نمابردار ی؛ عامل تعیینکننده در گذرایی
سحر بهرامی خورشید
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استادیار گروه زبانشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
چکیده
در این پژوهش «گذرایی» بهعنوان پدیدهای زبانی مورد بررسی قرار گرفت .در
چارچوب زبانشناسی شناختی ،گذرایی پدیدهای صرفا نحوی یا واژگانی نیست ،این
پدیده ویژگی گروه خاصی از افعال هم نیست ،بلکه مقولهای شناختی است .از همین
روست که این پدیده در واژگان یا ذهن اهل زبان مفهومی ثابت و از پیش تعیینشده
محسوب نمیشود ،بلکه هر بار که مفهومساز رویدادی را نظاره میکند و قصد دارد آن
را در قالب زبان رمزگذاری کند ،خلق میشود .این بدان معناست که رویداد مورد نظر
به گونهای نمابرداری میشود که گذراست و تعامل بین مشارکان به شکلی است که
یکی از مشارکان برجسته تلقی میشود.
کلیدواژهها :گذرایی ،نمابرداری ،دستور شناختی ،تصو یرسازی.
 .1مقدمه

در دستورهای سنتی مقولۀ گذرایی 2هرگز بهخودی خود و به مثابه یک مقولۀ مستقل مورد بررسی

قرار نگرفته است؛ اگر چه نباید از نظر دور داشت که در این دستورها همواره افعال بر اساس این که
آیا قادر به گرفتن مفعول مستقیم هستند یا خیر به گذرا 3و ناگذرا 4تفکیک شدهاند .البته در آنجا هم

چگونگی تعیین مفعول مستقیم هیچگاه بهطور مستقل بررسی نشده است .به مثالهای زیر توجه
کنید ،در دیدگاه سنتی این مثالها همگی گذرا قلمداد میشوند:
( )1من شیرینی درست کردم.
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( )2مینا را بهخوبی بهخاطر میآورم.
( )3حتی شیرازیها هم منظور یک شیرازی را بهخوبی نمیفهمند.
( )4نیما هیچ خواهر و برادری ندارد.
( )5چهلستون عمارتی قدیمی است.
مثالهای ( )4و ( )5به لحاظ صوری (با توجه به مالک تقسیمبندی افعال به ناگذرا و گذرا در
دستورهای سنتی) گذرا تلقی میشوند چرا که در آنها یک گروه اسمی مفعولی در جایگاه بالفصل

1

فعل قرار گرفته است ،اما اکثر دستورنو یسان بهندرت جمالتی از این دست را گذرا تلقی میکنند.

در واقع ،از منظر دستوریان پیشازایشی 2گذرایی همچون یک مشخصۀ صوری و معنایی فعل

قلمداد شده است که در آن فعل بهعنوان محمول 3یک کنش 4در نظر گرفته شده که در آن چیزی از

یک هستار 5به هستار دیگری منتقل میشود .این نوع تلقی از مفهوم گذرایی در ریشهشناسی این

واژه نیز بهخوبی متبلور است .اصطالح «گذرایی» از دو تکواژ التین ( transعبور) و ( ireرفتن)

مشتق شده است که خود منعکسکنندۀ نوعی حرکت یا جابجایی است ،مثال در مثال ساسان نیما
را زد عملی که توسط فعل جمله رمزگذاری شده است از ساسان به نیما منتقل شده است .بنا بر
همان مفاهیم آشنای دستور سنتی نیما در این مثال مفعول مستقیم و دریافتکنندۀ عمل است در
حالی که «ساسان» فاعل و کنشگر 6عمل است.
در کنار چنین مثالهایی مسلما در زبان محمولهایی نظیر دانستن ،متنفر بودن ،به خاطر آوردن
و ...وجود دارند که این انتقال و گذار از هستاری به هستار دیگر در آنها چندان آشکار نیست و از
همین روست که تلقی آنها بهعنوان یک مقولۀ گذرا کار سادهای نیست .از آنجا که دستوریان سنتی
اغلب به دنبال تدو ین دستورهای کامل و در عین حال آموزشی برای یک زبان خاص بودهاند ،همواره
عمق تحلیل را فدای گسترۀ تعمیمی آن کردهاند .از این روست که و یژگی سنتی گذرایی (گرفتن یک
مفعول مستقیم) تعریفی ناکارآمد و ضعیف بهشمار میآید .ضعف چنین تحلیلی را نیز تا حدی باید
immediate
pre-generative
3
predicate
4
action
5
entity
6
agent
1
2

32

زبان و شناخت – شماره چهار

حاصل عدم مطالعه و بررسی دقیق مقولۀ مفعول مستقیم و بررسی و یژگیهای نحوی و معنایی آن

دانست (البته بجز یسپرسن )1933( 1و پوتسما )1926( 2که مقولۀ مفعول مستقیم را همچون سایر
متممهای فعلی بهطور کامل بررسی کردهاند).

نگرشهای زبانشناختی به دستور زبان نیز اغلب در ارائۀ تعریفی جامع و مانع از گذرایی با

شکست مواجه شدهاند .مثال در دستور زایشی که بارزترین انگارۀ صورتگراست «گرفتن مفعول
مستقیم» که معیار گذرایی در نگرش پیشازایشی بود بهعنوان مفهومی اشتقاقی تلقی میشود .در این
نگرش شرط مفعول بودن یک سازه بر اساس جایگاهی که در زنجیرۀ خطی سازهها یا جایگاهی که
در نمودار درختی دارد ،مشخص میشود .عالوه بر این ،به گشتارها بهعنوان سازوکاری که سبب
تغییر معنا بین ژرفساخت و روساخت میشود ،نگریسته نمیشود .بنابراین ،با توجه به چنین
نگرشی مفهوم گذرایی جنبۀ معنایی خود را هم از دست میدهد و تنها بهمنزلۀ یک پدیدۀ صرفا
صوری تلقی میشود .مثال در جفت جملههای معلوم و مجهول هر دو جمله بیانگر یک فرایند
یکسان هستند و تنها تفاوت آنها در این است که جمله در مورد چیست :فاعل یا مفعول .پس ،در
انگارههای صورتگرا هم گذرایی هرگز بهعنوان مفهومی مستقل در نظر گرفته نمیشود .در واقع،
گذرایی تنها در حد یک مشخصه که در واژگان فهرست میشود تنزل مییابد .قاعدهای که بیانگر
یک فعل گذراست بهصورت زیر نشان داده میشود:
(1) V → [+V, +Transitive] /____ NP

