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واژگان پسانحوی است و نحو مسئول ساخت همۀ عناصر زبانی از تکواژ تا

جمله استت و بتازنمون ،عملیتاتی استت کته درختتهتای ستاختهشتده از

رهگذر نحو را با درختنههای ذخیرهشده در درون متدخلهتای واژگتانی

مطابقت میدهد .این نوشتار ،ساخت نحوی-معنتایی پیراااتافههتای زبتان

کردی (سورانی) را بررسی میکند .زیترا بتر مننتایِ اصتلِ بازتتا بیکتر،

پینیدگی ساختواژی نشاندهندۀ پینیدگی نحوی است و بتر عکت  .چترا

که در شماری از زبانها رابطۀ بین تکواژها و هستههای نحوی/مؤلّفههتای

معنایی نمایندۀ آنها ،یک رابطۀ یکبهیک است ،در حالی که در ساخت

نحوی زیرین همۀ زبانها ،باید این رابطه وجود داشته باشد .بر این اساس،
بررستتتی پیتتتراااتتتافههتتتای   ، ،و

نشان داد که این پیتراااتافههتا ،بته ترتیتب دارایِ یتک

(مکان) ،سه (مکان ،مندأ و بست) ،چهار (مکان ،منتدأ ،مقصتد و مستیر) و

یک (مکان) مؤلفۀ معنایی و به تنع آن همین شمار هستۀ نحوی در نمتودار

درختی هستند.همننتین یافتتههتای پتژوهش نشتان داد ایتن پیراااتافههتا

ساخت پایگانی دارنتد کته شتیوۀ چیتنش مولفتههتای آنهتا را در نمتودار
درختی نشان میدهد.

واژههای کلیدی :نحو ذرهبنیاد ،زبان کردی ،پیراااافه ،مؤلّفۀ معنتایی،
هستۀ نحوی

 .1مقدمه

باید در نظر داشت ،از یک سو« ،همیشته تشتخیص اعیتای مقولتۀ حتر ااتافه بته آستانی

ممکتن نیستت» ( .)Asbury et al., 2008, p. 3از ستوی دیگتر ،چامستکی ( Chomsky,

 )1970حرو ااافه را همانند فعل ،اسم و صفت ،یک مقولۀ مستقل و دارای مؤلّفههتای [-

] N, -Vمیداند .با این وجود« ،در زبانهای گوناگون مقولۀ حر ااافه که بته ظتاهر یتک

طنقۀ باز استت ،از رهگتذر فراینتد دستتوریشتدگی از استم و فعتل [و گتاهی صتفت ماننتد
نزدیک] ساخته میشود  . ...بنابراین موارد فراوانی هست که تشخیص مقولۀ حر ااتافه از

دیگر مقتوتت نحتوی دشتوار استت» ( .)Asbury et al., 2008, p. 5در زبتان کتردی هتم
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اگرچه عناصتری هستتند کته بتیگمتان حتر

ااتافه هستتند (ماننتد ( در ،مکتاننمتا))،

عناصری دیگر (مانندِ ( بام)(  ،پشت)(  ،نزدیک)( ،گتردن)و متوارد
مشابه در ساختهایی به نام حر

ااافۀ مرکب به کار میروند کته بتهآستانی دربتارۀ نتو

مقولۀ آنها نمیتوان داوریکرد .این نوشتار با مسلم فرض نمودن دستهبندی حرو

ااتافه

به ستاده و مرکتب ( ،)Edmonds, 1955; McCarus, 1958; Mackenzie, 1961حترو
ااافۀ مرکب را به سه دستۀ ،دو جزئی ،چند جزئی و پیراااافه 1تقستیم متیکنتد .ست

بته

بررسی پیراااافهها بر پایۀ نحو ذرهبنیاد 2میپردازد و در پی پاسخگویی به این پرسش استت

که «برپایۀ دیدگاههای نحو ذرهبنیاد مؤلفههای معنایی/هستههای نحوی سازندۀ پیراااتافههتا
در زبان کردی کدامها هستند؟ نقش نحوی/معنایی آنها چیست؟ و ساخت پایگتانی و شتیوۀ

چینش این مؤلّفهها/هستهها به چه ترتینی است؟»
پژوهش حاار مشتمل بر  6بخش است؛ پ

از مقدمه ،در بخش دوم ،پیشتینۀ کوتتاهی

از پژوهشهای انجامشده روی حرو ااافۀ زبتان کتردی 3بیتانمتیشتود .در بختش ستوم،
دیدگاه نویسندگان دربارۀ دستهبندی حرو

ااافۀ زبتان کتردی بیتان متیشتود .در بختش

چهارم ،پایگاه نظری نحو ذرهبنیاد در این پژوهش ارائه متیشتود .بختش پتنجم دربردارنتدۀ
تحلیل و بحث در بارۀ پیراااافههای 4زبان کردی است و در بخش ششم ،دستاورد پتژوهش
ارائه میگردد.

 .2پیشینه
مقولۀ حر ااافه نیز همانند دیگر مقوتت ،برپایۀ نظریههای زبانشناختی گوناگون ،متورد

بررسی قرار گرفته است ( ،Ayano, 2001; Abolhassani Chimeh, 2002شناختگرایی:

 1اینکه واقعاً این عناصر دوجزئیِ زبان کردی ماهیت پیراااافه داشتهباشند جای بحث دارد .در این نوشتار بته پیتروی از
دبیرمقدم ( )Dabir-Moghaddam, 2013, p. 602و برای آسانی تشخیص این عناصتر از دیگتر حترو ااتافۀ مرکتب،
پیراااافه نامیده میشوند.

nanosyntax

2

 3در این نوشتار منظور از زبان کردی ،گویش سورانی این زبان است که تنها در ایران و عراق رایج استت .در ایتران در
استانهای آذربایجان غربی ،کردستتان و کرمانشتاه گویشتور دارد .در عتراق شتهرهای هتممترز بتا ایتران (از اشتنویه تتا
قصرشیرین) با این گویش صحنت میکنند .عمدهترین شهرهای عراق که این گتویش در آنهتا رایتج استت شتهرهای
سلیمانیه ،اربیل ،کرکوک و بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ بین آنها است.

circumposition

4
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Talmy, 2000; Tyler & Ivans, 2007; Serajyan Ardestani, 2010; Rasekh
; ،Mahand, 2010; Zahedi & Mohammadi ziyarati, 2011تجزیتتهمتتداری یتتا

مؤلّفهبنیاد .)Lieber, 2004 :پژوهش پیرامونِ حر ااافه در زبان کردی بسیار اندک بتوده
است .تقریناً همۀ بررسیها ،به توصیف ساختار حتر ااتافه پرداختته و حتتی زبتانشناستان

کمتر جننههای معنایی آنها را تحلیل کردهاند .دستورنویسان اغلب به توصیفهایی سطحی

و دستهبندیهایی متفاوت بسنده کردهاند .به عنتوان ماتال ،خرمتدل ()Khorramdel, 1987

فقط به یک تعریف و چند نمونه از حر
( )Edmonds, 1955, p. 494حرو

ااافه از زبان کردی اشاره کردهاستت .اِدمونتدز

ااافۀ سادۀ زبان کردی را شش متورد ِ[بته] ،

[بتا][  ،از ،در][  ،بتتی][  ،تتتا] و [ ؟] دانستته و در متتورد عناصتتر وابستتتۀ و-

 -مینویسد این عناصر به اسم ،امیر یا گروه تحتِ حاکمیت حرو

ااافۀ خاصی

متتیپیوندنتتد و بتته بیتتانِ دقی ت ت ترِ معن تیِ آنهتتا کمتتک متتیکننتتد .وی در متتورد هرکتتدام از

حرو ااافۀ ساده ابرازِ نظر میکند که در ادامته فقتط بته متواردی اشتاره متیشتود کته در
پیراااافهها نقش دارند.1

  :بدون پسوند به معنی «به و برای» 2و اغلب با  و  جایگزینپذیر است .همتراه بتاپسوند -به معنی بهسوی )3( 3است و با  به کار نمیرود.



to orchard-All Imprf-go.past-3SG

«او داشت به باغ میرفت».

 : -بدون پسوند به معنی «به ،با ،بهوسیلۀ» 4و برای معرفی اسم نیز به کتار متیرود .همتراه

با پسوند  معنی «از عرض ،از میان» 5به ترتیب مانند ( )2و ( )3دارد .همراه بتا پستوند
 -به معنی «با ،بهروی ،طن » 6به ترتیب مانند ( )5( ،)4و ( )6است.

2. 
with head roof-Loc. run Imprf-do.3SG

« از روی بام میدود».

