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شرایط پذیرش مقاله (راهنمای نویسندگان)
دو فصلنامه پژوهشهای زباني ،مقالههای تحقيقي در حوزة زبانشناسي نظری ،کاربردی ،حوزههای
وابسته ،فرهنگ و زبانهای باستاني ،مطالعات مربوط به گویشهای زبانهای ایراني و نقد و بررسي کتاب
را به چاپ ميرساند.

ویژگیهای کلّی مقالههای مورد پذیرش
 مقاله باید حاصل تحقيقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری منتشر نشدهباشد و مادامي که داوری آن در این مجله به پایان نرسيده ،به مجله دیگری ارسال نشود.
مقاله باید به ترتيب شامل عنوان ،چكيده ،واژههای کليدی (  5تا  7واژه) ،مقدمه ،پيكرة اصلي
مقاله ،بحث و نتيجهگيری ،و فهرست منابع باشد و بر روی کاغذ به ابعاد  21 ×30با قلم B
 Nazaninبه اندازة  13و  24سطر در صفحه در فرمت  wordو از باال و پایين  5و از راست و
چپ  4/5تنظيم و به همراه یک فایل ) word (2007و یک نسخه فایل  PDFبه نشاني پست
الكترونيكي jolr@ut.ac.irارسال شود .اندازة قلم چكيده و واژههای کليدی باید  10/5باشد .به
عالوه هر مقاله باید دارای یک چكيدة انگليسي با قلم  Times News Romanبه اندازه  10/5و
بيشتر از  300کلمه باشد .نام نویسنده ،مرتبة علمي ،دانشگاه محل تدریس و یا تحصيل
نویسنده یا نویسندگان و آدرس پست الكترونيكي و شماره تلفن آنها در صفحه و پوشهای
جداگانه باشد.
 حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن ( چكيده مبسوط و فينگليش منابع فارسي) نباید بيشتراز  24صفحه باشد.
 چكيدة مقاله باید تصویری کلي از مقاله را از باالتر  300واژه در اختيار خواننده قرار دهد وشامل بيان مسئله ،هدف ،روش تحقيق ،و یافتههای مقاله باشد.
 مقدمة مقاله ترجيحاً باید شامل موضوع مقاله ،پيشينة تحقيق ،مباني نظری و نمایندةتصویری کلي از ساختار مقاله باشد.
 بخشهای مختلف مقاله باید دارای شمارة مجزا باشد .بخشهای مقاله با بخش  1که بهمقدمه اختصاص دارد شروع ميشود .عنوان هر بخش اصلي و زیربخشها باید با یک سطر سفيد
از یكدیگر ،جدا و سياه (بولد) نوشته شوند .سطر اوّل ذیل هر زیر بخش ،بر خالف سطر نخست
پاراگرافهای دیگر ،نباید با تورفتگي آغاز شود.
 زیر بخشهای هر مقاله نباید از سه الیه فرضاً به صورت  4-1-3که بيانگر زیر بخشي از بخشسوم مقاله است تجاوز کند.

 معادل التين واژههای تخصصي مهم و نام افراد کمتر شناخته شده با قلم Romanدر اندازة  10به صورت پانوشت درج شود .به جز اسامي خاص و نام اصول دستور زبان،
سایر پانوشتهای التين با حرف کوچک آغاز شود.
 شمارة پانوشتها در هر صفحه با یک شماره شروع و از افراط در دادن پانوشت اجتناب شود. در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا ،فهرست آنها قبل از اوّلين کاربرد در پانوشت ذکر شود. چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهية مقاله از منابع مالي سازمان و یا نهادهای خاصياستفاده کرده اند و یا قصد تشكر و قدرداني از کساني را دارند که در نگارش مقاله از آنان یاری
گرفتهاند باید در اولين پانوشت بدون شماره به این مطلب اشاره نمایند.
 در تهية نمودارهای درختي و امثال آن از ابزارهای Table ،Drawو  Equationدر محيط - Wordاستفاده شود تا تنظيم آنها در نسخة نهایي مشكلي را به وجود نياورد.
کلية مثالها ،نمودارها ،و تصاویر باید دارای شمارة پياپي باشد.
 در واجنویسي دادههای مربوط به زبان و یا گویشي ناآشنا از قلم نسخة Doulus Sil IPAاستفاده شود.
 در ارجاعات چنانچه به نام مؤلفي در داخل متن مقاله اشاره شده است ،سال انتشار اثردر داخل پرانتز و در صورتي که مقصود نویسنده ارجاع به صفحة خاصي از اثر مورد اشاره است،
صفحه مورد نظر پس از عالمت دو نقطه ( ):در درون آن قرار داده شود .اگر به نام مؤلف در متن
تصریح نشده باشد ،نام مؤلف مورد ارجاع را نيز باید در داخل پرانتز ذکر شود .اگر اثری بيش از
یک جلد داشته باشد ،بعد از نام مؤلف شماره جلد اثر ذکر شود و عالمت دو نقطه ( ):بعد از آن
بياید .مثال؛
Times New

 سميعيان ()1983( -هدایت)183-184 :1342 ،

 (طبری)584 :1375/2 ، نقلقولهای مستقيم بيش از سه سطر باید به صورت جدا از متن اصلي و با یکسانتيمتر تورفتگي از هر طرف و با همان قلم متن ،ولي به اندازة  10نگاشته و در انتهای آن نام
نویسنده و سال انتشار اثر و پس از عالمت دو نقطه ،شمارة صفحهای که از آن نقل شده درج
شود.
 منابع فارسي و التين در دو بخش مجزا در پایان مقاله با ترتيب الفبایي مانند نمونههایذیل آورده شود .در منابع فارسي نام نویسنده به طور کامل قيد و از گذاردن نقطه بعد از آن
خودداری شود.
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Analysis of Human-Nature Interaction in the Persian Proverbs:
An Ecolinguistics Perspective

Abstract
The environmental crisis is one of the most important issues of the 21 st century.
Eco linguistics explores the causes of this crisis in language. The purpose of this
study was to investigate the effective linguistic factors in the eco unfriendliness, to explore human interaction with nature, in Persian proverbs,
which have high frequency in everyday conversations. The research was
conducted using analytical, descriptive and library methods. In the first step, 373
proverbs, randomly and based on Morgan's table, as a suitable statistical society,
from the total population of 10, 000 cases, were educed from the e-book “Ten
thousand Persian proverbs and twenty five thousand equivalents”, the
compilation of Dr. Ibrahim Shakour zadeh Bolouri. Then, the two concepts of
anthropocentrism and anthropomorphism, based on the Eco linguistics criteria,
were examined. The results of the research showed that the majority of the
studied samples transmitted the anthropocentric concept, with negative affective
meaning. anthropomorphism, is sometimes referred to as a way to avoid
anthropocentric insight to nature, but this study showed that in Persian proverbs,
human beings in the attribution of their own characteristics to nature allocate
negative ones to non-human species. This insight to nature divides the world
into “us” and “others” poles. The bipolar view of the world in this age may be
the source of many important global issues. Part of the proverbs referred to other
concepts, except for the two above- mentioned concepts, such as specialism, eco
centrism, and environmental metaphors, which were used in statistical sections.
Using the same pronouns for human and non-human beings, collocations of
verbs such as (know, believe, etc) with non-human species and the concept of
eco centrism with positive affective meaning, were observed in Persian
proverbs. The use of proverbs of this kind can have a positive effect on human
attitude toward nature. Language speaker should consider negative dimensions
of language use. Therefore, it can be said that speakers need to identify the
harmful aspects of using language and be careful in using it.

Keywords: Eco linguistics, Anthropocentrism, Anthropomorphism, Proverbs,
Environment.
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1. Introduction
The environmental crisis is one of the most important issues of recent
centuries that human beings have imposed on nature. The humanity sciences
have placed human beings at the forefront of their studies due to their special
characteristics and have always viewed them as superior to other species.
With the increase in environmental concerns, there has been a change in
attitude in the human sciences, and these sciences have gone beyond the
unique field of human beings, and by combining with other sciences, have
created new interdisciplinary fields. One of these interdisciplinary fields is
Eco linguistics, which studies various linguistic issues affecting the
environment.
In this study, Persian proverbs have been chosen as one of the most widely
used parts of language in everyday communication which contain words
derived from nature and thus have the capacity to be studied in the field of
Eco linguistics .
2. Literature Review
The ecological approach to linguistics was first proposed in a paper entitled
The Ecology of Language on the interaction between language and its
environment by Inar Haugen in the early 1970s. The article marked the
beginning of the first series of eco-linguistics in which language was part of
a larger environment. Halliday’s famous 1990 paper New Ways of Meaning,
which was about the relationship between language and the environment,
established the second chain of eco-linguistics. The Halliday’s approach was
based on the human-centered view of language. At 2016, the third chain of
eco-linguistics, which Chen refers to as the “biological language approach”,
emerged. The biological language approach is perhaps the most popular
chain of eco-linguistics.
Since eco-linguistics, as an approach that examines language in relation to
ecosystems and ecosystems, cover a wide range of phenomena, the studies
conducted in this field cover a wide range and diversity. However,
unfortunately this approach has not been taken into account in Persian as it
should be. For this reason, the study examines this issue in Persian proverbs.
3.Methodology
The research was conducted using analytical, descriptive and library
methods. First, using Morgan's table, 373 proverbs were selected randomly
from the total population of 10, 000 cases collected in the book Ten
thousand Persian proverbs and twenty five thousand equivalents. Then, the
two concepts of anthropocentrism and anthropomorphism were examined
based on the Eco linguistic criteria .
4.Results
The results of the research showed that the majority of the proverbs studied
transmitted the anthropocentric concept, with negative affective meaning.
Regarding anthropomorphism, which is sometimes referred to as a way to
avoid an anthropocentric insight into nature, we found out that in Persian
proverbs, human beings allocate their own negative characteristics to nonhuman species. This position on nature divides the world into “us” and
“others” poles. The bipolar view of the world in this age may be the source
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of many important global issues. Part of the proverbs referred to other
concepts, except for the two above-mentioned concepts, such as speciesism,
eco centrism, and environmental metaphors, which were used in the
statistical section. Using the same pronouns for human and non-human
beings, collocations of verbs such as know, believe, etc. with non-human
species and the concept of eco centrism with positive affective meaning were
observed in the Persian proverbs. The use of proverbs of this kind can have a
positive effect on human attitude toward nature. Language speakers should
consider negative dimensions of language use and identify the harmful
aspects of using language to be careful about them.
5.Conclusion
Based on the findings of this study, we conclude that because proverbs are
commonly used and may have a high potential in the discourse of society,
we can popularize proverbs that reduce the discriminatory view about human
and non-human and thus the eco-centered view to promote man, like other
species, as a part of nature. Besides, language speakers may need to take a
more active and responsible role in using language with identifying its
harmful aspects and being cautious about using them.
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واكاوي تعامل انسان و طبيعت در ضربالمثلهاي زبان فارسي از منظر
زبانشناسي بومگرا
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طاهره افشار

استاديار گروه زبانشناسي دانشگاه ايالم ،ايالم ،ايران.

مريم عبدي بلوكاني
كارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني دانشگاه ايالم ،ايالم ،ايران.
تاریخ دریافت مقاله99/5/15 :؛ تاریخ پذیرش مقاله99/9/5 :
علمی  -پژوهشی

چکيده
بحران زیستمحیطی ،از مهمترین مسائل قرن  21محسوب میشود .زبانشناسی بومگرا ،عوامل این
بحران را ،در زبان جستجو می کند .این پژوهش ،با هدف بررسی عوامل زبانی مؤثر در تشدید بحران ،به
واکاوی تعامل انسان با طبیعت ،در ضربالمثلهای زبان فارسی میپردازد که دارای بسامد باالیی ،در
مکالمات روزمره هستند .پژوهش ،به روش تحلیلی ،توصیفی انجامگرفته و برای گردآوری دادهها از روش
کتابخانهای استفاده شده است .در گام نخست ،تعداد  373ضربالمثل ،به صورت تصادفی و بر مبنای
جدول مورگان ،به عنوان جامعه آماری مناسب ،از جامعه کل ده هزار موردی ،از کتاب الکترونیکی «ده
هزار مثل فارسی و بیستوپنج هزار معادل آنها» استخراج شد .سپس ،دو مفهوم انسانمحوری و انسان-
انگاری ،بر مبنای معیارهای زبانشناسی بومگرا ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بررسیها نشان داد که
بخش عمدهای از ضربالمثلهای مورد مطالعه ،مفهوم انسانمحوری را ،با بار معنایی منفی منتقل می-
کنند .انسانانگاری ،گاهی راه گریزی از نگاه انسانمحور به طبیعت شناخته میشود ،اما بررسیها نشان
داد که در ضربالمثلهای زبان فارسی ،انسان در تخصیص ویژگیهای خود به طبیعت ،بخشهای منفی
آن را در گونههای غیر انسان ،جلوهگر می سازد .این نوع نگاه به طبیعت ،جهان را به دو قطب «ما» و
«دیگری» تقسیم میکند .نگاه دوقطبی به جهان در عصر حاضر ،شاید منشأ بسیاری از مسائل مهم
جهانی باشد .بخشی از ضربالمثلها ،بر مفاهیم دیگری بجز دو مفهوم فوق ،نظیر گونهگرایی ،بوممحوری
و استعارههای زیستمحیطی داللت میکردند که در بخشهای آماری ،مورد استفاده قرار گرفت .قابلیت
به کارگیری ضمایر یکسان برای انسان و غیر انسان ،باهمآیی افعالی نظیر (دانستن ،گمان کردن و  )...با
گونههای غیر انسان و مفهوم بوممحوری با بار معنایی مثبت ،در ضربالمثلهای زبان فارسی مشاهده
شد .کاربرد ضربالمثلهایی از این نوع ،میتواند در نگرش انسان به طبیعت تأثیر مثبت داشته باشد.
بنابراین میتوان گفت که الزم است گویشوران در استفاده از زبان ،ابعاد آسیبرسان آن را شناسایی
نموده و در به کارگیری آن دقت نمایند.
واژههاي كليدي :زبانشناسی بومگرا ،انسانمحوری ،انسانانگاری ،ضربالمثلها ،محیطزیست.

