPhenomenon] an.

او م ا مرا نگاه میکن .
م به تو نگاه میکنم.

at

you

look

I

هر یز از ای زبانها ،همانن زبان فارسی تفاوت بی «دی ن» و «نگاه کدردن» را از یکد یگر تمدایز

دادهان  .در مورد زبان آلمانی الز است به ای نکته اشاره شود کده واژة « »ansehenبده ماندای «بده
چشمان کسی نگاه کردن» به کار رفتهاست و مانای آن همانن دیگر زبانهای اشارهشد ه ،گسدترده

نیست .به ن ر میرس  ،شم زبانی برخی آلمانیزبانان کاربرد ای واژه به همراه پ ید ة غیرانسدانی را

نمیپذیرد ،با ای وجود ع های آن را به کار میبرن .
م به تصویر نگاه کرد .

angesehen
look

7. Ich habe das Bild
image

I have

همچنی  ،برای طوالنیتر کردن م تزمان «نگاه کردن» از ضمایر اناکاسی استفاده میشود.

عالوه بر نگاه کردن ،فا های « »ansehenدر زبدان آلمدانی و « »regarderدر زبدان فرانسده ،بده

مانای «تماشا کردن» به کار رفتهان  .در حالی که زبانهای انگلیسی و فارسی ،مفاو «مسرور بودن»

و «م تزمان بیشتر» را برای صحنة موردن ر مقولهبن ی کردهاند  .زبدان آلمدانی بدرای بیدان «تماشدا

کردن» به فا «دی ن» پیشون  /zu-/افزوده و  /zusehen/را ساختهاست .زبانهای فارسی و فرانسده

از واژه «دی ن »/voir/و هم از «نگاهکردن »/regarder/برای بیان مفاو «تماشا کردن» باره بردهان .

برای نمونه ،جملة «دار فیلم/تلویزیون/فوتباد میبیدنم» بده صدورت کلدی و «دار تلویزیون/فوتبداد

نگاه مدیکدنم» بیشدتر در رابطده بدا تلویزیدون بده کدار مدیرود .همچندی  ،پدارهگفتدة «آنهدا دارند

تلویزیون/فوتبداد/فیلم تماشدا مددیکنند » هدم بیددانگر سدبز رسدمی و هددم بیدانگر مسدرت و شددادی

ادراکگر به هنگا تماشای پ ی ه است.

در زبان فرانسه ،کاربرد « »voirیا « »regarderبه مانای «تماشا کردن» به ای بستگی دارد که آیا

پ ی ه مورد ن ر سینما و فیلم در سینما است و یا فیلم در تلویزیون .ای ویژگدی در نموندههدای ()8

مشاه ه میشود.

قص دارن در سینما یز فیلم ببینن .

8. a) On
va
voir un film au cinéma.
They go to see a film on cinema
b) On
regarde un film à la télévision.
They look at a film in the television
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آنها از تلویزیون فیلم نگاه میکنن .

c) On regarde la télévision.

در مورد نخست ،اگر تماشای فیلم در سینما باش همراه با « »voirبیان میشود ،اگر تماشای فدیلم از

تلویزیون یا خود تلویزیون مورد ن ر باش از فا « »regarderاستفاده میشود .به ای ترتیب ،فرانسه

واژه مستقلی برای «تماشا کردن» ن ارد.

از سوی دیگر زبان آلمانی برای بیدان مفداهیم مختلدف بده فاد « »sehenپیشدون هدای ویدژهای

میافزای  .برای نمونه ،برای فا «تماشا کردن» ،پیشون  /-zu/و برای نگاه کردن  /-an/افزوده کده

در حالت صرفی ای پیشون ها نقش حرف اضافه به خود میگیرن و ماموالً در پایدان جملده اداهر

میشون .

م فیلم نگاه میکنم.
م تو را تماشا میکنم.

a) Ich sehe mir einen Film an.
I see me a
film at

9.

b) Ich sehe dir zu
I see you at

بای توجه نمود که « »zusehenفقب برای تماشا کردن شخصِ ویژهای به کار برده مدیشدود .بدرای
زبان آلمانی الز است بی سه فاد دیگدر یاندی « »anschauen« ،»zuschauenو « »schauenتمدایز

نایم .فا « »schauenدر حالت الز به مانای «نگاه کردن» به کار میرود؛ « »anschauenدر حالت

گذرا به مانای «نگاه کردن» به کار میرود؛ و فا « »zuschauenدر حالت گذرا همراه پ ی ههایی

همچون سینما ،فیلم و تلویزیون و مسابقه به مانای «تماشا کردن» بده کدار مدیرود .اید نکتدههدا در

نمونههای ( )10نشان داده ش هان .
به (سمت) چپ نگاه میکنم.
به ستارههای آسمان نگاه میکنم.
م بازی را تماشا میکنم.

a) Ich schaue nach links.
I
look to
left

10.

b) Ich schaue mir die Sterne am
Himmel an
I look me the stars on the heaven at
c) Ich schaue bei dem Spiel zu.
I look at the game to

همانطورکه مشاه ه میشود ،فا های زبان آلمانی قواعد گونداگونی از زبدانهدای دیگدر اقتبداس

کرده و مقولهبن یهای مانایی و دستوری و صرفی ،همزمان بر انتخاب واژههای به کار رفتده تدأثیر
میگذارد.
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فا «مشاه ه کردن» ،با دقت انجا میگیرد و در آن ادراکگر-عاملی نه فقب عم را با دقت

انجا میده  ،بلکه بر انجا آن تسلب دارد و برای دریافت یا فامی ن چیزی بده پ ید ة مدورد ن در

نگاه میکن  .مشاه ه در زبان فارسی برگرفته از عربی است و به ادراک دی اری بازمیگردد .باید

دی مااددهای ای فا در زبانهای دیگر چگونه به کار میرون .
انگلیسی

فرانسه
آلمانی

a) [The policePerceiver] observed [a manPhenomenon] [enterState] [the
bankPlace].
b) Observez
[au microscopeDirection] [une bactériePhenomenon].
Observe
through microscope
a bacteria

11.

باکتری را با میکروسکوپ مشاه ه کنی .

c) [JemandPerceiver] beobachtet [michPhenomenon][auf Schritt und TrittPlace].
someone
observes
me
on step and tread

یکی همه جا م را مشاه ه میکن (تحت ن ر دارد).