این فرمول نشان میدهد که یک فعل گذرا یک گروه اسمی پسافعلی را برمیگز یند (چامسکی،
 .)91 :1957یکی از ناکارآمدیهای این انگاره که با قائل شدن به فرمول فوق رخ مینماید آن دسته
از افعال گذرایی نظیر «خوردن» یا «گفتن» هستند که میتوانند بدون یک مفعول بارز در جمله ظهور
یابند .به مثالهای زیر توجه کنید:
( )6گرسنه نیستم ،همین اَلن خوردم.
( )7لزومی نمیبینم دوباره بگم.
گرچه ظاهرا جمالتی از این دست در سطح واژگان و در مدخلهای واژگانی توجیه میشوند اما
Jespersen, O.
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هرگز در سطح نحو تبیین نمیشوند.
در میان پژوهشهای مبتنی بر نقشگرایی نیز مقالۀ تأثیرگذار هاپر و تامپسون با عنوان «گذرایی

در دستور و کالم »1سبب پیدایش آثاری متفاوت در مورد مفهوم مجهول و ساختهای مرتبط با
گذرایی شد .این دو ،نگرشی همگانی به پدیدۀ گذرایی اتخاذ میکنند و ادعا میکنند که گذرایی
مفهومی است وابسته به مجموعهای از عوامل موجود در جمله یا بند .از این رو گذرایی ،از منظر
آنها و یژگی بند تلقی میشود و نه و یژگی یک فعل یا رو یداد منفرد.
انگارۀ هاپر و تامپسون از منظری دیگر نیز متفاوت از رو یکرد صورتگراست :گذرایی در نظر
آنها مفهومی نسبی و مدرج است؛ بر همین اساس آنها  10مؤلفۀ معنایی را معرفی کردهاند که دارای
دو ارزش باال و پایین هستند ( .)252 :1980این  10مؤلفه در جدول زیر آمده است:
جدول  -1مؤلفههای گذرایی از منظر هاپر و تامپسون
مؤلفه

باال

پایین

مشارکان

دو یا تعداد بیشتری مشارک

یک مشارک

جنبش

کنش

غیرکنش

نمود

2

غایتمند

گاهسنجی
ارادهمندی
تصر یح

آنی

5

3

غیرغایتمند

4

غیرآنی

ارادی

6

مثبت

غیرارادی

7

منفی

8

غیرواقعی

وجه

واقعی

کنشگر ی

تأثیرگذاری کنشگر باالست

تأثیرگذاری کنشگر پایین است

تأثیرپذیر ی مفعول

مفعول کامال تأثیر میپذیرد

مفعول تأثیر نمیپذیرد

فردیت مفعول

فردیت مفعول باالست

مفعول فردیت ندارد
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پس از ارائۀ این مؤلفهها هاپر و تامپسون به تأثیر این مؤلفههای دهگانه در مطالعات زبانگذر

1

اشاره میکنند و نشان میدهند که چگونه این مؤلفهها با نشانگرهای واژ -نحوی 2گذرایی مرتبطند.
آنها سرنمون 3گذرایی را ساختی میدانند که در آن مؤلفههای فوق دارای ارزش باال باشند .بنابراین،

گذرایی از منظر آنها مفهومی مدرج تلقی میشود .با این وصف ،جمله «نیما به در ضربه زد» گذراتر
از جمله «مینا شکالت دوست دارد» است .جملۀ اول بدان دلیل گذراتر است که در آن با نوعی

کنش روبرو هستیم که غایتمند است ،رو یدادی آنی را بهتصو یر میکشد ،در آن دو مشارک مجزا
وجود دارد ،مفعول فردیت دارد و کامال متأثر از کنش است .جملۀ دوم دارای میزان کمتری از گذرایی
است زیرا در آن کنشی وجود ندارد و رو یداد آنی نیست.

اما از نظر رایس )1987( 4این نگرش به گذرایی نیز خالی از اشکال نیست .عمدهترین نقص

رو یکرد هاپر و تامپسون ( )1980ضعف آن در مرتبط ساختن کلیه اجزای گذرایی است .بدیهی
است که مؤلفههای گذرایی وجوه مجزای یک رو یداد هستند .رایس ( )78 :1987معتقد است این
مؤلفهها تصادفی نیستند؛ منحصرا زبانی هم نیستند ،بلکه حاصل چگونگی تعبیر ناظر از رو یداد
مورد نظر است .مؤلفههای گذرایی مفاهیمی مستقل ،و عینی نیستند .از این روست که گاه ممکن
است بسیاری از این عوامل وجود نداشته باشند اما رو یداد همچنان گذرا تلقی شود .نقص دیگر این
نگرش که البته نقصی برای انگارههای صورتگرا نیز تلقی میشود منحصر شدن آنها به کنشهای
موجود در دنیای فیز یکی است ،حال آن که ما بعضا رو یدادهایی را تجربه میکنیم که مستقیما قابل-
رؤ یت نیستند و لزوما فیز یکی نیستند.
با این وصف ،مسألۀ اصلی در این پژوهش ماهیت گذرایی است .این که گذرایی چیست و
جایگاه آن کجاست؟ و چه چیزی در تلقی یک رو یداد به صورت گذرا یا ناگذرا تأثیرگذار است؟
برای پاسخ به این پرسشها مفهوم گذرایی را در چارچوب انگارۀ دستور شناختی بررسی خواهیم
کرد .در همین راستا این پژوهش دارای پنج بخش است :عالوه بر مقدمه ،در بخش دوم پیشینۀ
گذرایی در زبان بررسی خواهد شد .بخش سوم به دستور شناختی و برخی ابزارهای نظری این انگاره
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میپردازد که از آنها در تحلیل گذرایی استفاده خواهیم کرد .بخش چهارم به بررسی مفهوم گذرایی
خواهد پرداخت و در بخش پایانی طبیعتا به نتیجهگیری پژوهش میپردازیم.
 .2پیشینۀ پژوهش
آنچه در آثار سنتی پیرامون مفهوم گذرایی در زبان فارسی مطرح شده است غالبا مبتنی بر تمایز بین
دو نوع فعل ناگذرا و گذراست که تقریبا در همۀ آثار به شیوهای مشابه (وجود یا عدم وجود مفعول
مستقیم) توصیف شده است .از آن جمله میتوان به قریب و دیگران ( ،)1370عمادافشار (،)1372
ناتل خانلری ( ،)1384انوری و گیوی ( )1377اشاره کرد.
از میان آثاری که گذرایی در زبان فارسی را در قالب انگارههای زبانشناختی بررسی کردهاند

