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Abstract 

The current article studies the Relative and Intrinsic Frames of Reference on the 

horizontal plane in Persian. Authentic data was obtained from five pairs of native 

speakers playing the standard “Ball & Chair” game (Bohnemeyer, 2008). Analysis 

of the data showed that the use of the Relative FoR is prevalent. Nevertheless, the 

use of Intrinsic FoR is far from scarce. The Intrinsic FoR was used much more with 

the chair than the ball and the majority of its uses with the chair were Direct, while 

with the ball only a few were; from this the necessary distinction between the 

information regarding the location of an object from the information regarding the 

orientation of it is adduced. Furthermore, the relators of both the Relative and the 

Intrinsic FoRs are more diverse when used about the ball than when about the chair. 

The mapping of the coordinates in the Relative FoR is Reflective; in which the 

front-back axis is reversed, while the left-right axis remains unchanged. 

Keywords: Spatial Frames of Reference, horizontal plane, Relative Frame of 

Reference, Intrinsic Frame of Reference, Persian language. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيزبان شناخت

  100 -  77، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  زبان فارسيهاي ارجاع سطح افقي در  ارچوبهچ

  *سهند الهامي خراساني

  چكيده
سـطح افقـي را در زبـان فارسـي     هـاي ارجـاع نسـبي و ذاتـي      ي حاضـر چـارچوب   مقاله

عكـس بـازي    48هاي واقعي زباني از پنج جفت گويشور با استفاده از  كند. داده مي  بررسي
نشان داد در سطح ها  اند. تحليل داده ) اخذ شده2008(بوهنماير، » توپ و صندلي«استاندارد 

افقي كاربرد چارچوب ارجاع نسبي به وضوح غالب است، اما كاربرد چارچوب ذاتـي هـم   
كـار   بسـيار بيشـتر از تـوپ بـه     نادر نيست. چارچوب ارجـاع ذاتـي درخصـوص صـندلي    

كه  ي موارد كاربرد آن مستقيم بوده، درحالي عالوه درخصوص صندلي عمده است و به  رفته
كاربرد مستقيم وجود داشته و از اينجا لـزوم تفكيـك اطالعـات    ندرت  درخصوص توپ به

ء از اطالعـات مربـوط بـه جهـت قـرار گـرفتن آن        مربوط به موقعيت قرار گرفتن يك شي
كاررفته هم در چارچوب نسبي و هم در چارچوب ذاتـي   هاي به مشخص شده است. رابط
چارچوب ارجاع نسبي  ها در اند. نگاشت مختصه تر از صندلي بوده درخصوص توپ متنوع

شـود، امـا    پشت وارونـه مـي  - نيز در زبان فارسي از نوع بازتابي است كه در آن محور جلو
  ماند. تغيير باقي مي راست بدون - محور چپ

ارچوب ارجـاع نسـبي،   هـ هـاي ارجـاع مكـاني، سـطح افقـي، چ      ارچوبهـ چ ها: دواژهيكل
  .ارچوب ارجاع ذاتي، زبان فارسيهچ
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  . مقدمه1
شناسـي اسـت.    هـاي نوظهـور زبـان    ) يكي از حوزهsemantic typologyشناسي معنايي ( رده

) در ايــن حــوزه spatial frames of referenceهــاي ارجــاع مكــاني ( بررســي چــارچوب
) coordinate systemsهـايي مختصـاتي (   هاي ارجاع مكاني دستگاه گيرد. چارچوب مي  جاي

كنـد.   ا موقعيت يك شيء را در ظرف مكان تعيين ميه هستند كه گويشور زبان براساس آن
ــيم ــدي لوينســون ( در تقس ــهLevinson) (2003بن ــم   ) س ــاع اصــلي از ه ــارچوب ارج چ

) هستند. ايـن  absolute) و مطلق (intrinsic)، ذاتي (relativeشوند كه شامل نسبي ( مي  متمايز
) و لوينسون 2003(كنند. لوينسون  ارچوب در هر دو سطح افقي و عمودي عمل ميهسه چ

ها به هـم   ترين زبان اند كه حتي نزديك ) نشان دادهLevinson & Wilkins) (2006و ويلكينز (
هاي يك زبـان هـم در خصـوص كـاربرد و جزئيـات       به لحاظ خويشاوندي و حتي گويش

  .هاي ارجاع با هم متفاوتند ارچوبهچ
چهـار جهـت اصـلي     در زبان فارسي، چارچوب ارجاع مطلق در سطح افقي مربوط بـه 

هـاي بـزرگ اسـت و كـاربرد      ها با هم است كه محدود بـه مقيـاس   جغرافيايي و تركيب آن
هاي ارجاع نسبي و ذاتي را در سطح افقي در زبان فارسي  روزمره ندارد. اين مقاله چارچوب

هاي واقعي گويشوران بومي اين زبان كـه   دهد. براي اين منظور از داده مورد بررسي قرار مي
) 2008) (Bohnemeyer) بوهنماير (Ball & Chair game» (توپ و صندلي«استفاده از بازي  با

  اند، استفاده شده است. اخذ شده
هاي ارجاع مختلف به هيچ وجه يك  )، تمايز چارچوبxvii: 2003ي لوينسون ( به گفته

هنـي  هـاي ذ  هاي ارجاع متفاوت به معناي نظام تفاوت زباني سطحي نيست، بلكه چارچوب
هاي ارجاع مورداستفاده در يك زبان  متفاوت است. فرض اصلي او اين است كه چارچوب

هـاي   شده توسط گويشوران در رمزگذاري غيرزبـاني صـحنه   هاي ارجاع استفاده ارچوبهچ
  كند. مكاني را تعيين يا محدود مي

) تـوپ و  spatial sceneمسائل اصلي اين پژوهش ايـن اسـت كـه در چيـنش مكـاني (     
هـاي   ارچوبهـ هاي مكاني در سطح افقي، هريـك از چ  لي، به هنگام كاربرد چارچوبصند

هاي  هايي دارند؛ كدام چارچوب مكاني در توصيف نسبي و ذاتي در زبان فارسي چه ويژگي
  اين زبان غالب است و تفكيك اطالعات مربوط به كاربرد اين دو چارچوب چگونه است.
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  . پيشينه2
ها توسـط   بندي زبان و رده) 2000، 1985( يتالمتفاده از رويكرد ) با اس1392مسگر خويي (

هـاي حركتـي زبـان فارسـي      عـل او از نظر چگونگي بيـان حركـت، بـه بررسـي معنـايي ف     
 ييواحـد معنـا   يـك جـزء حركـت بـا     يـب كه تركدهد  است. تحليل وي نشان مي  پرداخته

و  يرنوع اطالعات مس 14 و است يدر فارس يشدگ يواژگان يالگو ينتر ) مهميوهش يا  ير(مس
ي او،  به گفته .يابندبازنمود  يفارس يحركت يها در فعل ممكن است يوهنوع اطالعات ش 20
  .كشد ي) را به چالش م2000( يتالم يشنهاديپ ي دوگانه يشناس رده اين پژوهش، يجانت

هاي ارجاع مكاني زبان فارسي را براساس  ) چارچوب1398الهامي خراساني و صفوي (
هــا از  انــد. در پــژوهش آن كــرده) بررســي Man & Tree game» (مــرد و درخــت«زي بــا