از جملههای پیکره روش است که واژة « »observeدر زبان انگلیسی با خود ،مفاو «ن ارت کردن
و احاطه داشت » را در بر دارد ،به طوریکه از واژة « »observerمانای «ناار» ،مشتق میشود؛ از ای

رو ،ای واژه ان کی با واژة «مشاه ه کردن» در زبان فارسی تفاوت دارد .در یکی از مقالههایی کده
در مورد شرلوک هولمز 1نوشته ش ه ،آم هاست «» just see, don’t observeکه تأکی ی بدر دقدت
باالی مشاه ه در فا « »observeدارد.

در زبان فرانسه « »observerدر مقایسه با « »regarderبا دقت و ن ارت بیشدتری بدر روی پ ید ة

مورد ن ر انجا میگیرد .همچنی  »beobachten« ،در زبان آلمانی مشاه ه کردن پ ی های ویدژه و

حتی مطالاه بر روی آن است؛ بنابرای بیشتر ماادد «مشاه ه کردن» است تا «تماشا کدردن» و حتدی

ابزارهای دقیقتر برای مشاه ه پ ی هها را به صورت ضمنی در بر دارد .در نمونههدای ( )12ماندای

ضمنی «زیر ن ر گرفت » را میتوان جستوجو کرد.

a) Marie ist im Krankenhaus zur Beobachtug
Marie is in hospital
to observing

12.

ماری برای ن ارت در بیمارستان است.

b) Ich werde meinen Nachbarn beobachten, ich glaube er stiehlt meine äpfel
I will think neighbours observe
I believe he steals mine apple

همسایه را تحت ن ر گرفتها  ،فکر میکنم سیبهای ما را میدزدد.

مورد دیگر ،فا « »noticeاست که برای آن در زبان فارسی مادادد دقیقدی وجدود ند ارد و تدا

ح ودی با فا « » observeتفاوت دارد .فا « »noticeبه مانای آن است کده ادراکگدر از طریدق
دی ن ،شنی ن یا احساس کردنِ چیزی دریاب که پ ی های در حاد روی دادن است یا وجدود دارد.
Sherlock Holmes

1

 / 244نگاهی بینازبانی به هممعنایی نزدیک در فعلهای دیداریِ زبانهای فارسی ،انگلیسی ،آلمانی و فرانسه ...

در حالی که ،فا « »observeبه صورت رسمی به کار میرود و به مانای مشاه هِ چیزی یا مطالادة

آن است .در زبان فرانسه ،واژة « »remarquerبه مانای با دقت به چیزی نگاه کدردن و در مدورد آن

اطالعات جمعآوری کردن است .در صورتی که واژة « »observerبه مانای به چیزی نگداه کدردن

است که در مورد آن قضاوت شود .همچنی  ،میتوان با استفاده از « »observerکدردن چیدزی ،آن

را « »remarquerکرد اما بر عک

آن درست نیست .نمونة ( )13ای مورد را نشان میده .

Lorsqu'on parle de soi, on s'observe et on se fait remarquer.
When we speak of self, we observe and we do notice

13.

وقتی در مورد خودمان صحبت میکنیم ،خودمدان را مشداه ه کدرده و در مدورد خودمدان

اطالعات جمع میکنیم

از سوی دیگر« ،نگریست » و « »beholdافااد ادراکی-فااد هستن و نیازمن ادراکگدر-عداملی

هستن  .تناا تفاوتی که بی «نگریست » و «نگاه کردن» در زبان فارسدی وجدود دارد ،بده ادبدی بدودن

مورد نخست بازمیگردد .مورد دو نیز به صورت خنثی بده کدار بدرده مدیشدود .فاد «نگریسدت »

ماموالً نگاهی شاعرانه را ت اعی مدیکند کده گداهی اوقدات ماندای اسدتااری و مجدازی بده خدود

میگیرد.

 .14الف) بای به ای جماعدت بده دید دیگدری نگریسدت ،نده از ن در افدزایش تولید ( ....روزنامده
همشاری)

ب) نخسددت دیرزمددانی در او نگریسددتم/چن ان کدده چددون ن ددر از وی بددازگرفتم /در پیرامددون

م /همه چیزی/به هیأت او درآم ه بود (احم شاملو).

واژة « »beholdبا دقت اتفاق میافت و ماموالً برای دی ن چیزی که ستودنی است به کار میرود و

ادراکگر با تاجب و دقت نگاه میکن و چشمها با لذت به تما اطراف مدیچرخند (

Trustler,

.)1766

15. a) "The wrath of an angry woman is something to behold," Dean muttered.
b) Lo, behold the great evil adventure that fell that Saturday.

فا دیگر « »viewدر زبان انگلیسی است که بر پایة آن ،با دقت و عالقه به پ ی ه نگریسته می

شود .همچنی چشمها به اطراف میچرخن تا پ ی ه را ببینند ( .)Trustler, 1766همدی در مدورد

واژة « »considérerکه با دقت و م تی طوالنی روی میدهد  ،درسدت اسدت .اید واژه ،گداهی در

فارسی مانای پن اشت یا فکر کردن به خود میگیرد ،در حدالی کده در فرانسده در قالدب ادراکدی-

فااد قرارمیگیرد.
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انگلیسی

16. a) People can also view the garden by appointment.
b) Only they have had the chance to view the Earth from this unique
vantage point –until now.

فرانسه

mes amis comme des membres de ma famille.
my friends like
the members of my family

به دوستانم به چشم اعضای خانواده نگاه میکنم.

c) Je considère
I view

فا « »sightبه مانای دی ن چیزی از دوردست یا دی ن چیزی که به دنباد آن بودهای  ،به کدار

میرود .در پیون با فا « ،»sightاگر در مکان ویژهای باشدی و جدای شدما مشدخص باشد  ،آنگداه
خواهی دی که پ ی هها ااهر میشون و س

ناپ ی میشون ؛ در حالیکه در « »viewپ ی هها و

اشیاء بسیاری را خواهی دی  .فا «رؤیت کردن» ،در زبان فارسی برخالف ادعای فرهنگها ماادد

«دی ن» و «مشاه ه کردن» نیست ،بلکه به مانای دی ن پ ی های است که از ن رها پناان است .اید
فا گاهی برای رؤیت هالد ماه به کار میرود ،یا چیزی که به م ت کوتاهی دی ه ش ه و س

از

دی هها پناان ش هاست .ای فا گاهی بهشوخی ،ممک است به کار رود .برای نمونه ،در پارهگفتة

«چه عجب شما رو رؤیت کردیم» که گوین ه من ورش سختی یافت شدخص مدورد ن در اسدت .در
زبان آلمانی نیز « »sichtenبه مانای دی ن چیزی از فاصله دور به کدار مدیرود .همدان طدور کده در

مثاد ) (17bمشاه ه میشود ،فا « »sichtenدر زبان آلمانی و « »sightدر زبان انگلیسدی بده ماندای

انت ار برای دی ن چیزی خاص به کار میروند  .در فارسدی هدم اید انت دار و فاصدله از پ ید ه در

بسیاری از بافتها مشاه ه میشود.
انگلیسی

]17. a) [After twelve daysTime] [at seaLocation], [TheyPerceiver] Sighted [landPhenomenon

آلمانی

InselPhenomenon].

