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همشکلی مسیرنماها در برخی از زبانهای ایرانی :رویکردی ریزنحو بنیان
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 زهره سادات ناصری
چکیده:
مقالة حاضر به بررسی همشکلی مسيرنماها در سه زبان فارسی ،كردی كرمانشاهی و لری (گويش مينجايی) میپردازد .اين
بررسی براساس رويکرد نوين ريزنحو صورت پذيرفته است .از اين رو در بخش مقدمه به تفصيل به معرفی اين رويکرد و
نيز آثار پيشين پرداخته شدهاست .در بخش دوم ،عالوه بر تحليل مسيرنمايی ،پديدة همشکلی در سه زبان مذكور مورد
بررسی قرار گرفته است .دادههای مربوط به اين زبانها از گويشوران بومی جمعآوری شده است .ضرورت پرداختن به اين
موارد همشکلی نشان میدهد ريزنحو تا چه اندازه پاسخگوی موارد همشکلی در زبانهای ايرانی است و اينکه زبانهای
ايرانی از چه الگوی همشکلی تبعيت میكنند .الگوی همشکلی در زبان فارسی به اين صورت است كه مکاننما ،مسيرنمای
مبدأ و مقصد با تکواژ جداگانهای صورتبندی و مسيرنمای مبدأ و گذر با تکواژی واحد ظاهر میشوند .در اكثر موارد
همشکلی مسيرنمای مبدأ و گذر از نوع ظاهری است ،چون فعل در واژگانی كردن گرة گذر دخيل است .الگوی هم-
شکلی در كردی كرمانشاهی تابع نوع و جايگاه فعل در گروه فعلی است .در مورد افعال واژهبست پذير ،اگر فعلآغازی
باشد ،الگوی همشکلی به صورت «مکاننما = مسيرنمای مقصد ≠ مسيرنمای مبدأ» و اگر فعلپايانی باشد« ،مکاننما =
مسيرنمای مقصد = مسيرنمای مبدأ» است .در مورد افعالی كه واژه بست نمیپذيرند دو الگوی «مکاننما = مسيرنمای مقصد
= مسيرنمای مبدأ» و «مکاننما = مسيرنمای مبدأ ≠ مسيرنمای مقصد» برقرار است .الگوی همشکلی در لری اگر فعلآغازی
باشد ،به صورت «مکاننما = مسيرنمای مقصد ≠ مسيرنمای مبدأ» و اگر فعلپايانی باشد ،به صورت «مکاننما = مسيرنمای
مبدأ ≠ مسيرنمای مقصد» میباشد .اين الگو جزء الگوهايی است كه برای آن تا به حال مصداقی يافت نشده است.
كلیدواژهها :همشکلی مسيرنماها ،ريزنحو ،زبان فارسی ،كردی كرمانشاهی ،لری

 استاد گروه زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
 دانشجوی دكتری زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی

mdabirmoghaddam@gmail.com
naserizohreh@yahoo.com

Copyright©2017, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and
share it with others as long as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال نهم،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،61بهار و تابستان 6931

15

 .1مقدمه
حروف اضافه كلمههايی هستند كه معموالً كلمه يا گروهی را به فعل جمله يا به صفت يا به اسمهای جمع و نظاير آنها
نسبت میدهند و آنها را بدان وابسته میسازند (انوری و احمدی گيوی" .)661 :6931 ،حروف اضافه در اصطالح آندره
مارتينه 6زبانشناس فرانسوی «نقشنما» خوانده میشوند .به نظر مارتينه ،نقشنمای هر تکواژ ،كلمه يا گروهی است كه
برای نشان دادن نقش و رابطة جزئی از جمله با خود جمله يا هستة مركزی آن يعنی محمول يا مسند و يا با هر جزء
ديگری به كار میرود" (مارتينه ،6931،به نقل از صادقی .)556 :6953 ،در اين گفتار حروف اضافهای را مدنظر قرار می-
دهيم كه نقش مکاننمايی و مسيرنمايی را ايفا میكنند.
در بحث مسيرنمايی اولين تمايزی كه به نظر میآيد تمايز بين معنای مکانی و معنای مسيری است .عناصر مکاننما
اطالعاتی را دربارة پيکربندی فيزيکی رابطة بين پيکر و پهنه ارائه میدهند (اسونونيوس.)6 :6113 ،3
ريزنحو 61از جمله نظريههای نوين در نحو و از نتايج برنامة كمينهگرايی است .بر طبق ديدگاه ريزنحو ،نحو ساختارش
را با گرفتن مؤلفههای اتمی و مرتب كردن آن به وسيلة ادغام میسازد .تکواژها بازتاب اين موضوع هستند كه چگونه اين
ساختهای نحوی در واژگان ذخيره میشوند .اين ساختار در واژگان به صورت يک واحد ذخيره میشود ،سپس با
محتوای واجی و معنايی جفت میشود .بر همين اساس ،نحو مستقيماً «شکل» يک تکواژ را مشخص میكند ،يعنی چه
مؤلفههايی دارد و ترتيب آنها به چه شکل است .درنتيجه ،تنها تکواژهايی موجودند كه ساختارشان به وسيلة نحو قابل
اشتقاق باشد .نحو همچنين مسئول تركيب تکواژها با هم برای ساختن "تركيبهای تکواژی" است (پانچوا:6166،66
 .)613يکی از نتايج ريزنحو ،اصل فرامجموعه است كه بر طبق آن ،يک عنصر واژگانی میتواند بيش از يک ساخت
نحوی را بازنمون كند .اين موضوع بيانكننده وجود همشکلی در تکواژهاست .در اين مقاله براساس  1الگوی هم-
شکلی در مسيرنماها كه توسط پانچوا ( )6161ارائه شده است ،الگوی همشکلی در سه زبان فارسی ،كردی كرمانشاهی
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و لری مينجايی 61مورد بررسی قرار میگيرد .بنابراين ،پس از پرداختن به پيشينة پژوهش و چارچوب نظری در همين
بخش ،در بخش تحليل دادهها ابتدا به معرفی طبقهبندی كلی مسيرنمايی و سپس به بررسی موارد همشکلی در سه زبان
فارسی ،كردی كرمانشاهی و لری پرداخته میشود .دادههای مربوط به اين زبانها از گويشوران بومی جمعآوری شده
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 61كردی كرمانشاهی يکی از گويشهای كردی جنوبی است كه در استان كرمانشاه و بخشهايی از استان ايالم رايج است.
 61لری مينجايی به شاخه ای از زبان های مردم لر اطالق می شود كه مردمانی از شمال تا مالير و از جنوب تا شوش دانيال آن را تکلم میكنند .لری مينجايی
حد واسط بين لکی و بختياری و در نگاهی باالتر حد واسطی بين كردی و فارسی است ولی بطور خاص تالقی بختياری و لکی است.
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است ،به اين صورت كه از گويشوران خواسته شده كه جمالت مدنظر در پژوهش را به زبان خود بازگو كنند .اين
جمالت شامل انواع مسيرنمايی است تا مسيرنماها در زبان موردنظر مشخص گردد .برخی جمالت نياز بود تا به
صورت های مختلف از جمله فعل پايانی يا فعل آغازی و يا محاوره و رسمی بازگو شوند ،چون در نوع كاربرد مسيرنما
تفاوت ايجاد میكرد .ضرورت پرداختن به اين موارد همشکلی آزمودن اين مطلب است كه ريزنحو تا چه اندازه
پاسخگوی موارد همشکلی در زبانهای ايرانی است و اينکه زبانهای ايرانی از چه الگوی همشکلی تبعيت میكنند و
برای رفع ابهام از كاربرد تکواژهای همسان در مسيرنمايی اين زبانها چه سازوكارهايی را به كار میبرند.
 .1-1پیشینة پژوهش