سه اثر قابل ذکرند :صادقی و ارژنگ ( )1356مفهوم گذرایی را ذیل عنوان «جهت »1مورد مطالعه
قرار دادهاند .به باور آنها فارسی دارای دو جهت است )1 :اگر نتیجۀ عمل در نهاد باقی نماند و به
کلمۀ دیگری برسد ،فعل گذرا نامیده میشود )2 ،هرگاه فعل عالوه بر نهاد به کلمۀ دیگری نیاز نداشته
باشد ،فعل ناگذرا خوانده میشود .آنها تصریح میکنند که اصطالح گذرا برای فعلهای متعدی
معلوم بهکار رفته است و ناگذرا برای فعلهای الزم و مجهول .در ادامه آنها به شق سومی نیز قائل
شدهاند که دارای هر دو نقش گذرا و ناگذرا هستند ،مانند« :ریختن»« ،برافروختن»« ،شکستن».
باطنی ( )1364بدون این که از اصطالحات ناگذرا و گذرا نام ببرد بندهای زبان فارسی را بر
مبنای وجود یا عدم وجود متممها و تعداد متممها طبقهبندی میکند .وی براساس نظریۀ مقوله و
میزان میگو ید « ...میتوان بندهای فارسی را در این دستگاه به دو ریزطبقه تقسیم کرد )1 :ریزطبقه-
ای که افراد آن دارای متمم هستند ،و  )2ریزطبقهای که افراد آن دارای متمم نیستند» .جملههایی
نظیر به ما خندید ،باران میآید ،دعواشان شد جزء ریزطبقۀ ( )2هستند .او ریزطبقۀ ( )1را به سه
دستۀ یک متممی ،دو متممی ،و سه متممی طبقهبندی میکند که در این میان بندهای یک متممی
خود دارای دو زیرمجموعه دارای عالمت همچون «تو این حساب را باید کرده باشی» و فاقد عالمت

نظیر «او به من کمک بزرگی کرد» هستند .همانطور که اشاره شد باطنی به بندهایی با بیش از یک

voice
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متمم اشاره کرده است ،به بیانی دیگر او به وجود گذرایی در زبان و وجود بیش از یک شق گذرایی
در ساختهای زبان فارسی قائل است.
رسالۀ دکتری حقبین ( )1382با عنوان «بررسی صوری ،نقشی و شناختی تعدی در زبان

فارسی» را میتوان تنها اثری در زبان فارسی دانست که بهطور خاص به مقولۀ تعدی[ 1گذرایی] در
چارچوب سه انگارۀ غالب در زبانشناسی امروز پرداخته است .در این رساله ،نگارنده پیرامون
ماهیت و چگونگی پدیدۀ گذرایی در زبان فارسی بحث میکند .با مدد گرفتن از مبانی نظری
نگرشهای صورتگرا ،وی ساختهای زبان فارسی را به دو گروه (الف) تکموضوعی و (ب)
چندموضوعی تقسیم کرده است .بر اساس این طبقهبندی ،نگارنده به شرح و بررسی الزمهای
کنشی ،نامفعولیها ،اسنادیها و  ...ذیل ساختهای تکموضوعی پرداخته و در زیرگروه
چندموضوعیها ،وی به مطالعۀ بندهای دو موضوعی با مفعول صریح ،دو موضوعی با گروه حرف
اضافهای و  ...پرداخته است .سومین بخش از فصل چهارم رسالۀ دکتری حقبین به بررسی مفهوم

گذرایی در زبان فارسی با تکیه بر اندیشههای رونالد لنگکر 2اختصاص دارد .شالودۀ شکلگیری

گذرایی از نگاه لنگکر دو انگارۀ رخداد کانونی و حرکت توپهای بیلیارد 3معرفی شده است و سازه-
های این دو انگاره در واقع سازههای گذرایی را از منظر لنگکر معین و مشخص میکنند .این سازهها

عبارتند از )1 :مشارکان مهم (عامل و پذیرا )2 ،)4مشارکان در عرصه ذهن ،و گو ینده در عرصه زبان،
و  )3منبع -مسیر -مقصد .بهرغم این که این رساله ،اثری در خور توجه در میان آثار زبانشناختی
زبان فارسی است بهطوری که میتوان آن را تنها اثری دانست که از منظری زبانشناختی و مبسوط
صرفا به پدیدۀ گذرایی میپردازد اساسا نگاهی کمرنگ به چارچوب شناختی دارد و شاید بتوان گفت
گرچه این رساله اثری ارزنده در دو رو یکرد دیگر بهو یژه صورتگرایی است ،رو یکرد شناختی بیش
از آن که در پیکرۀ رساله جلوه کند در عنوان رساله خودنمایی میکند.

 1واژۀ «تعدی» در رسالۀ مذکور همان برابرنهاد «گذرایی» در این مقاله است که در برابر واژۀ انگلیسی  transitivityبهکار رفته است.
Langacker, R. W.
billiard ball
4
theme
2
3
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 .3چارچوب نظری :دستور شناختی
خود دستور است.
دستور شناختی همانطور که از نامش برمیآید اولین و پیشروترین نظریه در مورد ِ

درک و برداشتهای محدود و حتی اشتباه از این نظریه سبب شده است که برخی زبانشناسان
لنگکر را به عدم قائل شدن به دستور متهم کنند .از منظر آنها وی فقط قائل به معناست .در پاسخ به

این گروه لنگکر ( )5 :1308میگو ید« :دستور شناختی ،نه دستور را نفی میکند و نه آن را تهدید
میکند .دستور وجود دارد اما نکته اینجاست که در این انگاره ماهیت دستور و چگونگی تعامل آن
با سایر وجوه یک ساخت زبانی متفاوت است» .لنگکر ارائۀ دستور را بهصورت یک نظام کامال
صوری رد میکند و برخالف آن به معنامندی دستور اعتقاد دارد .قائل شدن به معنامندی دستور خود
از دو منظر توجیهپذیر است :نخست این که اگر دستور را معنامند میدانیم همۀ عناصر دستوری
(مفاهیم رایجی نظیر «فاعل»« ،مفعول»« ،اسم»« ،فعل»« ،صفت» و  ...که در همۀ نظریههای
دستوری وجود دارند) میبایست معنامند باشند ،شبیه همان چیزی که در مورد عناصر واژگانی می-
خود نظریۀ دستوری میبایست بهطریقی
بینیم ،از این گذشته اگر دستور را معنامند میدانیم ِ
معنامندی عناصر دستوری و نیز عبارتهای زبانی بزرگتر از واژه نظیر گروه ،بند و جمله را تبیین
کند .معنامندی دستور زمانی جلوه میکند که نگرشی صحیح به پدیدۀ معنا داشته باشیم .معنا در
انگارۀ دستور شناختی پدیدهای ذهنی است .به عبارتی سادهتر معنا در این نظریۀ دستوری همسنگ