[eine
Island

پ

]b( [Am zehnten TagTime] sichteten [siePerceiver
an

they

sight

day

tenth

از ده روز آنها جزیرهای را رؤیت کردن .

گروهی از فا ها ،بر نگاه بسیار طوالنی و حالت چشمها داللت میکنن  .فا «خیره شد ن» ،فالدی

خنثی است و هم عروض مانایی 1مثبت (خیرهکنن ه) و هدم منفدی (خیدرهسدر) دارد .اید مدورد در

نمونة ( )18برای زبانهای انگلیسی و آلمانی آورده ش هاست.
1

عروض مانایی عبارت است باهمآیی واژهای خاص با واژههایی که ماموالً مثبت یا منفی هستن (.)Sinclair, 1991
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انگلیسی

][ShePerceiver] stared [at the pagePhenomenon] [for several minutesTime
trying to understand.

)a

18.

آلمانی

b) [Der NeffePerceiver] starrtte an [die WandPhenomenon] auf welche sein Onkel
kletterte
the wall

on which be uncle

at

the nephew
climbed

stared

خواهرزاده به دیواری که عمویش از آن باال میرفت خیره ش ه بود.
فرانسه

les gens.
the people

c) Ma mère
me reprochait souvent de dévisager
My mother me reproached often
from stare

مادر همیشه مرا سرزنش میکرد و میگفت که خیره شد ن بده دیگدران مؤدبانده
نیست.

در زبان انگلیسی فا « »stareنگاهی مستقیم به شخصی یا چیزی برای م تی طوالنی است ،بد ون
اینکه با چرخش چشمها همراه باش ؛ در حالیکه »gaze« ،نگاهی طوالنی به چیزی یا کسدی اسدت

که با عشق و لذت بسیار همراه باش  .از جنبة سبکی ،فا « »gazeبا گونة نوشتاری به کدار مدیرود

( .)English FrameNet, 2015در زبان فرانسه »dévisager« ،به مانای ثابدت کدردنِ نگداهِ بدر روی

کسی یا چیز خاصی است .مفاو فا « »starrenدر زبان آلمانی بده ثابدت شد ن چشدمهدا بدر روی
چیزی یا کسی برای م تی طوالنی است.

در زبان انگلیسی « »gawkبه مانای احمقانه نگاه کردن و خیدره شد ن اسدت ،در حدالیکده ،در

انگلیسی بریتانیایی « »gawpای مانا را مدیرسدان (

Hornby et al., 2000; English FrameNet,

 .)2015در زبان آلمانی « »glotzenواژه ای عامیانه به مانای با حدالتی احمقانده نگداه کدردن و خیدره

ش ن است .در زبان فرانسه ،برای همی مانا بر روی باز بودنِ دهان تأکی ش

ه و ترکیب « regarder

 »bouche béeبه کار میرود و بیشتر بر روی تاجب شخص بینن ه تأکی دارد.

انگلیسی

19. a) Don’t sit there gawking like that – give me a hand (Lamy, 1998).
b) don’t gawp at me like that (Hornby et al., 2000).
!blöd
stupid

آلمانی
فرانسه

مث احمقها نگاه نک .

regardé bouché bée.
looked mouth open

با تاجب به م خیره ش ه بود.

nicht so
not so
m’a
me-have

c) Glotz
Gawk
d) Elle
She
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ای نمونهها نشان میدهن که کاربرد ای واژهها در هر زبان با زبان دیگدر تفداوت دارند  .در زبدان

فارسی نیز پارهگفتة «برّوبر نگاه کردن» به کار میرود .دادهها نشان میدهن که «برّوبر نگاه کدردن»

در برخی از بافتها به جای «عم فقب نگاه کردن» به کار میرود .در اید وضدایت ،جملدة «چدرا

برّوبر منو نگاه میکنی» انتقادی است به انجا ند ادن کنشدی ویدژه و فقدب خیدره شد ن بده پ ید ه.

همچنی  ،در مجموعها ی تلویزیونی مشداه ه شد کده گویند ه در پاسدخ بده دختدرش کده خدود را

خجالتی میدانست ،پاسخ داد که «تو که بر زدی تو چشماا  ،کو خجالدت؟» .اید جملده و برخدی

جملههای دیگر نشان میدهن که «برّوبر نگاه کردن» مانای گستاخانه را هم با خود به همراه دارد.

از سوی دیگر ،در زبان انگلیسی « ،»gapeبه مانای خیره ش ن با دهدان بداز اسدت ،هنگدامیکده

شخص شگفتزده است .در زبان آلمانی »gaffen« ،خیره ش ن با دهان باز و چشمان گرد شد ه را

میرسان  .ای در حالی است که «زد زدن» در زبان فارسی به صورت پیوسته و طدوالنی بده چیدزی

نگریست است و بیشتر در اثر شگفتی روی میده « .زد زدن» برخالف «خیره ش ن» مانای حالدت

چشم ها را با خود به همراه ن ارد .همچنی  ،فا « »goggleدر زبان انگلیسی به مانای «بدا چشدمان
ورقلمبی ه نگاه کردن» است و بیشتر به حالت چشمها اشاره میکن  .ای مفاو در زبانهدای دیگدر
بیشتر توصیف میشود تا اینکه واژهای مستق برای آن وجود داشته باش .

انگلیسی
آلمانی

20. a) Because we knew Jim had never been to metropolitan area, we
expected him to gape at the giant skyscrapers.
b) The cathedral was full of goggling tourists.
!c) Also sitzt nicht und gafft, an die Arbeit
So sit
not and gape
at the
work

فقب نشی و به م زد بزن ،بیا کار ک .