از جمله آثاری كه به بررسی مسيرنمايی در زبانهای مختلف براساس رويکرد ريزنحو پرداختهاند میتوان به پانچوا
( ،)6166 ،6161 ،6113رومئو ،)6169( 6اسونونيوس ( 6113و  )6166و ساويو )6169( 6اشاره كرد .در اين آثار از ابعاد
مختلف موضوع حروف اضافة مکانی و مسيرنماها مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است .بيشتر پژوهشگرانی كه دربارة
فارسی مطالعه كرده اند ،عناصر مکانی در زبان فارسی را به دو دسته تقسيم كرده اند .دستة يک كه آن را «حروف اضافة
حقيقی» (سميعيان ،6335 ،كريمی و بريم« ،)6331 ،حروف اضافة ساده يا بسيط» (صادقی ،6953 ،غالمعلیزاده 6931 ،و
ماهوتيان« )6963 ،حروف اضافة اصلی» (مشکوه الدينی )6963 ،يا «حرف اضافة فضايی» (مهدی بيرقدار و درزی)6931 ،
ناميدهاند ،واژههايی هستند كه هيچگاه كسرة اضافه نمیگيرند .دستة دوم كه برخی همچون مهدی بيرقدار و درزی
( )6931آن را عناصر مکاننما ناميدهاند ،برخی همچون سميعيان ( )6335آنها را جزء حروف اضافه دانستهاند و برخی
ديگر همچون كريمی و بريم ( )6331و قمشی ( )6336آنها را در زمرة اسم قرار دادهاند كه به صورت اجباری يا اختياری
میتوانند كسرة اضافه بگيرند.
 .2-1چارچوب نظری

ريزنحو رويکرد جديدی به دستور است كه نتايج پژوهشهای سی ساله در زمينة اصول و پارامترها را تکميل میكند.
شالودة ريزنحو اين است كه همزمان با بزرگ شدن درختهای نحوی ،گرههای پايانی ساختهای نحوی بسيار ريز
میشوند و حتی در مواقعی كوچکتر از تکواژ (بورر 61119 ،؛ رمچاند .)6113 ،5اين موضوع با اين فرضية سنتی در تقابل
تقابل است كه اجزای ساخت نحوی (پايانهها يا گرههای نحوی ) ،واژه و تکواژ هستند .يکی از يافتههای اين نظريه اين
است كه تکواژها و واژهها نمیتوانند از يک پايانه بازنمون شوند؛ در عوض ،يک تکواژ میتواند چندين پايانة نحوی را
پوشش دهد .در اين نظريه واژگان نمیتواند پيش از نحو باشد ،يعنی نحو نمیتواند از واژگان فرافکنده شود .درواقع ،نحو
عناصر واژگانی را با گرد آوردن درختها خلق میكند (استارک.)6113 ،1
ريزنحو برگرفته از نتايج برنامة كمينهگرايی است .در كمينهگرايی ،مؤلفههای نحوی نقش مهمی ايفا میكنند ،آنها
مسئول گزينش مقولهها و مطابقت هستند ،حركتها را به وجود میآورند و نظام محاسباتی نحوی را تنظيم میكنند.
اتمهای سازنده در كمينهگرايی تکواژها هستند نه مؤلفهها؛ مادامیكه مؤلفهها در نظام محاسباتی نقش متمايزی داشته
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باشند ،تکواژها نيز به عنوان پايانهها ،نقش متمايزی دارند .در ريزنحو ،مؤلفهها نه تنها نظام محاسباتی نحوی را تشکيل
میدهند ،بلکه آنها اتمهای سازنده نيز هستند (دكانی .)11: 6113 ،6زمانیكه نحو ،گروههای نحوی را از مؤلفهها
میسازد ،هيچ بستة مؤلفهای در درختها وجود نخواهد داشت و برای همين است كه هر مؤلفه در اين رويکرد به نوبة
خود يک هسته و يک پايانه است .بديهی است كه در اين صورت تکواژها میتوانند بيش از يک مؤلفه را بازنمون كنند و
تکواژهايی كه به صورت چند مؤلفه شناسايی میشوند ،به چندين پايانه بازنمون میشوند .در اين صورت پايانهها
كوچکتر از تکواژ خواهند بود و نيز بسته به اينکه چه تعداد مؤلفه را شناسايی میكنند ،تکواژها پيچيدگی نحوی و نيز
اندازة متفاوت خواهند داشت (همان.)16 :
بر طبق ديدگاه ريزنحو ،نحو ساختارش را با گرفتن مؤلفههای اتمی و مرتب كردن آن به وسيلة ادغام میسازد.
تکواژها نشان میدهند كه چگونه اين ساختهای نحوی در واژگان ذخيره میشوند .اين ساختار در واژگان به صورت
يک واحد ذخيره میشود ،سپس با محتوای واجی و معنايی جفت میشود و در نهايت اين ساختار به صورت زير نمايش
داده میشود (پانچوا:)6166 ،
< محتوای معنايی؛ ساخت نحوی ؛ محتوای واجی > ↔ تکواژ ()6
يکی از كاربردهای نظرية ريزنحو بررسی و تجزية مسيرنمايی است .همانگونه كه ذكر شد ريزنحو برآمده از نتايج
كمينه گرايی است و در اين ميان تجزية مسيرنمايی در ريزنحو نيز از نتايج و پيامدهای تجزية مسيرنمايی در برنامة
كمينهگرايی و رويکرد حاكميت و مرجعگزينی است .در كمينهگرايی ،آيانو )6116( 9به گروه حرفاضافهای اليهای
اشاره میكند .برطبق نظر آيانو ( )61 :6116حروف اضافه دو نوع است ،واژگانی و نقشی كه به ترتيب با  Pو  pنشان داده
میشود .ساختار گروه حرف اضافهای ،اليهای است كه در آن  pنقشی گروه حرف اضافهای را به عنوان متممش می-
گيرد ،همانند اينکه هستة تصريف ( ،)Iگروه فعلی ( )VPرا به عنوان متمشش میپذيرد .گروه حرف اضافهای اليهای
هستة ديگری به نام اسم ( )Nمکانی دارد .برطبق مؤلفهبندی آيانو (همان )66:از گروه حرف اضافهای P= [-N, -V, -
]Fو ] p= [-N, -V, +F؛ به اين ترتيب كه حروف اضافة واژگانی مانند  frontدر انگليسی فاقد مؤلفة فعلی ،اسمی و
نقشی هستند ،اما حروف اضافة نقشی مانند  inدارای مؤلفة نقشی هستند .گروه حرف اضافهای نقشی بر گروه حرف
اضافهای واژگانی مسلط است .در رويکرد ريزنحو از اين نتايج استفاده شده است .حروف اضافة واژگانی در گروه
جزءمحوری جای دارند و حروف اضافة نقشی در دو هستة مکانی و جهتی جای میگيرند .هستة جهتی خود به هستههای
های ديگر از جمله مقصد  ،مبدأ و گذر تقسيم میشوند كه اين هستهها را مسيرنما میناميم .به عنوان مثال در نظر
بگيريد كه نحو مؤلفههای اتمی مکان و جزءمحوری را در ساختار زير با هم تركيب كرده است (پانچوا:)611 :6166 ،
( )6
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گروه مکان