 .1مقدمه
بحران محیطزیست ،یکی از مهمترین دغدغههای قرون اخیر در جهان است که بشر به
بهانه تأمین رفاه و آسایش خود ،در کمتر از دو قرن به طبیعت تحمیل کرده است و اگر
این دخالتها از سوی انسان صورت نمیگرفت ،چرخه طبیعت ،طبق روال میلیاردها
سال قبل ،به چرخش خود ادامه میداد( .پارساپور 1392 ،ب) .بشر در سراسر جهان با
چالشهای زیست محیطی عظیمی اعم از گرمایش زمین ،آلودگی ،از دست رفتن تنوع
 .1رایانامۀ نویسنده مسئول مقاله:

t.afshar@ilam.ac.ir
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زیستی ،جنگلزدایی و بیابانزایی روبهروست .بحران اکولوژیکی فزایندهای که نسل ما
شاهد آن است حتی ممکن است از این هم بدتر شود (حجارلیب .)1396 ،علوم انسانی،
انسان را به سبب ویژگی های خاص خود ،از جمله زبان ،اندیشه ،منطق ،فرهنگ ،دین و
تاریخ و  ...پیوسته ،متمایز ا ز سایر موجودات و در صدر مطالعات خود قرار داده است و
همواره از جایگاه برتری نسبت به سایر گونههای زیستی به او نظر افکنده است .با
افزایش نگرانیهای زیستمحیطی ،تغییر نگرشی در این علوم پدید آمد و سبب شد که
این علوم از انزوا خارج شده و جزئی جداییناپذیر از یک جهان فیزیکی بزرگتر محسوب
گردند (استیبی .) 2015 ،به عبارتی ،این علوم از حوزه منحصر به انسان ،پا فراتر نهادهاند
و با تلفیق با سایر علوم ،حوزههای جدید بینرشتهای پدید آوردهاند که به مطالعه انسان
در جهانی بزرگتر میپردازند .یکی از این حوزههای بینرشتهای زبانشناسی بومگرا
(زبانشناسی زیستمحیطی یا زبانشناسی زیستبومی) است که در زمینههای مختلف
مسائل زبانی مؤثر در محیطزیست ،به مطالعه میپردازد .به بیان آلوین فیل زبانشناسی
بومگرا ،اصطالحی پوششی برای همه رویکردهایی است که به نحوی مطالعه زبان را به
بومشناسی ربط میدهند (لیندو و سیمونسن.)2000 ،
اگرچه واژگان ،دستور زبان ،زبان علمی و زبان ادبی و ...میتوانند در نگرش و رفتار ما
با محیطزیست تأثیرگذار باشند ،با وجود این ،زبانشناسی بومگرا ،هم نقش زبان ،در
تشدید بحران محیطزیست و هم ایستادگی در مقابل بحران ،از طریق زبان را مورد
مطالعه قرار میدهد (پارساپور 1392 ،ب) .در این رویکرد ،زبان نه تنها از جامعه ،بلکه از
سیستم بومشناختی بزرگتری هم که جامعه در آن تعبیه شده است ،قابل تفکیک
نیست (استیبی .)2017 ،زبان انسان ،ناگزیر جهان را از دیدگاه یک انسان ،نشان میدهد
(سیلی و اوکلی .)2013 ،1این جمله اشارهای است به دو مفهوم انسانمحوری 2و
انسانانگاری 3که اولی انسان و خواستههای او را نسبت به سایر موجودات و گونههای
غیر انسان در رأس قرار میدهد و دومی تخصیص ویژگیها و احساسات انسان به غیر
انسان است و اگرچه انسانانگاری ،بر یک چارچوب ارجاعی انسانمحور استوار است ،اما
هیچ ارتباط و وابستگی بین این دو مفهوم وجود ندارد (بوئل .)2005 ،4الزم به ذکر
است ،انسانانگاری مفهومی متفاوت از شخصیتبخشی 5به غیر انسان دارد .حال با توجه
به اینکه بحران محیطزیست ،یک مسئله جهانی و فراملیتی است و امروزه مشخص شده
است ،یکی از عوامل مهم در تخریب محیطزیست عامل انسانی و دیدگاه انسانمحور بشر
1. Sealey & Oakley
2. anthropocentrism
3. anthropomorphism
4. Buell(2005).
5. personification
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بوده است ،لذا ضرورت دارد در کشور ما هم با این مسئله به عنوان یک دغدغه لوکس،
برخورد نشود و علوم مختلف از دیدگاههای تخصصی به ریشهیابی و بررسی عوامل مؤثر
در ایجاد این بحران بپردازند و نگرشهای نوینی را برای پیشگیری از تخریب بیشتر و
حفظ اکوسیستمی که زندگی انسان و سایر گونهها به آن وابسته است ،ارائه نمایند .به
همین منظور در پژوهش حاضر ،به بررسی عوامل زبانی مؤثر در حفظ یا تخریب محیط-
زیست پرداخته میشود .ضربالمثلهای زبان فارسی به عنوان یکی از بخشهای
پرکاربرد زبان در ارتباطات روزمره که حاوی واژههای برگرفته از طبیعت میباشند و از
ظرفیت الزم جهت بررسی در حوزه زبانشناسی بومگرا برخوردارند ،برای بررسی تعامل
انسان با .طبیعت در فرهنگ و زبان فارسی ،برگزیده شدهاند.
 .2مفاهيم و چارچوب نظري پژوهش
در این بخش به طور اختصار به بررسی مفاهیم مرتبط با پژوهش و چارچوب نظری کار
میپردازیم.
 .1-2زبانشناسي بومگرا

1

رشته زبانشناسی بومگرا ،شامل دو رویکرد اصلی است که «بومشناسی زبانشناختی»
و «تحلیل گفتمان انتقادی بومگرا» 2را شامل میشود .در رویکرد اول ،یعنی بومشناسی
زبانشناختی ،به کاربرد استعارههای اکوسیستم ،برای توصیف تعامل میان انواع زبانهای
موجود در دنیا پرداخته میشود .رویکرد دوم ،به بررسی گفتمانهایی میپردازد که
دارای تأثیراتی بر اکوسیستم در آینده هستند ،گفتمانهای رشد اقتصادی ،مصرفگرایی،
تبعیض جنسیت و گفتمانهایی مانند سیاست ،کشاورزی و طبیعت از آن جملهاند .در
این رویکرد ،عالوه بر پرداختن به نظریههای تخریب محیطزیست ،برای ادامه بقاء در
جامعه و محیطزیست راه حل ارائه میشود( .پارساپور 1392 ،ب).
3
آلوین فیل ،افرادی چون ادوارد ساپیر و ویلهلم فون هومبلت را از پیشگامان
زبانشناسی بومگرا ،معرفی میکند (لیواسور .)2015 ،4رویکرد بومگرا در زبانشناسی،
اولین بار در مقالهای با عنوان «بومشناسی زبان» 5با موضوع تعامل بین زبان و محیط آن،
توسط «اینار هوگن» 6در اوایل دهه  1970مطرح شد .این مقاله ،آغازگر اولین زنجیره از
زبانشناسی بومگرا و رویکرد هوگنی بود که در آن ،زبان قسمتی از محیط بزرگتر بود
(لیواسور .)2015 ،مقاله معروف مایکل هالیدی 7با عنوان «روشهای جدید معنا» در
کنفرانس جهانی زبانشناسی کاربردی ،در سال  1990بین زبان و محیطزیست و در

1. linguistic ecology
2. eco-critical discourse analysis
3. Humboldt
4. Le Vasseur
5. the ecology of language
6. Haugen
7. Halliday
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گستره کمتری بین زبان و سیاست ،رابطه برقرار نمود و دومین زنجیره از زبانشناسی بوم-
گرا ،یعنی رویکرد هالیدی را ،بر اساس بینش انسانمحور بودن زبان ،رقم زد .سومین
زنجیره از زبانشناسی بومگرا که چن )2016( 1از آن با عنوان «رویکرد زبانی زیستی »2نام
میبرد ،بر اساس نظر نتل و رومین 3در مورد انقراض زبانها به وجود آمد .آنها در کتاب
خود مابین از بین رفتن زبان و از بین رفتن تنوع زیستی رابطه برقرار کردند که منجر به
ابداع اصطالح «تنوع زبانی زیستی» 4گردید .شاید رویکرد زبانی زیستی ،محبوبترین
زنجیره زبانشناسی بومگرا و استعاره بومشناسی در تنوع زبانی باشد که پژوهشگران حوزه
برنامهریزی زبان و زبانشناسی انسانشناختی ،آن را پذیرفتهاند (چن.)2016 ،
 .2-2انسانمحوري

انسانمحوری یا انسان مداری دیدگاهی است که در آن ،به انسان و نیازهای او نسبت به
سایر موجودات غیر انسان ارجحیت داده میشود .این مفهوم اغلب در مقابل
زیستمحوری 5یا بوممحوری 6قرار میگیرد .انسانمحوری دو نوع نگرش را نسبت به
محیطزیست القاء میکند .در «نگرش قوی» انسانمحوری ،اولویت همیشه با منافع بشر
است و در «نگرش ضعیف» ،حذف کامل منافع انسان ،نامطلوب به نظر میرسد و حتی
اگر در اصول ،اعتقادی به ارزشهای زیستمحور وجود داشته باشد ،در عمل ،مالحظات
انسانمحور اعمال میشود (بوئل.)2005 ،
در انسانمحوری زبانی ،از نظر هالیدی ،طبیعت و گونههای غیر انسان در ارتباطات
روزمره ،فقط با مقولههای سودمند بودن نشان داده میشوند که نشان از انسانمحوری
سودجویانه 7در کاربرد زبان روزانه است (چن .)2016 ،به اعتقاد هالیدی ،کاربرد اسامی
غیرقابل شمارش و اسم عام ،نامحدود بودن منابعی مانند نفت ،انرژی ،آب ،هوا و غیره را
القاء می کند .همچنین خنثی بودن واژه رشد ،در کاربرد واژگان جفت متباین مانند
«بزرگ و کوچک» ،حذف کنشگر 8غیر انسان در زبان و کاربرد ضمایر متفاوت برای
انسان و غیر انسان و ممانعت از بسیاری از همآییها مانند فکر کردن ،دانستن ،اعتقاد
داشتن ،دلسوزی ،مهربانی و ...برای حیوانات و گیاهان از عوامل زبانی مؤثر در مشکالت
زیستمحیطی هستند (فیل.)1998 ،

1. Chen
2. biolinguistic tradition
3. Nettle &Romaine
4. biolinguistic diversity
5. biocentrism
6. ecocentrism
7. utilitaristicanthropocentrism
8. actor / agent
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 .3-2انسانانگاري

انسان انگاری ،تخصیص حاالت ذهنی انسان از قبیل افکار ،احساسات ،انگیزهها و باورها
به غیر انسان است که تقریباً در میان صاحبان حیوانات خانگی در جهان رایج است
(سرپل .)2002 ،1در این دیدگاه ،انسانها صفات و خصوصیات خود را به غیر انسان
نسبت میدهند .صفاتی همچون مکر و حیلهگری ،ریا و دورویی ،غرور ،وفاداری و  ...که
بر اساس ویژگیهای زیستی یا ساختار فیزیکی خاص این گونهها تعریف و در بافت زبانی
وارد شدهاند.
ایده وجود جدایی کامل بین انسان و سایر حیوانات در اواخر قرن  19با انتشار نظریه
تکامل داروین شکست .در حالی که این مطلب به تدریج پذیرفته میشد که ساختار
فیزیکی و احساسی سایر گونهها چندان هم متفاوت از انسان نیست و حتی باید در مورد
فرض شباهت هم احتیاط کرد ،در همان زمان پس از اتصاف ویژگیهای انسان به خدا و
فرشتگان ،پروژهی بعدی اتصاف این صفات به حیوانات شد( .سیلی و اوکلی.)2013 ،
در ادبیات شفاهی ،به ویژه ضربالمثلها ،همواره مفهوم انسانانگاری به دلیل
تخصیص ویژگی انسان به غیر انسان برای انتقال غیرمستقیم مفاهیم اخالقی ،پند و
اندرز و ...گاهی به قصد کنایه و گاهی هم برای رعایت ادب در کالم ،به کار رفته است.
 .4-2انسانمحوري و دستور زبان

زبانشناسی بومگرا ،ابتدا با تمرکز بر دستور زبان انگلیسی و زبانهای دیگر ،به توصیف
این مسئله پرداخت که چگونه ویژگیهای خاص دستور زبان ،از نظر بومشناسی ،رفتار
مخرب را تقویت میکند .هالیدی توصیف میکند که چگونه جنبههای خاصی از دستور
زبان ،در تفسیر واقعیت به روشی خاص ،به یکدیگر پیوند میخورند (استیبی .)2015 ،بر
اساس نظر هالیدی ( ،)1990به عنوان پیشگام رویکرد زبانشناسی بومگرا ،چهار تقسیم-
بندی در دستور زبان ،برای نشان دادن تأثیر ساختهای زبانی بر محیطزیست وجود
دارد که در اینجا به آنها پرداخته میشود و مصداق هریک در ضربالمثلهای مورد
مطالعه در بخش تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1-4-2اسامي غيرقابل شمارش و عام در ساختار زبان

بر طبق نظر هالیدی ( ،)1990کاربرد اسامی غیرقابل شمارش و اسم عام ،نظیر خاک،
آب ،نفت ،انرژی ،هوا و ...سبب میشود که این منابع نامحدود به نظر برسند .وی ،با
استناد به نظر ورف بیان میکند که بر خالف زبانهای سرخپوستان آمریکایی ،در اکثر
زبانهای اروپایی ،بین دو موجودیت مستقل ،تمایز مقولهای وجود دارد .موجودیتهایی
که در واحد رخ میدهند و در دستور زبان ،قابل شمارشاند و موجودیتهایی که در
حجم واقع میشوند و غیرقابل شمارشاند .هوا ،آب ،خاک ،زغال ،آهن و نفت محدود
هستند؛ اما دستور زبان ،آنها را به گونهای نشان میدهد که منابعی نامحدودند که
خودمان برای آنها کمیت تعیین میکنیم :نظیر یک بشکه نفت ،یک رگه زغال ،یک
1. Serpell
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مخزن آب و غیره ،گویی که آنها به خودی خود ،پایانناپذیرند.
 .2-4-2واژگان متضاد در ساختار زبان

به اعتقاد هالیدی ( ،)1990کاربرد واژگان متضاد نظیر «بزرگ و کوچک» همیشه دارای
یک قطب بینشان است که سبب میشود که «بزرگتر» جنبه مثبت داشته باشد و
«کوچکتر» جنبه منفی به خود بگیرد ،در نتیجه «رشد اقتصادی» جذاب به نظر میآید
و تمایل به «مصرفگرایی» را افزایش مییابد .به اعتقاد وی ،در میان ویژگیهایی که
دستور زبان ،به عنوان کیفیت ،درجهبندی میکند ،بیشتر اوقات ،یک قطب مثبت و یک
قطب منفی وجود دارد؛ بنابراین کیفیت یک چیز ،همیشه از «خوب» بودن یک چیز
سؤال میشود و هرگز از «بد» بودن چیزی پرسیده نمیشود .در مورد اندازه اشیاء هم
همیشه از طول و بلندی یک شیء پرسیده میشود و از عرض و کوتاهی چیزی پرسیده
نمی شود .به اعتقاد وی ،این عدم تقارن در سرتاسر دستور زبان بازنمایی میشود ،اما
نکته قابل توجه این است که کمیت و کیفیت ،همیشه کنار هم قرار میگیرند .دستور
زبان مربوط به «بزرگ» و «خوب» یکی است و دستور زبان «کوچک» و «بد» هم یکی
است .بنمایه «بزرگتر» و «بهتر» ،بر اساس نظمی که دستور زبان تعریف میکند ،در
ذهن ما نقش میبندد.
 .3-4-2حذف كنشگر غير انسان در ساختار زبان