«مفهومسازی »1است که خود ریشه در واقعیتهای فیز یکی دارد .اصلیترین ادعای دستور شناختی

باور داشتن به ماهیت نمادین 2دستور است .نماد در اینجا دارای دو وجه صورت و معناست .بدین
معنا که هریک از این دو میتواند سبب فعالسازی جفت دیگر شود .بنابراین ،هر واحد زبانی در

این انگاره مستلزم دارا بودن یک قطب صوری است و یک قطب معنایی .بهعنوان نمونه به عنصر
واژگانی سادهای نظیر «کتاب» در شکل ( )1توجه کنید.

conceptualization
symbolic
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تصو یر «کتاب» در قسمت باالی شکل نمایانگر مفهوم  1KETABاست که در واقع ،همان
قطب معنایی است .قطب واجی این واحد نمادین دانش گو یشوران از زنجیره آواهایی است که
منطبق بر مفهوم  KETABاست و در اینجا با عالئم الفبای بینالمللی آوانگاری ] [ketabنشان داده
شده است.

''ketab
شکل  -1واحد نمادین

 .1-3نمابردار ی

هر اصطالح و عبارت زبانی در حقیقت انتخاب بخشی از یک محتوای مفهومی 2است .این محتوای

مفهومی را اصطالحا پایۀ مفهومی مینامند (لنگکر .)66 :2013 :در واقع ،پایه آن بخشی است که

«درصحنه »3قرار گرفته و جایگاه جلب توجه ماست .حال در این بخش درصحنه ،توجه تنها به
ِ
زیربخش خاصی از آن جلب میشود ،این زیربخش را نما 4مینامند (همان) .پس ،نمای یک پدیدۀ
زبانی کانون توجه ما در دامنۀ بالفصل آن است .اجازه دهید برای درک بهتر این مفاهیم ،از پدیدهای
ملموس در دنیای پیرامونمان کمک بگیریم .مفهومی نظیر چرخ یک دوچرخه را که در شکل ()2
بهتصو یر کشیده شده است در نظر بگیرید:

دامنۀ بیشینۀ این مفهوم دوچرخه است .حال ،در این دامنه فقط چرخ بهعنوان دامنۀ بالفصل یا محل
اصلی توجه ما در صحنه قرار گرفته است.

 1با توجه به سنتی قراردادی در زبانشناسی ،در این پژوهش واحدهای واجی با حروف کوچک انگلیسی آوانگاری شدهاند ،و واحدهای
معنایی با حروف بزرگ انگلیسی نشان داده شدهاند.
conceptual content
onstage
4
profile
2
3
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شکل 2

در این دامنۀ بالفصل توجه ما میتواند بر نقاط مختلفی متمرکز شود .به شکلهای زیر توجه
کنید :در هر یک زیربخش مشخصی از دامنه بهعنوان نما جدا شده و در کانون توجه قرار گرفته
است .طبق یک قرارداد در چارچوب شناختی ،مفاهیم برجسته و نمابرداریشده با خطوط پررنگ و

برجسته نشان داده میشوند .همانطور که مالحظه میکنید مفهوم چرخ نقش پایه را برای «توپی»،
«پره» و «طوقه» ایفاء میکند .ناگفته پیداست که واژۀ چرخ منطبق بر کل دامنه است.
(الف)

(ب)

توپی

(پ)

پره
شکل 3

(ت)

طوقه

چرخ

 .2-3نمابردار ی جمله :انگارۀ توپهای بیلیارد
اجازه دهید دنیای اطراف خود را به اندازۀ یک میز بیلیارد کوچک کنیم .به شکل زیر توجه کنید:

شکل 4
40
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همانطور که مالحظه میکنید در فضایی مشخص (میز بازی) اجسامی (توپهای بیلیارد)
موجود است .یکی از این اجسام (توپ شمارۀ  )12با دریافت انرژی از خارج (ضربۀ بازیکن)
حرکت کرده و انرژی خود را به جسم دیگری (توپ شمارۀ  )7که در مسیرش قرار دارد منتقل کرده
است .این تبادل انرژی بهطور پیوسته بین توپها ادامه دارد تا زمانی که دیگر توپی در مسیر وجود

نداشته باشد .این کهنالگو 1که در دستور شناختی اصطالحا «انگارۀ توپهای بیلیارد» نامیده می-
شود ،تأثیر بسیار مهمی بر تفکر روزمرۀ ما دارد .البته توجه ما در اینجا تنها به اهمیت زبانشناختی
این انگاره است ،بهو یژه نقش آن در ارائۀ اصول مفهومی ساختهای دستوری.
با توجه به آنچه دربارۀ انگارۀ توپهای بیلیارد گفتیم ،میتوان از کهنالگوی مفهومی دیگری

نام برد که اصطالحا «زنجیره کنش »2نامیده میشود .زنجیره کنش مجموعهای از تعامالت مؤثر بین

اجسام است که در هر ارتباط شاهد انتقال انرژی (پیکان دوخطی) از یک جسم به جسم دیگر است.
در حالت کلی ،طول زنجیره کنش نامحدود است.