گروه جزء محوری

گروه حرف تعریف

مکان

جزء محوری

واژگانیشدگی در اين رويکرد عملياتی پسانحوی است و يک تکواژ میتواند چندين گره پايانی را در درخت نحوی
واژگانی كند .اينکه كدام گره پايانی را يک تکواژ واژگانی میكند ،به مؤلفة تکواژ بستگی دارد .بازنمايی بيش از يک
گره پايانی به روشهای گوناگون قابل دسترسی است :به وسيلة حركت هسته به طوری كه اتصال چندگانة يک عنصر
واژگانی به چندين پايانه امکانپذير میشود؛ با بازنمون گسترده كه در آن يک عنصر واژگانی تمام ساختار نحوی را
واژگانی میكند ،و يا با بازنمون گروهی كه به عناصر واژگانی اجازه میدهد تا گرههای غيرپايانی را بازنمون كنند .در
نظرية ريزنحو ،واژگانیشدگی تحت حاكميت اصل فرامجموعه صورت میپذيرد .اين اصل حاكی از آن است كه يک
نمود واجی در يک گره درج میشود به شرط آنكه مدخل واژگانیاش دارای سازهای باشد كه با آن گره مطابقت دارد
(پانچوا .)66 :6113 ،
اصل فرامجموعه از جمله اصول مطرح در ريزنحو است .در پانچوا ( )663 :6166برای توضيح اين اصل ،مثالی از زبان
هندی آورده شده است كه در اينجا اين پديده را با مثالی از زبان فارسی شرح میدهيم.
( )9هواپيما از روی دريا پرواز كرد.
الف .هواپيما از روی دريا گذر كرده است.
ب .مبدأ پرواز هواپيما از روی دريا بوده است.
برطبق شم زبانی نگارندگان ،جملة ( )9از جمله جمالت مبهم است و میتوان دو خوانش متمايز (الف) و (ب) را از آن داشت.
نمود نحوی زيرساختی اين دو مسيرنما با هم متفاوت است ،يکی مسيرنمای گذر 6و ديگری مسيرنمای مبدأ را نشان میدهد.
در ( )5مسيرنمای «از» دو ساختار متفاوت را واژگانی میكند :در (الف) خوانش گذر (يعنی كل مسير) و در
(ب) خوانش مبدأ (ي عنی ابتدای مسير) از آن استنباط میشود .نکتة مهم اينجاست كه اين دو ساختار با يکديگر در
رابطة «فرامجموعه -زيرمجموعه» 9هستند .مؤلفه های نحوی سازندة مسيرنمای مبدأ زيرمجموعة مؤلفة نحوی
مسيرنمای گذر هستند.
( )5الف .مسيرنمای گذر (پانچوا)6166 ،

1

spanning
route
3
superset- subset
2
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ب .مسيرنمای مبدأ (همان)

موارد مشابه همشکلی در چارچوب صرف توزيعی با فرض كممشخصبودگی عناصر واژگانی تحت عنوان «اصل
زيرمجموعه» آورده شده است:
( )1اصل زيرمجموعه (هله :)6336 ،6محتوای واجی يک عنصر واژگانی در يک تکواژ ،در گره پايانی درج میشود ،اگر
آن عنصر بر تمام يا زيرمجموعهای از مؤلفههای دستوری پايانه منطبق باشد .اگر عنصر واژگانی دارای مؤلفههايی باشد
كه در تکواژ موجود نباشد ،درج صورت نمیگيرد.
به بيانی رساتر ،اصل زيرمجموعه به اين موضوع اشاره دارد كه يک عنصر واژگانی يک پايانه را در نمودار درختی
واژگانی میكند ،اگر مؤلفههای مشخصشدة آن عنصر زيرمجموعة مؤلفههای ذكرشده در پايانه باشد .البته اين فرض در
نظر گرفته می شود كه يک پايانه شامل بيش از يک مؤلفه است؛ عالوه بر اين ،درج واژگانی تنها محدود به پايانه میشود
(ديدگاه هله) ،درصورتیكه در نظرية ريزنحو ترتيبی اتخاذ شده است كه درج در گرههای گروهی هم صورت پذيرد.
برهمين اساس ،تعريف اصل زيرمجموعه بايد اصالح شود و حوزة درج واژگانی به گرههای گروهی افزايش يابد .مشکل
عمدهای كه باقی میماند اين است كه اصل زيرمجموعه به مؤلفههای موجود در نمودار درختی اين امکان را میدهد تا
بدون تجلی آوايی بمانند .اين موضوع خالف اصل واژگانیشدگی جامع چرخهای است كه عنوان میكند هر مؤلفة
1

subset principle
M. Halle
3
cyclic exhaustive lexicalization
2
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نحوی در نمودار درختی بايد در انتهای هر چرخه تجلی آوايی داشته باشد ،يعنی واژگانی شود (پانچوا.)663 :6166 ،
بنابراين برای توجيه همشکلی در زبانهايی مانند فارسی كه رابطة «زيرمجموعه -فرامجموعه» بين تکواژها (و ساختهای)
نحوی وجود دارد ،با پذيرفتن بازنمون گروهی ،الزم است اصل زيرمجموعه تغيير كند .در اين رابطه استارک ()6113
اصل فرامجموعه را پيشنهاد میكند:
( )1اصل فرامجموعه :يک عنصر واژگانی با يک گره منطبق است ،اگر مدخل واژگانیاش با سازهای شامل همان
گره مشخص شود .بنابراين ،اين انطباق نيازمند آن است كه نمودار درختی ذخيرهشده در يک عنصر واژگانی مشابه يا
بزرگتر از گرهای باشد كه در آن درج شده است.
همانگونه كه در نمودارهای درختی ( )5نشان داده شد ،ساختار مسيرنمای گذر بزرگتر از ساختار مسيرنمای مبدأ است؛
برای همين اين امکان فراهم میشود كه ساختار كوچکتر يعنی مسيرنمای مبدأ واژگانی شود .بر همين اساس ،همشکلی
«گذر = مبدأ» در فارسی به اين خاطر محقق میشود كه اصل فرامجموعه به مدخل واژگانی امکان میدهد تا ساختهای
نحوی را كه مشابه يا كوچکتر از ساختارمورد نظر است ،واژگانی كند.
 .2تحلیل دادهها
در اين بخش ابتدا به طبقهبندی مسيرنما براساس رويکرد ريزنحو میپردازيم و در ادامه پس از بررسی ساختار نحوی سه
مسيرنمای اصلی مبدأ ،مقصد و گذر ،الگوهای همشکلی را در سه زبان فارسی ،كردی كرمانشاهی و لری مينجايی مورد
تحليل قرار میدهيم.
 .1-2طبقهبندی مسیرنماها