از نظر هالیدی ( ،)1990در دستور زبان ساختارهایی مورد استفاده قرار میگیرند که
کنشگر غیر انسان را در ساخت زبان حذف میکنند و تنها زمانی از غیر انسان در
موقعیت کنشگر استفاده می شود که کنش مخربی به وقوع پیوسته است .در این مورد
گوتلی )1996( 1معتقد است که نظریه علمی نوین به دستور زبانی نیاز دارد که به
راحتی کنشگران را از مشارکان تحت تأثیر آنها (کنشپذیر) جدا نمیکند .این
جداسازی ،با ماهیت بنیان به همپیوسته جهان که علم نوین آن را آشکار ساخته است،
سازگار نیست .به اعتقاد وی ،کنشگران ،در نهایت خودشان از فرایند (کنش) تأثیر می-
پذیرند .برای مثال ،آلودگی حاصل از استفاده وسایل نقلیه و تغییرات اقلیمی ناشی از
آنها در نهایت بر کاربران آنها تأثیر میگذارد .هرچند ،حتی برنامهریزی مطلوب زبانی هم
امکانپذیری چنین دستور زبانی را تأیید نمیکند .هالیدی ( )1990معتقد است
مباحثی ،نظیر گذرایی ،2اسمسازی 3و مجهولسازی 4را میتوان ،از مصادیق حذف
کنشگر انسان ،در فرایندهای مخرب و حذف کنشگر غیر انسان ،در فرایندهای
غیرمخرب به شمار آورد.
Goatly
transitivity
nominalization
passivization

1.
2.
3.
4.
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مبحث گذرایی بیشتر ،توسط هالیدی ،در دستور زبان نقشی نظاممند مطرح شده
است .به اعتقاد هالیدی ( )1990در گذرایی ،بخشی از دستور زبان ،تجربه ما را از
فرایندها ،فعالیتها و رخدادها ،فرایندهای ذهنی و کالمی ،روابط گونههای متنوع
(موجودیتهای مستقلی که در فرایندهایی از نوع مادی شرکت میکنند) شکل میدهد
و در یک پیوستار ،منطبق بر پتانسیل آنها در چنین فرایندهایی ،مرتب میکند .به طور
طبیعی ،انسان در فعالترین قطب این پیوستار و پدیدههای بیجان در قطب مخالف قرار
میگیرند و تنها در موقعیتهای فاجعهآمیز ،پدیدههای بیجان به عنوان «عامل» و
«کنشگر» ظاهر میشوند .این پدیدهها ،در فرایند تخریب به عنوان زیرمقولهای از
فرایندهای مادی« ،عامل» شناخته میشوند که حتی در این موارد هم پدیدهها استعاری
شدهاند .وی همچنین معتقد است در فرایند اسمسازی ،با جانشینی اسم به جای فعل،
برای نشان دادن رویدادها ،استعاره دستوری به وجود میآید .به عبارتی ،یک مقوله
زبانی ،از یک بخش دستوری ،به جایگاه دیگر تغییر درجه میدهد و این مسئله موجب
می شود که نیت اصلی گوینده یا نویسنده پنهان بماند ،زمان فعل از دست برود و بخشی
از جمله با قرار گرفتن در ابتدای جمله مورد تأکید قرار گیرد و فاعل و اجزای دیگر ،به
آن ضمیمه شوند .مجهولسازی ،یکی دیگر از راههایی است که با حذف کنشگری انسان
در فرایندها و برجسته نمودن مفعول و انتقال آن به ابتدای جمله ،سبب سلب مسئولیت
انسان در ایجاد مشکالت زیستمحیطی میگردد .راه دیگر مجهولسازی با انتقال فاعل
به آخر جمله و پس از حروف اضافه اتفاق میافتد و با این کار کنشگر به حاشیه میرود
(بزی حسینزاده.)1388 ،
 .4-4-2ضماير و باهم آييهاي متفاوت

به اعتقاد هالیدی ( ،)1990تقسیم ضمایر به «چه کسی» و «چه چیزی» جهان را به
اشتباه ،به دو قطب موجودات آگاه (انسان و گاهی حیوانات خانگی آنها) و موجودات
ناآگاه (سایر گونهها) تقسیم نموده است (استیبی .)2015 ،همچنین ،ممانعت از به
کارگیری باهمآیی افعال و واژگانی ،نظیر «فکر کردن»« ،دانستن»« ،اعتقاد داشتن»،
«دلسوزی»« ،مهربانی» و  ...برای حیوانات و گیاهان سبب تمایز انسان و غیر انسان در
ساختار زبان گردیده است (فیل.)1998 ،
 .5-4-2ساير عوامل مؤثر در نگاه انسانمحور در دستور زبان

تقسیمبندی های دیگری نیز که در دستور زبان ،بر چگونگی رفتار انسان با طبیعت تأثیر
میگذارد ،انجام شده است .ارگتیویتی ،زمان دستوری و زمان واقعی ،دواسمیها از آن
جملهاند .چاوال )1991( 1دستور  tense/ timeیعنی تمایز بین زمان واقعی و زمان
دستوری زبانهای اروپایی را شدیداً مورد انتقاد قرار داد .به اعتقاد وی ،درک زمان به
صورت گذشته ،حال و آینده ،آگاهی ذهنی از زمان را نادیده میگیرد .وی معتقد است
عادات زبانی در تقطیع کل به جزء ،تعیین کمیت برای اسامی ناملموس و خیالی و درک
1. Chawla
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زمان برحسب گذشته ،حال و آینده ،عواملی هستند که درک ما از محیطزیست طبیعی
را ،به عنوان یک «کل» با مشکل مواجه میکند .به اعتقاد چاوال ( )1991اسامی غیرقابل
شمارش را با به کارگیری ساختارهای دو اسمی ،میتوان به اسامی قابل شمارش تبدیل
نمود .به اعتقاد وی ،استفاده از ساختار دو اسمی در زبان انگلیسی ،پدیدهها را به دو
پدیده بیشکل و دارای شکل برش میدهد که سبب افزایش گرایشهای انسانمحور در
انسان میشود.
 .5-2انسانمحوري در واژگان

با توجه به آنچه گفته شد ،انسانمحوری میتواند در واژگان یک زبان نمود پیدا کند که
در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1-5-2مصاديق انسانمحوري در واژگان از نگاه يانگ

یانگ ،)1996( 1جنبههایی از انسانمحوری واژگانی را که در زبانشناسی بومگرا ،مورد
تأکید قرار میگیرند را به این شکل تقسیمبندی میکند .1 :نامگذاری بر اساس سودمند
بودن  .2تمایز احساسی  .3حسن تعبیر
 .2-5-2ساير تقسيمبنديها

تقسیمبندی های دیگری ،در شیوه استفاده از واژگان که نگرش انسان به محیطزیست را
تحت تأثیر قرار میدهد ،انجام شده است که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
 )1واژگان ناآشنا
گاهی در متون زیستمحیطی از واژگانی استفاده میشود که نه تنها مخاطب عام ،بلکه
گاهی متخصصان هم قادر به درک واژه مورد نظر نمیباشند .استفاده از کلمات ناآشنا که
دارای بار معنایی مناسبی نیستند ،به دلیل عدم برخورداری از کنش تأثیری ،در متون
زیستمحیطی مورد نقد قرار میگیرند (بزی حسین زاده.)1388 ،
 )2استعارههاي زيستمحيطي
در زبانشناسی بومگرا ،استعارهها ،از نگاه گویشوران زبانهای خاص به پدیدههای
طبیعی و نقش آن پدیدهها ،در زندگی فردی و اجتماعی گویشوران حاصل میشوند.
هاوبرگر )2017( 2بیان میکند که استعارههای زیستمحیطی ،گاهی به دلیل تمرکز
انسانمحور و گونهگرا و نگرش سلطهجویانه و سلسلهمراتبی و ترسیم مرز بین انسان و
سایر گونهها ،سزاوار انتقاد از سوی زبانشناسی بومگرا میباشند .مثالً در جنگلداری ،به
درختان بریده شده ،اصطالح «محصوالت جنگلی» اطالق میشود و تخریب جنگل ،ایده
«برداشت محصول» را منتقل میکند ،یا گاهی ،استفاده از نام حیوانات تحقیرآمیز و
توهینآمیز تلقی میشود و به گونهگرایی و انسانمحوری دامن میزند.
1. Jung
2. Heuberger
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 )3اصطالحات تخصصي
اصطالحات تخصصی ،مربوط به مباحث علمی است و در مورد ضربالمثلها نمیتواند
مصداق داشته باشد و لذا به آن پرداخته نمیشود؛ اما با توجه به اینکه جزو
تقسیمبندیهای ارائه شده ،صرفاً به ذکر آن بسنده میکنیم.
 )4كدآميزي
کدآمیزی ،ورود عناصری از یک زبان در زبانی دیگر است و با قرضگیری واژگانی ارتباط
تنگاتنگی دارد .در قرضگیری واژگانی نویسنده با آگاهی کمتری دست به انتخاب
میزند ،اما در کدآمیزی ،نویسنده آگاهانه واژه را انتخاب میکند .بدیهی است که عدم
استفاده از پتانسیل واژهسازی در زبان مادری ،فراموشی و طرد واژگان موجود و نفوذ
زبان جوامع صنعتی را در زبانهای مادری به دنبال دارد و سبب تکقطبی شدن زبانی
در زبان وامگیرنده میشود (شاهناصری.)1388 ،
 .6-2انسانمحوري گفتماني و متني در ضربالمثلها

همانگونه که قبالً ذکر شد از نظر هالیدی ( )1990تبعیض جنسیتی ،تبعیض طبقاتی،
رشدگرایی و گونهگرایی در ساختار زبان نهفته است .در مورد بحث تبعیض جنسیتی
مصادیق آن در ضربالمثلها ،در مبحث فمینیسم بومگرا مورد بررسی قرار میگیرد.
 .7-2فمينيسم بومگرا

1

ما از طریق زبان ،جهانی را که در آن زندگی میکنیم ،خلق میکنیم،زبان،
محدودیتهای جهان را از طریق ایجاد مقولههایی که مانند مرزها عمل میکنند ،تعیین
میکند .ویژگی متمایز تحلیلهای فمینیستی زبان ،تفکر و واقعیت ،این است که زنان
این مقولهها را ایجاد نمیکنند (برمن .)1994 ،2در نگرش فمینیسم بومگرا ،زنان و
طبیعت به یک اندازه از سلطه مردانه ،رنج میبرند.
 .8-2انسانانگاري در ضربالمثلها

3

انسان انگاری طبیعت ،یک گرایش و تمایل شناختی توانمند و فراگیر است (نورنزایان و
همکاران .)2008،انسانانگاری ،همانگونه که قبالً ذکر شد ،تخصیص ویژگیهای ظاهری،
رفتاری ،احساسی انسان به غیر انسان است ،شاید بتوان ،نگاه انسانانگار را ،نوعی نگاه
استعاری نامید که استفاده ناشایست از آن نکوهیده و مورد انتقاد است.
 .3پيشينۀ پژوهش
از آنجا که زبانشناسی بومگرا ،رویکردی است که زبان را در ارتباط با اکوسیستم مورد
بررسی قرار میدهد و اکوسیستم ،گستره بزرگی از جهان را در برمیگیرد ،لذا ،مطالعات
صورتگرفته ،در این زمینه ،گستردگی و تنوع زیادی را در برمیگیرد .با این وجود،
متأسفانه ،این رویکرد ،آنچنان که باید ،در داخل کشور ،مورد توجه قرار نگرفته است .در این
1. ecofeminism
2. Berman
3. Norenzayan
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بخش ،برخی از مطالعاتی که داخل کشور در این زمینه صورت گرفته است را مرور میکنیم.
آقاگلزاده ( )1395سرپرست گروه مترجمان کتاب «زبانشناسی زیستمحیطی» ،با
عنوان اصلی «زبانشناسی بومگرا :زبان ،بومشناسی و داستانهایی که با آنها زندگی
میکنیم» ،تألیف «آرن استیب» است که در سال  ،1395این کتاب را ترجمه و منتشر
نموده است .این کتاب ،مشتمل بر ده فصل میباشد و الگوهای ذهنی به کارگرفتهشده،
در این کتاب ،بر مبنای گفتگوهایی است که استیب ،از آنها ،با عنوان «داستانهایی که
با آن زندگی میکنیم» ،یاد میکند .راکعی و نعیمیحشکوائی ( )1395در مقالهای با
عنوان «استعاره و نقد بومگرا» از دیدگاه بومگرایی دو داستان «گیلهمرد» و «از خم
چمبر» را نقد نمودهاند و انسانمحوری و زیستمحوری و تأثیرات محیطزیست ،بر طرز
فکر انسان را،که در قالب استعاره بازنمود مییابند ،مورد بررسی قرار دادهاند .غیاثیان و
شیرینی ( )1395در مقاله «انسانمداری و بازنمود آن در تعریف حیوانات در فرهنگ
فارسی معین» جایگاه انسان و روش بازنمایی حیوانات در فرهنگ فارسی معین را در
چارچوب زبانشناسی بومگرا ،مورد مطالعه قرار داده و از انسانمداری نهفته در فرهنگ
فارسیزبانان پرده برمیدارند و کارکرد مالی و اقتصادی ،آرامش روحی و روانی و ویژگی-
های ظاهری حیوانات را از مهمترین مشخصات بازنمود حیوانات ،در فرهنگ معین
برمیشمارند .قطره و همکاران ( )1394در مقالهای با عنوان «رویکرد زیستمحیطی در
پژوهشهای زبان» ضمن معرفی زبانشناسی زیستمحیطی ،قابلیت بهکارگیری این
رویکرد ،در مطالعات مربوط به گویشها را نشان دادهاند و تأثیر محیطزیست ،بر
گوناگونی صرفی ،نحوی و واژگانی میان گویشها و زبانها را بررسی نمودهاند .به اعتقاد
آنها ،ویژگیهای اقلیمی ،بر جنبههای مختلف زبانهای رایج در آن اقلیمها ،اثر
میگذارند و نقش مهمی در شکلگیری استعارهها ایفا میکنند و توجه به ویژگیهای
زیستمحیطی ،پاسخ بسیاری از ویژگیهای زبانی و گویشی را ،روشن میسازد .پارساپور
( 1392الف و ب) در دو کتاب «درباره نقد بومگرا» و «نقد بومگرا» به معرفی حوزه
مطالعاتی نقد بومگرا و رابطه محیطزیست با زبان و ادبیات و فرهنگ پرداخته است .در
واقع ،کتاب «درباره نقد بومگرا» گردآوری و ترجمه و ویرایش تعدادی مقاله خارجی ،در
رابطه با نقد بومگراست که پارساپور ،مقدمهای بر آن نوشته است .کتاب دیگر ،تألیف
ایشان ،در رابطه با همین موضوع میباشد.
 .4تحليل دادهها
در این بخش دادههای پژوهش که شامل  373ضربالمثل از جامعهی کل ده هزار
موردی ،از کتاب «ده هزار مثل فارسی و بیستوپنج هزار معادل آنها» تألیف «دکتر
ابراهیم شکورزاده بلوری» میباشد ،جهت بررسی تعامل انسان و طبیعت از دیدگاه
زبانشناسی بومگرا ،مورد تحلیل و واکاوی قرار میگیرد .این کتاب شامل مجموعهای
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کامل از ضربالمثلهای فارسی است و بخش قابل توجهی از این ضربالمثلها
نشاندهندهی ارتباط انسان با طبیعت میباشد.
 .1-4انسانمحوري و دستور زبان