سَر

شکل  -5زنجیره کنش

دُم

در زبانشناسی ،کوچکترین زنجیره کنش تنها یک ارتباط دارد :یعنی یک عبارت دو مشارکی

است .یک زنجیره کنش زمانی بروز مییابد که در آن یک چیز( 3دایره در شکل  )5ارتباطی مؤثر با
جسمی دیگر برقرار کند و سبب انتقال انرژی (پیکان دوخطی) به آن شود .به قیاس با آنچه که در
شکل ( )4دیدیم این انرژی به جسم سوم و (اجسام دیگر) منتقل میشود تا زمانی که یا انرژی پایان
یابد و یا جسم دیگری در مسیر نباشد .جسم ابتدایی در این زنجیره َسر 4و جسم پایانی ُدم 5نامیده
میشود.
در دنیای اطراف ما همواره رو یدادهایی رخ میدهد که در هر کدام افراد یا چیزهایی در زمان و
archetype
action chain
3
thing
4
head
5
tail
1
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مکان مشخص با یکدیگر در ارتباطند .زمان و مکان جزء عناصر اصلی و جداییناپذیر هر رو یداد
هستند؛ هیچ رو یدادی در خأل روی نمیدهد .در دستور شناختی به مکان و زمان رو یداد اصطالحا

«موقعیت »1میگو یند .نقشهایی که در شکلگیری این کهنالگو دخیلند ،در دستور شناختی
برجستهترند و برای اهداف زبانشناختی مناسب هستند که شامل کنشگر ،کنشپذیر ،ابزار،2
تجربهگر 3و پذیرا 4میباشند (لنگکر  .)18 :1995جملۀ زیر را در نظر بگیرید:
( )8سینا توی پارکینگ ماشینش را با آب شست.
جملۀ ( )8نمونهای از نمابرداری رابطۀ میان کنشگر ،کنشپذیر و ابزار است که در قالب طرحوارۀ
زیر نشان داده میشود.
lm2

tr

مفعول غیرمستقیم
ابزار

فاعل
کنشگر

lm1

مفعول مستقیم
کنشپذیر

موقعیـت

شکل  -6نمابرداری جملۀ ()8

دست کم سه مشارک دخیلند« :سینا» که بهوسیلۀ «آب» «ماشین» را
در پدید آمدن این رویداد ِ

میشوید .در این رو یداد شاهد آن هستیم که کنشگر بهطور ارادی سبب ایجاد تغییر در کنشپذیر

میشود (ماشین کثیف تمیز میشود) ،این کار به کمک آب انجام میشود .شکل ( )6نشان میدهد
که هر رو یدادی در محیط پیرامونمان را میتوان به صورت زنجیره کنش نشان داد .در این زنجیره
شاهد انتقال انرژی از کنشگر به کنشپذیر با واسطۀ ابزار هستیم (انتقال انرژی به وسیلۀ پیکان دو
خطی ،تغییر حالت کنشپذیر با پیکان یک خطی و ارادۀ کنشگر به شکل نوک پیکان نشان داده شده
است) .فاعل ،مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم به عنوان مشارکان رو یداد مورد نظر ارزش معنایی
خود را با رمزگذاری کنشگر ،کنشپذیر و ابزار به دست میآورند .بیتردید این رو یداد درون موقعیتی
setting
instrument
3
experiencer
4
theme
1
2
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مشخص (زمان و مکان) رخ داده که در شکل با مستطیل نشان داده شده است .البته مفهومساز
میتواند با توجه به آنچه که قصد مفهومسازی آن را دارد ،جملۀ باال را بهصورتهای دیگری نیز
نمابرداری کند ،مثال میتواند ابزار شستشو (آب) یا مکان رو یداد (پارکینگ) را رمزگذاری نکند:
( )9سینا ماشینش را شست.
شکل زیر زنجیره کنش جملۀ فوق را نشان میدهد .این شکل را با شکل قبل مقایسه کنید.
lm

tr

فاعل
کنشگر

مفعول مستقیم
کنشپذیر

موقعیـت

شکل  -7نمابرداری جملۀ ()9

 .3-3دوگانۀ متحرک 1و مکاننما

2

در کنار مفاهیمی دستوری نظیر فاعل و مفعول و مفاهیمی معنایی همچون کنشگر و کنشپذیر در
شکلهای فوق با دوگانۀ دیگری نیز روبرو هستیم که با نماد  trو  lmنشان داده شدهاند .این مفاهیم
که آنها را به ترتیب متحرک و مکاننما مینامیم اصطالحاتی نسبتا رایج در ادبیات زبانشناسی
شناختی هستند که در آثار متعدد لنگکر (به و یژه  )1987به کار گرفته شدهاند ،و پس از آن بهطور

گستردهای در حوزۀ معنیشناسی شناختی توسط زبانشناسانی از جمله لیکاف 3و جانسون 4مورد
استفاده قرار گرفتهاند .این دو مفهوم زمانی تبلور مییابند که با یک رابطه روبرو باشیم .هرگاه رابطهای
نمابرداری میشود ،اعضای رابطه میزان متفاوتی از برجستگی را نشان میدهند .برجستهترین عضو،
که آن را متحرک مینامند (و از این پس آن را با نماد  trنشان میدهیم) ،هستاری است که برجستهتر
است و در واقع در یک رابطه تجلی بیشتری دارد .در یک برداشت کلی میتوان گفت در یک رابطه
trajector
landmark
3
Lakoff, G.
4
Johnson, M.
1
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نمابرداریشده ،متحرک کانون اولیه 1است .عضو دیگر رابطه اغلب به صورت کانون ثانو یه

2

مشخص میشود .این عضو دوم را اصطالحا مکاننما (از این پس آن را با نماد  lmنشان میدهیم)
مینامند که جایگاه و موقعیت متحرک نسبت به آن سنجیده میشود.
عبارات زبانی میتوانند محتوای یکسانی داشته باشند ،و رابطۀ یکسانی را نمابرداری کنند ،اما
بهدلیل آن که متحرک و مکاننمای متفاوتی را انتخاب میکنند میتوانند از یکدیگر متمایز باشند.
حروف اضافۀ «رو» و «زیر» از این منظر متفاوتند .مسلما این دو حرف مترادف نیستند .سؤال
اینجاست که این تمایز معنایی حاصل چیست؟ به شکل ( )8توجه کنید ،این شکل را به دو طریق
میتوان توصیف کرد:

شکل 8

گلدان روی میز.
( )10الف)
ِ

ب) ؟ می ِز زیر گلدان.
ِ
هر دو عبارت فوق محتوای یکسانی دارند :با توجه به محور عمودی هریک از این حروف جایگاه
نسبی دو شیء را در فضا نشان میدهد .همانطور که در شکل ( )9نشان داده شده است ،هردوی
گلدان روی میز» همان رابطهای
این حروف یک رابطه را نمابرداری کردهاند :رابطۀ موجود در « ِ

است که در «میزِ زیر گلدان» میبینیم .پس ،نقطۀ تمایز این دو کجاست؟ تمایز معنایی این دو

گلدان روی میز» در واقع
تنها میتواند در میزان برجستگی اعضای رابطه باشد .هرگاه میگو ییم « ِ

