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چکیده
در ردهشناس ی س ن ی ،زب ا ه ا ب ا اس ار تص اییی ص یفاتص اییی ب ود

طبقهبندی میشوند اما نهتنها با این اسار نمیتوا ماز دقفقی بفن زبا ه ا

قائل شد بلکه در الگوهای تصاییی نفز یکدس ی مشاهده نمیشود .با طاح

میهوم «گونة م عارف تصایف» م یت وا تع اریف مشصص ی ب اای تعف فن
محدصدة صاف تصاییی ص یفاتصاییی ارائه کاد اما تعففن معفاره ایی ک ه

ابعاد مص لف گونة م عارف را مشصص میکنند ،م یتوان د ب ه تش صفص ص

تعایف مواردی بفانجام د ک ه از ای ن گون ة م ع ارف ص اس اندارد تصی ی

کادهاند ص نوعی گونة یفام عارف به شمار میرصند .در این پژصهش سعی
با آ است ک ه الگ وی تص ایف در ص فگگا تص اییی ب اای ی و صا ة

صاحد ،همچنفن باای صا هه ای م ی اص در ی و طبق ة تص اییی بارس ی
1
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گادد؛ با اسار معفارهای میاح در ها الگوی تصایف ،موارد انحااف از

گونة م عارف دس هبندی شوند ص نهای اً با تماکز با معفاره ای موو ود ،دص

نوع خاص از این گونههای یفام عارف یعنی نقشزدصدگی ص هم ابفنی در

دادههای زبا فارسی مورد بارسی قاار گفاند.

واژههاااال دییااادل :ص ور ه ای تص اییی ،گون ة م ع ارف،
نقشزدصدگی ،هم ابفنی

 .1مقدمه

زبا ها با اسار معفارهای مص لیی طبقهبندی میش وند .یک ی از ای ن معفاره ا صیژگ یه ای
تصاییی ص نحوة صور بندی رابی هه ای دس وری چ و فاع لب ودگی ،میع ولب ودگی ص
رصابط معنایی چو اضافه ،سببیسازی ،مجهولس ازی ص رصابی ی از ای ن ن وع در زب ا ه ای

مص لف است .با این اسار طبق یو طبقهبندی ،زبا ها به چه ار گ اصه زب ا ه ای منی اد،1

پفوندی ،2تصاییی 3ص بساصندی 4تقسفم میشوند (اسپنسا .)38 :1991 ،5زبا های منیاد مث ل
زبا های صی نامی ص چفنی تصایف بسفار ضعفیی دارن د ص ه ا میه وم دس وری ص معن ایی ب ا
کلمهای ودا ص نه فاایند تصایف ارائ ه م یش ود .در زب ا ه ای پفون دی مث ل زب ا تاک ی،
کلماتی م شکل از چندین تکوا داریم که هاکدام منیبق با یو نقش ی ا معن ای دس وری
است .در زبا های تصاییی مثل رصسی ص التفن معناهای دس وری با تگفف ا در ریش ة کلم ا
مشصص میشوند ص نهای اً در زبا های بساصندی ،فاایندهایی مثل انضمام صوود دارند که در
آ از یو صا ه ،معنی یو ومله اس نباط میشود (هما ).
نک ة مهم این است که با اسار ای ن تقس فمبن دی ،ب فن زب ا ه ای مص ل ف ،نم یت وا
مازهای قاطع ص مشصصی ق اار داد ص زب ا ه ا معم والً از هم ة ای ن الگوه ا ،ب ه نس بته ای
م یاص  ،اس یاده میکنند .در صاقع میتوا پفوس اری را در نظا گاف ت ک ه در ی و س وی

1

isolate
agglutinative
3
inflectional
4
polysynthetic
5
Spencer
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آ الگوهای تصاییی ،رابیههای دس وری را رقم میزنن د صل ی در س وی دیگ ا ،تص ایف
صوود ندارد ص ها میهوم دس وری با کلمهای و دا ص ن ه فااین د تص ایف ارائ ه م یش ود .از
طافی در بسفاری از موارد در الگوی تصایف نفز یکدس ی مشاهده نمیش ود ب هنح وی ک ه
صور هایی باخالف پفشبفنی الگوی تصایف مشاهده میگادد.
در هاحال میتوا با بارسی الگوهای تصایف در زبا های مص لف الگوه ای م ع ارف

تصایف 1را به دست داد ص با میالعة موردی هنجارگایزیها ص گونههای یفام عارف ،ان واع
امکانا تصاییی را طبقهبندی کاد .سپس این الگوهای معفار ص گونههای یفام عارف را در
زبا هایی با تصایف ضعفف بارسی نمود.
در این مقاله به یو تقسفمبندی کلی ب هص ور ص اف تص اییی ص یفاتص اییی قائ ل

خواهفم بود ص با تأکفد با مباحث صاف تصاییی ص با ارائة دس هبندیهای کورب ت)2007( 2
از گونة م عارف ص انواع حالتهای تصیی از آ گونهها ،اب دا انواع گون هه ای یفام ع ارف
را در فاایندهای تصاییی بارسی میکنفم ص سپس این معفارها را در زبا فارس ی ص مس قفماً
در تصایف طبقة فعل مورد تووه قاار میدهفم .در ادامه ،با تووه به دس هبن دی کورب ت از
انواع گونههای یفام عارفِ تصایف ب ه تعای ف نق شزدصدگ ی 3ص هم ابفنی 4ک ه در ی و

میهوم کلی به ناهنجاری های ص ور تص اییی ص رف ار نح وی ی و صا ه گی ه م یش ود،
می پادازیم ص با طاح نظاا دیگاا در این خصوص با ارائة باخی معفاره ا ،صق وع ای ن دص
پدیده را در زبا فارسی بارسی میکنفم .الزم به یادآصری است که قائل بود به طبقهبندی
زبا ها فقط با اسار الگوی یالب است صگانه در همة زبا ه ا ان واع م دله ا ص گ اه فص ل
اش ااکاتی از ها دص مشاهده میشود.