گروهی از فا ها هستن که بر حالت چشمها تأکی میکنن و در ای موارد بدر خشدمی کده از

چشمان میتراود ،اشاره دارن  .در ای گروه از فا ها ،ه فِ ادراکگدر ،ادراک پ ید های خداص
نیست ،بلکه ه ف ،بیشتر دی ه ش ن خشمی است که در صدورت وی نمایدان شد هاسدت .در زبدان

انگلیسی « »glareبه مانای با خشم نگاه کردن به کار میرود؛ « »glowerخیره ش ن همراه بدا خشدم

را ت اعی میکن  .آنچه از نمونههای ( )21برمیآی  ،کاربردهای مشابه آنها است با ای تفاوت که

در « »glowerخشونت بیشتری نمایان میشود.

21. a) “That’s not funny” she said, turning to glare at him.

b) I looked at her and she glared furiously back (Hornby et al., 2000).
c) She jutted her chin out aggressively as she glowered back at him.
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در زبان فرانسه »foudroyer« ،به مانای نگاه ترسناک ،خشمآلود و تحقیرآمیز است .اگدر بخدواهیم

ریشهیابی کنیم « »foudreرا به مانای «صاعقه» خواهیم یافت ،صداعقهای کده از چشدمان کسدی بدر

پ ی ه نواخته میشود؛ « »se refrognerبه مانای نشان دادن نارضایتی با اسدتفاده از در هدم کشدی ن
ابروها است .حالتیکه در آن ابروها در هم کشی ه میشود تا فقب نارضدایتی نشدان داده شدود و بدا

استفاده از ترکیب « »froncer les sourcilsبیان میشود .در زبان آلمانی ،اید مدوارد بدا اسدتفاده از

ترکیب « »böse anschauenبرای بیان نگاه خشمآلود استفاده میشدود .در حقیقدت « »böseهدم بده
مانای خشم و هم به مانای شریر است و ای ترکیب مانای نگاه کردنی خشمآلود را میرسان .
regard.
look

فرانسه

آلمانی

با خشم به او نگاه میکرد.
dem
the

mich auf
me
on

du
of

egal
ob
no matter
if
böse anschauen.
evil
look

foudraya
blast

le
him

22. a) Elle
She

b) Und es
ist
mir
And it
is
to me
Nachhauseweg die
Kühe...
Way home
the
cows

برایم مام نیست اگر هر گاوی در راه خانه نگاه شریر به م بین ازد.

در زبان فارسی« ،چشم غره رفت » ،غرشی است که از چشمان میتراود؛ «چپچپ نگاه کردن» هم
صورتی است که در آن حالت چشمها تغییر میکن و در آن نگاه به صورت مستقیم نیست.

عمد ادراک دید اری در برخدی از فاد هدا در مد تزمدان کوتدداهی روی مدیدهد  .در زبددان

انگلیسی ،از قالبنت زبان انگلیسی و نمونههای ( )23روش است که « »glanceبه مانای «به قص و
سریع به کسی یا چیزی نگاه ان اخت و س

صورت را برگرداند ن» اسدت؛ « »glimpseبده ماندای

«ب ون قص قبلی سریع به کسی یا چیزی نگاه ان اخت »؛ « »peepبیشتر در انگلیسی بریتانیایی به کار
میرود و مانای «سریع و مخفیانه ،از مکانی که قاب دی ن نیست ،به کسی یا چیزی نگداه اند اخت »
میده ؛ و « »peekبیشتر در انگلیسی آمریکایی به کار میرود و همان مانای « »peepرا دارد.

23. a) A list was always made on these occasions and Pascoe glanced quickly down it.
b) After taking a sip, he glanced across to where she was siting.
c) We glimpsed the ruined abbey from the windows of the train (Lamy, 1998).
d) But you mustn’t peek at my feet like that, poor horrible ugly deformed things.
e) Dot took a chance peek in through the crack between where the two doors meet.
f) Although he was forbidden to get out of bed he sneaked over every evening and
peeped out, unable to resist looking.
g( She trotted into the living room, where three bridge tables had already been set out, and
peeped through the picture window.

در زبان فرانسه ،»jeter un coup d’œil« ،همانن فارسی ،با پرتاب کردن نگداه در کسدری از زمدان

همراه است که بیانگر کوتاهی و مختصر بودن نگاه است .در اید زبدان »apercevoir« ،بده ماندای
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دی ن سریع و مختصر شخصی یدا چیدزی اسدت کده کوچدز اسدت و در دوردسدت قدرار دارد .از

ریشهیابی ای واژه میتوان دریافت که « »apercuبه مانای مختصر و سدریع اسدت و « »voirهدم بده

مانای «دی ن» است »entrevoir« .به مانای «دی ن سریع و مختصر شخصی یا چیزی با حالت گیجی

و اباا » است .از ریشهیابی آن میتوان به « »entreبده ماندای «همد یگر» و « »voirبده ماندای دید ن

دست یافت که البته ای پارهگفته ریشه « »interviewنیز هست .در زبان آلمانی ،دزدکی بودن نگاه
با استفاده از واژة « »flüchtingدر ترکیب با « »blickenاستفاده میشود.

فرانسه

soirée de Marc

soir.

hier

night

party of Marc last

à la

at the

Sandrine

Sandrine

aperçu
glanced

م سان ری را شب گذشته به طور ناگاانی در مامانی مارک دی .

24. a) j’ai
I have

در زبان فارسی« ،ن ران اخت » عملی کوتداه اسدت کده بده وسدیلة فاد سدبز لح دهای «اند اخت »

لح های ش هاست« .دی زدن» نیز عملی را ت اعی میکن که به صورت مخفیانه بودهاست .در زبان
انگلیسی »peer« ،به مانای «با دقت چیزی را نگاه کردن تا آن را آشکارا دی ن» به کار مدیرود .در
زبان فرانسه ،همی مفاو با استفاده از ترکیب « »regarder attentivementبه مانای «با دقدت نگداه

کددردن» بدده کددار مددیرود .در زبددان آلمددانی ،ترکیددب « »forschend ansehenبدده مانددای «نگدداهی
جستجوگرانه که با دقت انجا میگیرد» است .در زبان فارسی ،از ترکیبهایی مانن «با دقدت نگداه

کردن» استفاده میشود .فا « »squintدر زبان انگلیسی ماادد حدالتی اسدت کده در آن شدخص در
مارض آفتاب قرار میگیرد و چشمهای خود را تنگ میکن تا بتواند اطدراف را باتدر ببیند  .اید
موقایت در زبان فرانسه با استفاده از عبارت « »plisser les yeuxبیان میشود.