 1همۀ ریزنوشتها ) (glossمتعل به نگارندگان است.

to and for
towards
to, by and by means of
across, through
with, on to, according to

2
3
4
5
6
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3.
with name-Def-Pl-Loc

clear-be.Pres.3SG

».«از روی اسمها مشخص است

4.

stake-Def

Imper-drive-cause-2.SG to

wall-Def-Loc.

».«میله را در دیوار فرو کن

5.

map-Def

Imper-cause.stick-2SG to

wall-Def-Com.

».«نقشه را به دیوار بنسنان

6.
 city-Def to name Sulaiman king-com name Imprf-put.Pres-1PL
».«شهر را به اسم پادشاه سلیمان نامگذاری میکنیم

1

) و... «در» (بیانگر متتمم یتک حرکتت و،)7( ) بدون پسوند به معنی «در» (یک مکان:  بته معنتی-  با پستوند.به شیوۀ اصطالحی برای بیان مفاهیم فراوان دیگری به کارمیرود
) و نیتز «در» (نشتانگر یتک موقعیتت9( » معنی «از-  با پسوند.) است8( 2»«در درون
.) دارد10( 3)نسنی

7. ?

at where-Hi-be.Pres.3SG at Baghdad-Hi-be.pres.3SG

».«او کجاست؟ او در بغداد است

8.   
in

mill-Def-Loc

person

».«کسی در آسیا نیست

Neg-Hi.-be.3SG

9.
from house-Ez

neighbor-Prn.1SG-Abl come.past-1SG

».«من داشتم ازخانۀ همسایهام میآمدم

10. 
in-that

side


city-Abl

».دیگر شهر باغ فراوان هست

orchard

«در آن طر

many-be.Pres.3SG

 دادن و متوارد مشتابه، به یک فعل حرکتی4همیشه بهعنوان پیبست-  حر ااافۀ: - ) است و بترای معرفتی یتک استم12( ) و11( مانند1» به معنی «به،بدون پسوند.میپیوندد

1

at and at
in
3
from and at
4
enclitic
2
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اسنادینیز به کار میرود .همراه با  -به معنی «به درون» 2است .با پستوند  -)(بته

کار نمیرود.

  

palace-Ez. king

arrive.past-3PL-All

«به کاخ پادشاه رسیدند».

 
medicine Imprf-give.Pres-1PL-Dat patient-Def-PL
«به بیماران دارو میدهیم».

ادموندز ( )Edmonds, 1955, p. 495به نمونههایی اشاره میکند که در آنهتا 

واژگانی شده است؛ اسم مکانهای معینی به  -ختم میشوند .منشأ این پتیبنتد هرچته

باشد اکنون بخشی از واژه است و نناید با پسوند اشتناه شود .چنین اسمهایی عنتارت انتد از:

( بیرونی) (،)13و  هر دو به معنای (درون) ،

(خانه)(  ،بات) و مواردی از این قنیل.
) وزیر امور خارجه(
ادمونتدز ( )Edmonds, 1955, p. 495-6دربتارۀ حترو ااتافۀ وابستتۀ   ،و 

مینویسد که این عناصر به ترتیب معادل   ،و ( صورتی از میان رفته که اکنون 

جای آن را گرفتهاست) هستند .این صورتهتا زمتانی بتهکتار متیرونتد کته اتمیر تحتت
حاکمیت حر

ااافه به صورت وند است .آنها ارورتاً به ترتینی خاص کنارِ ونتد تحتت

حاکمیت خود قرار نمیگیرند ،بلکه میتواننتد پتیش یتا پت

از آن قرارگیرنتد .پستوندهای

 -و  -ممکن است با این صورتهای وابسته محفوظ بمانند اما نسنت به حالتی کته
با صورت اصلی (آزاد) این حرو

میآیند ،پراکندگی بیشتری دارند.

مککاروس ( )McCarus, 1958, p. 76دربارۀ حرو ااافۀ زبتان کتردی متینویستد

حرو ااافه ممکن است ستاده باشتند (دارای یتک تکتواژ) ( )14یتا مرکتب (دارای یتک

حر ااافۀ ساده و یک اسم یا حر ااافهای دیگر).

to
into

1
2
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 ),بترای ،بته( ), به( ), بی ،بدون( ), /بها( ), به ,با(

),ماننتد( ), پتیش از( ), پت

از( ), در(), پ

)به( )), C|Vr … (wتا( 

 1C|Vrتنها به فعل میپیوندد و  ممکن است پ

یا نیاید.

از متمم حر

مککاروس ( )McCarus, 1958, p. 77تعریف دیگری از حر

میدهد .به باور وی ،حرو

از(

ااافه بیایتد

ااتافۀ مرکتب ارائته

ااافۀ مرکب از  و  و یک اسم معمتوتً یتک هجتایی و

یا یک عنصر دیگر درستت متیشتود؛ ماننتد (  .)15و  نیتز ممکتن استت بته صتورت

اختیاری با  و  حر ااافۀ مرکب ناپیوستته درستت کننتد بتدون اینکته معنتی

تازهای به دست دهند.

)زیر اتومنیل(): زیر(

شماری از حرو ِ ااتافه ممکتن استت  -wیتا -da/بگیرنتد کته بته متتمم

حر ااافه میپیوندد و یک حر
 .)76س

ااافۀ ناپیوسته تشکیل میدهد ( McCarus, 1958, p.

مککاروس ( )McCarus, 1958, p. 76دربارۀ نقش معنایی دو جزء  -wو

) -d(aمینویسد پسوند  -wیا مکاننمای  -da~ ~ /معنی تتازهای بترای حتر

ااافۀ ناپیوسته ایجاد نمیکند ،بلکه صرفاً یکی از چنتد معنتی حتر ااتافۀ ستادۀ اصتلی را

تعیین میکند .متککتاروس ( )McCarus, 1958, p. 76حترو ااتافۀ دارای  -wو -

) d(aرا ساده میپندارد .زیرا به باور وی ،حرو

ااافۀ ساده صورتهایی ساده یتا ناپیوستته

دارند .پسوندهای درونِ کمانکها ممکن است با حر ااافه همراه شتوند و یتک صتورت

ناپیوسته تشکیل دهند و یا ممکن است همراه حر ااتافه نیاینتد؛ ماننتد ( در) در

مقابل ( در ،از).

مککاروس ( )McCarus, 1958, p. 76بر ایتن بتاور استت کته تنهتا دو حتر ااتافه

تغییرات تکواژگونه دارنتد( : :در ،از) و ( :بته) .تکواژگونتههتای  :و  :بتا

پسوندهای امیری 2همراه میشوند .در حالی که  ،و  پیش از استم متیآینتد .ماننتد:

 1در این ساختار حر ااافه  و  Vو  Cبه ترتیب نشانگر مصوت و صامت است.

pronominal suffixes

2
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(  bawkemبه پدرم) و ( :-jبه او) .در میان حرو

ااافه ،پ

 (w)/که یک صورت ناپیوسته 1دارد ،نیز مشاهده میشود.

ااافۀ … /C|Vr

مکنزی ( )Mackenzie, 1961, p. 121پیشااافههای سادۀ زبان کردی را به نته متورد

دستهبندی متیکنتد کته مشتتمل بتر ( بته)(  ،در)(  ،بته)(  ،بترای ،بته)(  ،تتا)،
( بتته)(  ،همتتراه بتتا)(  ،بتته ستتوی)(  ،ماننتتد) هستتتند .وی

عناصر وابستۀ  و  -و آن گونههایی را که پت

از متتمم پتیشااتافههتای ستاده

میآیند ،پ ااافههای پیبستی 2نامیده و معنی حاصل از پیشااتافههتا و پت ااتافههتا را

اینگونه بیان میکند (:)Mackenzie, 1961, p. 122

), پت

از( ), از( ), در( 16. 

به ( )همراه با(), با( ), از میان(
)به داخل( ), -سوی

مکنزی ( )Mackenzie, 1961, p. 123دربارۀ  -مینویسد که ایتن حتر ااتافه تنهتا

همراه با فعل و به صورت پ ااافه میآید ،مانند نمونههای زیر:

)وارد خیمه شد(.
)برمیگردم18.(.

در نهایت مکنزی ( )Mackenzie, 1961, p. 125بیان میکند کته حترو ااتافۀ ستاده

با/بدونِ پ ااافه همتراه بتا استم مخصوصتاً استم مکتان و بتا شتمار کمتتری صتفت (،)19

حرو ااافۀ مرکب 3میسازند .وی میافزاید حر
به تنهایی در نقش حر

ااافه ممکن است حذ

شود و استم

ااافه نمایان شود ( )20و در موارد خاصی برحستب گتویش پت

از اسم ،ااافه 4میآید و به هر روی ،اسم و متمم تحت حاکمیتش رابطۀ ااافه 5دارند.

«پ

night
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از چهل شب»

20. 
afte

19. 

death-Prn.2SG-be.Pres.1SG.

near

«نزدیک مرگ تو است= مرگ تو نزدیک است».