شـده توسـط    ، طراحي»مرد و درخت«هاي بازي  ي دوم عكس عكس اصلي مجموعه  هشت
هــا  تفاده شــده اســت. بررســي آن)، اســMax Planc Instituteي مكــس پالنــك ( مؤسســه

عموالٌ ابتدا مورد قرارگرفتـه در  دهد گويشوران اين زبان در چينش مرد و درخت م مي  نشان
توانـد ناشـي از جهـت خـط      ه مـي كنند كه ايـن مسـأل   سمت راست تصوير را توصيف مي

مـرد و درخـت ابتـدا درخـت را     چنـين تمايـل دارنـد بـين      باشـد. گويشـوران هـم     فارسي
تر و ايستاتر بودن آن باشد. به عالوه، براي توصيف  تواند ناشي از بزرگ كنند كه مي  توصيف

كنند كه در آن مرد پيكـر   ي مكاني مرد و درخت از چارچوب ارجاع نسبي استفاده مي بطهرا
)figure) و درخت زمينه (groundكه براي توصيف جهـت ايسـتادن مـرد از     ) است، درحالي
كنند كه در آن مـرد زمينـه اسـت و در عمـده ي مـوارد       ارچوب ارجاع ذاتي استفاده ميهچ

ديگر اين بوده كه تقريباً در تمام موارد پيكر در سمت چپ  ي درخت پيكر بوده است. نكته
  زمينه قرار داشته است.

ــائز ( ــارچوبBáez) (2011ب ــك      ) چ ــان زاپوت ــان هوچيت ــاني زب ــاع مك ــاي ارج ه
)Juchitán Zapotec مورد بررسي قرار داده است. در » توپ و صندلي«) را با استفاده از بازي

اند. اين پـژوهش   سال سن داشته 18كه همگي باالي اند  گويشور شركت كرده 12اين بازي 
دهنـد و   گر را تـرجيح مـي   هاي مستقل از مشاهده نشان داده گويشوران اين زبان چارچوب

)، يعنـي نسـبي و   egocentricهـاي خودمحـور (   درمجموع تمايلي به اسـتفاده از چـارچوب  
ي اصــالً كــاربرد شــده و دومــ )، ندارنــد؛ اولــي تنهــا ســه درصــد اســتفادهdirectمســتقيم (

  است.  نداشته
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) مفهـوم  Yucatecهـاي ارجـاع زبـان يوكاتـك (     ) در بررسي چارچوب2011بوهنماير (
) را معرفي كرده است كه هنگـامي اسـت كـه در    referential promiscuityقيدي ارجاعي ( بي

هاي مكاني يك زبان، چارچوب ارجاع غالبي وجود ندارد و گويشـوران آزادانـه از    توصيف
هاي  كند كه در پژوهش كنند. بوهنماير اشاره مي هاي مختلف استفاده مي يبي از چارچوبترك

  مربوط به ارجاع مكاني كمتر به اين مسأله توجه شده است.
كه با استفاده از بازي توپ و  )Eggleston et al.) (2011در بررسي اگلستون و همكاران (

) Sumu-Mayangnaمايانگنـا ( - بان سـومو صندلي انجام شده نشان داده شده كه گويشوران ز
  دهند. هاي مختلف، چارچوب ارجاع مستقيم را ترجيح مي رغم دسترسي به چارچوب علي

هـاي ارجـاع    ارچوبه) با استفاده از بازي توپ و صندلي، چO’meara) (2011اومئارا (
ن س پـژوهش او، گويشـوران ايـ   ) بررسي كرده اسـت. براسـا  Seriمكاني را در زبان سري (

هـاي شـيءمحور    هاي متعددي در دسـترس دارنـد، امـا در مجمـوع چـارچوب      گزينه  زبان
)object-centredچنين در انتخاب چارچوب ارجـاع ميـان    دهند. هم ) و مستقيم را ترجيح مي

طلـق ظـاهراً بـا سـن گويشـوران      شود و كاربرد كـم چـارچوب م   گويشوران تنوع ديده مي
  دارد.  رابطه

 

  ارچوب نظريه. چ3
  )ي اصلي دارند:coordinateهاي ارجاع مكاني سه مختصه( رچوباهچ

  شود. تعيين مي  ئي كه موقعيتش در مكان الف) پيكر: شي
  رود. ئي كه براي تعيين موقعيت پيكر به كار مي ب) زمينه: شي
  كند. ئي كه دستگاه مختصاتي را تثبيت مي ): شيorigoج) خاستگاه (

» درخـت «پيكـر و  » آدم«، »سمت چپ درخت اسـت آدم «اي چون  براي مثال، در جمله
گفتـه بـا    راسـت بـودن در ايـن پـاره    - گر خاستگاه است، چراكه چپ زمينه است و مشاهده

  شود. ) او تعيين ميviewpointنظر ( نقطه
هاي ارجاع مكاني ارائه شده،  هاي متنوعي كه درخصوص چارچوب بندي از ميان تقسيم

بنـدي لوينسـون،    اسـت. در تقسـيم   بقيه مورد اجمـاع  ) بيش از2003بندي لوينسون ( تقسيم
  سطح عمودي و افقي هريك شامل سه چارچوب ارجاع اصلي هستند:  دو
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. در اين گونه، خاستگاه 1در عكس » توپ سمت راست صندلي است«الف) ذاتي: مانند 
راسـت براسـاس خـود صـندلي     - و زمينه يك شيء، در اينجا صندلي، هستند و محور چپ

  شود. نظر گوينده تعيين مي نقطهفارغ از 
. در ايـن گونـه، خاسـتگاه    1در عكـس  » توپ جلوي صـندلي اسـت  «ب) نسبي: مانند 

گر و مستقل از زمينه است؛ در اين مثال جلو بودن توپ نسبت به  دستگاه مختصاتي مشاهده
  گر است و نه صرف صندلي. صندلي وابسته به مشاهده

. در ايـن مـوارد، دسـتگاه    1در عكـس  » تتـوپ شـمال صـندلي اسـ    «ج) مطلق: مانند 
  شود. ي زمين، تعيين مي مختصاتي خارج از پيكر است و براساس جهان خارج، در اينجا كره

  
  1عكس 

) هستند و binaryهاي ذاتي و مطلق روابط دوگاني (  شود رابطه طور كه مشاهده مي همان
) اسـت.  triangularاي مثلثي ( بطهي نسبي را كه رابطه تنها شامل پيكر و زمينه هستند، درحالي

گاني با پيكر، زمينه  ي مكاني سه ي نسبي يك رابطه ) رابطه47: 2003طبق تعريف لوينسون (
گـر متمركـز و از زمينـه     هدهنظـر بايـد روي يـك مشـا     نظـر اسـت كـه در آن نقطـه     و نقطه
  باشد.  متمايز

بي اسـت، چـرا كـه    نظر تنها قدم اول در تعريف يك نظـام نسـ   تنظيم مختصات بر نقطه
) mappingعالوه بر آن، يك مجموعه مختصات ثانويه نيز الزم است كه معموالً با نگاشت (