در این بخش تعدادی از ضربالمثلهایی که با استفاده از ویژگیهای خاص دستور زبان،
تأثیری در محیطزیست گذاشتهاند را از دیدگاههای مختلف که در بخش چارچوب
نظری معرفی شدند ،بررسی میکنیم.
 .1-1-4اسامي غيرقابل شمارش و عام در ساختار زبان

در بررسی ضربالمثلهای مورد مطالعه ،اسامی عام «آب»  16مرتبه و «خاک»  5مرتبه،
مشاهده گردید ،از هریک نمونههایی ذکر میگردد.
.1
.2
.3
.4

آب اگر قوت داشت ،قورباغه ،نهنگ میشد.
آب در هرجا که بینی ،زیردست روغن است.
خاک او عمر تو بادا که به او میمانی.
خاک در امانت خیانت نمیکند

موارد بسیاری در زبان نشان میدهد که تبعیض جنسیتی ،تبعیض طبقاتی ،رشدگرایی و
گونهگرایی در دستور زبان نهادینه شدهاند که هریک میتواند مصداقی برای
انسانمحوری محسوب میشوند .همانگونه که مشاهده میشود ،در ضربالمثل شماره
( )1مفهوم رشدگرایی قابل درک است و آب در این ضربالمثل ،موجودیتی ،بیخاصیت
و بیارزش به نظر میرسد که از قدرت رشد دادن برخوردار نیست و از ضربالمثل
شماره ( ،)2مفهوم تبعیض طبقاتی برداشت میشود و باز آب در موقعیتی تقلیل یافته
قرار گرفته است .ضربالمثل شماره ( ) 3مفهوم نامحدود بودن را ،در مورد خاک ،نشان
میدهد .در ضربالمثل شماره ( ،)4مفهومی انسانانگار برای خاک نشان میدهد و
پنهان ماندن بسیاری از رازها در زیر خاک ،به امانتداری تعبیر شده است که یک ویژگی
انسانی است.
 .2-1-4واژگان متضاد در ساختار زبان

در زیر چند نمونه از ضربالمثل هایی که در آنها کلمات متضاد به کار رفته مورد بررسی
قرار میگیرند
.5
.6
.7
.8
.9
.10

از آسمان هر چه بارد ،زمین برداشت کند.
اسب راه آن است ،کو نه فربه ،نه الغر است.
سگ دانا ز گاو نادان به!
برای گاو نر ،چه یک جریب ،چه صد جریب
صد تازی و یک شکار!
صد کالغ را یک کلوخ بس است.

در ضربالمثلهای مورد مطالعه ،در  12ضربالمثل ،جفتهای متضاد مشاهده
گردید که در ضربالمثلهای شماره ( )5تا شماره ( )10زیر این واژگان متضاد خط
کشیده شده است و فقط در  3ضربالمثل که شامل جفتهای متضاد «یک و صد»
بودند ،نگاه انسانمحوری تحت تأثیر جفتهای متضاد مشهود است .مثالً در ضربالمثل
شماره ( )6اسب در صور تی قادر به ارائه خدمات به انسان است که نه فربه و نه الغر
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باشد ،یا در ضربالمثل شماره ( ،)7با اختصاص شخصیت انسانی به حیوانات ،گونهگرایی
را نشان میدهد .در ضربالمثل شماره ( ،)8گاو نر ،چه صد جریب را شخم بزند ،چه یک
جریب برایش تفاوتی ندارد و نمیفهمد ،یا در ضربالمثل شماره ( )9رفتن صد تازی به
شکار ،ارزش یک شکار را ندارد و بایستی شکارهای بیشتری انجام میگرفت ،بنابراین ،در
این دو ضربالمثل ،نفع «بیشتر» ،برای انسان «بهتر» است ،قابل دریافت است؛ اما در
ضربالمثل شماره ( ،)10کافی است که یک کلوخ به سوی کالغها پرتاب شود تا آنها را
به وحشت بیندازد .در اینجا مفهوم «کمتر» هم میتواند به محیطزیست و گونههای
دیگر آسیب وارد کند .اگرچه ،در سایر ضربالمثلها نیز ،ممکن است دیدگاه انسانمحور
وجود داشته باشد ،لیکن تحت تأثیر جفتهای متضاد نیستند .مثالً ،ضربالمثل شماره
( )5که د و واژه متضاد آسمان و زمین را در خود دارد ،میتواند در نگاه بومگرایان،
مصداق نگاه جنسیتی باشد.
 .3-1-4حذف كنشگر غير انسان در ساختار زبان

در این بخش ،با مطالعه تعدادی از ضربالمثلها میتوان مشاهده نمود که انسانها
چگونه عاملیت خود را در سوءاستفاده از سایر گونهها پنهان نمودهاند.
.11
.12
.13
.14

پر طاووس ،وبال طاووس است.
دشمن طاووس آمد پر او
طاووس را برای پر خوب او هالک کنند.
سیل آمد و رختوپخت را برد.

در ضربالمثلهای شماره ( )11تا ( )14نقش انسانها در سوءاستفاده از گونههای
زیستی دیگر پنهان مانده است و بدین ترتیب انسان ،کنشگری خود را پنهان و تخریب
را متوجه خود کنشپذیر میکند .در ضربالمثلهای شماره ( )12( ،)11و ( ،)13این
انسان نیست که برای سرگرمی خود ،طاووس را برای نمایش در باغ وحشها نگهداری
می کند ،بلکه زیبایی پر او سبب سوء استفاده از آن شده است .همانگونه قبالً اشاره شد،
پدیده ها زمانی که عامل تخریب باشند ،در جایگاه عامل و فاعل قرار میگیرند ،در
ضربالمثل شماره ( ،)14سیل پدیدهای طبیعی که مخرب است و به همین سبب ،در
جایگاه فاعل جمله قرار گرفته است.
 .4-1-4ضماير و با همآييهاي متفاوت

در این قسمت سعی شده است با توجه به نقش ضمایر و مراجع آنها ،به بررسی
ضربالمثلهای زبان فارسی بپردازیم .اگر ژاله ،هر قطرهای دُر شدی چو خرمهره ،بازار از او پر شدی
 .15خاک او عمر تو بادا که به او میمانی.
 .16دشمن طاووس آمد پر او
 .15گرگ را دوختن باید آموخت که او دریدن خود نیکو داند.
 .16اسب راه آن است ،کو نه فربه ،نه الغر است.
 .17درختی که موریانه در آن افتاد باید از بیخ کند.
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در ضربالمثلهای شماره ( )15تا ( ،)20تعداد  7ضمیر مشاهده شد که از این
تعداد 2 ،ضمیر «او» با مرجع نامشخص که به نظر میرسد انسان باشد و تعداد  4ضمیر
«او» با مرجع غیرانسانی ،شامل «ژاله»« ،طاووس»« ،اسب» و «گرگ» و  1ضمیر «آن»
با مرجع غیرانسانی مشاهده شد .بدین ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت که در زبان فارسی،
قابلیت استفاده از ضمیریکسان ،برای مرجع انسان و غیر انسان وجود دارد.
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

برج را مردم میسازند ،فیسش را لکلک میکند.
بلی! قدر چمن را بلبل افسرده داند.
سگ داند و کفشگر که در همیان چیست.
سگ وفا دارد ،ندارد زن وفا!
کبک سرش را زیر برف میکند ،به گمانش کسی او را نمیبیند.
کلوخ ،نشسته ،برای سنگ گریه میکند!
کوه موقر کجا و کاه محقر کجا
گرگ را دوختن باید آموخت که او دریدن خود نیکو داند.

در ضربالمثلهای شماره ( )21تا ( ،)28باهمآیی افعال و صفاتی که غالباً برای
انسان استفاده میشود ،در مورد غیر انسان مشاهده شد که با خطکشی زیر هریک
مشخص شده است .به اعتقاد زبانشناسان بومگرا ،استفاده از افعال یکسان برای انسان و
غیر انسان ،فاصلهگذاری بین انسان و غیر انسان را کاهش میدهد .همانگونه که مالحظه
میشود ،فعل فیسکردن برای لکلک؛ دانستن برای بلبل ،سگ؛ گمان کردن برای
کبک؛ وفاداری و مهربانی برای سگ؛ موقر بودن برای کوه و محقر بودن برای کاه و ...در
باهم آیی شبیه به افعال و صفات انسانی هستند .لذا میتوان گفت ،در ضربالمثلهای
زبان فارسی ،امکان باهم آیی افعال و ضمایر و صفات انسانی برای اجتناب از فاصلهگذاری
بین انسان و غیر انسان وجود دارد.
 .5-1-4ساير عوامل مؤثر در نگاه انسانمحور در دستور زبان

در این بخش با ذکر مثالهایی نشان میدهیم که تقسیمبندیهای دیگری نیز در دستور
زبان وجود دارد که بر
چگونگی رفتار انسان بر طبیعت تأثیر دارند.
 .26آب دریا از دهان سگ کجا گردد پلید!
 .27پیش خر شنبه و آدینه یکی است.
 .28چغندر ،جزو میوهها شده است.

 .2-4انسانمحوري در واژگان

همانگونه که قبالً ذکر شد ،انسانمحوری میتواند در واژگان یک زبان نمود پیدا کند که
این بخش به ذکر مواردی از این مبحث میپردازیم.
 .1-2-4مصاديق انسانمحوري در واژگان

 )1نامگذاري بر اساس سودمند بودن براي انسان
بر اساس آنچه قبالً گفته شد ،دیدگاه انسانمحوری در گفتمانهای زیستمحیطی،
استفاده از واژگان یا اصطالحاتی است که انسان را در مرکزیت جهان طبیعت قرار
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میدهد و همه چیز را بر مبنای خواستههای انسان تعریف میکند و سایر گونههای
زیستی را به گونهای بازتاب میدهد که گویی برای تأمین احتیاجات انسان ساخته
شدهاند .دیدگاه انسانمحور ،انسان را خارج از دایره طبیعت و محیطزیست قرار میدهد
و سایر گونههای طبیعت بر اساس سودمندی ،برای انسان نامگذاری میشوند .برای
مثال ،هر گیاهی که برای انسان قابل خوردن یا قابل مصرف در امور درمانی نباشد ،علف
هرز است .در ضربالمثلهای مورد مطالعه ،واژه «تلخه» نامی است که برای گیاهانی از
این نوع به کار رفته است.
 .29تلخه ،جا به گندم تنگ کرده است.

نامگذاری ها ،گاهی ،به سبب ترسی است که انسان ،از رویارویی با برخی از گونهها دارد.
مثال «آدمیخوار» در ضربالمثل شماره ( )33از این نوع است.
 .30از سستی آدمیزاد است که گرگ آدمیخوار پیدا میشود.
گاهی ممکن است که ارزش اقتصادی چیزی ،برای انسان مبنای نامگذاری باشد.
 .31اگر ژاله ،هر قطرهای دُر شدی چو خرمهره ،بازار از او پر شدی

نامگذاری گاهی از روی شباهت به چیزی صورت میگیرد که ترکیبی دوگانه را به وجود
می آورد .در این ترکیبات نوعی سرگشتگی و حیرانی قابل مشاهده است .این مسئله در
ضربالمثلهای شماره ( )35و ( )36دیده میشود.
 .32شترمرغ است ،نه میپرد ،نه بار میبرد.
 .33به مارماهی ماند ،نه این تمام و نه آن

 )2تمايز احساسي
تمایز احساسی در زبانشناسی بومگرا ،به مواردی اطالق میگردد که برای مصادیق
یکسان در انسان و غیر انسان واژگان جداگانهای به کار میرود .در ضربالمثلهای مورد
مطالعه ،در ضربالمثلهای شماره ( )37و ( ،)38از کلمه «چریدن» برای حیوانات به
جای «خوردن» استفاده شده است.
 .34کالغ آمد چریدن یاد بگیرد ،پریدن هم یادش رفت!
 .35مثل آهو در کشوری چرد و در کشوری دیگر نافه نهد.

البته در بررسی ضربالمثلهای مورد مطالعه ،مشاهده گردید که فعل خوردن نیز در
مورد گونههای دیگر به کار رفته است .در ضربالمثلهای شماره ( )39و ()40
نمونههایی آورده شده است.
 .36اسب ترکمنی است ،هم از توبره میخورد هم از آخور
 .37برگ گل با آن لطافت ،آب از گل میخورد.

اگرچه در این ضربالمثلها از فعل «خوردن» استفاده شده است ،اما نگاه دوگانه نسبت
به انسان و غیر انسان در آنها دیده میشود.
 )3حسن تعبير يا تطهير واژگاني
حسن تعبیر ،در مباحث زیستمحیطی ،به خوشایندسازی واژگانی اشاره دارد که بر
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فرایندی مخرب داللت میکند .در بررسی ضربالمثلها نمونهای دیده شد که میتوان از
آن به عنوان حسن تعبیر یاد کرد .در ضربالمثل شماره ( ،)41با استفاده از عنصر
طبیعت به پیر شدن شخص اشاره دارد.
 .38سپید شد چو درخت شکوفهدار سرم

 .2-2-4ساير تقسيمبنديها

همانگونه که قبالً اشاره شد تقسیمبندیهای دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به ذکر
مثالهایی در این مورد میپردازیم.
 )1واژگان ناآشنا
در ضربالمثل شماره ( ،)42واژه «زاق و زوق» که نوعی دوگانسازی به نظر میرسد و
همچنین ،واژه «چقک» به معنی گنجشک که به نظر میرسد ،از لهجه خاصی نظیر
لهجه کرمانی گرفته شده باشد ،به عنوان واژگانی ناآشنا در ضربالمثلهای مورد مطالعه
دیده شد.
 .39چهل تا چقک ،با زاق و زوقش نیم من است.