طبقهبندی مسيرنماها براساس مشخصههای مختلفی صورت گرفته است كه خالصة آن در جدول ( )6آمده است .اين
جدول برگرفته از تقسيمبندی هشتگانة پانچوا ( )6166اس ت و توصيف و تحليل مسيرنمايی كه در مقالة حاضر صورت
گرفته ،براساس همين تقسيمبندی است .طبق اين جدول ،براساس اينكه مسيرنمايی در جهت خاصی باشد (دور از مبدأ يا
به سوی مقصد) به دو گروه عمدة مسيرنماهای جهتی و غيرجهتی تقسيم میشوند و نيز براساس اينكه پيکره از مکانی به
مکان ديگر انتقال يافته ،مسيرنماها به دو گروه با انتقال و بدون انتقال تقسيم میشوند .مسيرنماهای باانتقال براساس اينکه
مبدأ ،مقصد و يا مسير بين اين دو جزء مسير باشد به زيرگروه غيرمحدود و اگر مبدأ يا مقصد جزء مسير نباشد به زيرگروه
محدود تقسيم میشوند.
همانگونه كه در جدول ( )6آورده شده است ،مسيرنماها براساس دو مشخصة اصلی تقسيمبندی شدهاند .عالئم
مثبت و منفی و نيز  1و  6مربوط به معنی شناسی مسيرنماها است .نقطة  1مبدأ مسير و  6مقصد مسير را مشخص میكند و
مقصود از عالمت مثبت مسيری است كه زمينه در آن است ،مثالً در مسيرنمای همپايانی زمينه در مقصد قرار دارد و در
مسيرنمای همآغازی زمينه در مبدأ است (زوارتز .)6111 ،6اولين مشخصه وجود يا عدم وجود جهت است.

J. Zwarts

1
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جدول  : 6تجزية مسيرنمايی
غیرجهتی

جهتی
مبدأ

مقصد
هم پايانی
غیرمحدود
با انتقال

گذرا

به  /به درون ...

از  /بيرون از ...

----- +++++

+++++ -----

---- ++++ ----

1

1

6

پايانی

خروجی

تا ...

باشروع از ...

---------+

+ -------

6
تقريبی
غیرانتقالی

هم آغازی

6

از كنار ...

6
محدود

بدون انتقال

6

گذر
9

6

1
5

بازگشتی

1

6

1
1

گسترده

1

به سوی ...

دور از ...

درطول ...

_____
1
6

_____
1
6

++++++++++
1

6

براساس اين مشخصه مسيرنماها می توانند جهتی يا غير جهتی باشند كه مسيرنمای جهتی به دو زيرگروه مبدأ و مقصد
تقسيم میشوند .مسيرنمای مبدأ جهتی عکس حالت مسيرنمای مقصد جهتی است .برخالف مسيرنمای مبدأ و مقصد،
مسيرنماهای غيرجهتی (گذر) فاقد جهت حركت هستند .دومين مشخصه كه در جدول ( )6آورده شده ،وجود يا عدم
وجود انتقال است .مسيرهايی كه فاقد انتقال هستند مسيرنماهای غيرانتقالی ناميده میشوند و مسيرنماهای دارای انتقال به
دو دسته انتقالی و محدود تقسيم میشوند .همانگونه كه گفته شد ،مسيرنماهای گذر نوع محدود ندارند چون نقطة آغازی
يا پايانی برای آنها مطرح نيست.
 .2-2ساختار نحوی مسیرنمای مقصد ،مبدأ و گذر
6

3

3

گره گروه مسير و هستة مسير در نمودار درختی اولين بار در آثار كوپمن ( )6111و ون ريمزدايک و هايبرگتز ()6116
( )6116آورده شده است .هستة اين گره بر گره مکان تسلط دارد و شامل مسيرنماهای جهتی میشود .ايدة ساختار ]مسير
]مکان [[ از زبانهايی آورده شده است كه يک مسيرنما به لحاظ ساختواژی شامل يک مکاننماست.
به عنوان مثال در زبان آراواكان 6كه در پرو گفتو گو میشود ،مسيرنماهای مبدأ و مقصد در خود ،مکاننما را هم شامل
میشوند .دادهها از پانچوا ( )66 :6113گرفته شده است:
1

Cofinal
Coinitial
3
transitive
4
Approximative
5
Recessive
6
Prolative
7
H. Koopman
8
H. van Riemsdijk
9
R. Huybregts
2

16

همشکلی مسيرنماها در برخی از زبانهای ايرانی :رويکردی ريزنحو بنيان

در مرحلة بعد براساس زبانهايی كه پانچوا ( )66 :6113در جدول ( )6آورده  ،اين نتيجه به دست میآيد كه مسيرنمای
مبدأ به لحاظ ساختواژی شامل مسيرنمای مقصد است:
جدول :6زبانهايی كه نشانة مبدأ نما (ازی) 6به لحاظ ساختواژی شامل نشانة مقصدنما (تايی) 9است.
كچوا  ،آراواكان

اینگوش ،ناخ

اوچوماتاكو ،اورو-چیپایا

مانسی ،اوگریک

-pi

-ğ

-tá

-t

مسیرنمای مقصد

-man

-ga

-ki

-n

مسیرنمای مبدأ

-man-ta

-ga-ra

-ki-stani

-n-əl

مکان نما

بنابراين میتوان نمودار درختی ( )61را برای نشان دادن اين مطلب كه مسيرنمای مبدأ به لحاظ ساختواژی شامل مسيرنمای
مقصد است ،ترسيم كرد:

1

Arawakan
ablative
3
allative
4
Quechua
5
Ingush Nakh
6
Uchumataqu Uru-Chipaya
7
Mansi Ugric
2

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال نهم،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،61بهار و تابستان 6931

16

پانچوا ( )69 :6113اظهار كرده است كه تاكنون به زبانی برنخورده است كه عکس اين عمل در آن مشاهده شود ،يعنی
مسيرنمای مقصد به لحاظ ساختواژی شامل مسيرنمای مبدأ باشد.
پانچوا (همان) براساس دادههايی از زبان اوار 6و چند زبان ديگر به اين نتيجه دست میيابد كه مسيرنمای گذر به لحاظ
ساختواژی شامل مسيرنمای مبدأ میشود .بنابراين در نمودار درختی گره بااليی گروه مبدأ را به خود اختصاص میدهد.
جدول  :9حالتهای فضايی زبان اوار
مکاننما

مسیرنمای مقصد

مسیرنمای مبدأ

مسیرنمای گذر

بر (باالی)

-da

-d-e

da-ssa

-da-ssa-n

در

-q

-q-e

-q-a

-q-a-n

زیر

’-λ

-λ’-e

-λ’-a

-λ’-a-n

درمیان

-λ

-λ-e

-λ-a

-λ-a-n

در جسمی میانتهی

Ø

-eØ

-ssaØ

-ssa-nØ

تحليل مسيرنمايی مسيرنماهای گذر ،مبدأ و مقصد در ( )66آورده شده است و همانگونه كه در جدول ( )9مشاهده می-
شود مسيرنمای مقصد سادهترين ساختواژه را دارد.