1

canonical inflection
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 .2گونة متعارف و انحراف 1از آن
زبا های مص لف با اسار نوع ردة زبانی خود بهلحاظ مفزا تصایییب ود از ه م م ی اص
میشوند اما همة زبا های تصاییی در باخورداری از یکی از حالتهای تصایییِ میاح در
ودصل ذیل مشابهند .در صاقع همة مدلهای تصایف ،به یکی از موارد زیا محدصد میشوند:
جدول  .1انواع تصریفهال رایج (هسپلمث 2و سیمز)82 :2010،3
صیا  ،ضمایا اشاری ص

اسم ص ضمفا

فعل

شمار

شمار

شمار

(میاد ،ومع )...

(میاد ،ومع)... ،

(میاد ،ومع )...

حالت

شصص

حالت

(فاعلی ،میعولی ،اضافی)...

(اصل ،دصم ص سوم شصص)

(فاعلی ،میعولی ،اضافی)...

ونس

زما

ونس

(مذکا ،مؤنث )...

(حال ،گذش ه ،آینده)...

(مذکا ،مؤنث )...

شصص

نمود

شصص

(اصل ،دصم ص سوم شصص)

(اس مااری ،کامل )...

(اصل ،دصم ص سوم شصص)

موصولی ،پساضافهها

صوه
(اخباری ،امای )...

در بحث تصایف ،تعداد صفگگا  4را میتوا با تووه ب ه تع داد مشصص هه ای ص افی-
نحوی ص ارزشهایی که باای آ قائل میشویم ،مشصص ک اد .م ثالً در زب ا فارس ی ص در
تصایف فعل زما گذش ة ساده ،ها فعل ب اای دص مشصص ة ش صص ص ش مار تص ایف م ی
شود .مشصصة شصص دارای سه ارزش اصل ،دصم ص سوم شصص ص مشصصة ش مار دارای دص
ارزش میاد ص ومع میباشد ص در مجموع شش صفگه باای تص ایف فع ل در زم ا گذش ه
به دست میآید.
1

deviations
Haspelmath
3
Sims
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جدول  .2صورتهال تصریفی فعل زمان گذشته در زبان فارسی
شصص ص شمار

میاد

ومع

شصص ص شمار

میاد

ومع

اصل شصص

گی م

گی فم

اصل شصص

رف م

رف فم

دصم شصص

گی ی

گی فد

دصم شصص

رف ی

رف فد

سوم شصص

گیت

گی ند

سوم شصص

رفت

رف ند

س امعی ( ،)1375ماهوتف ا ( ،)1376طباطب ایی ( ،)1376ه اوای ( ،)1377ص ار ن
( )1381بهصور خاص ص یا کلی به بحث دربارة تصایف زبا فارسی پاداخ هان د (قی اه،

 .)1385قیاه ( )1385با رصیکاد اندرسو  )1992( 1ص اس ام  )2001( 2میه وم تص ایف را
در زبا فارسی مورد بارسی قاار داده است .صی باای اسم ،در زب ا فارس ی مشصص هه ای
تصاییی چو شمار ،معافه بود ص وانداری ،باای فعل ،مشصصهه ای زم ا  ،صو ه ،نم ود،
شصص ،شمار ،وهت ص نیی ص باای صیت ص قفد ،درو ه را در نظ ا م یگف اد (هم ا .)270:
قیاه اظهار میدارد که تصایف عمدتاً بهصور صندافزایی صور م یگف اد ام ا در زب ا
فارسی گاهی عالصه با صند تصاییی ،یو صا ه هم در انجام چنفن صظفیهای کمو میکن د؛
باای مثال ،مشصصة نمود کامل در زما گذش ه بهصسفلة فعل «بود » بههم ااه صن د تص اییی
«-ه» ساخ ه میشود (هما .)271 :
قیاه در همفن راس ا اس ثناهایی را هم میاح میکند .بهعنوا نمونه در تکوا ه ای چن د
مشصصهای ،یو نشانه به صور یفاهمزما ب ه دص صیژگ ی اش اره دارد؛ مانن د «م ی »-ک ه
گاهی باای نمود اس ماار ص گاهی باای نمود عاد به کار میرصد .اص همچنفن صن د هماین د
را بهعنوا یکی از صور های اس ثنا در تصایف در نظا میگف اد .صن دهای هماین د ،دص ی ا
چند صور مشابه با نقشهایی م ی اص هس ند؛ مانن د «ب »-در صو ه ام ا ص صو ه ال زام ی

(هما  .)174 :به اع قاد قیاه ،فاایند انشقاق 3یکی دیگ ا از اس ثناها اس ت .در ای ن فااین د،
1

Anderson
Stump
3
spiliting
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یو صند صاحد ،هم میتواند نقش تصاییی داش ه باشد ص هم نقش صا هسازی .چن فن صن دی

صند چندنقشی 1به شمار میرصد .باای مثال-« ،ا » ص «-ا » هم صند ومعساز هس ند ص هم در
ساخ ما کلمه به کار میرصند .این صن دهای وم عس از در کلم هه ایی مانن د «ص ادرا » ص
«بندپایا » به صا هسازی کمو کادهاند ص درصاقع «بندپا» ص «صادر» میاد کلمههای مورد نظا
نفس ند (هما .)174 :
در ادام ه ،در بح ث الگ وی م ع ارف تص ایف ص انح ااف از ای ن الگوه ای م ع ارف
بهخصوص در ارتباط با نقشزدصدگی ص هم ابفنی ،نظایا کوربت ( )2007را مورد بارسی
قاار م یده فم .کورب ت ب اای بارس ی ناهنج اریه ایی چ و نق شزدصدگ ی ص هم ابفنی،
صور های تصاییی را در دص سیح مورد بارسی قاار میدهد:
 .1در سیح نصست در یو طبقة تصاییی مشصص ،تمام صور های تص اییی ماب وط
به یو صا ة صاحد بارسی میشود (مثل صور های تصاییی فع ل «گی ن» در طبق ة
فعل ،در ودصل .)2
 .2در سیح دص در یو طبقة تصاییی مشصص ،صور های تصاییی صا ههای م یاص
با هم مقایسه میشوند (مانند مقایسة صور های تصاییی دص فع ل «گی ن» ص «رف ن»
در طبقة فعل ،در ودصل.)2
آ گاه کوربت در ها سیح ،صور های تصاییی را از سه وهت بارسی میکند:
 .1الگوی تصایف (پسوندافزایی ،پفشوندافزایی)...