مکان «گلدان» (عنصر باالتر) را برجسته کردهایم ،و هرگاه میگو ییم «میزِ زیر گلدان» مکان عنصر

پایینتر یعنی «میز» را برجسته ساختهایم .بنابراین« ،گلدان» و «میز» بهترتیب متحرک دو عبارت
primary focus
secondary focus
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2

عضو دیگر رابطۀ مکاننما است که جایگاه متحرک با
(الف) و (ب) را مشخص میکنند .طبیعتا ِ
توجه به آن مشخص شده است .این تمایز بین متحرک و مکاننما در واقع نوعی تفاوت در تعبیر

است که خود سبب تمایز معنایی دو حرف اضافۀ «رو» و «زیر» میشود .این تمایز در شکلهای
زیر بهتصو یر کشیده شده است:
(ب) زیر

(الف) رو
tr

گلدان

گلدان

میز

tr

میز

شکل  -9بازنمایی تمایز معنایی دو حرف اضافۀ «رو» و «زیر»
(برگرفته از لنگکر )71 :2008

در برخی از نماهای ارتباطی با بیش از یك مکاننما روبروییم .از میان دو مکاننما آن که دارای
برجستگی و اهمیت بیشتری نسبت به دیگری است مکاننمای اولیه ) (lm1و دیگری که اهمیت
کمتری دارد مکاننمای ثانویه ) (lm2نامیده میشود (تِـیـلر .)214 :2003 ،1به مثالهای زیر توجه
کنید:
()11
(الف) سارقان در آرژانتین  68هزار دالر پول نقد از بانک به سرقت بردند.
این جمله بر رابطۀ موجود میان «سارقان» بهعنوان متحرک و« 68هزار دالر پول نقد» توجه

بیشتری دارد .بنابراین 68« ،هزار دالر پول نقد» مکاننمای اولیه ) (lm1در نظر گرفته میشود و
«بانک» مکاننمای ثانویه ).(lm2
این درحالی است که در جمله:
(ب) سارقان در آرژانتین از بانک  68هزار دالر پول نقد به سرقت بردند.
از آنجا که فرایند سرقت« ،بانک» را بیشتر مورد توجه قرار داده است آن را مکاننمای اولیه
Taylor, J. R.
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) (lm1و « 68هزار دالر پول نقد» را مکاننمای ثانویه ) (lm2در نظر میگیریم.
 .4نگرشی شناختی به مقولۀ گذرایی
پس از آشنایی مختصر با سازوکار دستور شناختی و برخی ابزارهای نظری این انگارۀ دستوری،
اکنون زمان آن فرا رسیده است که به بررسی مفهوم گذرایی در انگارۀ دستور شناختی بپردازیم.
 .1-4سرنمون گذرایی در حوزههای مختلف
همانطور که پیش از این گفتیم یکی از ایراداتی که به انگارههای صورتگرا و نقشگرا و تحلیل آنها در
صرف آنها بر کنشهای موجود در دنیای فیز یکی است ،حال
خصوص گذرایی گرفته میشود
تمرکز ِ
ِ

آن که ما بعضا رو یدادهایی را تجربه میکنیم که مستقیما قابلرؤ یت نیستند و لزوما فیز یکی نیستند.

بنابراین ،بجاست در این قسمت به سرنمون گذرایی در حوزههای مختلف شناختی بپردازیم .به
پیروی از رایس ( )1987به سه حوزه قائل خواهیم شد.

 .1-1-4سرنمون گذرایی در حوزۀ فیز یکی

1

بحث خود دربارۀ سرنمون گذرایی را با حوزۀ فیز یکی شروع میکنیم چرا که این حوزه بهلحاظ
شناختی بنیادیترین حوزه است .مثال زیر را در نظر بگیرید:
( )12فرهاد عامدانه لگدی به گربهای که روی زمین خوابیده بود ،زد.
این مثال شامل همۀ مؤلفههایی است که لیکاف ( )244 :1977و هاپر و تامپسون (:1980
 )252-253برمیشمرند .در این جمله دو مشارک و یک رو یداد منفرد وجود دارد ،مشارکان دارای
حداکثر تمایز از یکدیگر هستند :یکی دارای قدرت است و دیگری هیچ قدرتی در برابر آن ندارد،
مشارک اول فعال است و مشارک دوم کامال منفعل است؛ حتی اندازه و حالت آنها نیز کامال متمایز
است :مشارک اول بزرگ است و به حالت ایستاده قرار دارد و دیگری کوچک است و به حالت
خوابیده .کنش رمزگذاری شده عامدانه از سوی یکی از مشارکان رخ داده و مشخصا به سوی مشارک
ِ
دوم است .این کنش یکسو یه و تأثیرگذار است چرا که احتماال مشارک دوم بیدار شده و یا حتی
physical domain
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آسیب دیده است .در این کنش نوعی گذار نیرو یا حالت از مشارک اول به مشارک دوم دیده میشود.
ضمنا ،با دیدن این جمله میفهمیم که این رو یداد قبال رخ داده است (به مشخصههای هاپر و
تامپسون در جدول  1توجه کنید).
کامال مشخص است که این و یژگیهای شناختی ،در سطح جمله نیز قرینهای زبانی دارند .دو
گروه اسمی مجزا نمایانگر دو مشارک مورد نظرند؛ فردیت این مشارکان به کمک اسم خاص و بند
موصولی که پس از مشارک دوم آمده ،مشخص شده است .زمان گذشتۀ فعل نشان میدهد که کنش
کامل شده است؛ وجود قید عامدانه مفهوم اراده و کنشگری مشارک فعال (فرهاد) را نشان میدهد؛
وجود بند موصولی [روی زمین دراز کشیده بود] مفهوم منفعل بودن مشارک دوم (گربه) را نشان
میدهد؛ فعل بهکار رفته در این جمله نیز کنشی یکسو یه (از مشارک قدرتمند به مشارک منفعل) را
نشان میدهد .عالوه بر این و یژگیها ،فعل بهکار رفته در این نوع رو یداد نیز «آنی» است .به اعتقاد
هاپر و تامپسون ( )252 :1980کنشهایی که در آنها مرحلۀ گذار از آغاز کنش تا تکمیل آن
بهصورت آنی رمزگذاری میشود (مانند زدن ،ضربه زدن و )...تأثیر مشخصتری بر روی کنشپذیر

دارند ،در حالی که کنشهای دیرشی 1فاقد چنین و یژگی هستند .نهایتا این که عدم وجود عنصر نفی
و افعال کمکی نشان میدهد که رو یداد مورد نظر قطعا رخ داده است.