پانچوا معتقد است اين ساختارها همگانی هستند .بنابراين در تمام زبانها مسيرنمای مبدأ در گره باالی مسيرنمای مقصد
قرار میگيرد ،حتی در زبانهايی كه اين موضوع به لحاظ ساختواژی روشن نيست .همين امر درمورد مسيرنمای گذر
صدق میكند (همان).
 .3-2همشکلی مسیرنماها
اسپنسر )6336( 6همشکلی را عدم توانايی يک عنصر در ساختن تمايز صرفی-نحوی میداند .بائرمن 9و ديگران (:6111
 )6همشکلی را فصل مشترک صرف و نحو میدانند و در جای ديگر (همان )6 :همشکلی را عدم تطابق بين صرف و

1

Avar
A. Spencer
3
M. Baerman
4
interface
5
mismatch
2
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نحو عنوان كردهاند .اما لوراگی )11 :6119( 6بر اين باور است كه اخيراً كاربرد كلمة همشکلی به همپوشانی درزمانی در
نقشهای معنايی و نيز به چندمعنايی حالتها و حروف اضافه گسترش يافته است .پانچوا ( )663 :6166همشکلی را بر
دو نوع واقعی و ظاهری تقسيم میكند .به باور وی ،همشکلی ظاهری به موردی اطالق میشود كه يک عنصر واژگانی
ساختار يکسانی را در نحو برای بيان مسيرنما ،واژگانی میكند و گره(های) واژگانی نشده توسط ساير عناصر واژگانیِ
پشتيبان بازنمون میشود .به نظر میرسد كه دو (يا چند) خوانش وجود داشته باشد ،اما اين ابهام حقيقی نيست چون
حداقل يکی از خوانشها به كمک يکی از عناصر پشتيبان بيان میشود ،به بيان روشنتر همشکلی ظاهری زمانی است كه
يک عنصر واژگانی همواره يک ساختار نحوی را واژگانی كند ،ابهام وقتی رخ میدهد كه اين ساختار نحوی عضوی از
يک ساختار بزرگتر باشد كه در آن هستههايی كه با آن عنصر واژگانی نمیشوند با عنصر ديگری واژگانی شوند .در
مقابل همشکلی واقعی زمانی است كه يک تکواژ دو ساختار متمايز را تحت رابطة فرامجموعه -فرومجموعه واژگانی
كند؛ به عبارت ديگر ،در همشکلی واقعی يک عنصر واژگانی دو يا چند ساختار نحوی متمايز را بازنمون میكند
يکی از نتايج مهم اصل فرامجموعه در نظرية ريزنحو ،اين است كه يک عنصر واژگانی میتواند بيش از يک ساخت
نحوی را بازنمون كند .اين به آن خاطر است كه اين عنصر واژگانی قادر است ساخت نحوی موردنظر و نيز تمام
شاخههای زيرين را بازنمون كند .اين موضوع در تجزية مسيرنمايی گذر مصداق دارد .نشانة مسيرنمای گذر كه دارای
مشخصههای < گذر ،مبدأ ،مقصد ،مکان > می باشد بايد بتواند عالوه بر مسيرنمای گذر ،مسيرنمای مبدأ ،مقصد و مکان
را نيز بازنمون كند .در زير مثالی از زبان هندی آورده شده است كه نشانة مسيرنمای گذر ،تنها مسيرنمای گذر را بيان
نمیكند .در اين مثال بين خوانش گذر و مبدأ بودن مسيرنما ابهام وجود دارد (پانچوا:)61 :6113 ،
(12) bacca kaar-ke saamne-see calaa.
child car- GEN1 front-ABL walk
’(i) ‘The child walked from in front of the car
’(ii) ‘The child walked via in front of the car

اين ابهام را به سادگی میتوان به وسيلة تحليل مسيرنمايی و واژگانیسازی براساس اصل فرامجموعه پاسخ داد .در زبان
هندی تکواژ  –seeدارای مشخصههای <گذر ،مبدأ ،مقصد ،مکان> است ،بنابراين میتواند هم كل مسيرنمای گذر را و
هم مسيرنمای مبدأ را بازنمون كند .به اين نوع همشکلی ،همشکلی واقعی گفته میشود .اين نظام پيشبينی میكند كه در
زبانهای دنيا همشکلی و تلفيق هستههای مجاور میتواند وجود داشته باشد ،به عنوان مثال در نمودار ( ،)66همشکلی
هسته های گذر و مبدأ و يا مبدأ و مقصد كه در مجاورت يکديگر قرار دارند ،پديدهای است كه در چندين زبان دنيا ديده
میشود (همان) .در زبان گرجی همشکلی مکاننما = مسيرنمای مقصد وجود دارد (كرسلز .) 6113 ،1به اين معنا كه
مکاننما و مسيرنمای مقصد با تکواژ يکسانی واژگانی میشوند.

1

S. Luraghi
diachronic overlap
3
polysemy
4
supporting
5
Genetive
2

حالت اضافه

D. Creissels

6
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جدول  :5مکاننما ،مسيرنمای مقصد و مبدأ در زبان گرجی

مکاننما

-ši

-tan

مسيرنمای مقصد
مسيرنمای مبدأ

-dan

-gan

همشکلی واقعی زمانی در مورد گرجی رخ میدهد كه وندهای  –šiو  –tanدر بافتی يکسان با فعلی يکسان همراه شوند،
مانند مثال هندی .اما اگر اين دو وند نتوانند هم ساختار مکانی و هم مقصدی را بازنمون كنند ،ديگر همشکلی در مورد آنها
صادق نخواهد بود .براساس دادههايی از وگت ،6366( 6به نقل از پانچوا )663 :6166 ،اين موضوع را بررسی میكنيم:
«من در شهر زندگی میكنم»

13. a. kalak-ši vexovrob
زندگی میكنم مکاننما-شهر

«من به شهر رفتم»

b. kalak-ši midavar
رفتم مقصدنما-شهر

«من در مکان دوستم بودم»

14. a. čems megobar-tan vig’avi
بودم مکاننما-دوست من

«من به مکان دوستم رفتهام»

b. čems megobar-tan mivedi
رفتهام مقصدنما-دوست من

از دادههای گرجی اينگونه استنباط میشود كه تعبير مکاننما از  –šiو  –tanزمانی محقق میشود كه فعل جمله
ايستايی باشد ،مثل «زندگی كردن» و «بودن» ،و تعبير مقصدنما زمانی برداشت میشود كه فعل جمله حركتی باشد ،مثل
«رفتن» .بنابراين در اين مورد همشکلی واقعی رخ نداده است ،خوانش مقصدنما در مثالهای  bدر نتيجة تأثير فعل حركتی
«رفتن» در واژگانی كردن هستة مقصدنماست.
در ادامه به بررسی الگوهای همشکلی مسيرنماها در سه زبان فارسی ،كردی كرمانشاهی و لری میپردازيم.
 .1-3-2همشکلی در فارسی
زبان فارسی نيز يک حرف اضافة ابهامبرانگيز دارد و آن «از» است« .از» به عنوان مسيرنمای گذر هنگامی به كار میرود
كه فعل جمله «گذشتن» يا «ردشدن» باشد.
( )61الف .بچه از باغ گذشت.
ب .بچه از پل رد شد( .ماهوتيان)611 :6336 ،
بقية افعال در تركيب با حرف اضافة «از» تنها تعبير مبدأ بودن را میرسانند:
( )61بچه از باغ دويد( .همان)
مورد زبان فارسی با مورد زبان هندی كامالً متفاوت است .حرف اضافة «از» در فارسی بين مسيرنمای مبدأ و گذر ابهام
ايجاد نمیكند .درواقع «از» مسيرنمای مبدأ است و تنها در تركيب با دو فعل معنای مسيرنمای گذر از آن استنباط میشود.
H. Vogt

1
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بنابراين میتوان گفت دو فعل «گذشتن» و «ردشدن» بخشی از ساخت نحوی مسيرنمايی را واژگانی میكنند .به عبارت
ديگر« ،گذشتن» و «ردشدن» نه تنها بخش فعلی را بلکه هستة گذر را نيز واژگانی میكنند و «از» نيز درواقع گروه مبدأ را
واژگانی میكند (پانچوا.)65 :6113 ،
()66