گيـرد. نگاشـت    نظر بر يك عنصر زمينه صـورت مـي   هاي روي نقطه بعضي يا تمام مختصه
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(شـينوهارا و   تواند هر يك از موارد زير باشـد  ) است كه ميtransformationمذكور تبديلي (
  ):297و  296: 2010اكا، ماتسون

نظـر دچـار    ): در اين نوع تحليل، دستگاه مختصات روي نقطهtranslationالف) ترجمه (
  شود.  هيچ وارونگي يا چرخشي نمي

پشـت معكـوس شـده، امـا     - ): در اين نوع فرافكني محور جلـو reflectionب) بازتاب (
  ماند. راست ثابت باقي مي- محور چپ

هاي دنيا مـورد   نوع از چارچوب ارجاع نسبي در ميان زبان ): اينrotationپ) چرخش (
اي  درجه 180نظر پس از چرخشي  نادري است. در اين تحليل، دستگاه مختصاتي روي نقطه

راسـت  - پشـت و هـم محـور چـپ    - شود، بنابراين هم محور جلو روي زمينه فرافكنده مي
  شوند. معكوس مي

  دهد. ا نمايش ميسه نوع تبديل در چارچوب ارجاع نسبي ر 1شكل 

  
  انواع تبديل در چارچوب ارجاع نسبي .1شكل 

اي كه براي تفكيك سه چارچوب ارجاع مكاني از هم وجود دارد، شـرايط   آزمون اصلي
) اسـت. بررسـي اينكـه يـك توصـيف بـا       constancy under rotationثبات تحت چرخش (

ام مــوارد مانــده و بــا چــرخش كــدچــرخش كــدام عناصــر چيــنش مكــاني صــادق بــاقي 
شود. چارچوب ارجاع نسبي مانند چارچوب مطلق با چرخش كل چيـنش ديگـر    مي  كاذب
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كنـد، امـا بـا     ماند، با چرخش بيننده هم برخالف مطلق و ذاتي ديگر صدق نمـي  صادق نمي
  ماند. چرخش زمينه مانند چارچوب مطلق صادق باقي مي

هـاي   ارچوبهاو براي چ ) در اينجا حائزاهميت است.Danziger) (2010بحث دنزيگر (
ارچوب هـ بندي چهارگانه دارد و به جز سه چارچوب لوينسـوني بـه چ   ارجاع مكاني تقسيم

ي انفصـال بحـث او هـم ايـن اسـت كـه آن        ارجاع مكاني مستقيم نيز قائل اسـت و نقطـه  
ــچ ــا زمينه/خاســتگاه يكــي از مشــاركان كــالم      اي كــه در آن هــاي ذاتــي  ارچوبه ه
)speech participants ( براي مثال) هايي كـه در   را از چارچوب») توپ جلوي توست«است
ـ «ها زمينه/خاستگاه يك مشارك كـالم نيسـت (بـراي مثـال      آن ») وپ جلـوي صندليسـت  ت

  دهد. مي  تمييز
هـاي ارجـاع مكـاني مهـم شناسـايي       كند كه درخصـوص چـارچوب   دنزيگر اشاره مي

استگاه حداقل بـراي اسـتنتاجات   خاستگاه است و نه زمينه، چراكه مشارك بودن يا نبودن خ
ي او، مشكل اين است كه شرايط منطقـي مربـوط بـه     مربوط به چرخش مهم است. به گفته

كـه در   اند، درحـالي  هاي نسبي و مطلق براي روابط دوگاني هم به كار برده شده ارچوبهچ
  روييم. ي دوگاني ذاتي با دو نوع چارچوب روبه رابطه

 1هـاي ارجـاع مكـاني در جـدول      چـارچوب  زيگـر از  ي دن شـده   بنـدي اصـالح   تقسيم
  است.  آمده

  هاي ارجاع مكاني ي چارچوب بندي چهارگانه تقسيم .1جدول 

  )allocentricدگرمحور (  - 
  (خاستگاه يكي از مشاركان كالم نيست)

  خودمحور
  (خاستگاه يكي از مشاركان كالم است)

  گاني سه
  نسبي  مطلق  زمينه)≠(خاستگاه

  دوگاني
  مستقيم  شيءمحور  (خاستگاه=زمينه)

بندي  شرايط ثبات تحت چرخش را براي چهار چارچوب ارجاع مكاني تقسيم 2جدول 
  دهد. دنزيگر با ذكر مثال نشان مي
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  هاي ارجاع مكاني شرايط ثبات تحت چرخش چارچوب .2جدول 
توصيفي كه قرار است 
  تشخيص داده شود

ثبات تحت چرخش 
  مشارك كالم

ثبات تحت 
  چرخش زمينه

ثبات تحت چرخش 
  زمينه- چينش پيكر

شناسايي 
  چارچوب ارجاع

  مطلق  خير  بلي  بلي  كتاب شرق تلويزيونه.

  نسبي  خير  بلي  خير  *كتاب راست تلويزيونه.
كتاب جلوي 

  محور شيء  بلي  خير  بلي  **تلويزيونه.

  مستقيم  بلي  خير  خير  كتاب جلوي منه.

  تلويزيون قرار دارد.نظر بيننده در راست  * يعني از نقطه
 نظر بيننده، در قسمت جلوي تلويزيون قراردارد. ** يعني فارغ از نقطه

  
  . روش پژوهش4

بازي  ) استفاده شده است. در اين2008(بوهنماير، » توپ و صندلي«براي اخذ داده از بازي 
عكس، يـك تـوپ و يـك     48تايي وجود دارد. در هريك از اين 12چهار مجموعه عكس 

صندلي هست و صندلي هميشه در وسط تصوير قرار گرفته است، اما به لحاظ ايستاده بودن 
  ها با هم متفاوتند. يا نبودن و جهت قرار گرفتن آن و موقعيت توپ نسبت به آن، عكس

كه هر بار جلوي دو بازيكن مجموعه عكـس يكسـاني   روند بازي به اين صورت است 
ها بايد يك عكس را انتخاب كند و آن را توصيف كند تا نفـر ديگـر    وجود دارد؛ يكي از آن

ه كردچه فرد دوم گمان كند عكس را پيدامتوجه شود كه كدام عكس منظور بوده است. چنان
س يكـي بـود سـراغ    دهند؛ درصورتي كـه عكـ   دو نفر پشت عكس را به محقق نشان ميهر

كنـد تـا عكـس     روند و درغير اين صورت آن قدر توضيحات ادامه پيدا مي عكس بعدي مي
هايي دارد تا هر وقت عكسـي   كند نشانك صحيح پيدا شود. فردي كه عكس را توصيف مي

توصيف شد و به صورت صحيح پيدا شد روي آن عالمت بگذارد تا بعـداٌ دوبـاره عكسـي    
  ه باشد، اما بازيكن ديگر نشانكي ندارد.تكراري را توصيف نكرد

اند  طبق استاندارد دستورالعمل بازي، پنج جفت گويشور زبان فارسي در آن شركت كرده
  ترتيب به شرح زير بوده است: ها به كه سن و جنس آن
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ـ  - سـاله   54مؤنـث   - سـاله   15ها: مذكر  گوينده  –سـاله   22مـذكر   - سـاله   31ث مؤن
  ساله 37  مذكر