 .2-1-4سرنمون گذرایی در حوزۀ ذهنی

2

سرنمون دنیای ذهنی ما به گونههای متفاوتی بازنمایی میشود .حوزۀ ذهنی جایگاه ادراک،
احساسات ،و اندیشۀ ماست .رو یدادهای این حوزه دارای یک مشارک فعال جاندار هستند ،اما
محدودیتی در نوع مشارک منفعل وجود ندارد .به مثالهای زیر توجه کنید:
( )13الف) علی صدای شلیک گلوله را شنید.
ب) از دید و بازدیدهای کسلکنندۀ عید متنفرم.
ج) مینا باالخره این مسأله را حل کرد.
در جملههای فوق مشارکان رو یداد مورد نظر دارای حداکثر تمایزند؛ در حالی که در مثالی نظیر
durative
mental domain
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«علی صدای خودش را شنید» چنین تفکیکی وجود ندارد و از این روست که میزان گذرایی آن کمتر
است .در سرنمون گذرایی کنش از مشارک فعال به مشارکی منتقل میشود که کمترین وابستگی را
به آن دارد .ارتباط و تماس بین دو مشارک در جملههای فوق تعبیری است که از نقش افعال
«شنیدن»« ،متنفر بودن» و «حل کردن» حاصل میشود.
تفاوت دیگر گذرایی در این حوزه با حوزۀ فیز یکی عدم وجود عکسالعمل و یا تغییر حالت در
مشارک دوم است .در واقع ،این مشارک اول است که دچار تغییری (مفهومی) میشود .همانطور
که پیداست قائل شدن به صرفا یک حوزه نمیتواند انواع متفاوت گذرایی را تبیین کند؛ نقصانی که
در رو یکردهای صورتگرا و نقشگرا الینحل باقی مانده است.

 .3-1-4سرنمون گذرایی در حوزۀ اجتماعی

1

یکی دیگر از حوزههایی که روزانه با آن سروکار داریم ،حوزۀ اجتماعی است .در اجتماع ناگز یریم
با افراد مختلف در ارتباط باشیم .به مثال زیر توجه کنید:
( )14مدی ِر شرکت کارمند خاطی را بازخواست کرد.

این جمله رو یدادی را رمزگذاری میکند که مشتمل بر تعاملی زبانی بین دو انسان است .دو
فرد موجود در این جمله مشارکان کنش گفتار هستند ،پس ،وجوه مشترک فراوانی دارند .این
اشتراکات به قدری است که میتوان گفت تمایز بین دو مشارک به حداقل رسیده است تا آنجا که
شاید بتوان گفت نقش بالقوۀ آنها در این رو یداد متقارن است :هر دو مشارک فکر میکنند ،صحبت
میکنند ،میشنوند و میفهمند .در حقیقت ،در یک گفتگوی معمولی ،مشارک فعال و منفعل بهطور
مداوم در حال تغییر نقش خود در رو یداد هستند .تعامالت اجتماعی را میتوان جایگاه نتایج
غیرمنتظره دانست ،این نتایج میتواند بروز درونی یا بیرونی داشته باشد .مثال در مثال ()14
بازخواست «مدیر» از «کارمند» میتواند سبب سکوت ،اقرار ،عصبانیت یا حتی خندۀ او شود .اما
این نتایج در جمله رمزگذاری نشده است .تنها اطالعاتی که مستقیما در جمله ارائه شده است این
واقعیت است که مدیر شرکت کارمند خاطی خود را مورد بازخواست قرار داده است.
این و یژگیهای حوزۀ اجتماعی سبب میشود که ارائۀ یک سرنمون در این حوزه تا حدی پیچیده
social domain
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باشد .رایس ( )1987مؤلفههایی نظیر جهت 1و ارتباط را وجوهی از این نوع کنش تلقی میکند.
مثال در جملۀ «مدیر شرکت از کارمند خاطی سؤال کرد» دیگر نیرو و قدرت استنباط شده از جملۀ
( )14وجود ندارد .در واقع برخالف جملۀ ( )14که در آن مفاهیم تعاملی جهت و قدرتمندی در
فعل جمله متبلور است ،در جملۀ «مدیر شرکت از کارمند خاطی سؤال کرد» این مفاهیم خنثی
هستند .به عبارت سادهتر هنگامی که فعل «بازخواست کردن» به کار میرود نشانگر آن است که
یکی از مشارکان از مشارک مقابل قدرتمندتر است و جهت تعامل از مشارک قدرتمند به سمت
مشارک ضعیفتر است .به عبارت دیگر فعل «بازخواست کردن» ذاتا دارای مفاهیم گذرای تعامل
جهتدار و قدرتمند است.
بنابراین ،میتوان گفت در سرنمون گذرایی در حوزۀ اجتماعی دو مؤلفۀ جهت و ارتباط اگر چه
همیشه بهطور بارز بهوسیلۀ فعل و تعامل بینافردی رمزگذاری نمیشوند ،وجوه مهم نمونه هستند.
بررسی رایس ( )1987نشان میدهد این مؤلفهها اغلب در افعال حرف اضافهای یافت میشوند .به
دلیل همین و یژگی گذرایی است که میتوان چنین افعالی را به راحتی بهصورت مجهول به کار برد:
( )15به شما اعتماد شده است ،پس نهایت تالش خود را بکنید.
( )16وضعیت اقتصادی کشور به قیمت ارز وابسته شده است.
 .2-4جایگاه گذرایی کجاست؟
پس از معرفی سرنمون گذرایی در حوزههای مختلف شناختی ،حال زمان آن فرا رسیده است که به
پرسش دوم این پژوهش بپردازیم .این که منظور از گذرایی چیست و جایگاه آن کجاست؟ آیا گذرایی
یک مقولۀ صرفا نحوی ،واژگانی یا معنایی است؟ آیا گذرایی و یژگی گروه خاصی از افعال است که
اگر فعلی آن و یژگی را داشت ،آن را گذرا تلقی کنیم؟ آیا گذرایی یک فعل میبایست در مدخل
واژگانی آن فعل ذخیره شود؟ در مثالهایی که در مورد هر یک از حوزههای شناختی ارائه شده است
هر جمله دارای بیشینۀ گذرایی است .این جمالت ،گذرا تلقی میشوند زیرا بازنمایی زبانشناختی
یک رو یداد کامال گذرا هستند .در مثال ( )12صریحا نشان داده شد که بازنمایی زبانی این جمله
مابهازای شناختی رو یدادی است که در دنیای خارج رخ داده است .رو یدادی که حاصل تعامل و
direction
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برهمکنشی انرژیزا بین هستارها در دنیای خارج است ،تعاملی که سبب تغییر عینی یا ذهنی یکی
از مشارکان میشود .این توصیفات یادآور مفهوم آشنای انگارۀ توپهای بیلیارد است که در بخش
سوم مقاله معرفی شد .یک رو یداد گذرا دست کم مشتمل بر دو چیز (هستار) است که از یکدیگر،