اين تحليل نشان میدهد كه افعال فارسی كه متعلق به افعال گذر نيستند ،نمیتوانند با حرف اضافة «از» گذر را تداعی
كنند .دليل آن را میتوان در اصل واژگانی كردن جامع جستجو كرد كه در اين ساختار هستة گذر نمیتواند واژگانی
شود .اين موضوع در نمودار ( )61كه دربارة فعل «دويدن» است نشان داده شده است .از آنجا كه اين فعل مشخصه
<گذر> را در خود ندارد ،بنابراين از اين نمودار نمیتوان خوانش گذر داشت:
()63

ساخت زيرين هستة گذر ،يعنی گروه مبدأ ،با حرف اضافة مبدأنمای «از» واژگانی میشود .بنابراين در اينجا مثالی از
فعلی آورده شد كه يک هسته را در ساخت نحوی واژگانی میكند كه در زبانهای ديگر با حرف اضافة فضايی  ،مثل
 throughدر زبان انگليسی ،واژگانی میشود (پانچوا .)61 :6113 ،به نظر میرسد كه در زبان فارسی «از» مسيرنمای گذر
1

route verbs
exhaustive lexicalization principle
3
spatial adpositions
2
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و مبدأ را با هم تلفيق می كند ،اما در واقعيت اين حرف اضافه تنها ساختار مبدأ را بازنمون میكند .به اين نوع همشکلی،
همشکلی ظاهری گفته میشود (نمودارهای  66و  .)63به اعتقاد پانچوا ( )6161موارد همشکلی كه بالقوه میتواند وجود
داشته باشد به شرح ( )63است كه دو مورد آخر در زبانی يافت نشده است:
( )63الف .مکاننما = مسيرنمای مقصد = مسيرنمای مبدأ ب .مکاننما = مسيرنمای مقصد ≠ مسيرنمای مبدأ
ج .مکاننما ≠ مسيرنمای مقصد ≠ مسيرنمای مبدأ

د .مکاننما = مسيرنمای مبدأ ≠ مسيرنمای مقصد

ه .مکاننما ≠ مسيرنمای مقصد = مسيرنمای مبدأ
زبان فارسی در الگوی همشکلی از الگوی سوم تبعيت میكند ،يعنی مکاننما ،مسيرنمای مقصد و مسيرنمای مبدأ هر
يک با تکواژ جداگانهای واژگانی میشود :مکاننما با «در» ،مسيرنمای مقصد با «به» و مسيرنمای مبدأ با «از» .همانگونه كه
ذكر شد تنها مورد همشکلی بين مسيرنمای مبدأ و گذر است .موارد همشکلی در هندی ،فارسی و انگليسی در نمودارهای
( )61نشان داده شده است (پانچوا:)611 :6166 ،
( )61الف .همشکلی واقعی در هندی

ب .همشکلی ظاهری در فارسی:

ج .انگليسی بدون همشکلی

 .2-3-2همشکلی در كردی كرمانشاهی
در اين بخش به بررسی همشکلی مسيرنماها در زبان كردی كرمانشاهی پرداخته میشود .يکی از موارد همشکلی در اين
زبان همانند زبان فارسی همشکلی بين مسيرنمای گذر و مبدأ است كه در اكثر موارد از نوع همشکلی ظاهری است و
میتوان از بافت به مفهوم مسيرنما پی برد:
spurious/ fake syncretism

1
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dokān rad bü.

«علی از مغازه رد شد»

شد

رد

wa

دكان مسيرنمای گذر

madrasa čün

«آنها از مدرسه رفتند»

(21) Ali

رفتند مدرسه

wa

علی

(22) awāna

مسيرنمای مبدأ آنها

تا بدينجا در بررسی اين زبان مسيرنمای گذر و مسيرنمای مبدأ با يک تکواژ واژگانی میشود ،بنابراين همشکلی بين
مسيرنمای گذر و مبدأ وجود دارد.
در بررسی جمالت و بافت های مختلف از اين زبان ،مشخص شد كه در مورد معدودی از افعال ايستايی مانند «ماندن» ،به
عنوان فعل واژهبست پذير ،اگر در گروه فعلی فعل در جايگاه آغازين باشد ،مکاننما به صورت واژهبست  –aبه فعل
متصل میشود (مثال  )69و اگر فعل در جايگاه پايانی باشد ،مکاننما به صورت  waيا  laنمود میيابد( 6مثال  .)65در
مورد افعالی كه واژه بست نمیپذيرند (يعنی در اكثر موارد) ،فعل چه پايانی باشد و چه آغازی ،مکاننما به صورت  waيا
 laظاهر میشود (.6)61
(23) Maryam man=a madrasa

«مريم در مدرسه ماند»

مدرسه مکاننما=ماند مريم
madrasa man

«مريم در مدرسه ماند»

ماند مدرسه

wa/la
مکاننما

wa/la madrasa dars xwanēd

«مريم در مدرسه درس میخواند»

میخواند درس
wa/la madrasa
مدرسه مکاننما

مدرسه

(24) Maryam
مريم
(25) a. Maryam

مکاننما

dars xwanēd
میخواند درس

مريم

b. Maryam
مريم

در مورد معدودی از افعال مانند «آمدن» و «رفتن» ،به عنوان فعل حركتی واژه بست پذير ،اگر گروه فعلی فعل پايانی
باشد ،آنگاه مسيرنمای مقصد با تکواژ  waواژگانی میشود (مثال  )61و زمانی كه فعل آغازی باشد ،به صورت واژه
بست  –aظاهر میشود (مثال  .)66در مورد افعالی كه واژه بست نمیپذيرند ،چه فعل پايانی باشد و چه آغازی ،تکواژ
 waمسئول واژگانی كردن هستة مقصد است (مثال .9)63
«علی به مغازه رفت»

dokkān čü4
رفت

«آنها به مدرسه آمدند»

مغازه

madrasa hāten
آمدند

9نمونههای بيشتر در پيوست  6آمده است.
 5البته اين ساختار كاربرد كمی دارد و به جای آن از ساختار  Ali čü dokkanاستفاده میشود.

مسيرنمای مقصد علی
wa

مدرسه مسيرنمای مقصد

6بنا به نظر گويشور اهل كرمانشاه  laكاربرد بيشتری دارد و بنا به گويشور اهل سنقر  waكاربرد بيشتری دارد.
 6بقيه مثالها در اين مورد در پيوست  6آمده است.

wa

(26) a. Ali
b. awāna
آنها
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čün=a

madrasa

«آنها به مدرسه رفتند»

مدرسه

مسيرنمای مقصد=رفتند

madrasa

«آنها به مدرسه آمدند»

hāten=a

مدرسه مسيرنمای مقصد=آمدند

(27) a. awāna
آنها
b. awāna
آنها

در مورد مسيرنمای مبدأ ،در مورد تمامی افعال حركتی ،فعل چه در وضعيت آغازی باشد و چه پايانی ،تکواژ  waيا
 laهستة مبدأ را واژگانی میكند( 6مثال .6)63
madrasa čün

«آنها از مدرسه رفتند»