برخی از ساختارها بیشتر به نگاه شاوانی وابسدته هسدتن  .در زبدان فارسدی« ،دید زدن» برابدر بدا

حالتی است که ادراکگر ،بیشتر اوقات به قص لذت شاوانی به اطراف نگاه میکن  .در ای زبان،

«چشمچرانی کردن» حدالتی را توصدیف مدیکند کده در آن ادراکگدر بده شدخص خاصدی نگداه
نمیکن  ،بلکه به طور کلی به زنها نگاه میکن  .در زبان انگلیسدی »ogle« ،نگداهی بسدیار سدنگی

است که بیانگر شاوت نیز هست؛ فا « »leerنیز نگاه یا لبخن ی نامطلوب است که شریر بدودن یدا

شاوانی بودن نگاه را نشان میده  .در زبان فرانسه »lorgner« ،به مانای «با قص و نیدت خاصدی بده

چیزی نگاه کردن» است که از آن جمله می توان به قص لذت چشمی نیز اشاره کرد و «»reluquer

به مانای «با دقت و کنجکاوانه به چیزی نگریست » است .در زبان آلمانی »beäugeln« ،فالدی اسدت
که نشانگر دقتی است که شدخص بده هنگدا دید ن چیدزی دارد .همچندی  ،ممکد اسدت ترکیدب

« »anzüglich grinsenیانی کنجکاوانه نگاه کردن به کار رود.
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فا « »spotدر زبان انگلیسی ماادد «دی ن شخص یا چیزی به سختی یدا بده صدورت ناگادانی»

است .در زبان فرانسه »repérer« ،ماادد «جستجو و یافت شخصی یا چیزی» است .در زبان آلمدانی،

« » entdeckenیانی کشف چیزی ناشناس و یافت آن به صورت ناخواسدته .در زبدان فارسدی ،فاد

«مالقات کردن» عملی دوجانبه است که در آن دو شخص یکد یگر را ادراک مدیکنند ؛ «بازدید

کردن» در مقاب  ،ممک است ادراک پ ی های جان ار یا بیجان باش « .دی ن کردن» ماادد دید ن
پ ی ه ای است و بیشتر در موقایت رسمی به کار میرود .در زبان انگلیسی »visit« ،مادادد «رفدت و
دی ن کردن از شخص یا چیزی» است ) .(Hornby et al., 2000در زبدان فرانسده »visiter« ،مادادد

«با دقت به بخشهای یز مکدان نگداه کدردن» اسدت ) .(Larousse, 1867در زبدان آلمدانی ،فاد

« »besichtigenبرابر «دی ن کردن از مکدانی همانند آپارتمدان ،قلاده ،شدار و مدوارد مشدابه» اسدت

( .)Clark & Thyen, 1998از سدوی دیگدر« ،شداه بدودن» و « »witnessبده ماندای آن اسدت کده

ادراکگر ن ارهگر روی اد چیزی مانن تصادف ،قت و مواردی از ای قبی باش  .در زبان فرانسده،

« »témoignerماادد ن ارهگر بودن پ ی های خاص است و بیشتر در بافت دادگاه به کار میرود.

بای توجه نمود که ج ود ( )2بر اساس واژه های زبان انگلیسی تن دیم شد هاسدت؛ از اید رو،

ممک است در زبان های فرانسه ،آلمانی و فارسی واژههایی وجود داشته باش که مادادد واژگدانی

مناسبی در زبان انگلیسی ن اشته باشن  .برای نمونده ،بدرای فاد «مالح ده کدردن» در زبدان فارسدی
ماادد مناسبی که هم مانای ادراکی و هم لحاظ کردن داشته باش  ،یافت نش  .نزدیزتری مادادد

فا « »considerاست که مانای «لحاظ کردن» دارد .در زبان آلمانی فا های « »spähenو «»lugen
ماادد دقیقی در زبان انگلیسی یا فرانسه ن ارن .

 .6بحث و بررسی دادهها
در ای پژوهش ،بدا در ن در گدرفت قالدب ادراکدی-دید اری واحد های واژگدانی موجدود از ن در

هممانایی نزدیز با هم مقایسه ش هان  .واح های واژگانی در زبانهای انگلیسی ،آلمانی ،فرانسه و

فارسی با هم مقایسه ش هان و تفاوتهای آنها بررسی ش  .از سوی دیگر ،اینکه همگی واح های

واژگانی در قالب ادراکی-دی اری قرار میگیرن  ،بیانگر ویژگی مشترکی است که نیازمن تاریف

صحنهای مرکزی است .به ای ترتیب ،با در ن ر گرفت ماناشناسی قالبی برای پژوهشهای ردهشناختی،

همزمان هم شباهتهای بنیادی در ن ر گرفته میشود و هم تفاوتهای عمیق ااهر میگردن .

از دی گاه بیازبدانی ،بیکدر ( )Baker, 1999بده بررسدی چند مانایی واژة «دید ن» در زبدانهدای

انگلیسی ،آلمانی و ژاپنی پرداختهاست ،اما هممانایی نزدیز واژهها در قالب ادراکدی-دید اری را
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بررسی نکردهاست .همچندی  ،آتکیندز ( )Atkins,1994واژه هدای دید اری را در زبدان انگلیسدی از

جنبة هممانایی نزدیز بررسی کرده ،اما نگاهی بینازبانی به آن ن اشتهاست .از سوی دیگر ،فیلمور
و آتکیندز ( )Fillmore & Atkins, 2000بده مقایسده چند مانایی واژة « »crawlدر زبدان انگلیسدی

پرداخته و آن را با « »ramperدر زبان فرانسه مقایسه کردهان ؛ اما آنها نیز از ترادف نزدیدز غافد

بودهان  .برای بررسی بینازبانی هممانایی نزدیز واح های واژگانی در قالب ادراکی-دید اری بده
طور خالصه می توان عناصر قالبی اراده ،دقت ،ه فمن ی ،کنتردش ه ،فاصله ،سبز ،م تزمدان و

عروضمانایی را در ن ر گرفت.