ـ  - سـاله   58مـذكر   - سـاله   14: مؤنث ها شنونده  –سـاله   54مـذكر   - سـاله   26ث مؤن
  ساله 30  مذكر

 بـراي هـر مجموعـه/    3هـايي چـون    اند و بعـد جـدول   ها ضبط و سپس ثبت شده داده
هاي كسي كه بايد عكس را پيـدا كنـد    ها صحبت اند. در اين جدول بازيكن رسم شده  جفت

ي اصـلي مـورد نظـر     هـاي گوينـده   هـا تنهـا داده   دهاند چرا كه در تحليـل دا  در آكوالد آمده
، يعنـي براسـاس اينكـه مميـز     انـد  ها به صـورت كـاركردي جـدا شـده     گفته است. پاره  بوده

ي متنـاظر بـا    در خانه هستند يا خير. براي عكسي كه منظور اصلي بوده عالمت   ها عكس
ها نيز  گفته درمورد آن پاره هايي كه هر ي عكس هاي مورد نظر قرار گرفته و در خانه گفته پاره

  كند عالمت + قرار گرفته است. صدق مي

  هاي اخذشده نمونه جدول داده .3جدول 

  گفته پاره  رديف
  كد عكس

3 -
1  

3 -
2  

3 -
3  

3 -
4  

3 -
5  

3 -
6  

3 -
7  

3 -
8  

3 -
9  

3 -
10  

3 -
11 

3 -
12  

صندلي... روي... در   1
  +  +  +    +    +    +  +  +  +  حالت طبيعيه،

گاهش به  منتهي نشيمن  2
  +                    +    سمت چپه.

3  

و توپ هم نسبت به ما، 
كنيم،  اگه ما كه نگا مي

دقيقاً در همون راستاي 
صندليه، انگار كه جلوي 

  صندلي باشه.

                      ؟+  

مربـوط بـه جهـت    سپس اطالعات مربوط به ايستاده بودن يا نبودن صندلي، اطالعـات  
قـرار گـرفتن تـوپ بـه تفكيـك بـراي       گرفتن صندلي و اطالعات مربوط بـه موقعيـت   قرار
هاي ارجـاع افقـي و    اند و چارچوب مجموعه و براي هر گوينده موردبررسي قرار گرفته  هر

  اند. شده مشخص شده عمودي استفاده
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زمـان متعلـق بـه     توانسـته هـم   شده به صورت بالقوه مي ي بيان گفته مواردي بوده كه پاره
اند. جهت  عكس اين دو چارچوب تالقي داشتهارچوب نسبي و يا ذاتي باشد چرا كه در هچ

  اند. ها كنار گذاشته شده تر، اين موارد نيز از تحليل داده دقت بيش
  

  ها توضيح عكس 1.4
ي عكس و درنتيجـه در   آيد از نگاه بيننده ها مي عكس بازي 48تمام توصيفاتي كه در زير از 

  ارچوب ارجاع نسبي هستند.هچ
عكس، در پنج عكـس صـندلي ايسـتاده اسـت و در      12ي اول، از مجموع  در مجموعه

ها صندلي ايسـتاده اسـت، در    هايي كه در آن هفت عكس صندلي افتاده است. از ميان عكس
، 2- 1  رو به چپ و در سـه عكـس   3- 1صندلي رو به راست است، در عكس  1- 1عكس 

رو به پشت اسـت و در هـيچ عكسـي صـندلي رو بـه جلـو نيسـت. از ميـان          8- 1و  7- 1
هـا در راسـت تصـوير     پايـه  10- 1ها صندلي افتاده اسـت، در عكـس    هايي كه در آن كسع

ها در چپ تصوير قرار دارند و در چهار عكـس   پايه 12- 1و  4- 1دارند، در دو عكس   قرار
توپ در هوا است.  5- 1هاي صندلي در هوا است. در عكس  پايه 11- 1و  9- 1، 6- 1، 5- 1

 9- 1، 8- 1راست صندلي قرار ندارد؛ در سه عكس ها توپ در سمت  در هيچ يك از عكس
توپ در چپ صندلي قرار دارد و در هشت عكس ديگر توپ در زير، جلو، داخل  10- 1و 

  يا مماس با صندلي قرار دارد.
و در  عكـس صـندلي ايسـتاده اسـت     10عكس، در  12ي دوم، از مجموع  در مجموعه

هـا صـندلي ايسـتاده اسـت، در      آنر هايي كه د عكس صندلي افتاده است. از ميان عكس  دو
، 1- 2صندلي رو به راست است، در سه عكس  11- 2و  10- 2، 9- 2، 8- 2، 3- 2عكس   پنج

ــده و در دو عكــس  4- 2و  2- 2 ــه بينن ــده اســت و در   12- 2و  5- 2  رو ب ــه بينن پشــت ب
هـا صـندلي    كـه در آن  7- 2و  6- 2عكسـي رو بـه چـپ نيسـت. در هـر دو عكـس         هـيچ 

 4- 2و  3- 2، 2- 2، 1- 2ا در راست تصوير قرار دارند. در چهار عكـس  ه نيست پايه  ايستاده
توپ در جلو  8- 2  ها روي زمين قرار دارد. در عكس ي عكس توپ در هوا است و در بقيه

 5- 2، 4- 2، 2- 2توپ در پشت صندلي قراردارد؛ در چهار عكس  9- 2صندلي و در عكس 
 12- 2و  10- 2، 7- 2، 3- 2، 1- 2توپ در سمت چپ صـندلي و در پـنج عكـس     11- 2و 

  توپ در سمت راست صندلي قرار دارد.
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عكـس صـندلي ايسـتاده اسـت و در      10عكس، در  12ي سوم، از مجموع  در مجموعه
هـا صـندلي ايسـتاده اسـت، در      آنهايي كه در  عكس صندلي افتاده است. از ميان عكس  دو
، 2- 3سه عكس صندلي رو به راست است، در  11- 3و  10- 3، 8- 3، 6- 3، 1- 3عكس   پنج

روبـه   4- 3و بـه جلـو و در عكـس    ر 3- 3رو به چپ قـرار دارد. در عكـس    12- 3و  9- 3
هـا در   پايـه  5- 3ها در هواست و در  پايه 7- 3دارد. در دو عكس صندلي افتاده كه در   پشت

توپ در هوا است، در دو عكس  8- 3و  7- 3، 2- 3، 1- 3راست قرار دارد. در چهار عكس 
هــا روي زمــين قــرار دارد. در  ي عكــس دلي اســت و در بقيــهممــاس بــا صــن 6- 3و  5- 3

 2- 3و  1- 3توپ در چپ صندلي و در دو عكـس   12- 3و  11- 3، 4- 3، 3- 3  عكس  چهار
تـوپ در جلـو صـندلي     10- 3و  9- 3توپ در راسـت صـندلي قـرار دارد. در دو عكـس     

  دارد و در هيچ عكسي توپ پشت صندلي نيست.  قرار
عكس، در يازده عكس صندلي ايستاده است و تنها  12وع ي چهارم، از مجم در مجموعه