1

discontinuous
enclitic postpositions
3
compound preposition
4
Izafe
5
genitive
2
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کلناسی ( )Kalbāsi, 2001:52-3پ

اسم و پ

ااافه ،به حرو

از تعریف حر

ااافۀ پتیش از

از اسم در گونۀ زبانی مکریانی اشاره کرده ،دستۀ نخست را شامل ( در ،به)،

( در)(  ،به ،در ،از)(  ،از ،در)(  ،به)(  ،به)(  ،بته ،بتا)(  ،بترای) ،

(بتدونِ) و ( بتتا) و دستتتۀ دوم را شتتامل  -da ،و  متتیدانتتد کتته بتتا

[متمم] حرو ااافۀ پیش از اسمِ   ،و  میآیند.

سامولین ( ،)Samvelian, 2007, p. 2دستهبندی مکنزی ()Mackenzie, 1961, p.123

را در جدولی مانند ( )3گسترش دادهاست.

جدول  :3حروفاضافۀ اصلی :ساده و مطلق
)(Samvelian, 2007, p. 2

معادل فارسی
به
بی
برای
به ،به سوی
به ،در
تا
به ،در
با

متتتمم حتترو

صورت مطلق

صورت ساده

































ااتتافۀ ستتاده در درون گتتروه حتتر

حرو ااافۀ مطل  ،متمم میتواند بیرون از گروه حر

ااتتافه واقتتع متتیشتتوند؛ ولتتی در

ااافه هم واقعشود .حرو

ااتافۀ

ساده هینگاه نمیتوانند امایر واژهبستی/وندی را به عنوان متمم ب ذیرند؛ اما صورت مطل

آنها میتوانند امایر واژهبستی/وندی را به عنوان متمم ب ذیرند؛ ولی نمتیتواننتد عنصتری
مستقل را به عنوان متمم خود ب ذیرند .حرو

میزانی کمتر با صفت ،حر

ااافۀ ساده با اسم ،مخصوصاً اسم مکان و بته

ااافۀ مرکب میسازد .پیشااافه ممکن استت حتذ شتود و

اسم به تنهایی نقش پیشااافه را بر عهده گیرد (.)Samvelian, 2007, p. 7-11
سامولین ( )Samvelian, 2006, 2007به بررسی نحو حرو

بیان متیکنتد گونتهی ستورانی مجموعتهای حترو

ااتافۀ کتردی پرداختته و

ااتافۀ اصتلی دارد و شتماری از آنهتا

صورتی دیگر هم دارند که صورت مطل نامیده میشوند .در حالی که بترای بیتان دقیت تتر
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محتوای معنایی ،حتر

ااتافۀ مرکتب (ترکیتب حتر ااتافه و استم یتا قیتد) و پیراااتافه

(ترکیب حر ااافه و پ ااافه) را هم بهکار میبرد .بر این مننا ،وی حترو ااتافه را بته
ااافۀ فرعی یا از ترکیب یک حتر

ااتافۀ

دو دستۀ اصلی و فرعی تقسیم میکند .حرو

دستت متیآیتد .از نگتاهی دیگتر ،ستامولین ( )Samvelian, 2007, p. 2-3حترو

ااتافۀ

اصلی و یک عنصر دیگر (اسم یا قیتد) یتا از دستتوریشتدگی یتک عنصتر واژی دیگتر بته

کتتردی را بتتر پایتتۀ دو معیتتار ،دستتتهبنتتدی متتیکنتتد :التتف-پدیدارشتتدن متتتمم بتته صتتورت

وند/غیروند و -پدیدارشدن متمم در درون گروه حر ااافه/بیرون از آن .او ،ست

 ،بتا

استفاده از یک تحلیل واژگانی در چارچو نظری دستور ستاخت گروهتی هستتهبنیتاد 1بته

تنیین جایگاههای متمم حرو ااافۀ مطل میپردازد.

بامشادی ( )Bamshadi, 2014از نگاه شناختی پنج حر ااتافۀ ( از ،در)(  ،بته،

بهوسیلۀ)(  ،با ،همراه با)(  ،تا) و ( برای ،به) را در گویش گتورانی زبتان کتردی
بررسیکردهاست .در گویش ستورانی معتادل (  ،هتر دو بته معنتی بترای) و معتادل

  ،یا ( هر دو بته معنتی بتا ،همتراه بتا) استت .بامشتادی ( Bamshadi,

 )2014, p. 59-75برای هر کدام از این حرو

ااافه ،یک معنای پیشنمونه و چند معنتای

دیگر ارائه نمتودهاستت کته گستترشیافتتۀ معنتای پتیشنمونته استت ،در شتنکۀ معنتایی در

خوشههایی گردهآمدهاند و با همدیگر ارتناط دارند .معیار وی در انتخا معنای پیشنمونته
این است که «این معنا در شنکۀ معنایی ،برتری و چیرگی دارد .او معنتای «آغتاز و منشتأ» را
معنای اولیه و پیشنمونۀ حر ااافۀ  میدانتد و معنتای «گیرنتده و مقصتد» را بته عنتوان

معنای پیشنمونه برای  ،پیشنهاد میکند» (.)Bamshadi, 2014, p. 81

 .3حروف اضافه در زبان کردی
دیدگاه مشترک بر این پایه استوار است که حترو ااتافۀ زبتان کتردی را متیتتوان در دو
گروه ساده و مرکتب دستتهبنتدی نمتود؛ اگرچته در متورد تعریتف و شتمار آنهتا بتهویتژه

حرو ااافۀ ساده اختال

نظر وجود دارد .دلیل این اختال ِ دیدگاه ،شتاید ناشتی از ایتن

امر باشد که ویتژگتیهتای ستاختاری و معنتایی حترو ااتافه بته ختوبی بررستی و تحلیتل
Head driven Phrase structure grammar / HPSG

1
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نشدهاند .در ادامه ،برپایۀ پژوهشهای پیشین و بررسی توصیفیِ نگارندگان ،یک دستهبنتدی

و توایحاتی دربارۀ انوا حرو

ااافۀ زبان کردی ارائه میشود .حرو

کردی را میتوان در پنج گروه دستهبندی نمود:

ااافۀ سادۀ زبتان

الف -حروف اضافۀ سادۀ اصلی :گروهی هستتند کته امتروزه تنهتا نقتش حتر ااتافه
دارند؛ به این معنی که به عنوان اسم/صفت بته کتار نمتیرونتد و اجتزای آنهتا قابتلِ تقستیم

نیستند .در نهایت ،اینکه صورتی آزاد دارنتد ( .) ، ،، ، ،در ایتن

میان  و  به عنوان پیشوندهای صفتساز و قیدستاز بته کتار متیرونتد .متککتاروس
( )McCarus, 1958بدون توجه بته ایتن نکتته ،پیشتوند  را بتهعنتوان حتر ااتافه و نته

پیشوند به شمار آورده است (( بیخرد))  .به عنوان حر ااتافه و نته پیشتوند

با  به بتاور ادمونتدز ( )Edmonds, 1955, p. 496حتر

ااتافۀ مرکتب متیستازد کته

تقرینتاً معنتتی  را دارد  .در معنتتی بتترایِ نیتتز بتتا  چنتتین حتتالتی دارد (النتتته تنهتتا در

زیرشاخۀ مکریانی گویش سورانی)؛ به این معنی کته  معنتی  دارد ta .بتهصتورت

 هم به همان معنی به کار میرود که مککتاروس ( )McCarus, 1958, p. 76بته آن
اشاره نموده است.

 -حروفاضافۀ سادۀ واژگانیشده :این گروه ،اگرچه به عنوان حرو ااتافۀ ستاده

به کار میروند ،امّا آشکارا از اعیای گروه نخست و عناصری دیگر پدیدار گشته و اکنون

واژگانی شدهاند ،ماننتد ( همتراه بتا ،تنهتا در گتویش مکریتانی بته کتار متیرود) و
( بهسوی)  .از دو جزء ( حر ااافۀ ستاده) و  ستاخته شتدهاستت.

اگرچتتتته امتتتتروزه ایتتتتن جتتتتزء در عناصتتتتری ماننتتتتد (میتتتتان رانهتتتتا) و

(راهرفتن با پای از هم باز) ( )Sharafkandi, 1997به کارمیرود ،اما به نظر
نمتیرستد کتته در  چنتین مفهتتومی داشتته باشتد .از ستتوی دیگتر ،بتته بتاور ادمونتتدز

(« )Edmonds, 1955, p. 496سرچشمۀ  و ( جمع ،ملت) بیگمان یکی است امتا

 وجود مستقل ندارد» .معادل  در زیرشتاخههتای غیرمکریتانی ستورانی 

است که به صورت  هم به همین معنتی بتهکتار متیرود؛ هتر چنتد  معنتی مستتقل
دیگری ندارد؛ اما  به تنهایی کاربرد ندارد .بنابراین  را بر پایۀ استدتل بات یتک

حر ااافۀ ساده میتوان به شمارآورد(  .بهسوی) به نظر میرسد از ( جلتو)
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و عنصر وابستۀ  پدید آمده باشد  .به تنهایی به معنی جلو کاربرد دارد امتا معنتی

حاصل از ترکیب  و  ، واژگانی شدهاستت و چیتزی غیتر از معنتی ( جلتو)
است ،اگرچه بیارتناط با آن نیست .به ایتن دلیتل  ،نیتز یتک حتر
بهشمار میآید.