 .2مادة صا گانی( 2س اکی که صندافزایی رصی آ صور میگفاد)
 .3مادة تصاییی( 3صند تصاییی)

در سیح نصست تحلفل یعنی در بارسی صور های تصاییی مابوط به ه ا صا ة صاح د،
در حالت م عارف ص بینشا  ،باید از الگوی تصایف صاحد تبعف ت ش ود ،م ادة صا گ انی در
1

polyfunctional
lexical material
3
inflectional material
2
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همة موارد یکسا باشد ص عنصا تصایف در بارس ی م ورد ب ه م ورد م ی اص ظ اها ش ود.
هاگونه تصیی از این موارد نوعی ناهنجاری ص نام عارفب ودگی ب ه ش مار م یرصد .و دصل
زیا گونة م عارف ص ناهنجاریهای ممکن را در سیح نصست بارسی صور های تص اییی
به نمایش میگذارد (کوربت:)25 :2007 ،
جدول شماره  .3رفتار متعارف و نامتعارف در صورتهال تصریفی یک واژة واحد
رف ار م عارف

انواع گونههای انحااف

رف ار نام عارف

2

الگوی تصایف

یکسا

م یاص

نمود آمفص ه 1ص تحلفلی

مادة صا گانی

یکسا

م یاص

گونة مکمل 3ص همگونه

مادة تصاییی

م یاص

یکسا

هم ابفنی ص تصایفناپذیای

4
5

با اسار و دصل ف وق در س یح الگ وی تص ایف ،در گون ة م ع ارف ،بای د ش باهت ص
یکسانی مشاهده شود یعنی یکی از م وارد م ع ارفب ودگی در ص ور ه ای تص اییی صا ة
صاحد ،صوود الگوی تصایف یکسا در تمام صفگگا است ،بهعن وا مث ال در هم ة م وارد
پسوندافزایی یا در همة موارد پفشوندافزایی صور پذیاد.
جدول  .4نمایش فرضی تصریف متعارف (دوربت)24 :2007 ،
DOG-i
DOG-o

DOG-a
DOG-e

در این حالت ،یو گونة یفام عارف نم ود آمفص ه اس ت ک ه در آ ب اخالف ان ظ ار،
باخی صور های تصاییی یو صا ه با هم تیاص دارند؛ به عبار دیگا باای ان قال معن ی

1

fused exponence
periphrasis
3
suppletion
4
alternations
5
uninflectability
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ص نقش دس وری مورد نظا در این حالت ب هو ای اس یاده از ی و الگ وی اب ت در م وارد
مص لف ،الگوهای م یاص به کار میرصند.
جدول  .5نمایش فرضی نمود آمیخته
DOG-i
o-DOG

DOG-a
DOG-e

نوع دصم انحااف در همفن بصش گونة تحلفلی است که در این حالت با آ ک ه الگ وی
م عارف اس یاده از گون ة تص اییی اس ت ام ا در باخ ی م وارد از الگ وی تاکفب ی اس یاده
میشود.
در بحث مادة صا گانی ،چنانچه در صور های تصاییی م یاص ِ یو صا ة صاحد ،م ادة
صا گانی یکسا باشد ،رف ار تصایف م عارف است اما گاه مادههای صا گ انی ص ور ه ای
تصاییی صا های صاحد با هم تی اص دارن د .ای ن تی اص ی ا بس فار ن اچفز اس ت ص م یت وا
همچنا شباهتهایی را مفا آنها پفدا کاد که در این صور به آ همگونه میگ ویفم ،ی ا
تیاص آنقدر زیاد است که صور تصایفشده بهلحاظ مادة صا گانی هفچگونه شباه ی ب ا
گونة م عارف ندارد .این حالت موردی از گونة مکمل به شمار م یرصد؛ ب ه عب ار دیگ ا،
اگا باخالف گونة م عارف (که در همة موارد مادة صا گانی اب ت را پ فشبفن ی م یکن د)،
مادة صا گانی کامالً م یاص شود ،گونة مکمل خواهفم داشت.
جدول  .6نمایش فرضی گونة مکمل (دوربت)25 :2007 ،
DOG-i
CAT-o

DOG-a
DOG-e

مورد آخا شااییی است که در الگوی م عارف ،مادة تصاییی در صور های تصاییی

صا ة صاحد باید از هم م یاص باشند که در موارد هم ابفنی 1چنفن نفست:

1

باای هم ابفنی معادلهای دیگای چو ادیام ،ال قاط ص همایندی را نفز میتوا در نظا گافت.
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جدول  .7نمایش فرضی همتابینی (دوربت)26 :2007 ،
DOG-i
DOG-i