ها صندلي ايستاده است، در  هايي كه در آن صندلي افتاده است. از ميان عكس 5- 4در عكس 
- 4، 3- 4، 2- 4صندلي رو به چپ و در چهار عكس  12- 4و  9- 4، 4- 4، 1- 4چهار عكس 

ي رو به جلو است و صندل 11- 4و  7- 4، 6- 4  رو به راست است. در سه عكس 10- 4و  8
در هــوا و در  10- 4و  9- 4و عكــس در هــيچ عكســي رو بــه پشــت نيســت. تــوپ در د 

در  12- 4و  10- 4، 8- 4، 7- 4، 1- 4عكس ديگر روي زمين است. توپ در پنج عكس   10
در سمت چـپ تصـوير    11- 4و  9- 4، 5- 4، 2- 4سمت راست صندلي و در چهار عكس 

  قب يا زير صندلي است.قرار دارد. در سه عكس ديگر توپ جلو، ع
  اند. عنوان نمونه در زير آمده به 6- 4تا  1- 4هاي  عكس

  
1.4           2.4  
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3.4  

  
4.4           5.4  

  
6.4   
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  ها . تحليل داده5
هاي مربوط به تـوپ   داده 2- 5هاي مربوط به صندلي و در زيربخش  داده 1- 5در زيربخش 
ارجاع نسبي و سپس چارچوب ارجاع ذاتـي  شوند. در هر مورد، ابتدا چارچوب  بررسي مي

  گيرند. مورد بررسي قرار مي
  

  صندلي 1.5
  ارچوب ارجاع نسبيهچ 1.1.5

ي  بـار توسـط گوينـده    18بار به كار رفته است كه  138ارچوب ارجاع نسبي درمجموع هچ
بـار   24ي ت و  بار گوينده 33ي پ،  بار گوينده 32ي جفت ب،  بار گوينده 31جفت الف، 

ي ث بوده است. شش بـار از كـل ايـن تعـداد تكـراري بـوده اسـت. درخصـوص          گوينده
ي سـوم   بار، در مجموعه 29ي دوم  بار، درخصوص مجموعه 25ي اول درمجموع  مجموعه

  بار از چارچوب ارجاع نسبي استفاده شده است. 41ي چهارم  بار و در مجموعه 43
ي  تكراري بوده است. گوينده بار به صورت نسبي به كار رفته كه دو بارش 67» راست«

بـار   20ي ت  بار، گوينده 15ي پ  بار، گوينده 14ي جفت ب  جفت الف شش بار، گوينده
اند كه  آمده 4تا  1هايي از اين كاربرد در  اند. نمونه بار از آن استفاده كرده 12ي ث  و گوينده

، 8- 2كـس  ي ب از ع ، گوينـده 4- 1ي ت از عكـس   ترتيب مربوط به توصـيف گوينـده   به
  هستند. 2- 4ي جفت ت از عكس  و گوينده 8- 3ي جفت الف از عكس  گوينده

  ) صندلي افتاده رو زمين. به طرف راست مائه.1(
  ) روي صندلي به سمت راسته.2(
  شيني. صندلي رو به سمت راسته، جاييش كه مي ]...[) 3(
  ) صندلي صاف ايستاده به سمت راست.4(
ي  كار رفته كه چهار بارش تكراري بوده است. گوينده بار به صورت نسبي به 60» چپ«

بـار   13ي ت  بار، گوينده 13ي پ  بار، گوينده 17ي جفت ب  جفت الف هفت بار، گوينده
 8تـا   5كـاربرد ايـن الگـو در     هـايي از  انـد. نمونـه   ي ث نه بار از آن استفاده كرده و گوينده

ي ت  ، گوينده 3- 1فت پ از عكس ي ج ترتيب مربوط به توصيف گوينده است كه به  آمده
  هستند. 1- 4ي اخير از عكس  و همين گوينده 12- 3ي ث از عكس  ، گوينده7- 2از عكس 
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روش نيست  كنه روبه يه حالتي داريم كه صندلي وقتي بيننده به صندلي نگاه مي ]...[) 5(
  به سمت چپه. ]...[صندلي. 

ما سمت چپ و يـه مقـدار مايـل     رفگاه صندلي از ط ) صندلي افتاده رو زمين. تكيه6(
  جلوئه.  به

  ) صندلي رو به سمت چپه.7(
  ) صندلي رو به سمت چپه.8(
اند كه يك بارش  بار به صورت نسبي استفاده شده 11هم دركل » نيمرخ/كنار/بغل/پهلو«

ي جفـت الـف، چهـار بـار      تكراري بوده است. از اين تعداد چهار بـار مربـوط بـه گوينـده    
 12تـا   9هايي از كاربرد اين الگـو در   ي ث بوده است. نمونه ار گويندهي پ و سه ب گوينده

و  8- 3، 3- 2، 1- 1ي جفت الف از عكس  ترتيب مربوط به توصيف گوينده آمده است كه به
  هستند. 5- 4ي جفت پ از عكس  گوينده

  ) صندلي نيمرخه.9(
  ) صندلي نيمرخه.10(
  ) خب بقيه همه نيمرخن.11(
  ]...[خوابيده. به بغل هم، به پهلوش خوابيده. ) صندلي روي زمين 12(

  ارچوب ارجاع ذاتيهچ 2.1.5
بـار توسـط    11بار به كار رفته است كه  76ارچوب ارجاع ذاتي درمجموع براي صندلي هچ

ي ت  بار گوينده 23ي پ،  بار گوينده 12ي جفت ب،  بار گوينده 16ي جفت الف،  گوينده
از اين تعداد،  بار از كل اين تعداد تكراري بوده است. 11ي ث بوده است.  بار گوينده 14و 
ــه   19 ــه مجموع ــوط ب ــورد مرب ــه   29ي اول،  م ــه مجموع ــوط ب ــار مرب ــار  13ي دوم،  ب ب

و » تـو «، »مـا «ي صـريح   ي چهـارم بـوده اسـت. زمينـه     بار مجموعه 15سوم و   ي مجموعه
ترتيـب مربـوط بـه     كـه بـه   اند آمده 16تا  13هايي از اين كاربرد در  اند. نمونه بوده» دوربين«

ــده ــده6- 1ي ت از عكــس  توصــيف گوين ــده2- 2ب از عكــس ي  ، گوين ي پ از  ، گوين
  هستند. 7- 4ي الف از عكس  و گوينده 4- 3  عكس
  گاه صندلي به طرف مائه. ) تكيه13(
  ) روي صندلي به ماس.14(
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 ) صندلي پشتش به ماس.15(

  ) صندلي رو به توئه.16(
كاررفتـه درخصـوص صـندلي را بـه      ارجاع مكاني بـه  هاي جزئيات چارچوب 4جدول 

  دهند. به تفكيك مجموعه نشان مي 5تفكيك گوينده و جدول 

  كاررفته درخصوص صندلي به تفكيك گوينده هاي ارجاع به ارچوبهچ .4جدول 

  گوينده
  ارجاع سطح افقي  ارچوبهچ

  جمع  نيمرخ/كنار/بغل/پهلو  چپ  راست  ذاتي  نسبي
  )3( 11  )3( 18  4  )2( 8  )1( 6  الف
  16  31  0  17  14  ب
  )2( 12  )3( 32  )1( 4  )2( 13  15  پ
  )6( 23  )1( 33  0  13  )1( 20  ت
  14  24  3  9  12  ث
  )11( 76  )7( 138  )1( 11  )4( 60  )2( 67  جمع