رفتند

مدرسه

(28) a. awāna

wa/la
مسيرنمای مبدأ

wa/la
madrasa
مسيرنمای مبدأ
مدرسه

آنها
čün
رفتند

b. awāna
آنها

در گروه فعلی كه فعل پايانی است مسيرنمای مبدأ و مکاننما با تکواژی همسان واژگانی میشوند ،اما دليل اينكه اين
همشکلی ظاهری است و ابهامی در درک جمله به وجود نمیآيد اين است كه نوع فعل (حركتی يا ايستايی) در واژگانی
كردن مسيرنما يا مکاننما دخيل است .از طرفی جايگاه فعل هم در مورد افعال واژهبست پذير مهم است چون مکاننما در
صورت فعل آغازی بودن به گونهای ديگر واژگانی شود و اينکه در مسيرنمای مقصد و مبدأ فعل میتواند حركتی و از
يک نوع باشد.
به نظر نگارندگان براساس اينکه فعلِ واژهبست پذير در گروه فعلی در جايگاه آغازين (فعل آغازی) و يا در جايگاه
پايانی باشد (فعل پايانی) ،دو الگوی متفاوت برای همشکلی میتوان درنظر گرفت كه در ( )63آورده شده است:
( )63الف .وضعيت فعل پايانی:
ب .وضعيت فعل آغازی:

مکاننما = مسيرنمای مبدأ = مسيرنمای مقصد
مکاننما = مسيرنمای مقصد ≠ مسيرنمای مبدأ

وضعيت ( 63الف) زمانی رخ میدهد كه فعل واژهب ست پذير در جايگاه پايانی گروه فعلی باشد ،در آن صورت هر سه
هستة مکاننما ،مسيرنمای مقصد و مبدأ با تکواژ  waواژگانی ميشوند (با اين تفاوت كه مکاننما و مسيرنمای مبدأ با
تکواژ  laنيز واژگانی میشوند) .حالت (63ب) زمانی است كه فعل واژه بست پذير درجايگاه آغازی گروه فعلی باشد
كه در آن صورت مکاننما و مسيرنمای مقصد با واژه بست  –aوازگانی میشوند و مسيرنمای مبدأ با تکواز  wa/ laنشان
داده میشود .الگوهای موجود در ( )63از جمله الگوهای همشکلی متداول و ممکن در زبانها هستند.
در مورد افعالی كه واژهبست نمیپذيرند نيز دو الگوی همشکلی وجود دارد كه در ( )91آورده شده است:
( )91الف .مکاننما = مسيرنمای مبدأ = مسيرنمای مقصد
ب .مکاننما = مسيرنمای مبدأ ≠ مسيرنمای مقصد
مورد ( 91الف) برای وضعيتی در نظر گرفته میشود كه هر سه هسته توسط  waواژگانی میشوند .اين الگو براساس
فهرست مطرح شده در ( )63جزء الگوهای متداول در زبانهاست .الگوی ( 91ب) برای حالتی درنظر گرفته میشود كه
 6بنا به گفتة گويشوران ،هيچ تفاوت معنايی بين  laو  waدر مفهوم مسيرنمای مبدأ نيست و هر دو در اين زبان كاربرد دارد.
 6نمونههای ديگر در پيوست  9آمده است.
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مکاننما و مسيرنمای مبدأ میتوانند با دو تکواژ  waو  laواژگانی شوند ،اما مسيرنمای مقصد تنها با تکواژ  waواژگانی
میشود كه برطبق فهرست ( )63جزء الگوهايی است كه تا به حال مصداقی برای آن يافت نشده است.
در ترسيم نمودارها براساس ريزنحو ،در بعضی از نمودارها حركت فعل اجباری است و نيز بعضی گرههای غيرپايانی
میتوانند با بيش از يک پايانه واژگانی شوند .با فرض اينكه جايگاه اصلی فعل باالی گره مسيرنماها قرار دارد اين
نمودارها برای مثالهای  66 ،65 ،69و  63پيشنهاد میشود.
́( )69گره مکان همزمان توسط دو تکواژ  –aو  manواژگانی میشود.

́( )65فعل ابتدا گره مکان را واژگانی میكند و سپس به جايگاه پايانی حركت میكند.

́()66

́()63
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 .3-3-2همشکلی در لری

در زبان لری همشکلی در مسيرنمای مبدأ و گذر همانند فارسی برقرار است و در پارهای موارد هم همانطور كه دربارة
كردی كرمانشاهی و فارسی هم ذكر شد .همشکلی از نوع واقعی و غيرظاهری است 6و هر دو با تکواژ  deواژگانی
میشود .همشکلی ديگری كه در اين زبان وجود دارد ،همشکلی بين مکاننما و مسيرنمای مبدأ است.
«علی در خانه ماند»

de hona mān

(30) Ali

ماند خانه مکاننما علی

́()91

در نمودار ́( )91فعل ايستايی عالوه بر واژگانی كردن گره فعل ،گره مکان را نيز واژگانی میكند و پس از آن تحت
حركت اجباری قرار میگيرد و به جايگاه پايانی میرود.
«او از خانه رفت»

hona rat

de

رفت خانه مسيرنمای مبدأ

(31) ou
او

́()96

در نمودار ́( )96جايگاه فعل تأثيری در تکواژ مبدأ ندارد.
 6همشکلی مسيرنمای مبدأ و گذر در تمام زبان های ايرانی مورد بررسی در رساله مشاهده شده است ،از جمله فارسی ،كردی كرمانشاهی ،لری ،بلوچی،
گيلکی ،مازنی و پشتو.
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در مورد جمالتی كه دارای مکاننما هستند ،اگر گروه فعلی فعل آغازی باشد ،مکان نما حذف میشود:
(32) Ali mān hona

«علی در خانه ماند»

خانه ماند علی
كه در اين صورت فعل ايستايی وظيفة واژگانی كردن گرة مکان را برعهده دارد.
́()96

همشکلی مکان نما و مسيرنمای مبدأ در موقعيت فعل پايانی از نوع ظاهری است و هيچگاه ابهامی ايجاد نمیكند .دليل
آن هم اين است كه در مورد مکان نما ،فعل همواره از نوع ايستايی است و خود فعل به نوعی در واژگانی كردن مکاننما
دخيل است ،اما فعل مسيرنمای مبدأ همواره از نوع حركتی است ،يعنی القاكنندة حركت از مکانی به مکان ديگر است .از
طرفی اگر گروه فعلی فعل آغازی باشد ،مکاننما محذوف است ولی مسيرنمای مبدأ هرگز در چنين شرايطی حذف نمی-
شود .مسيرنمای مقصد در اين زبان با تکواژ  veنشان داده میشود:
«من به خانه رفتم»

hona ratem
رفتم

ve

خانه مسيرنمای مقصد

(33) me
من

́()99

اگر در جملة دارای مسيرنمای مقصد ،گروه فعلی فعل آغازی باشد ،در آن صورت همانند مکاننما حذف میشود و
وظيفة واژگانی كردن گره مقصد را فعل به عهده میگيرد:
«من به خانه رفتم»

(34) me ratem hona
خانه رفتم من

́()95
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همشکلی مکان نما و مسيرنمای مقصد در حالت فعل آغازی از نوع ظاهری است زيرا در مورد مکاننما فعل همواره از
نوع ايستايی است و خود فعل در واژگانی كردن گره مکان دخيل است و در مورد مسيرنمای مقصد فعل همواره به
صورت حركتی است.
براساس مشاهدات صورت گرفته در اين زبان الگوی همشکلی مسيرنماها در اين زبان وابسته به جايگاه فعل در گروه
فعلی است :اگر فعل در جايگاه پايانی باشد مکاننما و مسيرنمای مبدأ با تکواژ  deو مسيرنمای مقصد با تکواژ ve
واژگانی میشوند .اگر فعل در جايگاه آغازی باشد ،مکاننما و مسيرنمای مقصد با تکواژ  Øو مسيرنمای مبدأ با تکواژ
 deواژگانی میشوند .در آن صورت الگوی همشکلی در اين زبان به دو صورت است:
( )91الف .وضعيت فعل پايانی:

مکاننما = مسيرنمای مبدأ≠ مسيرنمای مقصد

ب .وضعيت فعل آغازی:

مکاننما = مسيرنمای مقصد ≠ مسيرنمای مبدأ

اگر چنانچه از تکواژ صفر ( )Øيعنی حالتی كه مسيرنمای مقصد يا مکاننما محذوف است ،صرف نظر كنيم .آنگاه
الگوی همشکلی به صورت "مکاننما = مسيرنمای مبدأ ≠ مسيرنمای مقصد" است ،چون مکاننما و مسيرنمای مبدأ با
تکواژ  deواژگانی میشوند و مسيرنمای مقصد با تکواژ  veنشان داده میشود .اين الگو براساس الگوهای همشکلی در
( )63جزء الگوهايی است كه به باور پانجوا ( )6161غيرممکن و تا به حال مصداقی برای آن يافت نشده است.
 .3نتیجهگیری
در اين مقاله به بررسی موارد هم شکلی مسيرنماها در سه زبان فارسی ،كردی كرمانشاهی و لری براساس رويکرد ريزنحو
پرداختيم .همانگونه كه مشاهده شد الگوی همشکلی در زبان فارسی به اين صورت است كه تنها مسيرنمای مبدأ و گذر
با يک تکواژ يکسان واژگانی میشوند و با تکواژهای مسيرنمای مقصد و نيز مکاننما متفاوت است .اما در اكثر موارد اين
همشکلی از نوع ظاهری است و ابهامی در درک جمالت به وجود نمیآيد ،علت آن هم اين است كه خود فعل در جملة
دارای مسيرنمای گذر در واژگانی كردن گره گذر دخيل است .الگوی همشکلی در كردی كرمانشاهی تابع نوع و
جايگاه فعل در گروه فعلی است .در مورد افعال واژهبست پذير ،اگر گروه فعلی فعل آغازی باشد مکاننما و مسيرنمای
مقصد با واژه بست  –aو مسيرنمای مبدأ با تکواژ  waواژگانی میشود و اگر فعل پايانی باشد مکاننما ،مسيرنمای مقصد
و مبدأ با تکواژ  waنشان داده میشود .در مورد افعالی كه واژه بست نمیپذيرند ،دو حالت به وجود میآيد .وضعيت اول
اينكه چون هر سه هسته میتوانند با تکواژ  waواژگانی شوند پس الگوی همشکلی «مکاننما = مسيرنمای مقصد =
مسيرنمای مبدأ» برقرار است و حالت دوم زمانی است كه اين موضوع در نظر گرفته شود كه مکاننما و مسيرنمای مبدأ
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میتوانند با دو تکواژ  waو  laواژگانی شوند ،اما مسيرنمای مقصد تنها میتواند با تکواژ  waواژگانی شود كه برطبق
فهرست ( )63جزء الگوهايی است كه تا به حال مصداقی برای آن يافت نشده است .الگوی همشکلی در لری به اين
صورت است كه اگر فعل در جايگاه آغازی باشد مکاننما و مسيرنمای مقصد با  Øصورتبندی و مسيرنمای مبدأ با
تکواژ  deواژگانی میشود و اگر فعل در جايگاه پايانی باشد مکاننما و مسيرنمای مبدأ با تکواژ  deو مسيرنمای مقصد
با  veواژگانی میشود .الگوی همشکلی در حالت فعل پايانی در زبان لری جزء الگوهايی است كه برای آن تا به حال
مصداقی يافت نشده است .علت كمياب بودن اين الگو در زبانهای دنيا را بايد در تحليل مسيرنمايی براساس رويکرد
ريزنحو جستجو كرد .در اين تحليل ،گره مکاننما در درون گره مسيرنمای مقصد و مسيرنمای مقصد در درون مسيرنمای
مبدأ و مسيرنمای مبدأ در درون مسيرنمای گذر جای گرفته است .اينكه مسيرنمای مقصد و مکاننما با تکواژ يکسان
واژگانی شوند امری كامالً قابل پيشبينی است .در زبان فارسی هم مشاهده شد كه مسيرنمای گذر ،مسيرنمای مبدأ را در
مواردی واژگانی میكند كه باز برطبق سلسلهمراتب مسيرنمايی امری قابل پيشبينی است .اما الگوی همشکلی در حالت
فعل پايانی زبانهای كردی كرمانشاهی و لری امری نادر است ،چون گره مسيرنمای مقصد كه بين گره مسيرنمای مبدأ و
مکاننما واقع است با تکواژی جداگانه واژگانی میشود و مسيرنمای مبدأ و مکاننما با تکواژی همسان واژگانی میشود،
و اين امر قابل پيشبينی نيست.
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پیوست
 .6دادههای مربوط به مکاننما در كردی كرمانشاهی:
1. a. Mina wa/la jalasa hozoor dered

«مينا در جلسه حضور دارد»

دارد

در مينا

حضور جلسه

2. Ali wa/la resturān qazā xwārd

«علی در رستوران غذا خورد»

خورد غذا رستوران

علی

در

3. Ali hā (wa) madrasa

«علی مدرسه است»

در است علی

مدرسه

4. Awa wa/la jangal büi

«در جنگل بود»

بود جنگل

در

او

 .6دادههای مربوط به مسيرنماهای مقصد در كردی كرمانشاهی:
1. a. Ali resi=a terān

«علی به تهران رسيد»

تهران به=رسيد علی
b. Ali wa terān resi
رسيد تهران به علی
2. Awa wa jangal nazik büi

«به جنگل نزديک شد»»

شد نزديک جنگل به او

 .9دادههای مربوط به مسيرنمای مبدأ در كردی كرمانشاهی:
«آنها از مدرسه آمدند»

1. Awāna hāten wa/la madrasa
از

مدرسه

آمدند آنها

2. Ali resi wa/la terān

«علی از تهران رسيد»

رسيد

از رسيد علی

 .5دادههای مربوط به مسيرنمای مقصد در لری:
«آنها به مدرسه آمدند»

1. veno ve madrasa omān. / veno oman madrasa.
آمدند مدرسه

«علی به تهران رسيد»

به آنها

2. Ali ve teroo rases. / Ali rases teroo.
رسيد تهران به علی

«علی به جنگل نزديک شد»

3. Ali ve jangal nazik bi.
شد نزديک جنگل به علی

«علی به مغازه وارد شد»

4. Ali rat de min dekkoo. / Ali min dekkoo rat.
مغازه

ميان در رفت علی

 .1دادههای مربوط به مکاننما در لری:
«او در جلسه حضور دارد»

1. Ou de jalasa hisā. / ou hisā de jalasa.
است جلسه در او
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«علی در رستوران غذا خورد»

2. Ali de resturan noo hard.
خورد غذا رستوران در علی

«علی در مدرسه است»

3. Ali hā de madrasa
مدرسه

در است علی

4. Ali de jangal bi

«علی در جنگل بود»

بود جنگل در علی

 .1دادههای مربوط به مسيرنمای مبدأ در لری:
«آنها از مدرسه آمدند»

1. veno omān de madrasa. / veno de madrasa omān.
مدرسه

«علی از تهران رسيد»

در آمدند آنها

2. Ali rases de teroo. / Ali de teroo rases.
تهران در رسيد علی