DOG-a
DOG-e

به عبار دیگا ،دص نقش ص معنای صافی -نحوی م یاص با یو ص ور یکس ا بف ا
میشود .در همفن بصش گاهی باخالف الگ وی تص ایف م واردی از تص ایفناپ ذیای را
داریم که آ هم نوعی گونة یفام عارف است (در خص وص هم ابفنی در فارس ی در ادام ه
بفش ا صحبت میکنفم).
در سیح  ،2الگوی معفار تصایف ص گونههای یفام عارف را در میالع ة م ورد ب ه م ورد
صور های تصاییی صا ههای م یاص بارسی م یکن فم .تبعف ت از ی و الگ وی تص ایف
صاحد در یو طبقة تصاییی ،م یاص بود مادة صا گانی در ها مورد ص اب ت ب ود عنص ا
تصایف در بارسی مورد به مورد صور های تصاییی صا ههای مص لف ،صضعفت م ع ارف
است ص هاگونه تصیی از این موارد نوعی ناهنجاری ص نام ع ارفب ودگی ب ه ش مار م یرصد.
ودصل  8گونة م عارف ص ناهنجاریهای ممکن را در سیح  2به نمایش میگذارد (کوربت،
:)27 :2007
جدول  .8رفتار متعارف و نامتعارف در صورتهال تصریفی واژههال متفاوت
(سطح دو تحییل صورتهال تصریفی)

رف ار

رف ار

م عارف

نام عارف

الگوی تصایف

یکسا

م یاص

مادة صا گانی

م یاص

یکسا

همنامی

مادة تصاییی

یکسا

م یاص

طبقا تصاییی ،5چندامکانی ،6نقشزدصدگی

انواع گونههای انحااف
نقصا  ،1تمایز افااطی ،2یفاتصاییی

3

4

1

defectiveness
overdifferentiation
anti-periphrasis
4
homonymy
5
inflectional classes
6
heteroclisis
2
3
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با اسار ودصل ش مارة  8در حال ت م ع ارف ،الگ وی تص ایف در صا هه ای م ی اص
یکسا است .مثالً همه در ان ق ال معن ای دس وری خ اص از صن دافزایی اس یاده م یکنن د.
هاگونه انحااف از این الگو ناهنجاری به شمار میرصد که به چن د ص ور م یتوان د ب اصز
کند .یکی از این موارد ،نقصا است (کوربت .)27 :2007 ،در این حال ت ،ب اخالف گون ة
م عارف در باخی صور های تصایییِ صا هها نقصا داری م یعن ی بعض ی از ص ور ه ای
تصاییی صوود ندارند ص به عبار دیگا صا ة مورد نظا در این حال ت ،تص ایف نم یش ود
(هما گونه که در ودصل  9نمایش داده ش ده اس ت ،کلم ا  DOGص  CATطب ق الگ وی
م عارف در زبا تصایف شدهاند اما در کلم ة  PIGی و خان ه ب اخالف الگ وی م ع ارف
تصایف خالی مانده است) .در مدل یفام عارف دیگا با عنوا تمایز افااطی ب ا عک س ای ن
حالت مواوه میشویم یعنی در باخی موارد بفش از یو حال ت تص ایف صو ود دارد ص در
بصش الگوی یفاتصاییی ،مواردی را داریم که با عکس الگوی یالب که تص ایف اس ت،
ساخت یفا تصاییی داریم.
جدول  .9نمایش فرضی نقصان (دوربت)27 :2007 ،
PIG-i

PIG-a
PIG-e

CAT-i
CAT-o

CAT-a
CAT-e

DOG-i
DOG-o

DOG-a
DOG-e

در بحث مادة صا گانی ،در گونة م عارفِ تصایف ان ظار داریم م ادة صا گ انی ب هلح اظ
صاو ی در ص ور ه ای تص اییی صا هه ای مص ل ف ،م ی اص باش د ام ا در گون هه ای
یفام عارف به مواردی بام یخ وریم ک ه در آنه ا م ادة صا گ انی یکس ا اس ت ک ه ن وعی
همنامی به شمار میرصد.
در نهایت ،در بحث عنصا تصایف در صور های تصاییی صا ههای م یاص  ،در گونة
م عارفِ یو طبقة تص اییی یکس ا ان ظ ار ش باهت داری م در ح الی ک ه در باخ ی م وارد
تیاص میبفنفم .بهطور مثال ،ممکن است طبقا تصاییی مشصصی داش ه باش فم ک ه در آ
مجموعهای از صور ها ،صیژگی صافی -نحوی خاصی را نشا دهند .ه مچن فن در بح ث
نام عارفبودگی ،تعدادی از صا هها ،باخی ص ور هایش ا را از ی و طبق ه ص باخ ی را از
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طبقا دیگا میگفاند ص در نقشزدصدگی ،که در ادامه ب ه آ م یپ ادازیم ،ی و نق ش ص
معنای دس وری مشصص صور تصاییی طبقة دیگای را میگفاد.
جدول  .10نمایش فرضی نقشزدودگی (دوربت)27 :2007 ،
CAT-i
CAT-o

PIG-i
PIG-o

CAT-a
CAT-e

DOG-i
DOG-o

DOG-a
DOG-e

 .3بررسی موردل گونة متعارف و غیرمتعارف تصریف در فارسی

زبا فارسی بهعنوا زبانی که در باخی مشصصهها ص بهصیژه در طبقة فعل از تص ایف ب اای
ان قال مشصصههای صافی -نحوی بهاه میباد ،در این بصش مورد بارس ی ق اار م یگف اد.
الب ه الزم به یادآصری است که زبا فارسی از تصایف قوی باخوردار نفست.
در اینجا باای بارسی گونههای معفار ص گونههای یفام عارف در زب ا فارس ی ،اب دا در
و دصل  11خالص های از آنچ ه درای نب اره در بص ش قب ل ذک ا ش د ،آصرده ش ده اس ت
(کوربت:)30 :2007 ،
جدول  .11هر دو نوع انحراف (مقایسة سطح یک و دو)
حالت م عارف

حالت یفام عارف (انحاافی)