  كاررفته درخصوص صندلي به تفكيك مجموعه هاي ارجاع به ارچوبهچ .5جدول 

  مجموعه
  ارجاع سطح افقي  ارچوبهچ

  جمع  نيمرخ/كنار/بغل/پهلو  چپ  راست  ذاتي  نسبي
  )2( 19  )1( 25  4  )1( 11  10  اول
  )6( 29  )3( 29  1  )2( 11  )1( 17  دوم
  )2( 13  )2( 43  3  )1( 19  )1( 21  سوم
  )1( 15  )1( 41  )1( 3  19  19  چهارم
  )11( 76  )7( 138  )1( 11  )4( 60  )2( 67  جمع

ندلي، چـارچوب ارجـاع نسـبي حـدود     صـ شود در خصوص  طور كه مشاهده مي همان
رفتـه  كار هـاي بـه   عالوه رابـط  ه است. بهتر از چارچوب ارجاع ذاتي به كار رفت برابر بيش  دو

سه رابـط اصـلي هسـتند؛    » كنار«و » چپ«، »راست«ارچوب نسبي متنوع هستند و هبراي چ
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جـدا و  گونه نيست. درخصوص هر گوينده به صورت  كه براي چارچوب ذاتي اين درحالي
درخصوص هر مجموعه به صورت جـدا هـم تعـداد مـوارد كـاربرد چـارچوب نسـبي از        

ارچوب هي دوم است كه تعداد كاربرد هر دو چ چارچوب ذاتي بيشتر است؛ تنها درمجموعه
ي الف تنهـا يـك بـار از     ي اول گوينده ي آخر هم اينكه در مجموعه با هم برابر است. نكته

ي پ اصالٌ از اين چارچوب استفاده نكـرده اسـت.    و گويندهارچوب ذاتي استفاده كرده هچ
بنابراين درمجموع درخصوص صندلي در سطح افقي كاربرد چـارچوب ارجـاع نسـبي بـه     

  وضوح غالب است.
  

  توپ 2.5
  ارچوب ارجاع نسبيهچ 1.2.5

بار از چارچوب ارجاع نسبي در سـطح افقـي اسـتفاده     168براي چهار مجموعه درمجموع 
مـورد   33هاي تكراري بوده است. از اين تعـداد   مورد براي توصيف 12البته شده است كه 

مورد مربوط به  39ي جفت ب،  مورد مربوط به گوينده 30ي جفت الف،  مربوط به گوينده
ي ث است. در  مورد مربوط به گوينده 22ي ت و  مورد مربوط به گوينده 44ي پ،  گوينده

بــار و در  23ي ســوم  بــار، در مجموعــه 61وم ي د بــار، در مجموعــه 33ي اول  مجموعــه
 بار از آن استفاده شده است. 51ي چهارم  مجموعه

بار به صورت نسبي استفاده شده كه چهار بارش تكراري بوده است. از اين  50» راست«
مـورد   14ي جفـت ب،   مـورد گوينـده   10تعداد، نه مورد مربوط به گوينده ي جفت الف، 

هـايي از    ي ث بـوده اسـت. نمونـه    ي ت و پنج مورد گوينده يندهمورد گو 12ي پ،  گوينده
ي ث از  ترتيب به مربوط به توصيف گوينده اند كه به آمده 19تا  17كاررفته در  هاي به جمله

  هستند. 12- 4ي ث از عكس  و گوينده 1- 3ي پ از عكس  ، گوينده1- 2عكس 
  توپ سمت راستش باالتر از زمينه. سمت راست ما. ]...[) 17(
  ]...[) توپ سمت راست ما و جلوي صندليه. 18(
  سمت راست صندليه. ]...[) توپ 19(
بار به صورت نسبي به كار رفته كه چهار بارش تكراري بوده اسـت. از ايـن    62» چپ«

مـورد   14ب، ي جفـت   مـورد گوينـده   12ي جفت الف،  مورد مربوط به گوينده 13تعداد، 
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هـايي از    ي ث بوده است. نمونـه  ي ت و هفت مورد گوينده مورد گوينده 16ي پ،  گوينده
ي ب از  ترتيب به مربوط به توصيف گوينده اند كه به آمده 23تا  20كاررفته در  هاي به جمله

ي پ از  و گوينده 11- 3ي الف از عكس  ، گوينده5- 2ي پ از عكس  ، گوينده10- 1عكس 
  .هستند 11- 4عكس 

  ي همون سمت چپ يه توپه. باالي صندلي سمت چپه. گوشه ]...[) 20(
 ]...[) توپ سمت چپ ما هست. 21(

  سمت چپ صندليه. ]...[) توپ رو زمين 22(
  ) توپ سمت چپ تصويره.23(
بار به صورت نسبي به كار رفته كه يك مورد آن تكراري بوده اسـت. از ايـن    17» جلو«

ي جفت ب، پنج مورد  ي جفت الف، چهار مورد گوينده به گوينده تعداد، يك مورد مربوط
هـايي از    ي ث بوده است. نمونـه  ي ت و سه مورد گوينده ي پ، چهار مورد گوينده گوينده
ي ت از  ترتيب به مربوط به توصيف گوينده اند كه به آمده 27تا  24كاررفته در  هاي به جمله

ي ث از  و گوينـده  10- 3ي ب از عكس  ينده، گو8- 2ي ب از عكس  ، گوينده11- 1عكس 
  هستند. 7- 4عكس 

  توپ روي زمين جلوي پشتي صندليه. ]...[) 24(
  ) توپ جلوي صندليه، رو زمين.25(
  ) توپ جلوي صندلي رو زمينه.26(
  .]...[) توپ جلوي صندلي 27(
بار به صورت نسبي استفاده شده، كه يك بارش تكراري بوده است. از ايـن   25» پشت«

ي جفت ب، چهار مورد  ي جفت الف، سه مورد گوينده تعداد، چهار مورد مربوط به گوينده
هـايي از    ي ث بـوده اسـت. نمونـه    ي ت و پنج مورد گوينـده  ي پ، نه مورد گوينده گوينده
ي پ از  ترتيب به مربوط به توصيف گوينده اند كه به آمده 30تا  28كاررفته در  هاي به جمله

  هستند. 4- 4ي ب از عكس  و گوينده 7- 2ي ت از عكس  ، گوينده3- 1عكس 
  توپ پشت صندليه. ]...[) 28(
  ) توپ پشت سمت راسته؛ رو زمين.29(
  ) توپ پشت اون دو تا چوباي صندليه.30(
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هفت بار به صورت نسبي استفاد شده كه يك بارش تكراري بوده؛ » وسط/ در مركزيت«
ي پ و يك مـورد   جفت الف، يك مورد گوينده ي پنج مورد از اين تعداد مربوط به گوينده

ترتيب مربوط به  اند كه به آمده 32و  31هايي از اين كاربرد در  ي ث بوده است. نمونه گوينده
  هستند. 3- 4ي الف از عكس  و گوينده 8- 2ي پ از عكس  توصيف گوينده