جدول  .4تفکیک ردهشناختی ترادف نزدیک افعال دیداری

1

فاصله

مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت

کنتردش ه

مثبت

ه فمن ی

مثبت













دقت

مثبت

خنثی
خنثی
خنثی
خنثی
خنثی
غیررسمی
ادبی
خنثی
غیررسمی
ادبی
خنثی
غیررسمی
گویشی
غیررسمی
خنثی
گویشی
ادبی
رسمی
غیررسمی
غیر رسمی
خنثی
غیر رسمی
خنثی
خنثی
خنثی
غیررسمی





ارادی

عروضمانایی

م تزمان

سبز

1

فا

زبان

×
×
×
×

دی ن1

فارسی
انگلیسی
فرانسه
آلمانی
فارسی
























See1

Voir1
Sehen1

نگاه کردن1
دی ن2
نگریست
Look
See2

انگلیسی

Behold
Regarder1

فرانسه

Schauen

آلمانی

Voir2
Sehen2
Ansehen
Anschauen
Betrachten

تماشا کردن
دی ن3
نگاه کردن2
Watch
See3
Voir3
Regarder2
Zusehen
Sehen3

فارسی
انگلیسی
فرانسه
آلمانی

عروض مانایی در ای ج ود ،بر اساس باهمآیی واح واژگانی ادراکی با واژههای مثبت و منفی تایی ش هاست.
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کنتردش ه

ه فمن ی

مثبت
مثبت

کوتاه
زیاد
کوتاه
کوتاه
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

رسمی
غیررسمی
رسمی
رسمی
رسمی
رسمی
رسمی
رسمی
رسمی
رسمی
غیر رسمی
رسمی
خنثی
خنثی
خنثی








منفی

زیاد

غیررسمی





منفی
منفی
منفی

زباد
زیاد
زیاد
کوتاه
کوتاه
کوتاه
کوتاه

غیررسمی
بریتانیایی
غیررسمی
غیررسمی
خنثی
غیررسمی
خنثی










×


منفی
منفی
منفی
منفی

فاصله

عروضمانایی

م تزمان

سبز

زیاد
زیاد

زیاد
زیاد



دقت











ارادی





فا

زبان























مشاه ه کردن
دی ن4

فارسی



Observe

Observer
Beobachten

رؤیت کردن
رص کردن
Sight
Vue

خیره ش ن
زد زدن
Stare

Gaze
Devisager
Starren

بروبر نگاه
کردن
Gawk
Gawp
Glotzen

نگاه ان اخت
Glance

Glimpse
Apercevoir

انگلیسی
فرانسه
آلمانی
فارسی
انگلیسی
فرانسه
فارسی
انگلیسی
فرانسه
آلمانی
فارسی
انگلیسی
آلمانی
فارسی
انگلیسی
فرانسه

ج ود ( )4نشان میده که عناصر واژگانی برای فا های مورد بررسی بدا هدم تفداوت دارند  .در
برخی از زبان ها ،برای یز مفاو بیش از یز ماادد وجود دارد که از جنبة عناصدر قدالبی بدا هدم
تفاوت دارن ؛ در حالیکه ،در برخی زبانهای دیگر برای همان مفادو یدا واژهای وجدود ند ارد و
بای برای توصیف آن از پارهگفته استفاده کرد و یا به جای آن از واژهای نزدیز استفاده میشدود.

برای نمونه ،در زبان آلمانی برای مفاو «نگاه کردن» چادار مادادد وجدود دارد؛ در حدالیکده ،در
زبان فرانسه از واژة ماادد «دی ن» و «نگاه کردن» برای بیان مفاو «تماشا کردن» استفاده میشود.

در تایی میزان گستردگی تنوع ردهشناختی چن ی عام مام نقدش بدازی مدیکنند  .نخسدت،

تمایزات درون زبانی عاملی است که به گستردگی واژههای یز زبان کمز میکن  .برای نمونده،

برای مفاو «تماشا کردن» در زبان فرانسه واژهای مجزا به کار گرفته نشد هاسدت ،در حدالیکده در
زبان آلمانی برای مفاو «نگاه کردن» چاار ماادد به کار رفتدهاسدت .دو  ،تمدایزات بدی زبدانی را
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نمیتوان به ارائه ماادد های زبانی مح ود کرد .برای نمونه ،دو فا «نگاه کدردن» و « »regarderبده
هیچ وجه ماادد یزدیگر نیستن  ،بلکه همیشه تفاوت هدایی بدی اید دو وجدود دارد کده بده تندوع

واژگانی منجر میشود .سو  ،تفاوتهای غیرزبانی همچون فرهنگ ،آداب و باورها ممک است به

تنوع واژگانی منجدر شدود .بدرای نمونده ،در زبدان فارسدی واژة «زیدارت کدردن» ماندای بازدید از

مکانهای مذهبی را به خود گرفتهاست و از ای لحاظ با « »visitدر زبان انگلیسی تفاوت دارد .بای
توجه نمودکه ای مفاو به گونهای نیست که از طریق عناصر قالبی قاب دستیابی باش .

اگر به بحث نشانداری از دی گاه ردهشناختی ب ردازیم ،مشاه ه خواهیم کرد که در زبانهدای

مورد بررسی «دی ن» و مااددهای نزدیز آن بینشانتری واژه در قالب ادراکی هستن  .چندانچده

در ج ود ( )4مشاه ه میشود ،کمتری مشخصههای قالبی نشاندار ش هان  ،به ای ترتیب میتوان
نشانداری ردهشناختی را از جنبة قالبی ماادد بینشانی مشخصههای قالبی در ن در گرفدت .از جنبدة

ردهشناختی هر چه با واژه ای خاص بتوان مفاهیم بیشتری را بیان کدرد ،واژه بدینشدان مدیشدود .بدر
اساس فرهنگهای موجود (فرهنگ سخ ( )Anvari, 2002برای فارسی ،فرهنگ آلمانی (

Clark

 )& Thyen, 1998بدرای آلمدانی ،فرهندگ آکسدفورد ( )Hornby et al., 2000بدرای انگلیسدی و

فرهنگ الروس ( )Larousse, 1867برای فرانسه) مشاه ه ش کده فاد «دید ن» و ماداددهدای آن

نسبت به واژه های مترادف از بیشتری چن مانایی برخوردار هستن  .از سوی دیگر ،در زبان فارسی

واژههای «رؤیت کردن ،چشمغره رفت  ،چشدمزدن و غیدره» نشداندارتدری واژههدای زبدان فارسدی
هسددتن  .بددر ای د اسدداس اگددر نشددانداری و بددینشددانی بددر اسدداس ماناشناسددی قددالبی تاریددف شددود،

بینشانتری واژه ،واژهای اسدت کده کمتدری مشخصدههدای قدالبی بدرای آن تاریدف شد ه باشد .