سیح یو

سیح دص

سیح یو

الگوی تصایف

مشابه

مشابه

نمود آمفص ه ،تحلفلی

مادة صا گانی

مشابه

مادة تصاییی

م یاص

م یاص
مشابه

گونة مکمل ،همگونه
هم ابفنی
تصایفناپذیای

سیح دص
نقصا  ،تمایز افااطی،
یفاتصاییی
همنامی
طبقا تصاییی،
چندامکانی
نقشزدصدگی
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در سیح یو ،در بحث الگوی تصایف ،در زبا فارسی «می »-پفشوندی اس ت ک ه ب ه
فعل اضافه میشود ص نمود اس مااری میسازد اما گویشور در م و ادبی اخ فار دارد که گاه
پفشوند «می »-اضافه کند ص گاه پسوند «-ی» به فعل بفافزاید ص بدین تاتفب در ان قال معنی ص
نقش دس وری مورد نظا در این حالت ب هو ای اس یاده از ی و الگ وی اب ت از الگوه ای
م یاصتی اس یاده کند؛ باای مثال:
 .1اص ها ماه به شها من آمدی ص پس از طی طایقی طوالنی نزد پدر میآمد.
در بحث مادة صا گانی ص در سیح یو ،گونة مکمل ص گونة همگو را داریم .در زب ا
فارس ی در بح ث زم ا در طبق ة فع ل ب اای افع الی چ و «کش فد » م ادة صا گ انی در
صور های تصاییی دص زما حال ص گذش ه یکسا است اما م واردی را نف ز ش اهد هس فم
که مادة صا گانیِ یو فعل صاح د ،در دص زم ا ح ال ص گذش ه از ه م م ی اص م یش وند.
چنانچه این تیاص اندک باشد ص ارتباط آنها از رصی ش باهت آنه ا قاب لتش صفص باش د ،ب ا
گونة همگو رصبهرص هس فم« .رفت/رص»« ،زد/ز »« ،گیت/گو» از موارد همگو هس ند ک ه
مادة صا گانی در صور های تصاییی آنها تیاص وزئی با ه م دارن د .ب اای گون ة مکم ل

فعل «دید » را مثال میزنفم .در فعل «دید » در تصایف زما حال ص گذش ه ،مواد صا گانی
کامالً از هم م یاصتند («میبف نم» در مقاب ل «م یدی دم» یعن ی «ب فن~دی د») .از م وارد دیگ ا

میتوا به «است (هست)» ص «بود» اشاره کاد .الزم به ذکا اس ت ک ه ای ن ع دم ش باهت در
باخی موارد به خاطا این است ک ه س اکه ای گذش ه ص ح ال در آنه ا از دص ریش ة و دا

گاف ه شدهاند اما در ها حال در بارسی همزمانی ،1این موارد از گونههای مکم ل ب ه ش مار
میرصند.
جدول  .12تصریف زمان حال و گذشتة «دیدن» ،نمونهال از گونة مکمل
شصص ص شمار

میاد

ومع

شصص ص شمار

میاد

ومع

اصل شصص

دیدم

دیدیم

اصل شصص

میبفنم

میبفنفم

دصم شصص

دیدی

دیدید

دصم شصص

میبفنی

میبفنفد

سوم شصص

دید

دیدند

سوم شصص

میبفند

میبفنند
synchronic

1
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در بحث عنصا تصایف در بارسی صور های تصاییی صا ة صاحد ،هم ابفنی از م وارد
یفام عارف تصایف است که بحث در خصوص آ را به بصش بعد موکول م یکن فم ص ب ه
مقایسة صا ههای م یاص در سیح دص میپادازیم.
در بحث الگوی تصایف در سیح دص ،یکی از موارد یفام عارفبودگی ،نقصا اس ت.
در زبا فارسی پدیدة نقصا را میتوا در افعال صوهی بارسی کاد .طبق الگوی تص ایف
باای طبقة فعل در زبا فارسی ،افعال باای سه زما حال ،گذش ه ص آینده تصایف میشوند
اما در باخی از افعال صوهی چنفن تصاییی صوود ندارد.
جدول  .13تصریف افعال وجهی
زما گذش ه