ـ  ) جلوي صـندلي، درواقـع بـه مـن بيننـده نزديـك      31( ؛ ر، در جلـو منتهـي قـرار داره   ت
  شدن با صندلي. در مركزيت. مماس  بدون
  س. رو زمين وسطه. ) توپ وسط، دقيقاٌ وسط صفه32(
ي جفـت   چهار بار به صورت نسبي استفاده شده كه يك مورد مربوط به گوينـده » كنار«

ي الف از  ي ث بوده است. توصيف گوينده ي پ و دو مورد گوينده الف، يك مورد گوينده
  ت.آمده اس 33در  10- 1عكس 

  ]...[توپ بغل جايي كه تكيه ميديه.  ]...[) 33(
انـد كـه    سه بار به صورت نسبي اسـتفاده شـده  » به سمت بيننده/ به سمت ما/ رو به ما«

ي جفـت ت از   انـد. توصـيف گوينـده    هاي ب، ت و ث بـوده  هاي جفت  مربوط به گوينده
  آمده است. 34در  7- 1عكس 

  سمت ماس، صندلي پشت توپه. ) يه توپه جلوي صندلي؛ يعني توپ به34(
نسـبي را بـه تفكيـك گوينـده و      كاررفتـه بـا چـارچوب    هاي به جزئيات رابط 6جدول 

  دهد. به تفكيك مجموعه نشان مي 7  جدول

  ارچوب ارجاع نسبي سطح افقي درخصوص توپ به تفكيك گويندهههاي چ رابط .6جدول 

  جمع  ارچوب ارجاع افقي نسبيهچ  - 
  به سمت بيننده  كنار  وسط  پشت  جلو  چپ  راست

  جفت

  33  0  1  5  4  1  13  9  الف
  30  1  0  0  3  4  12  10  ب
  39  0  1  1  4  5  14  14  پ
  44  1  2  0  9  4  16  12  ت
  22  1  0  1  5  3  7  5  ث

  168  3  4  7  25  17  62  50  جمع
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  ارچوب ارجاع نسبي سطح افقي درخصوص توپ به تفكيك مجموعهههاي چ رابط .7جدول 

  جمع  افقي نسبيارچوب ارجاع هچ  - 
  به سمت بيننده  كنار  وسط  پشت  جلو  چپ  راست

  مجموعه

  )4( 33  1  3  0  )1( 7  )1( 8  )2( 14  0  اول
  )6( 61  1  1  4  )1( 9  5  )2( 19  )3( 22  دوم
  23  1  0  0  0  3  13  6  سوم
  )2( 51  0  0  )1( 3  9  1  16  )1( 22  چهارم

  )12( 168  3  4  )1( 7  )2( 25  )1( 17  )4( 62  )4( 50  جمع

  ارچوب ارجاع ذاتيهچ 2.2.5
ع ذاتـي در محـور افقـي اسـتفاده     بـار از چـارچوب ارجـا    44در كل براي چهار مجموعـه  

است كه تنها يك موردش تكراري بوده اسـت. از ايـن تعـداد پـنج مـورد مربـوط بـه          شده
مـورد مربـوط بـه     14فـت ب،  ي ج ي جفت الف، پـنج مـورد مربـوط بـه گوينـده      گوينده
ي ث است. در  مورد مربوط به گوينده 19ي ت و  يك مورد مربوط به گوينده پ،  ي گوينده

ي دوم هشت بـار،   ي اول يك بار از اين چارچوب استفاده شده است؛ در مجموعه مجموعه
  بار از آن استفاده شده است. 14ي چهارم  بار و در مجموعه 21ي سوم  در مجموعه

بوده اسـت كـه   » ما«ي  ب مستقيم با زمينهچهار مورد از كل اين تعداد مربوط به چارچو
ي  ي سوم. سه مورد كـاربرد آن توسـط گوينـده     اند و در مجموعه بوده» جلو«همه مربوط به 

ي پ بوده است. كـاربرد چـارچوب مسـتقيم توسـط      جفت ث و يك مورد توسط گوينده
ي ث درخصـوص همـان    و توسـط گوينـده   35در  9- 3ي ب درخصوص عكـس   گوينده

  آمده است. 36عكس در 
  جلوي ماس. ]توپ[) 35(
  .]يعني كنار صندلي[شه جلوي ما  توپ مي ]صندلي رو به سمت چپه و[) 36(
ي الـف،   نـده بار به صورت ذاتي به كار رفته كه سه بـار آن مربـوط بـه گوي    18» پشت«
ي  ي ت و هفـت بـار گوينـده    گوينـده ي پ، يك بار  ي ب، چهار بار گوينده بار گوينده  سه
تـا   37هـايي از ايـن كـاربرد در     كه البته يك موردش تكـراي بـوده اسـت. نمونـه    بوده   ث
ي پ از  ، گوينـده 7- 1ي ب از عكـس   ترتيب مربوط به توصـيف گوينـده   اند كه به آمده  40

  هستند. 2- 4ي پ از عكس  و گوينده 11- 3ي الف از عكس  ، گوينده11- 2عكس 
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  يعني پشت صندليه توپ. ]توپ جلوي صندليه.[) 37(
  ) اين بار توپ پشت صندلي روي زمين.38(
  توپ رو زمين پشتشه. ]...[) 39(
  شه پشتش، طوري كه نمتونه توپو ببينه. )كسي رو صندلي بشينه توپ مي40(
ي جفت الـف،   بار به صورت ذاتي به كار رفته كه دو بار آن مربوط به گوينده 19» جلو«

ي ث بوده است. يك بـار از   بار گوينده 10ي پ و  بار گوينده 5ي جفت ب،  دو بار گوينده
موارد كاربرد ب و سه بار از موارد كاربرد ث چارچوب ذاتي از نوع مسـتقيم بـوده اسـت.    

ي ث  ترتيب مربوط به توصيف گوينده اند كه به آمده 43تا  41مواردي از كاربرد اين الگو در 
  هستند. 8- 4و  12- 3، 10- 2از عكس 

  شه. روت جلو پات مي بهتوپ رو ]...[) اگه بشيني 41(
  ) توپ جلوي صندليه.42(
  ]باالتر از زمينه.[توپ جلوش  ]صندلي رو به سمت راسته و[) 43(
ي جفت  چهار بار به صورت ذاتي استفاده شده است كه همه مربوط به گوينده» راست«

 ي چهارم. توصيف اين گوينـده  ي سوم و دو بار در مجموعه اند؛ دو بار در مجموعه پ بوده
  آمده است. 45در  4- 4و از عكس  44در  10- 3از عكس 

شـه راسـت صـندلي     شه سمت... اگه كسي رو صندلي بشينه مـي  ) توپ درواقع مي44(
  روي زمين.