ااتافۀ ستاده

پ -حروفاضافۀ سادۀ اسمی/صفتی :این گروه مشتمل بر عناصری هستند کته اکنتون

نیز کاربردی اسمی/صفتی دارند اما در نقش حر ااافه نیز به کار میرونتد (ماننتد- dwa :

(پ )( nezik ،نزدیک)(  ،پ )( ،پیش)( ،زیر) .)برپایۀ معانی این عناصتر،

میتوان ادعا نمود که اینها در اصل حرو ااافۀ مرکب بودهاند و با حذ

حتر ااتافۀ

ساده اکنون به این صورت درآمدهاند؛ اما به تنهایی نقش حتر ااتافۀ مرکتب را بتر عهتده

دارند .مککاروس ((  ،)McCarus, 1958به قیمت ،بهای) ،را در ( ،)14حر ااافه از
نو ساده بهشمارمیآورد .اگر چنین برداشتی درست باشد این عنصر نیز متعل به این گتروه

است.

ت -حروفاضافۀ سادۀ واژهبستی :این گروه ،یک عیتوی و شتامل حتر ااتافۀ 

است که بیشتر پژوهشگران به آن اشاره نمتودهانتد.اِدمونتدز ()Edmonds, 1955, p. 494

دربارۀ  ادعا میکند که اغلب با  و  جایگزینپذیر است .اما نمونهای ارائه نکترده

است .دادهها نشان میدهند که  صورت واژهبستی  و  است .دلیل این ادعتا،
نخست مفهوم برداشتی از آن برپایۀ گروهی است که در آن به کار میرود و دوم اینکته در

بسیاری از بافتها جایگزینکردن آن بتا  و  بته نادستتوریشتدن جملته منجتر

نمیشود.

=  
School

Imprf-go.Pres-1SG-All

«به مدرسه میروم».

school

to



Imprf-go.Pres-SG

  =  
Imper-Clit.Prn.3SG-give.Pres-2PL to mother.-Clit.2PL = Imper-Clit.Prn.3SG«آن را به مادرتان بدهید».

give.Pres-2PL-Dat mother-Clit.2PL

= * 
down

«پایین افتاد».

 

fall.Past.3SG-All
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ج -حروفاضافۀ سادۀ وابسته :این گروه از حرو ااافۀ ساده عنارت اند از  le: ،pe:و
 te:که در واقتع صتورتهتای وابستتۀ حترو ااتافۀ   ،و  هستتند .نَنَتز ( Nabaz,

 )1976, p. 25بر این باور است که این صورتهتا در واقتع از یتک حتر ااتافه (( در،

از)(  ،به) و ( در)) و یک امیر ملکی (( او ،مؤنث) یا ( او ،مذکر)که امتروز

دیگر در سورانی به کار نمیرود) ساخته شدهاند .او بترای اثنتات ادعتای ختود نمونتههتایی

ارائه کرده که این عناصر در آنها به کار رفتهاند.

)شرو کردن()= شرو بهکار کردن(  

) دست کردن توی چیزی( )= دست توی بر کردن( 

در سمت چت

)ریختن توی( )=در آن کردن( 

دادههتا ،حترو ااتافه بته صتورت مستتقل همتراه بتا یتک اسم/اتمیر

بهکاررفته است؛ اما در سمت راست صورت وابستۀ همین حترو

پیشگفته آمدهاست که در نهایت مفهوم اصطالحی یافتهاست.

ااتافه بته همتراه اتمیر

دو عنصر  و  در تنو معنایی حرو ااتافه نقتش بتهستزایی دارنتد؛ بترای

نمونه ،حر ااافۀ  همراه با  که پت

از متتمم متیآیتد ،معنتای متفتاوتی بته

دست میدهد .این به ایتن معنتی استت کته ختود ایتن عناصتر دارای نقتش معنتایی هستتند.

اِدموندز ( )Edmonds, 1955, p. 494در مورد این عناصر میگویتد کته «بته بیتان دقیت تتر
معنی کمک میکند» .با این وصف ،بترای آنهتا نقتش معنتایی قایتل استت .متککتاروس

( )McCarus, 1958, p. 77بر این باور است که این عناصر نقش معنایی ندارند ،اما مکنزی
به صورت غیرمستقیم داشتن نقش معنایی آنها را تأیید میکند .در نهایتت ،عناصتری ماننتد

( بام)(  ،پشت)(  ،گردن) و موارد مشابه همراه با حرو ااافۀ ساده و عناصتر

 و  حرو ااافۀ مرکب را به دست میدهنتد .دستتهبنتدی ارائتهشتده در ایتن

بخش در جدول ( )4آورده شده است.

گویش سورانی زبان کردی را در یک نگاه کلی با توجه به نو حر ااافه میتوان بته

دو دسته تقسیمکرد :مکریانی و غیرمکریانی (اردتنی ،جتافی ،ستورانی بته صتورت ویتژه و

موارد مشابه) .حرو ااافه در زیرشاخۀ مکریانی از جهاتی بتا دیگتر زیرشتاخههتا متفتاوت

است؛ از جمله اینکه ( بتهوستیلۀ) در زیرشتاخۀ مکریتانی بته صتورت  ادا متیشتود.
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( همتتراه بتتا) در مکریتتانی  استتت و مهتتمتتتر از آن ،اینکتته در مکریتتانی
حر ااافۀ سادۀ  در و عنصتر دیگتر کته ماهیتت آن دگرگتون شتدهاستت ،بته

صورت یک عنصتر یک ارچته بته شتمار متیآیتد و واژگتانی شتدهاستت ،در حتالی کته در

زیرشتتاخههتتای دیگتتر  بتته تنهتتایی نقتتش  را بتتر عهتتده دارد .عنصتتر  در

زیرشاخههای غیرمکریانی به همان معنی اما به صورت  ادا میشود.

جدول  :4دستهبندی ساختاری حروفاضافۀ زبان کردی
حرو ااافۀ ساده
5

4

3








 


-

2




حرو
1

چندجزئی














ااافۀ مرکب
پیراااافه





دوجزئی



 .4چارچوب نظری
بحث بر سر بود و ننود واژگان 1و ماهیت آن و دامنۀ عملکرد نحو و بودوننود بخشی بته نتام

ساختواژه ،رویکردهای زبانشناختی را به دو گروه واژگانگرا 2و 3و غیرواژگانگترا 4تقستیم

میکند .این نو نگاه به نظریۀ زبانی منجر به تفاوتهای دیگری در این رویکردها میشتود.
پیروان کمینهگرایی واژگانگرا هستند؛ امّا در صر

توزیعی 5و نحو ذرهبنیاد واژگتانی زایتا

همانند کمینهگرایی تصور نمیشود .این بدان معنی است که صر

توزیعی و نحتوذرهبنیتاد

با ن ذیرفتن واژگانی همانند کمینهگرایی ،نگرش خود به نحو را به گونهای ،متمایزکردهانتد.