زما حال

زما آینده

زما گذش ه

زما حال

توانس م

میتوانم

خواهم توانست

باید میرف م

باید باصم

زما آینده

هما طور که در ودصل  13آمده است ،فعل صوهی «توانس ن» در ها سه زم ا گذش ه،
حال ص آینده تصایف میشود اما در خصوص فعل صوهی «بایس ن» ،در تص ایف ای ن فع ل
(در همنشفنی با فعل اصلی) در زما آینده نقصا داری م ص تص ایف فع ل ب اای ای ن زم ا
صور نمیگفاد ص در صور لزصم از هما صور حال فعل اس یاده م یش ود .از س وی
دیگا ،فعل صوهی «بایس ن» خود بهتنه ایی ب اای زم ا تص ایف نم یش ود ص در ای ن زمفن ه
نقصا نشا میدهد ص تنها به صور «باید ،میبایس ت ،م یبای د  »... ،ب ه ک ار م یرصد ک ه
تمایز تصایف زما را مشصص نمیکند .عالصه با تصایف فع ل ب اای زم ا ه ای گذش ه،
ح ال ص آین ده ،فع ل صوه ی «توانس ن» ه مچن فن ب اای س ه ش صص ص  2ارزش ش مار نف ز
قابلتص ایف اس ت (م یت وانم ،م یت وانی ،م یتوان د ،م یت وانفم ،م یتوانف د ،م یتوانن د)
درحالیکه فعل صوهی «باید» در این موارد نفز نقصا نشا میدهد.
در مورد «شاید» ،تصایفهای دیگا هم از دست رف ه اس ت یعن ی همانن د فع ل صوه ی
«بایس ن» ،این کلمه باای زما آینده تصایف نم یش ود ص ع الصه ب ا آ در تص ایف زم ا
حال نفز نقصا نشا میدهد ص اصالً باای هفچ شصص ص شماری نفز تص ایف نم یش ود .از
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طافی در بارسی صا ههای مص لف گاه به افعالی بامیخوریم که در باخ ی خان هه ا نقص ا
دارند مانند فعل «بارید » که بنا به دالیل معنایی باای باخی از اشصاص تصایف نمیش ود.
در همفن خصوص میتوا به تصایف فعل با صوه امای اشاره کاد که در فارسی ب اای اصل
ص سوم شصص ومع ص میاد نقصا دارد ص تنها باای دصم ش صص (می اد ص وم ع) تص ایف
میشود.
در پدیدة الگوی یفاتصاییی در همفن بصش مواردی را داریم که از الگوهای م ی اص
ص یفاتصاییی (بهوای الگوی ابت تصاییی) در ان قال نقش ص معنای صافی -نح وی م ورد
نظا اس یاده میکنند .بهعن وا مث ال در س اخت فع ل س ببی در زب ا فارس ی از تص ایف ص
پسوندافزایی اس یاده میشود ص افزصد پسوند «-ا » به فعل به ساخت فعل سببی م یانجام د
اما صاقعفت این است که در زبا فارس ی باخ ی افع ال ب ا الگ وی اب ت پس وندافزایی «-ا »
سببی میشوند صلی صور سببی باخی دیگا را بهصور تحلفلی ص با افزصد «صادار ک اد»
به دست میدهفم:
 .2الف) مادر یذا را به علی خوراند.
ب) مادر علی را صادار به نوش ن تکالفیش کاد.
در سیح دص در بصش مادة صا گانی ،گونة م عارف ایجاب م یکن د ک ه م ادة صا گ انی
صا هه ای مص ل ف ،م ی اص باش ند ام ا در م واردی ،یکس انی م ادة صا گ انی در تص ایف
صا ههای مص لف به پدیدة همنامی میانجامد که گونة یفام عارف تص ایف در ای ن بص ش
است .در زبا فارسی میتوا به مثالهای زیا اشاره کاد:
 .3الف) علی ها آنچه را که در این زمفنه میدانست به من آموخت( .یاد داد)
ب) علی با تالش مداصم ها آنچه را که باید میدانست در فاص ت کوت اهی آموخ ت.
(یاد گافت)
 .4الف) علی سه بار دصر مفدا گشت تا راه را پفدا کاد( .چاخفد)
ب) علی داخل کفف خود را گشت صلی مدادش را پفدا نکاد( .وس جو کاد)
ج) علی در شها گشت ص از مناظا دیدنی عکس گافت( .گشت ص گذار)
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در این بصش ،افعال دص صوهی مثل «پص ن» (الزم ص م عدی) نف ز از ای ن م وارد ب ه ش مار
میرصند.
 .4همتابینی و نقشزدودگی در زبان فارسی

در بحث مادة تصاییی در ها دص س یح ی و ص دص ،پدی دهه ایی مش اهده م یش وند ک ه از

وه اتی ب ه ه م ش بفهان د ام ا ب ا اس ار معفاره ایی از ه م م ی اص م یش وند .هم ابفنی ص
نقشزدصدگی از پدیدههایی هس ند که تووه زیادی را به خود ولب کادهاند .در اینجا اب دا
اشارة کوتاهی به صیژگیهای این دص پدیده داریم ص سپس بارسی میکنفم که آیا با تووه به
صیژگیهای این دص پدیده در زبا فارسی نمونههایی از آنها در این زبا یافت میشود یا نه.
بِامودز-اصتِ اص ( )203 :2007ص هس پلم ث ص س فمز ( )182 :2010نق شزدصدگ ی را در
یو میهوم کلی ناهنجاری های مف ا ص ور تص اییی ص رف ار نح وی ی و صا ه در نظ ا
میگفاند ص افعال نقشزدصدة التفن را نمونة عالی ص م عارفی از این پدیده معاف ی م یکنن د.
در زبا التفن در گونة م عارف ،فعل معلوم با دریافت یو صند تصاییی بهص ور مجه ول
تبدیل میشود اما بعضی افعال با آ که صند مجهولساز دارند صلی در نقش فعل معلوم ظاها
میشوند ص در صاقع در این موارد صند مجهولساز از نقش خود تهی میشود (بِامودز-اصتِاص،
.)203 :2007
در هم ابفنی در تص ایف ی و صا ة صاح د ،در فهاس ت ص فگگا موو ود ،دص ص ور
تصاییی بهلحاظ صاوی یکسا میشوند (هسپلمث ص سفمز )174 :2010 ،ص ه ا دص ص ور
نقش اصلی خود را حیظ میکنند .کوربت ( )35 :2007بهط ور کل ی  4معف ار اص لی ب اای
ایجاد تمایز مفا دص پدیدة هم ابفنی ص نقشزدصدگی معافی م یکن د ک ه باخ ی از آنه ا در
زبا فارسی نفز ،که از تصایف قوی باخوردار نفست ،مشاهده میشود.
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جدول  .14مقایسة همتابینی و نقشزدودگی
هم ابفنی
صور هم ا نقش اصلی خود را حیظ میکند
اگا صور هم ا بصشی از صفگگا زبا باشد،
شمار صفگگا کامل باقی میماند

نقشزدصدگی
صور نقشزدصده ،نقش اصلیاش را از دست
میدهد
چنانچه صور نقشزدصده یکی از
صور های صفگگا مووود زبا باشد،
فهاست صفگگا ناقص میشود

یو خانة صاحد در ودصل صفگگا دص نقش

بفش از یو خانه از ودصل صفگگا  ،تنها یو

دارد (اشاره به بفش از یو صیژگی)

نقش دارد (اشاره به یو صیژگی صاحد)