  شه دست راستش. ) نسبت به خود صندلي اگه كسي رو صندلي بشينه مي45(
 ي جفـت پ در  يك بار به صورت ذاتي استفاده شـده كـه مربـوط بـه گوينـده     » چپ«

  آمده است. 46ي دوم بوده است. اين مورد در  مجموعه
قاعدتاٌ چـون پشـتش   [سمت چپ صندليم هست  ]سمت چپ ما هست و[) توپ 46(
  .]به مائه
ي جفـت ث   دو مربـوط بـه گوينـده   دو بار به صورت ذاتـي اسـتفاده شـده هـر     » كنار«
  آمده است. 47در  10- 3است. توصيف او از عكس   بوده
  كنار صندلي. ]جلوي ماس[) توپ 47(
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ذاتـي را بـه تفكيـك گوينـده و      كاررفتـه بـا چـارچوب    هاي بـه  جزئيات رابط 8جدول 
  دهد. به تفكيك مجموعه نشان مي 9  جدول

  ارچوب ارجاع ذاتي سطح افقي درخصوص توپ به تفكيك گويندهههاي چ رابط .8جدول 

  جمع  ارچوب ارجاع افقي ذاتيهچ  - 
  كنار  پشت  جلو  چپ  راست

  جفت

  5  0  3  2  0  0  الف
  5  0  3  2  0  0  ب
  14  0  4  5  1  4  پ
  1  0  1  0  0  0  ت
  19  2  7  10  0  0  ث

  44  2  18  19  1  4  جمع

  ارچوب ارجاع ذاتي سطح افقي درخصوص توپ به تفكيك مجموعهههاي چ رابط .9جدول 

  جمع  ارچوب ارجاع افقي ذاتيهچ  - 
  كنار  پشت  جلو  چپ  راست

  مجموعه

  1  0  1  0  0  0  اول
  8  0  3  4  1  0  دوم
  21  2  7  10  0  2  سوم
  )1( 14  0  )1( 7  5  0  2  چهارم

  )1( 44  2  )1( 18  19  1  4  جمع

شود كه تعداد موارد كاربرد چـارچوب ارجـاع نسـبي     درخصوص توپ نيز مشاهده مي
حدود چهار برابر تعداد موارد كاربرد چارچوب ارجاع ذاتي است. درخصوص هر گوينـده  

به صورت جدا نيز چـارچوب ارجـاع نسـبي غالـب اسـت.       به صورت جدا و هر مجموعه
ي اول تنها يك بار از چارچوب ارجاع ذاتـي اسـتفاده شـده اسـت و      عالوه، در مجموعه به

ارچوب هي ت نيز دركل تنها يك بار از اين چارچوب ارجاع استفاده كرده است. چ گوينده
مـورد از   16ه است كه در بار همراه با چارچوب ارجاع نسبي استفاده شد 20ذاتي درمجوع 

اين تعداد هم ابتدا چارچوب نسبي استفاده شده بوده است. بنابراين درخصوص تـوپ نيـز   
 چون صندلي در سطح افقي چارچوب ارجاع نسبي به وضوح غالب است. هم
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  نتايج .6
هاي اين پژوهش نشان دادند كه اگرچه در زبان فارسي ارجاع مكـاني در سـطح افقـي     داده

نيســت. هــر پــنج گوينــده در  نــوع نســبي اســت، چــارچوب ذاتــي هــم نــادر  عمــدتاٌ از
انـد؛ امـا درمجمـوع در هـر مجموعـه و       ها استفاده كرده مجموعه از اين چارچوب  هرچهار

  توسط هر گوينده كاربرد چارچوب نسبي غالب بوده است.
 انـد.  بار استفاده شده 120بار و چارچوب ذاتي  306ارچوب ارجاع نسبي درمجموع هچ

بـار   76بار و چارچوب ذاتـي   138درخصوص صندلي، چارچوب ارجاع نسبي درمجموع 
بـار   44بـار و چـارچوب ذاتـي     168اند. درخصوص توپ، چارچوب نسـبي   استفاده شده
اند. بنابراين چه دركل و چه جداگانه درخصوص صندلي و توپ بـه صـورت    استفاده شده

 2.5ارجاع نسبي اسـت كـه حـدود    جداگانه چارچوب ارجاع غالب سطح افقي چارچوب 
هـاي   داد مـوارد كـاربرد چهـارچوب   ي تعـ  برابر چارچوب ذاتي استفاده شده است. خالصه

  آمده است. 10افقي در جدول   سطح

  كاررفته براي سطح افقي درخصوص صندلي و توپ هاي به ارچوبهچ .10جدول 

  جمع  ء موردنظر شي  - 
  توپ  صندلي

ارچوب ارجاع هچ
  سطح افقي

  306  168  138  نسبي
  120  44  76  ذاتي

  426  212  214  جمع

شود موارد كاربرد چارچوب ارجاع ذاتي درخصوص صـندلي   طور كه مشاهده مي همان
تر از موارد مربوط به توپ است. چارچوب ارجـاع ذاتـي درخصـوص صـندلي      بسيار بيش

داشـته اسـت و   براي بيان جهت ايستادن آن استفاده شده است و از اين نظر تنوع محدودي 
ي موارد كاربردش درواقع مربوط به چارچوب ارجاع مستقيم بـوده اسـت كـه در آن     عمده
هـاي   ذكر شده بوده است. اما درخصوص توپ رابـط » تو«يا » ما«ي صريح براي مثال  زمينه

هستند كه تنوع » كنار«و » پشت«، »جلو«، »چپ«، »راست«كاررفته با چارچوب ذاتي شامل  به
بـه صـورت   » جلـو «ند و از مجموع اين موارد نيز تنها چهار مورد از كاربردهـاي  بااليي دار

است كه از نوع ارجاع مستقيم است. بنابراين اهميـت تفكيـك اطالعـات مربـوط بـه        ذاتي
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جـا   بـه سـمت قـرار دارد از ايـن     موقعيت قرار گرفتن يـك شـيء از جهتـي كـه آن شـيء     
  شود. مي  مشخص

كـاربرد درخصـوص صـندلي و تـوپ نسـبتاٌ       درخصوص چارچوب ارجاع نسبي عدد
و » چـپ «، »راسـت «شود كه درخصـوص صـندلي،    نزديك است. در اينجا هم مشاهده مي

اند، اما درخصوص چارچوب نسـبي   به صورت نسبي به كار رفته» بغل/كنار/نيمرخ/پهلوي«
سمت به «و » وسط«، »پشت«، »جلو«ي مذكور،  دسته  باز هم تنوع بيشتر است و عالوه بر سه

  اند. هم به صورت نسبي كاربرد داشته» بيننده
درخصوص نگاشت چارچوب ارجاع نسبي در زبان فارسـي هـم بايـد گفـت بـا نـوع       

را در زبـان فارسـي    الگـوي نگاشـت بازتـابي ارجـاع نسـبي      1رويـيم. شـكل    بازتابي روبه
  ).Shinohara & Matsunaka ،(2010 :297دهد (شينوهارا و ماتسوناكا ( مي  نشان

  
  چارچوب ارجاع نسبي بازتابي .1شكل 

جلوي درخت، ب پشت درخت، پ چپ  2ي  در اين نوع از تبديل، قطب الف مختصه
نظـر، يعنـي    شوند. دستگاه مختصـات روي نقطـه   درخت و ت راست درخت محسوب مي

شده،  پشت معكوس- صورتي كه محور جلو به ، بر زمينه (درخت) فرافكنده شده1ي  مختصه
، گربه جلوي 1راست همان طور كه بوده باقي مانده است. بنابراين در شكل - اما محور چپ

  درخت است و سگ سمت راست آن.
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