نحو ذرهبنیتاد ،نخستتین بتار در آثتار استتارک ( )Starke, 2009, 2011معرفتی و ست

در

آثاری مانند فابرگاس ( ،)Fábregas, 2007کاها ( ،)Caha, 2009تارالدستن ( Taraldsen,
lexicon
lexicalist

1
2

 3برای واژۀ  ،lexicalistواژهگرا را هم بهکاربردهاند؛ به باور نگارندگان lexical ،اگر به مفهوم مرتنط با واژه باشد،
عنصر واژی مناسنی است امّا اگر برای بیان ارتناط با واژگان ( )lexiconبهکاررود واژگانی بهتر است؛ به همین قیاس

برای  lexicalistواژگان گرا مناسب است چون مفهوم ارتناط با واژگان را بهتر در ذهن خواننده تداعی میکند.

nonlexicalist
Distributed Morphology

4
5
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 ،)2009پاننوا ) ،)Pantcheva, 2011و ساوو ( )Savu, 2013گسترش یافتت .از مهمتترین
ویژگیهای این نظریه ،ذرهگرایی/مؤلّفهمحور بودن آن است و به همین دلیل است که نحتو

ذرهبنیتتاد نامگتتذاری شتتدهاستتت .ب تهکتتارگیری مؤلّفتتههتتا در کمینتتهگرایتتی نیتتز رواج دارد،

بهگونهایکه اجر ( )Adger, 2004, p. 17در متورد کتاربرد مؤلّفتههتا در نحتو متینویستد:
«مؤلّفهها در نحو تقریناً همان نقشی را دارنتد کته اتتمهتا در نظریتههتای فیزیتک کالستیک

دارند :آنها عناصر بنیادین سازندۀ نحو هستند» و بنا به گفته ردفورد ( ،)Radford, 2009بته

باور چامسکی مؤلّفههایِ شخص و شمار هستند که به عنوان کاونده 1عمل میکنند نته ختود

عنصر زبانی «.»BE

نمودار ( )1که کاها ( )Caha, 2009, p. 52ارائه نمودهاست ،نمایی کلی از نظریتۀ نحتو

ذرهبنیاد ،به دست میدهد .نمودار نشان میدهد که «نحو از رهگذر بخشِ نحتو-ستاختواژه-
معنیشناسی 2با ادغام مؤلفههای ذرهای ،ساختهای نحوی را به دست داده و برای ختوانش

به واژگان ارائه میدهد .درختهای ساختهشده ،از رهگذر دستیابی واژگانی 3به دو بازنمود

آوایی 4و مفهومی 5ترجمه متیشتوند» ( .)Caha, 2009, p. 52کاهتا ()Caha, 2009, p. 52

در توایح انگتارۀ ایتن نظریته متینویستد« :نحتو بتا شتمار فراوانتی مؤلّفتۀ ذرهای 6معنتیدار

آغازمیشود که از رهگذر ادغام 7با هم ترکیب میشوند و درختهای بزرگتی متیستازند.
این درختها مسئول ابعادی از دستور هستند که به طور سنتی به عنوان بخشی از حوزۀ نحتو

تصور میشوند .این درختها افزون بر حوزۀ ساختواژۀ سنتی ،بیشتر آن چیزی را که بهطتور
8

سنتی به عنوان معنیشناسی صوری در نظرمیگیرند ،پوشتشمتیدهتد» ( Caha, 2009, p.

 .)52استارک ( )Starke, 2011, p. 4دربارۀ این نمودار مینویسد« :درمورد اینکه مؤلفتههتا

از بیرون ،نحو را تغذیه میکنند یا اینکه بخشی از نظام محاسناتی هستند یتا از قنتل برچستب

خوردهاند یا نه ،چیزی نمیگوید .نکته این است که در آغاز محاسنات تنها مؤلفتههتای ذرهای
در دسترس هستند و گردآوری مؤلّفهها در عناصر واژگانی به شدت پیرو نحو است».

probe
)syntax-morphology-semantics (SMS
lexical access
Phonetic form
conceptual form
atomic feature
Merge
formal semantics

1
2
3
4
5
6
7
8
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مؤلّفههای ذرهای
ادغام
نحو-ساختواژه-معنیشناسی

«درخت بزرگ»
واژگان

CF

PF

شکل :1انگارۀ نظریۀ نحو ذرهبنیاد ،برگرفته از کاها (Caha, 2009,

 .1. 4واژگان
در رویکرد نحو ذرهبنیاد« ،برخال

همۀ رویکردهای دیگر ،هیچ واژگانی وجود نتدارد کته

نحو را تغذیهکند .نحو یک نظام کامالً پیشواژگانی است و واژگان راهی است برای تعنیتر

نحو (و نگاشتت/انطناق آن روی دیگتر بازنمودهتا-ماننتد بازنمودهتای مفهتومی و حرکتتی
(آوایی)) ( .)Starke, 2009, p. 2به بیان روشنتر ،در این نظریته ،نحتو ،مؤلفتههتای ذرهای

نحوی-معنایی را با هم ادغام میکند و به صورت درختنههایی که ستاخت پایگتانیِ تتوالی

نقشها تعیین میکند ،درمیآورد .بنابراین تکواژ در این نظریه عنارت استت از بختشهتایی

از درختهای نحوی که در واژگان ذخیتره شتدهاستت .ایتن درختتهتا ست

بتا محتتوای

معنایی و صورت آوایی که هر دو اختیاری هستند ،همراه میشوند ( Pantcheva, 2011, p.

 .)106; Savu, 2013, p. 2برای نمونه در زبتان کتردی مکتاننمتای « بتر روی» در

جملۀ ( )27را میتوان به صورت ( )28نمایش داد.

27.
be.Pres.3SG at roof tree-Def
«گنجشکی روی درخت است».




↔ <،//

PlaceP

AxPartP
AxPart

>ON،

Place

bird-Indef

28.
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پتاننوا ( )Pantcheva, 2011, p. 107-8بیتان متیکنتد کته یتک تکتواژ ممکتن استت

محتوای معنایی نداشته باشد .چنین تکواژهایی اطالعات دانشنامهای که برای نمونه گربه را

از سگ متمایزمیکند ،ندارند .برای نمونه ،تکتواژ ( -(d)aدر زبتان کتردی) فقتط اطالعتات
«معنایی صوری» مانند رابطۀ مکانی ایستا را با خود دارد که از نقش معنایی هسته/هستتههتای

ساخت نحوی ذخیرهشده در مدخل واژگانی ،به دست میآید .بر این مننا ،در نحو ذرهبنیاد،
واژهگذاریِ مؤلّفههای نحوی بتر مننتای دو اصتل بتازنمون گروهتی 1و اصتل زَبَرمجموعته

2

صورتمیگیرد که در ادامه توایح داده میشوند.
3

 .2 .4بازنمون
بازنمون ،عملیاتِ جستجو در واژگان استت بته منظتور یتافتن متدخل واژگتانی مناستنی کته
ویژگیهای نحوی ،آوایی و معنایی آن با گرهِ بهدستآمده در ساخت نحوی سازگار باشتد

( .)Pantcheva, 2011, p. 109; Savu, 2013, p. 2در نحتو ذرهبنیتاد ،بترخال

صتر

توزیعی ،بازنمون نه تنها در گرههای پایانی ،بلکه در گرههتای گروهتی نیتز روی متیدهتد.
بازنمون گروهی در مواردی اتفاق میافتد که یک تکواژ در بیش از یک گره پایانی نمایان

میشود .بازنمونِ گروهی ،روشی ساده برای کارکردن با واژگانی است که دارای درختنههایی

است و خود این درختنهها دارای گرههای گروهی است ( .)Savu, 2013, p. 2بر این مننا،
«بازنمون گروهیِ پسانحوی ،در نحو ذرهبنیاد با درج با تأخیر آنطور که در صر

تتوزیعی

مطرح شدهاست تفاوت دارد .همۀ رویکردهای درج با تأخیر دو واژگان دارند :یکتی پتیش

از نحو که نظام محاسناتی را تغذیه میکند و دیگتری پت

از نحتو کته نتیجتۀ محاستنات را

بازنمون میکند .اما وجود رویکرد بازنمون گروهی به این دلیل است که پیش از نحو واژگانی
وجود ندارد .پیش از نحو تنها مؤلفههای منفرد وجود دارد» (.)Starke, 2011, p. 5-6

 .3 .4اصل زَبَرمجموعه
این اصل ،درست در برابر اصل زیرمجموعۀ صر
1

توزیعی ارائه شدهاست که هله (Halle,

 )1997, p. 27در این زمینه مینویسد نمای آوایی یتک واژه زمتانی در یتک جایگتاه درج

1

Phrasal spell out
Superset Principle
3
spell out
2

 / 124بررسی نحوی -معنایی پیرااضافههای زبان کردی (گویش سورانی) بر پایۀ نحو ذرهبنیاد

میشود که اگر آن واژه با تمام/زیرمجموعهای از مؤلفههای مشخصشده بترای آن جایگتاه

منطن شود .اگر واژهای دارای مؤلّفههایی باشد که در آن تکواژ موجتود نناشتد ،درج روی
–نمیدهد .زمانی که چندین واژه شترایط درج را داشتته باشتند ،واژهای درج متیشتود کته

بیشترین مؤلّفههای منطن را دارا باشد .در مقابل ،وی در ارتنتاط بتا اصتل زبرمجموعته بیتان
میکند که یک درختِ به صورت واژگانی ذخیرهشده [در واژگان] تنها زمانی بر یک گره

نحوی منطن میشود که اگر و تنها اگر درخت واژگانی ذخیرهشده شامل گره نحوی باشتد

(.)Starke, 2009, p. 3

حالت بینشان واژهگذاری زمانی است که بین یک مجموعته اطالعتات نحتوی معتین و

یک عنصر واژی یک رابطۀ یک به یک وجود دارد .به بیان دیگر ،تنها یک عنصتر واژی و
یک مجموعه اطالعات نحوی معین برهم منطن شوند .امّا این حالت در زبانهای طنیعی بته