تعمفم به همة صا هها :خانههای کم ا ،موارد

تعمفم به همة خانهها :موارد کم ا ،خانههای

بفش ا

بفش ا

با این اسار ،طبق معفار نصست در هم ابفنی که از مقایسة ص ور ه ای تص اییی ی و
صا ه صاحد شناخ ه میشود ص به شباهت صند تصاییی دص خانة م ی اص ب ا دص نق ش م ی اص
گی ه میشود ،نقش اصلی صور هم ا حیظ میشود ص دص صور یکسا ص مشابه دص نقش
صافی -نحوی م یاص پفدا میکنند .باای مثال در زبا انگلفس ی ص ور زب انی  comeدص
نقش زما حال ص اسم میعولی را نشا میدهد اما در نق شزدصدگ ی ص ور نق شزدصده،
نقش اصلی خود را از دست میدهد.
طبق معفار دصم کورب ت ،چ و ص ور هم ا دص نق ش ص افی -نح وی م ی اص دارد،
فهاست صفگگا کامل باقی میماند ص فقط دص نقش م یاص با صورتی یکسا نم ایش داده
میشوند اما در نقشزدصدگی ،یو نقش ص افی -نح وی از دس ت م یرصد ص در آ نق ش
فهاست صفگگا ناقص میشود .باای مثال در زبا التفن که فع له ای دارای صن د مجه ول
دچار نقشزدصدگی شده ،بهصور معلوم به کار میرصند ،فهاس ت ص فگگا ب ه وه ت از
دست رف ن مجهول ناقص است.
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با اسار معفار سوم کوربت ،یو خانة صاح د ب ه وه ت یکس انی ص ور  ،نماین دة دص
نقش م یاص است صلی در نقشزدصدگی چند خانه با صور های نایکس ا  ،ی و نق ش را
عاضه میکنند.
در نهایت ،طبق معفار چهارم در هم ابفنی تعداد خانههای ودصل صفگگا کم ا م یش ود
ص تعداد صفگگا بهلحاظ نقشی بفش ا میشود اما در نقشزدصدگی در ودصل صفگگا تعداد
خانهها بفش اند ص صفگگا بهلحاظ نقشی کم اند.
در نمونة عالی هم ابفنی در زبا فارسی میتوا به دص صن د «ب »-اماس از ص «ب »-صو ه
ال زامی اشاره کاد .در این حالت دص صند تص اییی م ی اص در تص ایف ی و صا ة صاح د،
یو صور یکسا دارند .بن ابااین در تص ایف طبق ة فع ل در زب ا فارس ی ص ور دصم
شصص ومع در صوه امای ص دصم شصص ومع ال زامی با هم هم ا میشوند:
 .5الف) فوراً به اتاق ا باصید ص ( ...صوه امای)
ب) کاش با هواپفما باصید( .صوه ال زامی)
صندهای مشابه با نقشهای م یاص  ،در تصایف یو صا ة صاحد ،نمون ة ع الی هم ابفنی
به شمار میرصند اما در میهومی کلیتا ص با رصیکاد هسپلمث ص سفمز در م واردی ک ه ک ل
صور تصاییی ،مشابه یو ص ور تص اییی دیگ ا م یش ود نف ز ب ا ص ور ه ای هم ا
مواوهفم .بهعنوا مثال در باخی افعال زبا فارسی صور تصاییی دصم شصص ومع زما
حال ص سوم شصص میاد زما گذش ه یک ی اس ت .ای ن دص ص ور را هم ای ه م قلم داد
میکنند یعنی این دص صور زبانی از نظا صوری یکسانند درحالیکه نق شه ای دس وری
م یاصتی با عهده دارند؛ مانند صور های تصاییی دص فعل «کشفد » ص «کوبفد »:
جدول  .15زمان حال و گذشته فعل «دشیدن»
شصص ص شمار