 )2استعارههاي زيستمحيطي
این موضوع را در ضربالمثلهای شماره ( )43تا ( )46میتوان مشاهده نمود.
استعارههایی نظیر «دنیا مزرعه آخرت است» ،در ضربالمثل شماره ( )46میتواند حاکی
از دیدگاه معنوی و خدامحوری باشد که موضوع مباحث اخالقی زیستمحیطی است و
اگرچه خدامحوری ،همه موجودات و از جمله انسان را به طور برابر خلقت خدا میداند،
گاهی اندیشیدن به مرگ و دنیای پس از مرگ ،سبب بیارزش جلوه کردن دنیا و
آسیبرسانی به محیطزیست میشود.
آدم چارپا نیست که چشمش فقط پی آب و علف باشد.
 .40آدم سگ خانه باشد ،کوچک خانه نباشد.
 .41آنجا که عقاب پر بریزد از پشه الغری چه خیزد.
 .42دنیا مزرعه آخرت است.

 )3كدآميزي
شاید بتوان ترکیب «خانباجی» را در ضربالمثل شماره ( )47به عنوان مصداق
کدآمیزی در ضربالمثلهای مورد مطالعه در نظر گرفت .هر چند که تمایز بین
قرضگیری و کدآمیزی گاهی به سختی انجام میگیرد اما به نظر میرسد در اینگونه
ضربالمثلها نویسنده آگاهانه از کلمهای که ریشه فارسی ندارد (در اینجا ترکی) برای
القای مفاهیمی خاص استفاده میکند.
 .43از درد العالجی ،به خر میگویند «خانباجی»!
 .3-4انسانمحوري گفتماني و متني در ضربالمثلها

قبالً نیز ذکر شد که تبعیض جنسیتی ،تبعیض طبقاتی ،رشدگرایی و گونهگرایی میتواند
در ساختار زبان نهفته باشد .در مورد بحث تبعیض جنسیتی ،مصادیق آن در
ضربالمثلها ،در مبحث فمینیسم بومگرا ،در بخش بعدی مورد بررسی قرار میگیرد .در

ژپوهشاهیزبانی

 ،سال  ،11شمارۀ  ،2پاييز و زمستان 19/1399

مورد تبعیض طبقاتی نیز میتوان مواردی را در ضربالمثلها مشاهده نمود.
 .44اسب مشیرالدوله ،مشیرالدوله اسبهاست.
 .45اگر آقایت را سوار االغ دیدی ،بگو عجب اسب قشنگی است!
 .46در زمستان آفتاب باالپوش فقر است.
 .47سگ اصحاب کهف را چخ نباید گفت و گربه ابوهریره را پیشت نباید کرد!

مواردی از این قبیل ،نشان از این دارد که حتی حیوان خانگی طبقه مرفه ،باید
خدمات ویژه دریافت کند ،اما این طبیعت است که بایستی به داد فقر و فقیر برسد.
همچنین ،همنشینی با افراد خاص ،ارزش گونههای دیگر را ارتقاء میبخشد .در مبحث
گونهگرایی که گونه خاصی را برتری میبخشد و همچنین ،در مبحث رشدگرایی که
مبتنی بر ایده «بیشتر بهتر است» میباشد و به مصرفگرایی و رشد اقتصادی منجر می-
شود که عاملی مؤثر در آسیبرسانی به محیطزیست است ،در ضربالمثلها مصداق-
هایی وجود داشت .در ضربالمثلهای زیر ،انسان ،چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ
روانی ،در پی نفع و آسایش خود است.
.48
.49
.50
.51

از نی بوریا شکر نخوری
اسب فربه شود ،شود سرکش
اگر گرگ نباشی ،گرگانت بخورند.
هر که بامش بیش ،برفش بیشتر

در بررسی ضربالمثلها ،نمونههایی نیز قابل مشاهده است که نگاه بوممحور را
منتقل میکنند .در اینجا به تعدادی از این ضربالمثلها که دارای بار معنایی مثبت
نسبت به طبیعت هستند ،اشاره میشود .در این ضربالمثلها نگاهی واقعبینانه ،به
پدیدههای طبیعی وجود دارد.
.52
.53
.54
.55

از شیر حمله خوش بود و از غزال رم
از قفس ،مرغ ،به هرجا که رود بستان است.
تا پای بر دم سگ ننهند ،نگزد.
چو میوه سیر خوردی ،شاخ مشکن!

 .4-4فمينيسم بومگرا

در ضربالمثلهای زبان فارسی ،نمونههایی را میتوان یافت که مؤید مسئله فمینیسم
بومگرا میباشند.
.56
.57
.58
.59

اسب و زن و شمشیر وفادار که دید.
حیله ،کار زن است و روباه!
زن و اژدها هر دو در خاک به
زن چو مار است زخم خود بزند بر سرش نیک زن که بد بزند

البته ،در مواردی هم خود زنان ،با همین دید به یکدیگر نگاه میکنند که مصداق آن را
در ضربالمثل زیر میتوان دید.
 .60مادرشوهر ماره ،بچهش مارمولک ،خواهرشوهر خاره ،بچهش خارخاسک!

 .5-4انسانانگاري در ضربالمثلها
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در ضربالمثلهای مورد مطالعه میتوان نمونههایی از انسانانگاری را مشاهده نمود.
تفاوت انسانانگاری با شخصیتبخشی در این است که در شخصیتبخشی خصیصهای را
که از انسان به غیر انسان تخصیص مییابد ،مفهومی انتزاعی دارد ،مثالً خنده گل ،رقص
باد؛ اما در مورد انسانانگاری ،ویژگی خاصی در غیر انسان دیده میشود که شباهت به
خصیصه انسانی دارد ،مثالً صداهایی را که کبک تولید میکند ،در ضربالمثل شماره
( )67به قهقهه انسان و ژست خاصی را که لکلک در هنگام استراحت به خود میگیرد،
در ضربالمثل شماره ( )69به فیس کردن و یا فیزیولوژی خاص صورت میمون (بوزینه)
در ضربالمثل شماره ( )68به خنده و تغییر رنگ در گردن بوقلمون ،در ضربالمثل
شماره ( )70به دورویی تعبیر شدهاند ،یا پسمانده غذای حیوانات و یا خود حیوانات که
غذای حیوانات دیگر میشوند ،در ضربالمثلهای شماره ( )65و ( )66به ارث تعبیر
شدهاند.
.61
.62
.63
.64
.65
.66

ارث شغال ،به گرگ میرسد.
ارمغان مور ،پای ملخ است.
اگر کبک نکند ،قهقهه بیجا ،کی میداند کجا کرده جا؟
برج را مردم میسازند ،فیسش را لکلک میکند.
خنده مردم از شادی باشد ،خنده بوزینه از غم
مثل بوقلمون ،صد رنگ عوض میکند.

 .6-4بررسي آماري پژوهش

در این بخش به بررسی آماری پژوهش حاضر میپردازیم .در بررسی ضربالمثلهای
مورد مطالعه ،عالوه بر دو مفهوم مورد مطالعه ،یعنی انسانمحوری و انسانانگاری،
مصداقهای دیگری از مفاهیم بومشناختی از جمله گونهگرایی ،بوممحوری و استعاره
زیستمحیطی مشاهده گردید که در تحلیلهای آماری ،بسامد هریک از آنها نیز مورد
بررسی قرار گرفت .در جدول  1که در زیر آمده است ،تحلیلها نشان میدهد که از
مجموع  373مورد ضربالمثل مورد مطالعه ،تعداد  247مورد ( 66.2درصد) ،مصداق
مفهوم انسانمحوری ،تعداد  42مورد ( 11.3درصد) ،مصداق مفهوم انسانانگاری31 ،
مورد ( 8.3درصد) ،مصداق مفهوم گونهگرایی 44 ،مورد ( 11.8درصد) ،مصداق مفهوم
بوممحوری و  9مورد ( 2.4درصد) ،مصداق استعارههای زیستمحیطی بودند .لذا ،طبق
نتایج بررسی ،در مطالعه ضربالمثلهای زبان فارسی ،مفهوم انسانمحوری ،بخش
عمدهای را به خود اختصاص داده است .مفاهیم انسانانگاری و بوممحوری ،در رقابتی
نزدیک بسامد کمتری از مفهوم انسانمحوری را به خود اختصاص دادهاند .گونهگرایی
مفهومی نزدیک به مفهوم انسانمحوری از نظر تعریف 8.3 ،درصد از کل دادهها را به
خود اختصاص داده است و استعارههای زیستمحیطی کمترین بسامد را در
ضربالمثلهای مورد مطالعه به خود اختصاص داده است.
جدول  .1فراوانی مفاهیم زبانشناسی بومگرا در ضربالمثلهای فارسی
مفاهیم

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

انسانمحوری

247

66.2

66.2

ژپوهشاهیزبانی
انسانانگاری
گونه گرایی
بوممحوری
استعاره زیستمحیطی

42
31
44
9

مجموع

373
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77.5
85.8
97.6
100.0

11.3
8.3
11.8
2.4

جدول شمارۀ  2نشان میدهد که از مجموع  373مورد ضربالمثل مورد مطالعه،
 289مورد دارای بار معنایی منفی 77 ،مورد دارای بار معنایی مثبت و  7مورد ،فاقد بار
معنایی مثبت یا منفی بودند.
جدول  .2فراوانی بار معنایی در ضربالمثلهای زبان فارسی
بار معنایی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

منفی

289

77.5

77.5

مثبت
خنثی

77
7

20.6
1.9

98.1
100.0

جمع

373

به منظور تحلیل ارتباط بین دو متغیر بار معنایی (مثبت ،منفی و خنثی) و مفاهیم
(انسانمحوری ،انسانانگاری ،گونهگرایی ،بوممحوری و استعاره زیستمحیطی) از آزمون
مجذور کای استفاده شد.
جدول  .3رابطه مفاهیم زبانشناسی بومگرا و بار معنایی
مفاهیم

بار معنایی

جمع

منفی

مثبت

خنثی

انسانمحوری

236

10

1

247

انسانانگاری
گونه گرایی
بوممحوری
استعاره زیستمحیطی

26
23
0
4

13
7
43
4

3
1
1
1

42
31
44
9

مجموع

289

77

7

373

کای دو

224.89

معناداری

00.0

در جدول شمارۀ  3فراوانی هر یک از مفاهیم زبانشناسی بومگرا ،با بار معنایی نشان
داده شده است .بر مبنای نتایج آزمون مجذور کای ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود
ارتباط بین بار معنایی و مفاهیم (انسانمحوری ،انسانانگاری ،گونهگرایی ،بوممحوری و
استعاره) رد می شود و وجود ارتباط معنادار بین بار معنایی و مفاهیم مورد مطالعه
پذیرفته است)p=0.00( .
 .5نتيجه
ضربالمثل ها ،به دلیل بسامد باالیی که در زبان روزمره دارند ،از پتانسیل باالیی ،در
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گفتمانسازی در جامعه برخوردارند .در این پژوهش ،روشن شد که در ضربالمثلهای
مورد مطالعه ،نگاه انسانمحور ،حاکم است .حتی در مورد مفهوم انسانانگاری ،هم که
برخی آن را گزینهای ،برای گریز از نگاه انسانمحور به طبیعت معرفی میکنند ،نگاهی
منفی به طبیعت و جهان در ضربالمثلها مشاهده شد .با توجه به ارتباط نزدیک زبان و
تفکر و بسامد باالی کاربرد زبان در مکالمات روزمره ،استفاده زبان انسانمحور ،سبب
می شود که این نوع زبان ،طبیعی جلوه کند و در نتیجه روندی نادرست ،در برخورد با
طبیعت ،پیش گرفته شود .زبان انسانمحور جهان را به دو قطب «ما» و «دیگری»
تقسیم میکند .نگاه دوگانه ،در دنیای امروز شاید مسئلهای باشد که دنیا را به چالش
کشیده است .همانگونه که در بررسی ضربالمثلها ،مشاهده شد ،بخش کوچکی از این
ضربالمثلها ،نگاه بوممحور را نشان میداد که انسان را مانند سایر گونهها ،جزئی از
طبیعت میداند .رواج این دیدگاه ،میتواند در تعامل انسان با طبیعت تأثیر مثبتی به جا
بگذارد .همچنین در ضربالمثلها مشاهده گردید که امکان استفاده از ضمایر یکسان و
همچنین با هم آیی افعال احساسی و ادراکی به طور یکسان برای انسان و غیرانسان
وجود دارد .با توجه به اینکه ضربالمثلها نماد فرهنگی یک ملت محسوب میشوند،
الزم است این بخش از ضربالمثلها رواج بیشتری در جامعه داشته باشند تا نگاه
تبعیض آمیز بین انسان و غیر انسان کمتر شود .با توجه به اینکه تنوع زیستی ،زبانی و
فرهنگی یکی از بخشهای مهم مطالعات زبانشناسی بومگرا را تشکیل میدهد و با
تو جه به تنوع زبانی و فرهنگی و جغرافیایی موجود در کشور ،میتوان ضربالمثلها را با
توجه به موقعیت جغرافیایی هر منطقه ،مورد مطالعه قرار داد و در نهایت میتوان گفت
با توجه به اینکه ،بنیان نظری زبانشناسی بومگرا ،بر رابطه بین زبان و محیطزیست
استوار است و نگاه انسانمحور به طبیعت ،سبب آسیبرسانی به محیطزیست میشود،
بنابراین الزم است که گویشوران زبان ،در استفاده از زبان ،ابعاد آسیبرسان آن را
شناسایی نموده و در به کارگیری آن دقت نمایند.
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Abstract
It is widely accepted by traditional grammarians and linguists that Persian verbal
roots fall into two forms depending on their tense feature: present stem and past
stem. In contrast to this traditional view, the present study considers an
alternative notion of allomorphy, indicating that a few verbs use a basic form,
called “morph”, in all morphosyntactic contexts while some other roots allow
for having two or more allomorphs. Within the framework of Distributed
Morphology, especially on the basis of underspecification condition, I will
review the empirical evidence adduced in favor of the hypothesis that the tense
feature has no role in producing and selecting the so-called present and past
stems. In this approach, the systematic distribution of verbal allomorphs like
/suz/ and /sux/ (derived from “SUZ” = burn) is constrained by some other
formal features, such as adjacency to the morphophoneme {D}, absorbing the
causative suffix (“-ān” or its free variation “-un”) or appearing in the boundary
of a word. Finally, to avoid terminological and empirical confusion, I will
suggest that we should avoid the use of the term “stem” altogether and speak of
root, morph and allomorphs only. It should be added that the different variations
in phonetic shape of lexical roots are divided into two classes: the first one
follows from the phonological rules and the second one is affected by the
morphophonological (or readjustment) rules. Phonological changes are
predictable and produce automatic alternations, but unpredictable
morphophonological changes lead to non-automatic alternations. Following the
general trend of DM, I restrict the term “allomorphy” to those cases in which the
variation in phonetic shape of a morpheme does not follow from the automatic
phonological rules of the language. This analysis raises the theoretical question
of whether language-specific readjustment rules (i.e. the alteration of root or
affix phonology) are needed for morphological theory. Rejecting readjustment
rules, I show that allomorphs of verbal roots are independently stored in
Vocabulary.
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1. Introduction
Contextual allomorphy is phenomenon that plays a central role in most
morphological theories, where a morpheme takes different forms that are
determined by items in its context. In this paper, I will articulate a theory in
which the locality conditions on allomorphic interactions are stated in terms of
morphemes: one morpheme (lexical root) may see another (such as past or past
participle affix) for allomorphic purposes only when the two morphemes are
adjacent. It could have turned out to be the case that allomorphy in natural
language required reference to larger objects (whole words), to properties of
non-terminal nodes, and so on, but this does not appear to be the case. Rather,
the theory of contextual allomorphy requires insertion of phonological material
at morphemes, and relies on locality conditions defined in terms of morphemes.
In this framework, I will suggest that we should avoid the use of the term “stem”
altogether and speak of root, morph and allomorphs only and also there is no
allomorphy in the past affix in Persian, but a single morpheme like T [+past]
shows two, distinct phonological realizations, as it does in ‘gof-t’ (told) and
‘xor-d’ (ate). Although it correctly determines the different realizations of the
T[+past] morpheme in Persian, the analysis take into account forms like ‘bud’
(was), ‘did’ (saw), and so on, where, according to a traditional type of
description, the verbs ‘bud’ and ‘did’ show stem (portmanteau) allomorphy in
the past tense.
2. Theoretical foundations
Distributed Morphology, a theory of the architecture of grammar developed in
the early 1990s (Halle, 1991; Bonet, 1991; Noyer, 1992; Harris, 1992; Halle and
Marantz 1993, 1994), differs from most other approaches to morphology by
proposing that words and their subparts are simply syntactic constituents,
smaller than but fundamentally no different from larger constituents such as
phrases and sentences: although each size of constituent has certain unique
properties, all have their internal structures built by the same grammatical
component, syntax. Because the lexicon, as it has come to be typically viewed in
generative grammar, does not exist within Distributed Morphology, the
functions ordinarily attributed to the Lexicon – word-formation, storage of
unpredictable sound-meaning correspondences and of morphologically irregular
forms, generation of the atomic units of syntactic analysis and so on – are
instead distributed among various other components of the grammar.
Halle and Marantz (1993) set up Distributed Morphology (DM) to describe
inflectional morphology without using inflectional paradigms with an approach
based on three main characteristics as defined by Noyer and Harley (1999):
a. syntactic hierarchy all the way down
b. late insertion
c. underspecification of vocabulary items.
Within Distributed Morphology the grammar is divided into two parts. First,
several distinct repositories contain listed information: a morpheme list, a
vocabulary, and an encyclopedia. Second, a generative engine consisting of the
syntax proper and various post-syntactic mechanisms (lowering,
impoverishment, ornamentation, linearization, and local dislocation) is
responsible for building structured linguistic expressions from morphemes
chosen from the morpheme list, and interpreting these expressions both
phonologically and semantically with information supplied by the vocabulary
and the encyclopedia. The morphemes in the morpheme list form the terminals
of morphosyntactic structure; they contain no phonological features, and in this
sense are quite different from morphemes as conventionally defined.
Morphemes are of two types: Root, which represents an open class item of
indeterminate category whose categorial features are determined by its syntactic
context (Marantz, 1997), and various others representing functional categories
of syntax, such as Tense, v, C, or D, further elaborated by morphosyntactic
features (1). It is left to vocabulary items to relate phonological exponents to
morphemes and to detail the contextual conditions on the insertion of these
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exponents (2). Finally, encyclopedia entries relate interpretations and structured
linguistic expressions, which may be words or phrases (3). In this way,
Distributed Morphology does not recognize the word as a privileged domain for
idiosyncratic sound-meaning correspondences.
(1) Morphemes
a. [Gu]
b. [Tense: past]