نشاندارتری واژه ،واژهای است که بیشتری مشخصههای قالبی برای آنهدا تاریدف شد هاسدت .از

ای رو« ،نگاه کردن» نشاندارتر از «دی ن» است چون دارای مشخصة «ارادی» است.

از جنبة اقتصادی بودن ،واژة «دی ن» اقتصادیتری  1واژة ادراکی-دی اری است ،زیرا نسبت بده

مترادف های آن مفاهیم بیشتری را در بر گرفته است .ای به آن مانا اسدت کده بدینشدانتدری و در

عی حاد اقتصادیتری واژة زبانها در قالب ادراکی واژة «دی ن» اسدت و مفادو واژههدای دیگدر

نسبت به آن تایی میشود .ای اص همچنی مشخص میکن که آیا در صحنة ادراکی-دید اری،

افزودن واژه ای به زبان اقتصادی است یا اینکه میتوان آن را با استفاده از یز عبارت و ب ون نیداز
1

من ور از اقتصادی بودن در ای مقاله آن است که میتوان با یز صورت واح  ،چن مانا بیدان کدرد .در اید حالدت،

با استفاده از واژة «دی ن» میتوان مفاهیم بیشتری را در قالب ادراکی-دی اری بیان کرد .بنابرای واژه «دی ن» ،اقتصادی

است.
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به ساخت واژهای ج ی بیان کرد .از ن ر دستوری چاار زبان مورد ن ر از واژههای ساده ،مرکب و

پارهگفتهها یا جملهها 1برای بیان مفاهیم استفاده کردن  .میزان تمای زبانها برای بهکدارگیدری هدر

یز از ای گونهها در ج ود ( )5آم هاست.

جدول  .5میزان تمایل زبانها به کاربرد ساختهای دستوری برای مفاهیم ادراکی
زبان

فعل ساده

فعل مرکب

عبارت یا جمله

فارسی

%8

%50

%42

آلمانی

%70

%11

%19

فرانسه

%56

%0

2

%44

به طور کلی ،زبان فارسی به فا های مرکب بیش از واژههای ساده تمای دارد .ای تمای در مورد

افااد ادراکی-دی اری نیز مشاه ه میشود .آلمانی و فرانسه بیشتر تمای دارن که از واژههای ساده

برای بیان مفاهیم ادارکی استفاده کنن  .از جملده مدواردی کده از ن در قدالبی بدی اید چادار زبدان

مشترک بوده است عبارت ان از :الف) قالب ادراکی تقریباً بدرای همدة زبدانهدا مشدترک اسدت و

تفاوت های بی آنها بسیار ناچیز است .ب) برای همة زبانها تفاوت بدی زیرقالدبهدای ادراکدی-

فااد-دی اری و ادراکی-تجربی-دی اری از هم بازشناخته شد هاند  .پ) عناصدر قدالبی مرکدزی از
جملة ادراکگر و پ ی ه برای هر چاار زبان تاریف شد هاسدت .ت) در تمدامی فاد هدایی کده در
ج ود ( )2آم هاست ،صحنة دی اری برای همگی واح های واژگانی وجود دارد و تفاوتها بیشتر
در عناصر قالبی حاشیهای نمود مییاب .

انتخاب ماناشناسی قالبی به عنوان رویکرد پایدة بحدثهدای ردهشناسدی مزیدتهدایی نسدبت بده

رویکردهای دیگر دارد .ای رویکرد به گونه ای تاریدف شد هاسدت کده هدم بیدانگر شدباهتهدای

بینازبانی است و هم تمایزات بینازبانی را آشکار میکن  .به ای ترتیب از یز سدو زبدانهدا از ن در

قالبهای مانایی با هم شباهت دارن و از سوی دیگر از ن ر واح های واژگانی با هم تفاوت دارن .
1

من ور از جمله ای است که یز واژه را در یز زبان نتوان با فاد سداده و مرکدب تاریدف کدرد و بدرای بیدان آن از

2

در ای ج ود ،مااددیابیها بر اساس واژههای زبان انگلیسی بودهاست .در واقع ،ه ف ای بود که اگر واژههای زبدان

جمله استفاده کرد .برای نمونه ،میتوان برای تاریف واژة « »gapeدر فارسی از «با دهان باز نگاه کردن» استفاده کرد.

انگلیسی را مح ود به واژه های ساده کنیم ،در ای صورت سه زبان دیگر همان مفاو را با ک ا روش بیدان مدیکنند ؟
مسلماً هر یز از ای زبانها هم میتوانستن  ،به عنوان مایار اولیه در ن ر گرفته شون  .اید فرایند فقدب بدا هد ف ارائدة

مایاری برای مقایسه دقیقتر بودهاست وگرنه تا اد واژهها ،پارهگفتهها و جملهها بسیار بیشتر است.
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در نتیجه ،آنچه از ماناشناسی قالبی در بحثهای ردهشناسی به دست میآی با اه اف ردهشناسدی
زبان همخوانی دارد.

در پایان ،الز به اشاره است که در ای مقاله به بررسی ردهشناختی مانایی بر اساس ماناشناسی

قالبی پرداختیم ،اما برای تکمی ای پژوهش ،الز است چن مانایی را نیز در زبانهدای گفتده شد ه

مورد بررسی قرار دهیم .به ای ترتیب ،ای پژوهش ،نخستی بخش از پژوهشی ردهشناختی بر روی

قالب ادراکی در زبانهای مورد اشاره بودهاست .به ویژه ،بررسدی ردهشناسدی هدمماندایی بیشدتر بدا
نشانداری پیون میخورد ،در حالیکه بحثِ چن مانایی ،بیشتر با اص اقتصاد در ارتباط است .ای

به آن مانا است که از دی گاه ردهشناختی ،پدژوهش حاضدر بدیشتدر بدر روی نشدان اری در قالدب
ادراکی تأکی کردهاست.