ندرت روی میدهد .هنگامی که این رابطه یک به یک نناشد و یک عنصر واژی برای بیتان

بیش از یک مجموعه اطالعات نحوی به کاررود ،همایندی 2روی میدهتد (.)Caha, 2009
این پدیده همراه با خنایشدن تقابلهای 3ساختواژی خاصی در شرایطی معین نشان میدهتد

که واژهگذاری عنتارت استت از رقابتت بتین عناصترِ واژیِ گونتاگون ،بترای درج در یتک
ترکیب نحوی .بنابراین رابطۀ بین واژگتان و نحتو یتک رابطتۀ رقتابتی استت .بتر پایتۀ اصتل

زبرمجموعته ،هرگتتاه چنتتدین عنصتتر واژی بتتا همتتدیگر در رقابتتت باشتتند آن یکتتی کتته بتتا

کوچکترین مجموعۀ شامل مؤلّفههای نحتوی یکستان و همختوان باشتد ،گتزینش متیشتود
(.)Fábregas, 2007, p. 7

فرض کنید در یک گره در زبان  xمجموعه اطالعات ( )29وجتود دارد و در ایتن زبتان

عنصری واژگانی وجود ندارد کته دقیقتاً بتر آن سته مؤلّفتۀ نحتوی منطنت باشتد و آنهتا را

واژهگذاریکند .بنابراین دو عنصر واژگانی در ( )30برای واژهگذاری آن مؤلّفههای نحوی
با هم رقابت میکنند.
A, B, C .29

 .30عنصر واژگانی یکم ،>A, B, C, D < :عنصر واژگانی دوم>A, B< :
1

Subset Principle
syncretism
3
oppositions
2
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طن اصل زبرمجموعه ،عنصر یکم که دارای کوچکترین زبرمجموعه از مؤلّفهها استت درج

میشود ( .)Fábregas, 2007, p. 8در همین رابطه شرط دگرجا 1بیتان متیدارد کته در هتر
چرخه اگر چندین عنصر واژگانی برای انطناق بر یک گره نامزد باشند و با هم رقابت کنند،

گزینهای که کمترین گره به کارنرفته را دارد ،چیره میشود (.)Starke, 2009, p. 4

فرض کنید افزون بر عناصر واژگانی یکم و دوم در ( ،)30در این زبان دو عنصر ستوم و

چهارمی با مؤلفههای بیانشده در ( )31وجود داشته باشد.
 .31عنصر سوم>A, B, C, D, E < :

عنصر چهارم>A, B, C, D, E, F < :

در این حالت اگرچه عناصر یکم ،سوم و چهارم ،شامل مؤلفههای گره متیباشتند ،طنت

شرط دگرجا عنصری در آن گره درج میشود که پ

را دارد .بنابراین ،عنصر یکم بهترین گزینه است.

از درج کمترین مؤلفتۀ بته کارنرفتته

 .5تحلیل و بحث
در زبان کردی متمم دو حر ااافۀ ( در و از) و ( به ،بهوسیلۀ) عناصر  و
 میگیرد .در این نوشتار این ساختها پیراااافه نامیده و ساخت نحوی-معنایی آنها
برپایۀ نحو ذرهبنیاد تحلیل میشود .در جدول ( )5این عناصر همراه با نمونههایی بته نمتایش

درآمدهاند.

جدول :5پیرااضافههای زبان کردی


from under bridge-Def-clit.
“from under the bridge”

by mountain-clit.
”at mountains”
 
to front-clit.
“to front”



at under bridge-Def-clit.
“under the bridge”

by under bridge-Def-clit.
”“through under the bridge
__________________________






پاننوا ( )Pantcheva, 2011تحلیل ساخت نحوی-معنایی حرو ااافه را بتر دو اصتل

یکنواختی 2و بازتا  1بنا کردهاست .پاننوا ( )Pantcheva, 2011, p. 42اصل یکنواختی را
elsewhere condition
Uniformity principle

1
2
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به نقل از چامسکی ( )Chomsky, 2001, p. 2اینگونه بیان میدارد که در ننود هیچ شتاهد
گزیرناپتتذیر مختتالف ،فتترضکنیتتد کتته زبتتانهتتا یکنواختتت و گونتتهگتتونیهتتا 2محتتدود بتته

ویژگیهای بهآسانی قابل کشفِ گفتار 3هستند .منظور از اصتل یک تارچگی ایتن استت کته
فرض بر این گرفته میشود که همۀ زبانها ،دارای ساخت نحویِ زیرینِ یکستان هستتند ،بته
ایتن ادعتتا وجتود نداشتتته باشتد .همننتین ،بتته بتاور پتتاننوا

شترطی کته شتتواهدی بترخال

( )Pantcheva, 2011, p. 109بتر مننتای اصتل بازتتا بیکتر ( ،)Baker, 1985اشتتقاقات
ساختواژی باید به طور مستقیم بازتا دهندۀ اشتقاقات نحوی باشد (و بر عکت ) .منظتور از
اصل بازتا این است که پینیدگی ساختواژی نشانگر پینیدگی نحوی است و بتر عکت ؛

اگرچه بین ساختواژه و ساخت نحوی به ظاهر رابطۀ یک بته یتک وجتود نداشتته نناشتد .بتر

مننای این دو اصل ،پاننوا ( )Pantcheva, 2011, p. 36-9با ارائتۀ دادههتایی از  81زبتان از

تنارهای گونتاگون نشتان متیدهتد کته در ایتن زبتانهتا بتین صورت/ستاختواژۀ تکواژهتا و

مؤلفههای معنایی/هستههای نحوی آنها رابطۀ یکبهیک وجود دارد؛ به این معنتی کته هتر
تکواژ/عنصر زبانی در این زبانها نمایندۀ یک مؤلفۀ معنایی است .او س

نتیجته متیگیترد

که حتی در زبانهایی که بین مؤلفههای معنایی و تکواژها رابطۀ یک به یک وجتود نداشتته

باشد ،در ساخت نحوی زیرین آنها ،همین شمار مؤلفتههتای معنتایی در تکواژهتای معتادل

زبانهایی که بین مؤلّفههای معنایی و تکواژها رابطۀ یک بته یتک وجتود دارد ،بایتد وجتود

داشته باشد.

4

دادههتایی از زبتان مقتدونی ( Tomič, 2006, p. 85 cited in Pantcheva, 2011, p.

 )36نشان میدهد که حر

ااتافۀ مکتاننمتا دارای یتک هستته استت ( )kajو یتک متتمم

میپذیرد که یک  DPاست .این سادهترین ساخت حرو

ااافۀ مکاننمتا استت ( .)32aبتا

افزایش پینیدگی ،یعنتی بتا افتزودهشتدن جهتت بته ایتن ستاخت از لحتاظ ستاختواژی نیتز
پینیدگی پدید میآید .به این معنی کته عنصتری ( )naبترای نشتاندادن مفهتوم جهتت (در

اینجا مقصد) به هستۀ مکان افزوده میشود و مقصدنمای  به دستت متیآیتد (.)32b

1

The Mirror Principle
variety
3
utterance
4
Macedonian
2
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پاننوا ( )Pantcheva, 2011, p. 37حرو ااافۀ  32aو  32bرا به صورت -33الف و -33
نمتتایشمتتیدهتتد .در نتیجتته ،در ایتتن زبتتان بتتین صورت/ستتاختواژۀ تکتتواژ و مؤلّفتتههتتای

معنایی/هستههای نحوی رابطۀ یکبهیک وجود دارد.
b. Od



go.1SG to-at park.DEF
«دارم به پارک میروم».

-33
الف

PlaceP
DP
park

at park.DEF be.1S
«در پارک هستم».

33.

GoalP

-33ب

PlaceP

Place
kaj

32.

DP
park

Goal
na

Place
kaj

 در زبان کردی یک حتر ااتافۀ مکتاننمتا استت و متمم/مواتو درونتی آن ،بته

صورت اختیاری عنصر وابستۀ  -میگیرد (.)34





Sanandaj-Loc
lesson Imprf-read.Pres-1SG
"در سنندج درسمیخوانم".

in

I

34.

این حر ااافه یک تکواژ دارد و از یک مؤلّفۀ معنایی به نام مکان ساخته شتدهاستت و

نمودار آن را میتوان به صورت ( )35نشان داد .به نظر میرسد ،عنصتر  -حالتتنمتای

مکان باشد و به دلیل اینکه حر ااافۀ  خود دارای مؤلّفۀ مکان است ،وجودِ این عنصتر،

حشتتو و حتتذ

آن اختیتتاری استتت .بتته بیتتان دیگتتر - ،و  بتتا هتتم مؤلّفتتۀ مکتتان را

واژهگذاری میکنند.