(2) Vocabulary items
a. /D/  [past]: /d/ or /t/
b. /De/  [past participle]: /de/ or /te/
c. /Gu/  Root

(3) Encyclopedia entries
[[Gu Root] v]  ‘Tell’

3. Background
As I mentioned before, Halle and Marantz (1994) identify three key components
of the Distributed Morphology model: late insertion, underspecification, and
hierarchical structure all the way down. Late insertion permits phonological
exponents to be supplied to a linguistic expression late in its derivation, after
syntactic movement has occurred. In other words, syntactic structures are built
from and manipulate morphemes whose phonological expression is later
supplied by the process of vocabulary insertion (or spell-out). The exact timing
of vocabulary insertion is a subject of current debate; but the simplest view,
following Embick (2000), is that the exponents of Root morphemes are inserted
early, prior to or perhaps cyclically during syntax, while the exponents of other
morphemes are supplied after syntax. In this respect Distributed Morphology
shares the interpretive approach of other theories, such as the Extended Word
and Paradigm model (Anderson, 1982) and Lexeme-Morpheme Base
Morphology (Beard, 1995). Underspecification prevents items of vocabulary
from needing to be fully specified relative to their contexts of occurrence,
ensuring simple treatments of default exponents. For example, the Persian
verbad agreement suffix -ad appears in present tense most simply described as
the contexts where no other affix’s more specific conditions for insertion are met
(such as verbad agreement suffix ‘zero’ in past tense). A general principle
requiring that the most specific among competing exponents is inserted permits
such default exponents to be minimally specified as ‘elsewheres’ (Lumsden,
1987; Halle, 2000). An important consequence of late insertion is that features
such as past participle or tense are supplied to the syntactic computation by
abstract morphemes that are fully-specified for such features. In lexicalist
approaches syntactic features must instead be supplied by words, which in turn
obtain these features either by percolation from the specific exponents they
contain, or by default rules filling in unmarked values. But because the
distribution of default affixes entails that they must be left underspecified, it is
predicted that default affixes should never need to supply marked values, i.e.,
values that cannot be provided by redundancy rules.
4. Study and analysis of morphological data
As I told above, there are some characteristics that distinguished DM from MP.
But before going through them, I should briefly discuss what is meant by Root
and Root Allomorphy in DM. These two concepts are continuously referred
through this article. In addition to functional morphemes, the grammar contains
morphemes that are called Roots. By definition, Roots are the members of the
open-class vocabulary of a language. This part of the vocabulary is typically
thought of as connecting with concepts: a system of mental representations of
classes, which exists outside of the grammar (Embick 2015 for an overview).
The representation and use of Roots is a complex issue, because of their dual
nature as grammatical objects that have important connections with
(presumably) extragrammtical cognitive systems. A hypothesis that has been
adopted in much work is that Roots can be represented by different allomorphs
at the PF. Within this framework I will show that a Root like √bin (see) has two
different allomorphs in Persian, one of them is bin and the other one is di. This
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article proposes an analysis of root allomorphy (e.g., ketāb “book”/ kotob
“books”) within the framework of DM that showcases the economy constraint
minimize exponence. It also accomplishes two other things: First, following
Siddiqi (2009), it proposes some of the revisions to the framework of DM in
related to the root allomorphy and readjustment rules. Second, it provides an
analysis of verbal allomorphy in Persian (e.g., bin/ di). It should be emphasized
that when roots appear in the derivation, they do not have grammatical category.
This is the first difference between DM and MP which is discussed in the next
part.It is widely accepted by traditional grammarians and linguists that Persian
verbal roots fall into two forms depending on their tense feature: present stem
and past stem. In contrast to this traditional view, the present study considers an
alternative notion of allomorphy, indicating that a few verbs use a basic form,
called “morph”, in all morphosyntactic contexts while some other roots allow
for having two or more allomorphs. Within the framework of Distributed
Morphology, especially on the basis of underspecification condition, I will
review the empirical evidence adduced in favor of the hypothesis that the tense
feature has no role in producing and selecting the so-called present and past
stems. In this approach, the systematic distribution of verbal allomorphs like
/suz/ and /sux/ (derived from “SUZ” = burn) is constrained by some other
formal features, such as adjacency to the morphophoneme {D}, absorbing the
causative suffix (“-ān” or its free variation “-un”) or appearing in the boundary
of a word. Finally, to avoid terminological and empirical confusion, I will
suggest that we should avoid the use of the term “stem” altogether and speak of
root, morph and allomorphs only. It should be added that the different variations
in phonetic shape of lexical roots are divided into two classes: the first one
follows from the phonological rules and the second one is affected by the
morphophonological (or readjustment) rules. Phonological changes are
predictable and produce automatic alternations, but unpredictable
morphophonological changes lead to non-automatic alternations. Following the
general trend of DM, I restrict the term “allomorphy” to those cases in which the
variation in phonetic shape of a morpheme does not follow from the automatic
phonological rules of the language. This analysis raises the theoretical question
of whether language-specific readjustment rules (i.e. the alteration of root or
affix phonology) are needed for morphological theory. Rejecting readjustment
rules, I show that allomorphs of verbal roots are independently stored in
Vocabulary.
5. Results
The most important result of this paper is that there is no verbal stem in Persian.
Instead, roots have differen VIs which are inserted in the related terminal nodes
based on their features. For example, consider ‘šekan’ (break):
‘šekan’:
VIs
a.
šekas
b.
šek
c.
šekan

Features
[Šekan, +t]
[Šekan, +Caus]
[Šekan]

Examples
šekas-tan, šekas-te, šekas-t
mi-šek-ān-d-am, mi-šek-ān-am
mi-šekan-am, šekan-ande, na-šekan

Moreover, it has been shown that there is only one past affix in Persian, /D/,
appearing as /d/ or /t/. Based on the above theoretical framework, I try to
investigate the properties of the functional heads such as T and Agr to which
verbal elements adjoin and show how past tense suffixes and phi-features are
absorbed by the verbs. To account for this, first I briefly review the literature on
the Modern Persian tense affixes and root allomorphy, before providing a survey
of DM, specifically focusing on how it is different from Lexicalist Minimalism.
In line with what holds for verb movement in simplex and complex predicates, I
will discuss in detail that lexical and grammatical verbs within the little vP move
to T via a post-syntactic operation, i.e. morphological merger, to pick up
inflectional morphology. Contrary to the claim in the literature, I finally suggest
that the automatic phonological alternation “-d/ -t” is the only past tense affix in
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Persian (this explanation is also true for the past participle and infinitive
affixes). According to this analysis, there are no present or past stems in Persian,
but a Root like “√bin” (see) has two allomorphs “bin” and “di” while condition
under which they occur is predictable and can be described in purely
phonological (not morphological) terms: the latter must always be inserted
immediately before a morpheme with an initial /d/, and the former obeys
elsewhere condition. This conclusion is based on the underspecification and
subset principle introduced above.
So, the present study shows that:
1. The automatic phonological alternation “-d/ -t” is the only past tense affix in
Persian.
2. The automatic phonological alternation “-de/ -te” is the only past participle
affix in Persian.
3. The automatic phonological alternation “-dan/ -tan” is the only infinitive affix
in Persian.
4. A Root like “√bin” (see) has two allomorphs in Persian:
4-1- Di: appears before an affix with an initial /d/, such as: didār, dide,
didan, didam.
4-2- Bin: appears elsewhere, such as: bineš, binande, binā, mi-binam.
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ستاک بی ستاک :توزیع واژگونههای فعلی برپایۀ نظریۀ صرف
توزیعی
مزدک انوشه
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استادیار زبانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران
تاریخ دریافت مقاله98 /10/4 :؛ تاریخ پذیرش مقاله 99/3/11
علمی -پژوهشی

چکیده

دستورنویسان و زبانشناسان فعلهای زبان فارسی را به دو گونۀ ستاک 2حال و ستاک گذشته تقسیم
3
میکنند .در مقالۀ حاضر ضمن بازنگری در این تقسیمبندی ،نخست یادآور میشویم که برخی از ریشهها
5
دارای یک صورت آوایی یا اصطالحاً همان واژ 4هستند و برخی دیگر دو یا چند گونۀ آوایی دارند که واژگونه
خوانده میشوند .سپس ،بر پایۀ شواهد زبانی و به کمک مفهوم زیر تخصیصی 6که از ویژگیهای بنیادین
نظریۀ صرف توزیعی است ،استدالل میکنیم که عنصر دستوری زمان 7هیچ نقشی در انتخاب و درج
واژگونههای ریشه ندارد و حال یا گذشته بودن محیط صرفی نحوی باعث نمیشود که مثالً ریشۀ انتزاعی
«سوز »به شکل  /suz/یا  /sux/درآید .شواهد زبانی نشان میدهند که مشخصههایی مانند مجاورت با
واژواج 8یا واج شامل ،[D] 9همنشینی با پسوند سببی 10یا گاهی حضور در مرز سکوت بر توزیع واژگونههای
فعلی نظارت میکنند .یافتههای این پژوهش تصریح میکنند که از هر دو منظر تجربی و نظری نهتنها به
مفهوم ستاک نیازی نداریم ،بلکه حتی با قائل شدن به دو صورت ستاک حال و ستاک گذشته ،از تبیین
برخی از ساختهای فعلی بازمیمانیم .گفتنی است که در مقالۀ حاضر تحوالت آوایی در ریشههای واژگانی را
به تغییرات واجی و واژواجی تقسیم میکنیم .تغییرات واجی که پیشبینیپذیرند ،تناوبهای خودکار را پدید
میآورند ،اما تغییرات واژواجی پیشبینیناپذیر ،به تولید تناوبهای ناخودکار میانجامند .در این میان ،ضمن
محدود کردن اصطالح واژگونگی به اعضای تناوبهای ناخودکار ،این پرسش نظری را پیش میکشیم که آیا
انگارۀ دستوری در حوزۀ ساختواژه به قواعد ترمیمی نیازی دارد؛ یعنی قواعد زبان ویژهای که با اعمال بر
ریشه ها و وندها ،صورت آوایی آنها را پس از درج تغییر دهند .در این پژوهش ضمن کنار گذاشتن قواعد
ترمیمی ،یادآور میشویم که واژگونههای هر ریشۀ واژگانی و از جمله واژگونههای مختلف ریشههای فعلی
فارسی ،از نوع تناوبهای ناخودکارند و اعضای این تناوبها مستقالً در واژگاه ذخیره میشوند.