موقعیت و ناظر (مفهومساز )1رو یداد کامال متمایزند .دو چیز بهصورت نامتقارن با یکدیگر در
تعاملند و ارتباط آنها در یک فضای فیز یکی رخ میدهد .در این تعامل مشارک اول بهسوی دومی
حرکت میکند و با آن ارتباط برقرار میکند .مشارک دوم تأثیر پذیرفته و با تغییر حالت یا حرکت
عکسالعمل نشان میدهد .یک رو یداد سرنمون گذرا را میتوان در قالب طرحوارۀ زیر نشان داد
(لنگکر :)31 :1991

موقعیت
C

مفهومساز

شکل 10

ناظر رو یداد مورد نظر دو یا تعداد بیشتری هستار/چیز مجزا میبیند که تعاملی انرژیزا با
سر زنجیره که متحرک
یکدیگر دارند .ناظر ،خود هستاری کامال مجزا از مشارکان و موقعیت داردِ .
رو یداد است انرژیساز 2و ِدم زنجیره که منطبق بر مکاننما رو یداد است ،انرژیپذیر 3میباشد .در
هر رو یدادی ممکن است مشارکان متعددی موجود باشند که هر یک میتواند بهعنوان مشارک

کانونی قلمداد شود .برجستگی مشارکان بر اساس چگونگی نمابرداری رو یداد از سوی ناظر تعیین
میشود ،در واقع ناظر با نحوۀ نمابرداری خود دست به مفهومسازی رو یداد مورد نظر میزند .در
واقع ،این مفهومساز است که با توجه به اهداف رو یداد مورد نظر ،مشارکان را برجسته میکند.
برخالف رو یکرد صورتگرا ،در این انگاره و یژگیهای عینی یک رو یداد نمیتواند نظام دستوری آن
conceptualizer
energy source
3
energy sink
1
2
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را تعیین کند .در واقع مشارکان موجود در یک رو یداد شبکهای تعاملی شکل میدهند که با هم در
ارتباطند (لنگکر  .)6 :1986در چنین شبکهای غالبا یک یا تعداد بیشتری انتقال انرژی وجود دارد.
یک جمله ،رمزگذاری دستوری تنها بخش مشخصی از این شبکۀ تعاملی است که معموال نیز
بخشی از زنجیره کنش است.
در رمزگذاری یک رو یداد نامتقارن ،فاعل و مفعول نقشهای کهنالگو یی خود را دارند؛ بدین
معنا که انرژی از کنشگر سرنمون به کنشپذیر سرنمون انتقال مییابد .این آرایش سازهای در واقع
رمزگذاری زبانی سرنمون گذرایی در زبان است .به چهار جملۀ زیر توجه کنید که در هر یک بخشی
از زنجیره کنش نمابرداری شده است.
( )17علی شیشه را با توپ شکست.
tr

فاعل
کنشگر

lm2

مفعول غیرمستقیم
ابزار

lm1

مفعول مستقیم
کنشپذیر

موقعیـت

شکل 11

( )18توپ شیشه را شکست.
tr

lm

فاعل
ابــزار

مفعول مستقیم
کنشپذیر

موقعیـت

شکل 12
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( )19شیشه (یک دفعه) شکست.
tr

فاعل
کنشپذیر
موقعیـت

شکل 13

( )20علی شیشه را شکست.
tr

lm

فاعل
کنشگر

مفعول مستقیم
کنشپذیر

موقعیـت

شکل 14

همانطور که مالحظه میکنید رو یدادی یکسان به طرق متفاوت نمابرداری شده است؛ در واقع
ناظر رو یداد (یا مفهومساز) است که تصمیم میگیرد یک رو یداد را چگونه تعبیر کند .این توانایی
این ِ

شناختی بشر که او را قادر میسازد یک محتوای یکسان را به طرق گوناگون نمابرداری نماید،
اصطالحا تصو یرسازی 1نامیده میشود.

بنابراین ،گذرایی در انگارۀ مورد نظر ما ،نه یک پدیدۀ محض نحوی یا واژگانی است و نه و یژگی
گروه خاصی از افعال .بلکه مقولهای شناختی است .گذرایی نه در واژگان وجود دارد و نه در ذهن
گو یشوران مفهومی ثابت است .بلکه این مفهوم هر بار که ناظر  /مفهومساز شاهد رو یداد خاصی
است و قصد دارد آن را در قالب صورتهای زبانی بیان دارد ،خلق میشود .بنابراین ،روشی که
مفهومساز در رمزگذاری یک رو یداد خاص برمیگز یند ،شنونده را به سمت و سوی خاصی سوق
imagery
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میدهد .به بیان دیگر ،مفهومساز آن رو یداد را بهصورت گذرا تعبیر میکند و تعامل میان مشارکان را
بهگونهای رمزگذاری میکند که یکی از مشارکان را به برجستهترین صورت نشان دهد.
 .5نتیجهگیر ی
در این پژوهش به بررسی مفهوم گذرایی در چارچوب زبانشناسی شناختی پرداخته شد .با برشمردن
ایراداتی که در رو یکردهای صورتگرا و نقشگرا در باب گذرایی وجود دارد ،نشان داده شد که گذرایی
ماهیتی شناختی و پیدایشی دارد .این بدان معناست که گذرایی نه یک پدیدۀ صرف نحوی است ،نه
واژگانی ،و نه و یژگی گروه خاصی از افعال؛ بلکه این مفهوم هر بار که گو یشور شاهد رو یداد خاصی
است و قصد دارد آن را در قالب صورتهای زبانی بیان دارد ،خلق میشود؛ بدین معنا که مفهومساز
یک رو یداد را به گونهای رمزگذاری میکند که گذرا باشد .به عبارت دیگر چگونگی نمابرداری
صحنه یا رو یداد مورد نظر توسط مفهومساز سبب میشود که از رو یدادی واحد تصو یرهای متفاوت
بسازد.
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