میاد

ومع

شصص ص شمار

میاد

ومع

اصل شصص

میکشم

میکشفم

اصل شصص

میکشفدم

میکشفدیم

دصم شصص

میکشی

میکشفد

دصم شصص

میکشفدی

میکشفدید

سوم شصص

میکشد

میکشند

سوم شصص

میکشفد

میکشفدند
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از طافی ،در باخی موارد تصایف اصل شصص میاد فعل گذش ه ب ا ح ال ی ک ه میع ول
اصل شصص به فعل م صل شده است هم ابفنی دارد .در مث ال  .6ال ف پس وند «-م» ب ه «م ن»
(یعنی فاعل ضمفای محذصف) اشاره میکند اما در مثال  .6ب فاعل وملهها «علی» اس ت ص
«-م» به میعول (من را) ارواع میکند:
 .6الف) علی را به مدرسه بادم /.علی را به مدرسه رساندم.
ب) علی با ماشفن بادم / .علی با ماشفن رساندم.
گاهی نفز تصایف فعل گذش ه با صا هبستهای فعلی هم ا میشوند:
 .7الف) دیاصز به شفااز رف م( .صند اصل شصص میاد فاعلی)
ب) از پارسال تا اال سه بار رف م شفااز( .صا هبست «-ام» در «رف هام»)
 .8الف) دیاصز به شاکت الف فاکس زدیم صلی ه فچ پاس صی دریاف ت نک ادیم( .صن د
اصل شصص ومع فاعل ،فعل گذش ة ساده)
ب) از دص س ال پ فش ت اکنو از س وی ش ما ه فچ پاس صی دریاف ت نک ادیم صل ی...
(صا هبست «-ایم» در «نکادهایم»).
هما طور که میبفنفم در کلفة مثالهای باال دص صور هم ا دص نق ش م ی اص دارن د ص
با همفن اسار ها دص نقش به قو خود حیظ میشوند ص از فهاس ت ص فگگا چف زی ک م
نمیشود.
در نقشزدصدگی ،طبق ودصل باال ص ور نق شزدصده نق ش اص لی خ ود را از دس ت
داده است ص به یو صیژگی صاحد داللت م یکن د .در فارس ی ب ا اس ار ای ن دص معف ار در
تصایف زمانی طبقة فعل ص اخ صاص اً در تص ایف زم ا آین ده ،ح ال ی از نق شزدصدگ ی
مشاهده میشود .در صاقع فعل زما آینده در فارسی مجموعهای از تصایف زما حال فع ل
«خواس ن» به اضافة س اک گذش ه است .این س اک گذش ه در ای ن زم ا (آین ده) از نق ش
خود تهی میشود ص دیگا معنی گذش ه ندارد.
 .9خواهم رفت( .در اینجا «رفت» از میهوم گذش ه تهی شده است)
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با این اسار در زبا فارسی تمام افعال زما آینده حاصی ی و س اک گذش ه هس ند
که صند ماضیساز در این موارد هفچکدام معنی گذش ه نمیدهد ص از نقش خ ود ته ی ش ده
است.
صور دیگا زما آین ده ،زم ا ح ال س اده اس ت ک ه آ را نف ز م یت وا نم ودی از
نقشزدصدگی دانست؛ باای مثال فعل «م یرصم» در ح ال اس مااری «دارم م یرصم» ص ح ال
ساده «ها رصز به مدرسه میرصم» در نقش اصلی خود به کار میرصد ام ا در «ف ادا ب ه ته اا
میرصم» از نقش اصلی خود (نش انگا زم ا ح ال) ته ی ش ده ص ب اای زم ا آین ده ب ه ک ار
میرصد.
یکی دیگا از موارد نقشزدصدگی مابوط به تصایف زما گذش ة افعال فارس ی اس ت.
در صاقع فعل گذش ة ساده به صقوع عملی در زما گذش ه اشاره میکند اما گاهی از گذش ة
ساده باای نشا داد زما حال ساده ص همچن فن از زم ا گذش ة نقل ی ب اای زم ا آین ده
اس یاده میشود که در این حالت فعل زما گذش ه از نقش خود تهی شده است؛ مانند:
 .10الف) عجله کن دیا به ایس گاه م یرس فم .بس فار خ وب آم دم( .گذش ة س اده در
میهوم زما حال اس مااری)
ب) من اص موقع دف ا نفس م ،رف م( .گذش ة نقلی در میهوم زما آینده)
همچنفن در تصایف تاکفبا دارای فعلهایی چو «توانس ن ،خواس ن ،او ازه داش ن»
که دارای  6صور تصاییی باای شصص ص شمار میباشند ،فعل اصلی (بهلحاظ صا گ انی)
در ها دص زما گذش ه ص حال بهصور حال ال زامی اب ت م یمان د ص فع له ای «توانس ن،
خواس ن ،اوازه داش ن» باای زما تصایف میشوند .بدین تاتفب در تصایف زما گذش ة
ای ن تاکفب ا فعل ی ،فع ل اص لی ب ا ص ور ح ال ال زام ی از نق ش زم انی خ ود ته ی ص
نقشزدصده میشود .ح ی مقایسة دص مورد از تص ایفه ای زم ا گذش ه ب اای ای ن افع ال
مؤید همفن حقفقت است بهنحوی که در دص عب ار فعل ی «م یتوانس م ب اصم» ص «توانس م
باصم» که یکی زما گذش ة اس مااری ص دیگای گذش ة س اده اس ت ،ب از ه م فع ل اص لی
(بهلحاظ صا گانی) در زما حال ال زامی به کار رف ه ص در صاق ع دچ ار نق شزدصدگ ی ش ده
است.

 / 74نقشزدودگی و همتابینی در زبان فارسی

جدول  .16زمان حال و گذشتة تردیبات فعیی دارال فعل وجهی
شصص ص

میاد

شمار
اصل شصص

میتوانم باصم

دصم شصص
سوم شصص

ومع
میتوانفم
باصیم

میتوانی

میتوانفد

باصی

باصید

میتواند باصد

میتوانند
باصند

شصص ص
شمار
اصل شصص
دصم شصص
سوم شصص

میاد

ومع

میتوانس م

میتوانس فم

باصم

باصیم

میتوانس ی

میتوانس فد

باصی

باصید

میتوانست

میتوانس ند

باصد

باصند

هما طور که از ودصل فوق بامیآید ،فعل اص لی در زم ا ح ال تص ایف ش ده ص ای ن
صور در زما گذش ه نفز حیظ شده اس ت بن ابااین فع ل اص لی در تاکفب ا دارای فع ل
صوهی در تصایف زما گذش ه از نق ش خ ود ته ی م یش ود .الزم ب ه ذک ا اس ت ک ه در
تصایف تاکفبا دارای فعل صوهی «بای د» ص «ش اید» ک ه ب اای ش صص ص ش مار تص ایف
نمی شوند ،فع ل اص لی همانن د الگ وی تص ایف م ع ارف افع ال زب ا فارس ی خ ود ب اای
زما های مص لف تصایف میشود.
 .5نتیجهگیرل

باای تعففن ردة زبا های مص لف باید آنها را با پفوس اری از انواع ردهها در نظا گافت یا با
اسار پدیدههای خاص مثالً مجهولسازی ،نقشزدصدگی ص یف اه ردة زب ا ه ا را مش صص
ک اد .در ه ا ح ال زب ا فارس ی ب هعن وا زب انی ک ه در باخ ی م وارد ب اای نش ا داد
مشصصههای صافی -نحوی از تصایف اس یاده م یکن د ،م یتوان د در تقس فمبن دیه ای

تص اییی م ورد بارس ی ق اار گف اد ص ان واع تص ایف م ع ارف ص یفام ع ارف یعن ی
ناهنجاریهای تص اییی در آ قاب لمیالع ه اس ت .در ای ن پ ژصهش ت الش ش د ب ا اس ار
تقسفمبن دی کورب ت ( )2007ان واع تص ایف م ع ارف ص یفام ع ارف ص ب هصی ژه دص پدی دة
هم ابفنی ص نقشزدصدگی در زبا فارسی بارسی ش ود ص مص ادیقی از آنه ا را در ای ن زب ا
معافی گادد.
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