PlaceP

DP


35.
Place


به باور اِدموندز (  ،)Edmonds, 1955, p. 494بدون داشتتن  بته معنتی «در» و

همراه با آن به معنی «در درون» است .امّا الزاماً اینگونه نیست؛ زیرا  همراه با  هتم،

مکاننما است و برای بیان مفهوم «درون» ،جزء محوری ( درون) به کتار متیرود.هتر

چند بدون  هم مفهوم درون قابلِ برداشت است.
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همانطور که اشاره شد ،پاننوا ( )Pantcheva, 2011, p. 36به این نتیجه متیرستد کته

حرکتنما با افزودهشدن مؤلّفتههتایی از مکتاننمتا ستاخته متیشتود .پتاننوا ( Pantcheva,

 )2011, p. 3پنج ذرۀ معنایی/هستۀ نحوی (مقصتد ،منتدأ ،مستیر ،مقدار/انتدازه 1و بستت)2
برای حرکتنماها پیشنهاد کرده و آنها را در نموداری مانند ( )36به نمایش درآوردهاست.
به باور وی ،این ساختِ پایگانی ،جهانی است و ستاخت معنتایی/نحوی هتر حرکتتنمتا بتر
بخشی از این نمودار منطن است .برای نمونه ،ساخت معنایی/نحوی یک مقصتدنما نمتودار

( )37و یک مندأنما ( )38است.
36.

37.

38.

همانگونه که مشاهده متیشتود بتین ستاخت مقصتدنما و منتدأنما یتک رابطتۀ شتامل و

زیرشمول وجود دارد؛ بدین معنی که مقصدنما زیرشمولِ مندأنما است.

با توجه به اینکه پیش از این بیانشد ،متمم حر ااافۀ  در زبان کردی عنصر وابستتۀ

 هم میگیرد؛ مفهوم برداشتی از کنار هم قرارگرفتن این دو جتزء متفتاوت استت از

حر

ااافۀ  که به نظر میرسد ناشی از وجود مؤلّفههایی نحوی-معنتایی دیگتری باشتد

که در ادامه ،این ساخت بررسی میشود.

به طور کلی ،با بررسی دادههای پژوهش میتوان دریافت در مفهوم برداشتی از مجمتو

 ،گذار وجود دارد به این معنی که با بهکارگیری این حر ااافه ،پیکر در دو

حوزه ،کنشِ حرکت را انجام میدهد؛ برای نمونه ،در ( )39پیکر از حوزۀ مکانی تهران کته
متمم حر ااافۀ  است میگذرد و به حوزهای دیگر (شتمال) متیرود .دومتین ویژگتی
این مجموعۀ دو عیوی این است که مفهوم مندأنمایی از آن برداشت میشتود ،امتا چیتزی

بیشتر از مندأنمایی دارد و آن گریز از آغاز/مندأ است؛ یعنی همانند تا که مؤلّفهای دارد کته
Scale
Bound

1
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 129 /

نمایانگر بستهبودن مقصد آن است ،در   ،نمایتانگر هستتهای استت کته
آغاز/مندأ بسته را نشان میدهد .پاننوا ) )Pantcheva, 2011, p. 60با بررسی دادههتایی از

زبانهای باسک و وِپ  1این هسته/مؤلفه را که مرز پایانی/آغازین مسیر بیانشده از رهگذر

حرکتنما را نشان میدهد هسته/مؤلفۀ بست 2مینامد و نشان میدهد که در آنها پایتاننمتا
(تا) با افزودهشدن یک جزء به مقصدنما (بته) ستاخته متیشتود .ایتن بتدان معنتی استت کته
پایاننما ،شامل و مقصدنما ،زیرشمول است.


Shomal

from Tehran-Abl. Go-Past.1PL to

«از تهران به شمال رفتیم».

پاننوا ( )Pantcheva, 2011بر این باور است که در ( )40از زبان وپ

جزء  هستۀ

بست را به حالتنمای بهای که بیانگر مفهتوم مقصتدنمایی استت متیافزایتد و درمجمتو ،

 بیتتانگتتر مفهتتوم پایتتاننمتتایی استتت ،)41( .نمتتودار درختتتی پایتتاننمتتای  را
مینمایاند .همتای این حر ااافۀ پایاننما ،در زبان کردی تا است که یکتکتواژی استت.

بنا بر آنچه اشاره شد تا ،اگرچه یکتکتواژی استت ،هتر سته هستته/مؤلفۀ نحتوی-معنتایی

مکان ،مقصد و بست را در ختود دارد ،)42( .نمتودار درختتی هستتهها/مؤلفتههتای تتا را در

( تا سنندج) نشان میدهد.

40
forest-TERM
"تا جنگل"

BoundP

.41
GoalP
PlaceP
DP
mec

Goal
Place



BoundP

.42

Bound

GoalP

Bound
-sei

Goal

PlaceP
DP

Place





Veps
bound

1
2
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بر این مننا ،پاننوا ( )Pantcheva, 2011, p. 62با ارائۀ دادههایی از زبان اودمتورت 1بته

این باور میرسد که مندأنماها پایۀ ساخت آغازنماهتا متیشتوند .بته بیتان دیگتر ،منتدأنماها
زیرمجموعۀ آغازنماها هستند .چرا که آغازنماها نیز با افزودهشدن یک تکواژ بته منتدأنماها

ساختهمیشوند .برپایۀ این استدتلِ پاننوا که آغازنما از مندأنما (از) ساختهمیشود ،میتوان

به این نتیجه رسید که ترکیب  یک آغازنما است و با افزودهشتدن یتک جتزء

که بیانگر هستۀ بست است به مندأنما ایجاد شدهاست .از آنجتا کته  بته تنهتایی منتدأ را

نشانمیدهد  ،نقش آغازنمایی دارد و با  یک حر ااتافه متیستازد کته بیتانگر
مفهوم آغاز بسته است .در نتیجه این پیراااافه درست برخال

تا عمتل متیکنتد کته پایتان

بسته را نشان میدهد .نمودار  را میتوان به صورت ( )43نشان داد.
BoundP
SourceP
GoalP
PlaceP
DP




Bound


Source
Goal

Place



همانطور که پیشتر بحث شتد ،مقصتدنمتا (بته) دارای مؤلّفتۀ مکتان و منتدأنما (از) ،از

مقصدنما ساخته شدهاست .بنابراین مندأنما دارای سته مؤلّفتۀ معنتایی مکتان ،مقصتد و منتدأ

است .از سوی دیگر ،استدتل شد که آغازنما از مندأنمای همتای خود با افزودهشتدن یتک

تکواژ که دارای مؤلّفۀ معنایی بست است ،پدید میآید .بنابراین در این حرکتنمتا ،جزئتی

که به ساخت مورد بحث یعنی  افزودهشتده و مفهتومِ بستت را بته آن متیافزایتد ،عنصتر

 است .اینکه چگونه این عنصر به پایان متمم افزودهمیشتود بتا مواتو حرکتت در

این نظریه پیوند دارد که در این نوشتار به آن پرداخته نمیشود .هر چند  به تنهایی برای

بیان مفهوم ابزار به کار میرود؛ امتا اگتر متتمم آن  بگیترد و پیرااتافۀ 

بهدست دهد ،مفهومی دیگر از آن برداشت میشود که در ادامه بررسی میشود.

Udmurt

1
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پاننوا ( )Pantcheva, 2011, p. 28آزمون نمتود 1را از ورکویتل ( )Verkuyl, 1972و

داوتی ( )Dowty, 1979نقل میکند که بر مننای آن هر گاه فعلتی بیکتران( 2ماننتد  )runبتا
یک گروه حر ااافهای حرکتنمای گذرنده (مانند  )toهمراه شود ،محمتولی کرانمنتد

3

به دست میآید .معیار تشخیص کرانمندی این است که محمول ،بهدستآمده ،با قید زمتان
« »in an hourسازگار است ولی با قید زمان « »for an hourسازگار نیست.

44. The boy ran to the store in an hour.
45. *The boy ran to the store for an hour.

در صورتی که حرکتنمای ناگذرنده با محمولی بیکران همراه شتود ،محمتول بیکتران

میماند؛ زیرا حرکتنمای ناگذرنده تأثیری روی کرانمندی فعل ندارد .بنابراین محمتول بته

دستآمده ،با قید زمان « »for an hourسازگار است.

46. *The children walked along the river in an hour.
47. The children walked along the river for an hour.

همتتتای « »in an hourو « »for an hourدر کتتردی بتته ترتیتتب و

 است.

48. * 
49.
river-Def-Loc run.Past-3PL
 child-Def-PL hour-Indef by side
«بنهها یک ساعت در طول رودخانه دویدند».