واژههای کلیدی :ستاک حال و گذشته ،پسوند زمان ،واژگونه ،واژواج ،زیر تخصیصی ،قاعدۀ ترمیمی.
 -1مقدمه

یشههای فعلی به دو گروه ستاک حال و ستاک گذشته،
در سنت دستورنویسی فارسی ،ر 
میشوند .در این رویکرد ،با الحاق یکی از
یا اصطالحاً مادۀ مضارع و مادۀ ماضی ،تقسیم 
پسوندهای « ـت ،ـد ،ـید ،ـاد ،ـست» (و گاه پسوند صفر) به ستاک حال ،ستاک گذشته
.1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mazdakanushe@ut.ac.ir
2. stem
3. root
4. morph
5. allomorph
6. underspecification
7. tense
8. morphophoneme
9. archiphoneme
10. causative

ژپوهشاهیزبانی

 ،سال  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان31/1399

ساخته میشود (برای نمونه نک :ناتل خانلری 26 :1351؛ فرشیدورد 137 :1382؛
طباطبایی  ،297 :1395از میان بسیاری دیگر) .در مقابل این رویکرد ،انوشه ( )1397از
یکسو استدالل کرده است که تنها پسوند گذشتۀ زبان فارسی ،واژواج یا واج شامل ][D

است که با توجه به واکداری یا بیواکی واپسین واج پایه ،بهصورت  /-d/یا  /-t/تظاهر
مییابد (برای مفهوم واژواج ،نک :بلویز  )25 :2016و از سوی دیگر ،با بررسی افعالی که

دارای دو واژگونهاند ،اشاره کرده است که عنصر دستوری زمان ،و از جمله زمان گذشته،
نقشی در تعیین و انتخاب صورتهای مختلف فعل ندارد.
اگر زبان فارسی را فاقد مفاهیمی چون ستاک حال و گذشته بدانیم و ادعا کنیم
که زمان باعث نمیشود که مثالً ریشۀ فعلی «سوز» در بافت حال و گذشته به شکل
میسوزم ،میسوختم» آشکار شود ،پس چگونه اهل زبان ،در هر ساختاری ،به سراغ
« 
*
میسوخاندم»،
میروند؟ چرا در بافت سببی گذشته ،بهجای « 
صورت خاصی از «سوز» 
میسوزاندم» استفاده می کنند و دقیقاً با همین گونۀ آوایی ،فعل مضارع
از صورت « 
میسوزانم» را میسازند؟ یا چه عاملی سبب میشود که ریشۀ «شکن» در دو محیط
« 
مضارع و ماضی به شکل «میشکنم ،میشکستم» درآید و در ساختار سببی ،فارغ از
میشکانم،
زمان دستوری فعل ،هر دو شکل پیشگفته را رها کند و با تصریف « 
میشکاندم» آشکار شود؟ در این میان ،واجشناسی و فرایندهای واجی چه نقش و

میکوشیم تا با تکیهبر ویژگی زیر
جایگاهی در انگارۀ زبانی دارند؟ در مقالۀ حاضر 
تخصیصی که در بخش بعدی معرفی شده است ،به پرسشهای باال پاسخ دهیم .پس از
مبانی نظری ،در بخش سوم پیشینهای اجمالی از موضوع پژوهش بهدست میدهیم و
سپس ،در بخش چهارم استدالل کنیم که ویژگیهایی کامالً صوری که پیوندی با زمان
برمیگزینند و در بافتهای صرفی

ریشههای فعلی را

شکلهای مختلف

دستوری ندارند،
میشکنم ،میشکاندم ،میشکستم) یا اشتقاق
نحوی مختلف ،بر آنها جامۀ تصریف (مانند :
(مانند :شکستنی ،شکننده ،نشکن) میپوشانند .در ادامۀ بخش به پیامدهای این تحلیل
نهتنها اصطالحاتی چون ستاک حال و گذشته با
میپردازیم و تصریح میکنیم که 

واقعیتهای صرفی نحوی زبان فارسی سازگار نیستند ،بلکه آموزش فارسی به

غیرفارسیزبانان را مختل میکنند.

 2ـ مبانی نظری
در بخش حاضر ،از میان مبانی صرف توزیعی (برای جزئیات بیشتر بر پایۀ شواهد فارسی،
مشخصهها را تبیین میکنیم که

نک :انوشه  .)1397 ،1396 ،1394ابتدا زیر تخصیصی
ابزار اصلیمان در تحلیل موضوع پژوهش است .سپس ،به سراغ مفهوم واژگونهها میرویم
و به تبیین تمایز تناوبهای خودکار (مانند تناوب در وند گذشتۀ « ـد /ت») و تناوبهای
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میپردازیم
بینیناپذیر (مانند :تناوب در صورتهای فعلی «کن /کرد») 
ناخودکار یا پیش 
که سهم مهمی در ترسیم انگارۀ دستوری نظریۀ صرف توزیعی دارد.
 2ـ  1ـ زیر تخصیصی مشخصههای صوری

هرچند زیر تخصیصی مشخصههای صوری از ویژگیهای بنیادین صرف توزیعی است و
این نظریه راه و روش خود را در استفاده از این مفهوم در پیش گرفته است ،اما در دیگر
مشخصهها مواجه شدهایم.

حوزههای زبانشناسی (مثالً واجشناسی) نیز با زیر تخصیصی

در رویکردهای واژهگرا ،مداخل واژگانی با مشخصههای کامل صوری در واژگان ذخیره
میش وند و باید کامالً با گره هدف انطباق داشته باشند .مثالً در چنین رویکردی ،چون
فعل « »beدر انگلیسی در زمان حال با چهار شخص و شمار متفاوت به کار میرود
( ،)You, We, You, Theyبه فعل « »areچهار نوع مشخصۀ متفاوت تخصیص مییابد و
به همین تعداد نیز در واژگان ذخیره میشود .از منظر صرف توزیعی ،این فعل یکبار در
گنجینۀ واژگانی اهل زبان ذخیره میشود و طبق اصل زیر تخصیصی ،فقط مشخصۀ
زمان [ ]Presبه آن تخصیص مییابد (صدیقی  .)10 :2009انتخاب و درج این فعل در
ساختار صرفی نحوی ،تابع اصل زیرمجموعه 1است )1(.برمبنای این اصل ،هر واحد زبانی
میتواند در هر گره نحوی درج شود ،مشروط بر آنکه مشخصههای آن واحد
زیرمجموعهای از مشخصههای گره هدف باشد (اِمبیک و نویر  2001و  ،2007اِمبیک و
هله  ،2005استوارت و استامپ  ،2007هُوگِن  ،2008بُبالجیک  ،2011امبیک ،2015
مکگینیس  ،2016کرامر  .)2016این سخن بدین معناست که همۀ مشخصههای
صوریِ تکواژهای حاضر در گرههای پایانی ،الزاماً در واحدهایی که به این تکواژها ماهیت
واجی میبخشند ،وجود ندارند (نخستین بار هَله .)1997
در این رهیافت ،گرههای نحوی از مشخصهها و ریشههای انتزاعی (با نماد )
تشکیل میشوند و هنگامیکه نحو پایان میپذیرد ،محتوای واجی مناسب به گرههای
هدف افزوده میشود .این محتوای واجی در بخشی به نام واژگاه 2ذخیره میشود .واژگاه
گنجینهای از عناصری است که جوهرۀ آوایی را برای ریشهها و مشخصههایی که در

گرههای پایانی نحوی حضور دارند ،فراهم میآورند  .از این طریق ،یعنی با درج عناصر
متعلق به واژگاه در اشتقاق ،ساخت نحوی میتواند به تلفظ درآید (امبیک  ،2015دیل و
وُلف  . )2017هر عنصری که در درون این فهرست قرار دارد ،واحد واژگاهی ،3یا به
اختصار واژ ،خوانده میشود )2(.معادل فارسی «واژ» را ازآنرو برگزیدهایم که به مفهوم
سنتی «واژ» (یعنی تظاهر عینی تکواژ) قرابت بسیاری دارد .هر واژ ممکن است در
محیطهای متفاوت ،با صورتهای مختلف تظاهر یابد .پس ،گونههای مختلف هر واژ را
واژگونههای آن مینامیم )3(.مثالً ،تکواژ «پنج »دارای سه واژگونۀ  /panǰ/و  /pānz/و
1. Subset Principle
2. Vocabulary
)3. Vocabulary Item (VI
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 /pān/است که دو گونۀ آخر به ترتیب در «پانزده ،پانصد» حضور مییابند («پونزده،
پونصد» گونۀ آزاد 1ند و نه واژگونه) .پیشوندهای نفی فعل نیز با یکی از سه گونۀ  /ni-/یا
 /ne-/یا  /na-/آشکار میشوند و در فعلهایی همچون «نیست ،نیست ،نبود» به کار
مشخصههای صوری وندهای نفی در جدول زیر آمدهاند:

میروند.
(.)1

وند نفی

الف.
ب.
پ.

نیـ
نـِ
نـَ

صورت آوایی
ni
ne
na

بافت زبانی

پیش از «است»
پیش از «میـ»
دیگر جایگاهها

مشخصههای صوری
][Verbal Neg, # Ɂast
][Verbal Neg, + mi-
][Verbal Neg

طبق جدول باال ،گونۀ  /ni-/در مرز فعل «است» مینشیند (نشانۀ « »#بر مرز واژه داللت
میکند) و ضمناً سبب میشود که خود فعل با واژگونۀ  /st/تظاهر یابد .صورت آوایی
 /ne-/فقط پیش از وند فعلی  /mi-/تظاهر مییابد (نشانۀ « »+مرز تکواژ /وند را مشخص
میکند) و صورتهایی مثل «نمیدانم ،نمیدانستم» را تولید میکند .مشخصۀ صوری
(پ) مدنظر تحلیل حاضر است .اصل زیر تخصیصی تصریح میکند که واژها با کمترین
مشخصههای ممکن در واژگاه ذخیره میشوند .بنابراین ،گونۀ عام  /na-/فقط با مشخصۀ
وند نفی فعل در واژگاه فهرست میشود و هیچ مشخصۀ دیگری به آن تخصیص نمییابد.
آیندهساز «خواهم» باشد و مشخصههای

چنانچه گره هدف ،مثالً ،در مجاورت فعل
[ ]Verbal Neg, +√Xah, 1st Sg, Presدر آن حضور داشته باشند ،گونۀ  /na-/با همان یک
مشخصه میتواند در این جایگاه درج شود؛ زیرا تکمشخصۀ این وند نفی ـ یعنی [ Verbal
 ]Negـ زیرمجموعۀ مشخصههای یادشده است .از سه گونۀ وند نفی ،گونۀ  /na-/تابع
شرط دگرجای 2یا تقدم اصل خاص بر عام (موسوم به اصل پانینی )3است.
گونههای «پنج »تفاوت مهمی با گونههای پیشوند نفی فعل دارند .اهل زبان
ضمن آنکه میتوانند جایگاه تظاهر سه گونۀ نفی را پیشبینی کنند ،با قواعد واجی ،هر
سه را از گونهای زیرساختی به دست میآورند (مثالً صورت زیربنایی ] .)[nEدر مقابل،
واژگونههای «پنج »را باید به حافظه سپرد و نظام محاسباتی نمیتواند برمبنای قواعد
صرفاً واجی ،گونههای  /panǰ/و  /pānz/و  /pān/را از گونهای زیرساختی تولید کند .در
اینجاست که تقابل تناوبهای خودکار و ناخودکار (یا واژواجی )4مطرح میشود و مفهوم
قواعد ترمیمی 5به میان میآید .در زیر بخش بعدی به این موضوع میپردازیم.
 2ـ  2ـ حذف قواعد ترمیمی
1. free variation
2. Elsewhere Condition
3. Pāṇinian Principle
4. morphophonological alternations
5. Readjustment Rule
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صرف توزیعی در گروه انگارههای دستوری درج مؤخر میگنجد .این سخن بدین
معناست که جوهر آوایی گره های پایانی ،پس از نحو و در مسیر سطح آوایی به اشتقاق
صرفی نحوی افزوده می شود .در این روند گاهی تغییراتی در چهرۀ آوایی واژها پدید
میآید (امبیک و هله 38 :2005؛ امبیک 10 :2015؛ الگزیادو  .)227 :2016برخی از

گونهای خاص را پیشبینی کنند.
این تغییرات کامالً واجیاند و اهل زبان میتوانند ظهور 
اعضای تناوبهایی مثل وند گذشته ( ـد /ـت) ،مصدری ( ـدن /ـتن) و صفت مفعولی
( ـده /ـته) این گونهاند و چنین تناوبهایی را خودکار مینامیم (نک :انوشه  .)1397هر
فارسیزبانی میتواند پیشبینی کند که واژگونۀ ( /xor/از ریشۀ :خور )با پسوندهای « ـد،

بهصورت گذشته ،مصدر و صفت مفعولی درمیآید و واژگونۀ ( /koš/از ریشۀ:
ـدن ،ـده» 
نقشهای تصریفی یادشده را میپذیرد.
کُش )با پسوندهای « ـت ،ـتن ،ـته» 
بینیناپذیرند و محیط واژگانی یا
در سوی دیگر ،برخی از تغییرات ،واژواجی و پیش 
ساختواژی تظاهر واژگونۀ خاصی را ملزم میسازد .مثالً ،اهل زبان نمیتوانند پیشبینی
کنند که از میان چهار واژگونۀ پسوند دارندگی « ـور» ( ،)-var, -vār, -āvar, -urکدامیک
با «تن ،هنر ،مُزد ،امید» همراه میشود .به همین روال ،واژگونههای ریشههای فعلی
بینیپذیر نیستند .از آن دو« ،کُن»
«کُن ،کَن »که قرابت آوایی بسیاری دارند ،پیش 
درمیآید ،اما «کَن »صرفاً دارای

در محیطهای مختلف به شکلهای  /kon/یا /kar/
گونۀ آوایی /kan/است .در سنت ساختواژۀ زایشی ،اعضای این تناوبهای ناخودکار از
میآیند .برخی از قواعد ترمیمی فقط بر یک نمونه
رهگذر اعمال قواعد ترمیمی به دست 
مجموعهای از

یا چند نمونۀ اندک اعمال میشوند (مانند تناوب :کُن /کَر) و برخی دیگر بر
مصادیق تأثیر میگذارند (مانند تناوبهای :آزما /آزمود؛ فرما /فرمو؛ افزا /افزو؛ پیما /پیمو).
تناوبهای خودکار که محصول فرایندهای کامالً واجیاند ،مشکلی برای نظریههای
دستوری پدید نمیآورند .در این تناوبها ،گونههای مختلف آوایی هر تکواژ از اعمال
قواعد بر گونۀ زیرساختی تولید میشوند .مثالً ،وند مصدری در فارسی ،دارای صورت
انتزاعی { }Danاست .این گونۀ زیرساختی تحت تأثیر واکداری یا بیواکی آخرین واج
پایه ،به شکل  /-dan/یا  /-tan/تظاهر مییابد .در مقالۀ حاضر ،بهپیر وی از بویی (:2007
 ،)32اصطالح واژگونگی را به گونههایی محدود میکنیم که دگرگونی در شکل تکواژها
متأثر از قواعد واجی خودکار نیست .پس وقتی تغییراتی که در شکل تکواژها روی
میدهند ،پیشبینیپذیر و کامالً واجی باشند ،با پدیدۀ واژگونگی مواجه نیستیم.
واژگونگی متعلق به اعضای تناوبهای ناخودکار است .برخالف سنت صرف زایشی،
صورتهای جمع [ ]-z[ ،]-sو [ ]-ǝzکه در پی همگونی در محیطهای آوایی مختلف
تظاهر مییابند ،واژگونههای یک واژ نیستند .بر این مبنا ،تناوبهای ناخودکار  /kon/و
 ،/kar/واژگونههای ریشۀ «کُن »به شمار میروند .اما این تمایز چه نقشی در ترسیم
انگارۀ دستوری صرف توزیعی دارد؟ در مورد تناوبهای واژواجی ناخودکار و چگونگی
تظاهر واژگونهها با یکی از دو فرضیۀ زیر مواجهایم که در مقابل هم قرار دارند:
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فرضیههای انتخاب و درج واژگونهها:
الف .قواعد ترمیمی بر زیرساخت اعمال میشوند و تناوب میان واژگونهها را ایجاد میکنند.
ب .واژگونهها مستقالً در واژگاه ذخیره شدهاند و برای درج در گره پایانی انتخاب میشوند.