 .7نتیجهگیری
در ای مقاله ،به یافتههایی در پیون با ردهشناسی هممانداییهدای نزدیدز ،دسدت یدافتیم .نخسدت،

رویکرد ماناشناسی قالبی به گونه ای مطرح ش که با اه اف ردهشناسی زبان همخدوانی دارد ،زیدرا
همزمان هم به تفاوتهای زبانی و هم به شباهتهای زبانی مدیپدردازد .دو  ،از طریدق ماناشناسدی

قالبی میتوان مفاهیمی مانن اص اقتصاد و نشدانداری در ردهشناسدی را دوبداره تاریدف کدرد کده
بسیار ساده تر از مفاهیم موجود هستن  .سو  ،زبانها نه فقب دارای تمایزات درون زبانی و بینازبدانی

هستن  ،بلکه تمایزات غیر زبانی نیز در تایی میزان تندوع واژگدانی ردهشدناختی تأثیرگدذار هسدتن .

چاار  ،زبانها مفاهیم زبانی را بر اساس یزدیگر تن یم نکردهان  ،بلکه برخی از مفاهیم در برخدی

زبانها از جنبة فرهنگی مامتر از دیگر مفاهیم هستن  .بندابرای  ،بدرای هدر مفادو مامتدر واژههدای

بیشتری ارائه ش هاست .برای نمونه ،میتوان به مفاو چشدمزخدم در زبدان فارسدی اشداره کدرد .از

جنبة دستوری ای یافته به دست آم که زبان فارسی به فا های مرکب گرایش دارد ،در حالیکده
زبانهای فرانسه و آلمانی بیشتر تمای دارن  ،فا های ساده بسازن .
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Abstract
Linguistic typology tries to investigate the linguistic universals and linguistic
variation simultaneously. Lexical typology is significant since it shows how lexical
varieties are shaped. Accordingly, the present paper aims at showing how Persian,
English, French and German languages categorize words within the perceptionvisual subframe and uncover what similarities and differences exist between
equivalent words in each of the mentioned languages. In order to find perceptionvisual lexical units, monolingual dictionaries are used, while for comparing words
cross-linguistically, bilingual dictionaries and corpora are used. It is concluded that
frame semantics is a suitable approach for explaining cross-linguistic variation and
similarity since it simultaneously considers differences and similarities. Results
indicate that “see” and its equivalents in German and French as well as Persian are
the most unmarked words because it is almost used to express verities of visual
concepts. The more marked the words are, the more variant the words are for a
special feature. For the feature “looking stupidly” or “viewing secretly” as more
marked domains compared to passive seeing, lexical variation is more considerable.
1. Introduction
Linguistic typology tries to consider linguistic similarities and differences
simultaneously. Lexical typology tries to compare lexical variety within languages
(Croft, 2003). Although linguistic typology compares a large number of languages
from different language families, the present paper used its critical tools for
comparing languages from the same language family, i.e. Persian, English, French
and German. This paper aims at uncovering how similar and different these
languages are regarding the verbs related to the visual sense. For this purpose, frame
semantics is used since it focuses on both language similarities (via frames) and
linguistic differences (via Lexical Units). Based on frame semantics and lexical
typology, the following questions are posed:
1
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(i)
(ii)
(iii)

For each of these languages, how are near synonymous lexemes
classified?
Within the perception frame, are languages’ tendency towards the
universals or differences?
What is the most unmarked word within the Perception Frame? How is
linguistic variety connected to markedness?

2. Frame Semantics
Frame semantics is a cognitive approach that searches for speakers’ background
knowledge and experiences to define lexemes. In fact, this theory shows that
linguistic elements invoke a frame (schema) in speakers’ mind based on their
experiences and background knowledge. Within frame semantics, each word is
defined within a particular frame. For instance, the radius is not comprehensible
without referring back to the concept, circle (Fillmore, 1977a, b, c; 1986a, b; 1969;
2007; Fillmore & Atkins, 1992; 1994).
Fillmore borrowed the concept frame from Minsky (1975). He (Fillmore,
1986a) mentions that frame semantics controls word and phrasal rules. Therefore,
senses depend on frames (Fillmore, 1977c) and frames are the abstract perception,
memory, experience and action (Fillmore, 1977a). This paper focuses on the
perception frame that is borrowed from the English FrameNet.
3. Methodology
For comparing purposes, firstly, the perception, perception-passive and perceptionactive frames are defined. Secondly, different words within the perception frame are
extracted from the following monolingual dictionaries:
- Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Hornby et al., 2000)
- Oxford Duden German Dictionary (Duden et al. 1980)
- Grand Dictionaire universal du XIXe siècle (Larousse, 1867)
- Sokhan Comprehensive Dictionary (Anvari, 2002)
Thirdly, for a more accurate comparison, some simple words are selected from the
English language. Then, their equivalents are searched within both the following
bilingual dictionaries and thesaurus:
Bilingual dictionaries:
- Millenium English Persian Dictionary (Haghshenas et al., 2005)
- The Concise Oxford-Duden German Dictionary (Clark & Thyen, 1998)
- The Oxford-Hachette French Dictionary (Corréard et al., 2001).
Thesaurus:
- Oxford Concise Thesaurus (Haweker & Waite, 2007)
- The Cambridge French-English Thesaurus (Lamy, 1998)
- Swann’s way (Webster’s German Thesaurus Edition) (Proust, 2006)
- Persian Thesaurus (Fararuy, 2008)
Fourthly, examples of different words are extracted from corpora to indicate what a
word carries but is not mentioned in dictionaries. For this aim, the following corpora
are used:
- British National Corpus (2007)
- Huge German Corpus (HGC) (Schmid, 1994)
- Français Lexique (2001)
- Bijan Khan Corpus (2011)
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Lastly, the words are compared for markedness to obtain a typological position of
the mentioned languages, i.e. Persian, French and German. Note that the English
language is omitted from our typological views since it is considered as constant.
4. Conclusion
This paper concluded that, firstly, frame semantics is appropriate for cross-linguistic
comparisons since it considers both similarities and differences. Secondly, via frame
semantics, it is possible to redefine typological concepts such as markedness and
economy which are simpler than the available definitions. Languages are not only
internally and cross-linguistically different, but they are sometimes extralinguistically different. Fourthly, languages have not defined language concepts
based on other languages, but some concepts are culturally various from others.
Lastly, from grammatical point of view, Persian tends to make more complex verbs
than French and German.
Keywords: Frame Semantics, Perception Frame, Markedness Principle, Near
Synonymy