دستوریبودن ( )49نشانمیدهد که  یک حرکتنمای ناگذرنتده استت و

این دیدگاه مکنزی ( )Mackenzie, 1961, p. 122کته  را معتادل «»through
میداند ،تأیید میشود .دلیلی که نشان میدهد این حر ااافه جهتمنتد نیستت ایتن استت
که برای تعیین جهت حرکت پیکر به علت اینکه حرکتنما آن را نشان نمیدهد ،حتماً باید

یک افزودۀ قیدی مانند ( به سمت پایین)(/به سمت بات) بته

کاربرد (.)49



1

aspectual test
atelic
3
telic
2
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بنابراین طن ِ دیدگاه پاننوا (  ،)Pantcheva, 2011, p. 55همانند مسیرنمای

 در زبتتان آوار دارای چهتتار مؤلفتتۀ نحتتوی-معنتتایی استتت (نمتتودار (،)52( .))51
نمودار پیرااافۀ  در گروه ( از زیر پل) است.
Route
P
Route
Source

.52
.51



GoalP

Sourc

PlaceP
AxPartP
DP






Goal
Plac
e

AxPart
r

بر مننای آنچه که پیشتر بحتث شتد ،اگتر بتتوان پتذیرفت کته عنصتر  در زبتان

کردی به تنهایی مؤلّفۀ مکان را واژهگذاری میکنتد ،همتانطتور کته نمتودار ( )52نشتان –

میدهد  ،به تنهایی بیانگر سه مؤلّفۀ مقصد ،منتدأ و مستیر استت .نمتودار ( )52همننتین

نشان میدهد که این پیراااافه همراه با جزء محوری نیز بهکار میرود کته بته بیتان دقیت تتر
معنی کمک میکند ،اما همننان جهتمند نیست (.)53

 
 by under/roof bridge-Def-Loc
" از زیر پل"

“

یکتتی دیگتتر از پیراااتتافههتتای کتتردی  استتت کتته مفهتتومی نزدیتتک بتته

 دارد و آن عنارت است از سکون/وجود .گواه این ادّعا بتر مننتای آنچته ()54
نشان میدهد ،این دو پیراااافه را میتوان با هم جایگزین نمود .در این رابطه دو نکتته تزم

به یادآوری است :نخست اینکه این جایگزینی همیشه ممکن نیست و آن در متواردی استت

که  مفهوم درون نیز دارد و دوم اینکه  میتواند حذ

شود.

=
by mountain-Com be-Past-1PL = last night at mountain-Loc be-past-1PL

«دیشب ما در کوه بودیم».

last night
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به نوشتۀ باشیک ( ،)Bašic, 2007, p. 302دو ویژگی حرو ااافۀ مکاننما عنارتانتد

از اینکه اعیای مقولۀ مکاننما میتوانند به عنوان متمم افعال ایستا نمایان شوند و بته عنتوان
افزودۀ 1مکانی برای فعلی که مفهوم حرکت ندارد ،به کار رود.

nalazila inspred hotela
hotel

škole

in.front

located

55. Banka se

Bank REFL

«بانک در جلو هتل واقع شدهبود».

pretučen iza

behind school

56. David de

David AUX beaten

«دیوید در پشت مدرسه زدهشد».

دادههای ( )57و ( )58به ترتیب نشتان متیدهنتد کته ایتن ویژگتیهتا در 

وجود دارد.



thing-Indef. be.Pres.3SG with head-Prn.2SG-Com.
«چیزی روی سرت هست (نه ارورتاً روی ،بلکه چسنیده به آن ،ممکن است روی هم آن باشد».

 
fruit-Def-PL by tree-Com Spoil-Past-3PL
«میوهها روی درخت گندیدند».

بررسی ( )57و ( )58نشان متیدهتد کته  در ( )57بته عنتوان متتمم افعتال

ایستای ( هست ،بودن) نمایان شدهاست و در ( )59به عنوان افزودۀ مکتانی فعتل 

(گندیدن) به کار میرود که مفهوم حرکت ندارند .بنابراین ،طن معیارهای ارائهشده توسط

باشیک (  ،)Bašic, 2007, p. 302مکاننما و دارای مؤلفتۀ مکتان استت؛ بته
این معنی که هر دو جزء این پیراااافه بیانگر مؤلّفۀ مکان است .امتا واقعیتت ایتن استت کته

مفاهیم دیگری نیز برای این پیراااافه میتوان متصور شتد ،بترای نمونته ،ایتن پیراااتافه بته

عنوان افزودۀ قیدی بیان حالت نیز به کار میرود (.)59

 

sleep.PAST.1SG

Soran by sitting-Com

«سوران در حال نشسته خوابید».

اما در پیوند با این پیراااافه چند پرسش پیشمیآید که پاسخ به آنها آسان نیستت .در

تحلیل  این نتیجه بهدست آمد که  بیانگر مؤلّفۀ بست استت .چترا ایتن
adjunct

1
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جزء در  چنین خوانشی ندارد و برعک

خوانشی بسیار متفتاوت و آن هتم بته

همراه جزء دیگری دارد؟ در تحلیل  ،گفته شد که  بیانگر مؤلّفۀ مکان است
و به دلیل اینکه  نیز همین مؤلفه را دارد  قابلِ حذ

است.پرسش دیگتر ایتن استت

که این نکتته را کته  و  هتر دو بیتانگر مؤلّفتۀ مکتان هستتند چگونته متیتتوان

تحلیلنمود؟ پاسخ به این پرسشها نیاز به پژوهشی دیگر دارد.

 .6نتیجهگیری
اگرچه پیبردن بته ماهیتت عناصتر دوجزئتی   ، ،و
از زبان کردی نیاز به بررسی بیشتر دارد  -از آنجا که جزء نخست آنهتا

بیگمان حر ااافه است ،در این نوشتار به پیتروی از دبیرمقتدم ( Dabir-Moghaddam,

 )2013, p. 602پیراااافه نامیده شدند .بررسی نحوی-معنایی این عناصر برپایۀ نظریتۀ نحتو

ذرهبنیاد نشانداد که  به تنهایی مکاننما و دارای مؤلّفۀ مکان است و همراه با جزء وابستتۀ
 نیز همین ویژگی را دارد ،به این دلیل است که حذ

این جزء وابسته از لحاظ معنایی

باعث نادستوریشدن یا تغییر معنتای چشتمگیری نمتیشتود .بنتابراین پیراااتافۀ 

مؤلّفۀ مکان را واژهگذاری میکند .یکی دیگر از معانی  منتدأنمایی و دارای مؤلّفتههتای

مکان ،مقصد و مندأ است .چرا که مندأنما از مقصدنما ساختهمیشود .عنصتر وابستتۀ 

دارای مؤلّفۀ بست است که در حر

ااافۀ «تتا» نیتز دیتده متیشتود .بنتابراین 

دارای چهار مؤلّفۀ مکانی مکان ،مقصد ،مندأ و بست استت .ایتن بتدین معنتا استت کته ایتن

پیراااافه آغازنما است ،درست برعک

حر ااافۀ تا که پایاننما عمل میکند .عالوه بتر

این ،با بهکارگیری معیارهایی نشتان داده شتد کته پیراااتافۀ  دارای گتذار
نیست؛ بدین معنی که پیکر نسنت به زمینه تغییر مکان نمیدهد .بنابراین از آنجتا کته در ایتن
پیراااافه مفهوم جهت وجود ندارد و تنها بر مسیری بیجهت دتلت میکند ،ایتن نتیجته بته

دست آمد که این پیراااافه دارای مؤلّفههای مکان ،مندأ ،مقصد و مستیر استت .در نهایتت،

نشان دادهشد که پیراااتافۀ  مفهتوم وجود/ایستتایی دارد و تقرینتاً معتادل
 عمل میکند و در بسیاری بافتها متیتوانتد جتایگزین آن شتود .در نتیجته ایتن
پیراااافه تنها مؤلّفۀ مکان دارد.
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اختصارات

=3SG = 3 person singularستوم شتخص مفترد =1SG = 1 person singular ،اول شتخص مفترد،

=PL=Pluralجمع =Def. = definite ،معرفه = Indef.= Indefinite ،نکترهImprf. = Imperfect ،

=aspectنمتود نتاقص = Imper. = Imperative ،امتری = Pres. = Present ،حتال=Past ،گذشتته،

 =Neg. = Negativeمنفتی = Ez. = Ezefe ،ااتافه = Cause = Causative ،ستننیClitic ،

 = Clit.Prn. = Pronounاتتمیر واژه بستتتی=Hi=Hiatus،واج میتتانجی=Abl=Ablative ،حالتتت

ازی/منتتدأنما=All=Allative ،حالتتت بتتهای/مقصتتدنما =Loc. = Locative ،حالتتت مکتتانیCom. = ،
 = Comitativeحالت بایی =Clit= Clitic ،واژه بست
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