نظریۀ صرف توزیعی متأخر (صدیقی  )2009با رد نسخههای متقدم این نظریه ،فرضیۀ
(ب) را به دالیل نظری و تجربی بر فرضیۀ (الف) ترجیح داده است (و نیز نک :هاوگن
 ،2016برای بحث دربارۀ حذف قواعد ترمیمی) .یکی از مهمترین انگیزههای نظری در
انتخاب فرضیۀ (ب) ،تالش برای حفظ انسجام تحلیل بوده است .برمبنای فرضیۀ (ب)،
قواعد ترمیمی که آخرین بازماندۀ گشتارها بودند ،از صرف توزیعی کنار گذاشته شدند.
حذف این شبه گشتارها ،صرف توزیعی را در مسیر اصلی دستور زایشی و بهویژه برنامۀ
کمینهگرا قرار داده است .از این گذشته ،کنار گذاشتن قواعد ترمیمی از روند درج
واحدهای واژگاهی ،سبب کاسته شدن از بار محاسباتی نظام دستوری میشود که این
خود پیامد خوشایندی برای هر نظریۀ زبانی محسوب میشود .ممکن است چنین بنماید
که در مقابل کاهش بار محاسباتی ،شمار واحدهای واژگاهی در این انگاره افزایش
مییابد و در نتیجه ،بار حافظه بیشتر میشود .این گمان نادرست است ،زیرا قواعد
ترمیمی واجی اگرچه نام «قاعده» را بر خود حمل میکنند ،اما از یکسو حوزۀ نفوذشان
محدود به چند یا گاهی یک مصداق مشخص است ،و از سوی دیگر ماهیتشان از نوع
قواعد واجی خودکار و طبیعی زبان نیست .اگر ـ برای مثال ـ قرار است گویشوران زبان
از بَر کنند که «فلسفه ،مکه ،اضافه» هنگام اتصال به یای نسبت ،با اعمال یک قاعدۀ
ترمیمی ،واکۀ انتهای پایه را حذف میکنند و بهصورت «فلسفی ،مکی ،اضافی»
درمیآیند ،اما واژههای کموبیش مشابه «مکاشفه ،غزنه ،ریه ،حرف اضافه» در روند
جذب همان وند ،به شکل «مکاشفهای ،غزنهچی /غزنوی ،ریوی ،حرف اضافهای» تظاهر
مییابند ،چه نیازی است که فرض کنیم در ایجاد این تناوبهای واژواجی ،پای قواعدی
پسانحوی ترمیمی در میان است؟ اهل زبان پیوسته واژهای جدیدی را به حافظه
میسپارند یا تعدادی را از آن میزدایند .سبک کردن بار محاسباتی نظام زبانی بسیار
مهمتر از کاهش بار حافظه است و اگر در نظریهای کاستن از بار محاسباتی به بهای
افزایش بار حافظه انجام شود ،باز هم چنین هزینهای قابل چشمپوشی است و در
محاسبۀ کفایت تبیینی نظریۀ مزبور به شمار نمیآید (صدیقی .)2014 ،2009
 3ـ زمان دستوری فعل
تاکنون با معرفی مفهوم زیر تخصیصی و حذف قواعد ترمیمی کوشیدهایم تا نشان دهیم
که چگونه در نظریۀ صرف توزیعی ،واژها و گونههایشان (واژگونهها) پس از پایان نحو و
در مسیر سطح آوایی ،جوهر آوایی خود را بهدست میآورند .اما پیش از آنکه این انگاره
را در تحلیل ریش ههای فعلی فارسی و صورت گذشتۀ آنها به کار ببندیم ،نگاهی اجمالی
میافکنیم.
به مطالعات پیشین در باب فعل و پسوند زمان گذشته 
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 3ـ  1ـ پسوند تصریفی گذشته

آثاری که به ساختمان فعل در فارسی پرداختهاند ،غالباً از چهار یا پنج پسوند گذشته در
این زبان یاد میکنند (از جمله نک :صادقی  ،1358طباطبایی  .)1395این وندها در
جدول زیر آمدهاند:
(.)3

وند

الف.
ب.
پ.
ت.

ـید:
ـد /ـت:
ـست:
ـاد:

-id
-d/-t
-est
-ād






ریشه

خر ،پر ،ترس ،رنج ـ
خور ،مان ،کُش ،شکاف ـ
توان ،دان ،مان ،زی ـ
ایست ،فرست ،ده ،نه ـ

صورت گذشته

خرید ،پرید ،ترسید ،رنجید
خورد ،ماند ،کُشت ،شکافت
توانست ،دانست ،مانست ،زیست
ایستاد ،فرستاد ،داد ،نهاد

طبق این رویکرد ،افزون بر چهار پسوند آشکار باال ،وند پنهان گذشته نیز در فارسی
وجود دارد که تناوبهایی مثل «بین /دید» را پدید میآورد .انوشه ( )1397ضمن
بازنگری در این رهیافت ،تنها وند گذشتۀ فارسی را تناوب خودکار «ـد /ـت» میداند که
در همۀ فعلهای فارسی ،حتی افعال موسوم به بیقاعده ،یافت میشود .در این تحلیل،
ریشۀ «بین »دارای دو واژگونۀ  /bin/و  /di/است و ریشۀ «ترس »هم گونههای /tars/
و  /tarsi/را در واژگاه ذخیره کرده است .وی وندهای مصدری و صفت مفعولی را نیز به
تناوبهای «ـدن /ـتن» و «ـده /ـته» تقلیل میدهد و میافزاید که در این زبان ،وند
گذشتۀ «ـید» وجود ندارد .بهجای آن ،اهل زبان بهکلی قاعدهمند با افزودن واج پایانی
 /i/به ریشه ،واژگونهای میساز ند که در زمان گذشته یا در ساختار مصدر و اسم و صفت
مشتق به کار میرود .چون این واج پایانی از جنس واکه است ،پسوندهای «ـد ،ـدن،
ـده ،ـدار» ،برای ساخت صورتهای صرفی و اشتقاقی به کار میروند (مانند :خر؛
واژگونهها /xar/ :و /xari/؛ نمونهها :خرید ،خریدن ،خریده ،خریدار).

 3ـ  2ـ ستاک حال و گذشته

در سنت دستورنویسی فارسی و حتی در پژوهشهای زبانشناختی ،ریشههای فعلی را
به دو گروه ستاک حال و گذشته تقسیم میکنند (از جمله :کرم پور و همکاران ،1390
کامبوزیا و همکاران  ،1394طباطبایی  ،1395غالمحسینزاده و همکاران ،1397
اسالمی  ،1398از میان بسیاری دیگر) .طباطبایی ( )298-297 :1395که یکی از
تفصیلیترین توصیفها را از ستاک حال و گذشته بهدست داده است ،ستاک حال را
عنصری میداند که از حذف شناسهها و وندهای فعل بهجای میماند ،مانند «نشین» و
میافزاید که هرگاه از فعل گذشته شناسهها را حذف کنیم ،آنچه میماند ،ستاک گذشته
است ،مانند «نشست» .بااین همه ،طباطبایی و دیگر آثاری که به ساختمان فعل فارسی
پرداختهاند ،روشن نمیکنند که گونهای مثل  /neš/را که در فعلهای سببی حال و
گذشته پدیدار میشود (مینشانم /مینشاندم) ،چه باید بنامیم؛ یا چگونه است که در فعلی
مانند «شدن» ،گونۀ آوایی  /šo/هم در فعل گذشته ظاهر میشود (شدم) ،هم در امر
مضارع مفرد به کار میرود (ساکت شو) ،و هم در ساختمان برخی از واژههای مرکب
مینشیند (تاشو) .وی در ذیل مدخل افعال بیقاعده ،الگوهای مختلف ستاک حال و
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گذشته و استثناهای فراوان آنها را فهرست میکند .نسخۀ موجز این الگوها در جدول
زیر جمعبندی شدهاند.
( .)4برخی از الگوهای تغییر در ریشههای فعلی:

الف.
ب.
پ.
ت.
ث.

ستاک حال
(گونۀ )1
انگار ،دار ،نگار ،گذار
افزا ،آزما ،فرما ،سُرا
آموز ،باز ،ساز ،ریز
خواه ،کاه ،جَه ،رَه
کوب ،یاب ،فریب ،شتاب

ستاک گذشته
(گونۀ )2
انگاشـ ،داشـ ،نگاشـ ،گذاشـ
افزو ،آزمو ،فرمو ،سُرو
آموخـ ،باخـ ،ساخـ ،ریخـ
خواسـ ،کاسـ ،جَسـ ،رَسـ
کوفـ ،یافـ ،فریفـ ،شتافـ

ـت:
ـد:
ـت:
ـت:
ـت:

نمونۀ نقض
()1
گزار/گزارد
آرا /آراست
خیز /خاست
آگاه /آگاهیدن
ساب /سابیدن

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

نمونۀ نقض
()2
افراز /افراشت
بو /بویید
فروش /فروخت
خیز /خاست
شکاف /شکافتن

نمونههای نقض این نکته را یادآوری میکنند که همۀ تغییرات باال تابع محیط واژگانی/
ساختواژیاند .از یکسو ،نمونههای نقض ( )1نشان میدهند که هر ریشهای که به واکه
یا همخوان مد نظر پایان مییابد ،الزاماً طبق الگو رفتار نمیکند .یعنی ،واج پایانی ممکن
است به واج دیگری تبدیل شود یا اصالً دستخوش تغییر نشود .مثالً در ردیف (الف)،
ریشۀ «گزار» برخالف الگویی که در «گذار ،انگار ،دار» مشاهده میشود ،بهجای آنکه به
بهگفتۀ دیگر ،حتی دو ریشۀ
درمیآید .

«*گزاشت» تبدیل شود ،به شکل «گزارد»
همآوای «گذار ،گزار» در جذب وند گذشته رفتار یکسانی ندارند و ریشۀ دوم بدون
هیچگونه تغییری ،وند «ـد» را میپذیرد .از سوی دیگر ،نمونههای نقض ( )2تصریح
میکنند که طبق آخرین واج گونهای که در بافت گذشته به کار میرود ،الزاماً نمیتوان
صورت آوایی ریشه و آخرین واج آن را پیشبینی کرد .باز هم در ردیف (الف) ،طبق
الگوهایی که در «گذاشت ،انگاشت ،داشت» مشاهده میکنیم ،نمیتوانیم ریشۀ فعل
گذشتۀ «افراشت» را استخراج کنیم و اگر بخواهیم برمبنای الگوی تناوب  /ār/و /āš/
پیش برویم ،بهجای ریشۀ «افراز» به صورت نادستوری «*افرار» میرسیم .در مجموع،
شواهد باال تصریح میکنند که تناوبهای صورتهای آوایی هر فعل از نوع ناخودکارند و
مثالً اهل زبان برمبنای الگوی «ریز /ریخت» نمیتوانند صورت گذشتۀ «خیز» را که
قرابت آوایی بسیاری با «ریز» دارد ،پیشبینی کنند .اما فارغ از این نکته ،آیا گونههای
( )2در جدول ( )4را میتوانیم ستاک گذشته بخوانیم و مهمتر از نامگذاری این گونهها،
آیا بافت دستوری گذشته باعث میشود که گونههای ( )2تظاهر یابند و مثالً« ،ساز» به
«ساخت» و «آزما» به «آزمود» تبدیل شود؟ در بخش بعدی استدالل میکنیم که پاسخ
این پرسشها منفی است.
 4ـ زیر تخصیصی در واژگونهها
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در این بخش به کمک پدیدۀ واژگونگی و با تکیه بر مفهوم زیر تخصیصی ،در اصطالحات
ستاک حال و گذشته بازنگری میکنیم و سپس به تبیین نقش واجشناسی در تظاهر
واژگونههای ریشهها میپردازیم.
 4ـ  1ـ حذف مفهوم ستاک حال و گذشته

در نظریۀ صرف توزیعی ،مفهوم ریشه با تعبیر سنتی این اصطالح متفاوت است .در این
انگاره ،ریشه مفهومی انتزاعی است ،و نه واژه یا تکواژی عینی .برای مثال« ،ساختن»
مفهومی انتزاعی در ذهن اهل زبان است که در واژههای متعددی مثل «میسازد،
ساختوساز ،بساز ،سازش ،ساختار ،سازگار ،سازمان ،ساختمان» تبلور مییابد .این معنی
مشترک همان ریشه یا مفهوم انتزاعی «ساختن» است که گفتیم طبق قرارداد ،آن را با
نماد «ساز√» نمایش میدهیم .ریشهها مقولۀ دستوری ندارند و در طبقاتی چون اسم و
صفت و فعل نمیگنجند ،بلکه نحو مقولۀ هر ریشه را تعیین میکند .مثالً ،ریشۀ
«خواب »پیش از آنکه به نحو راه یابد ،مقولهای ندارد .در حوزۀ نحو این ریشۀ انتزاعی
با یکی از هستههای مقولهساز  vیا  nیا  aادغام میشود و مقولۀ فعلی (مانند :بچه را
خواباندم) ،اسمی (مانند :بچه را در خواب دیدم) یا صفتی (مانند :بچه خواب است) مییابد .در
چنین رویکردی ،ریشهها واژگونۀ اصلی و فرعی ندارند ،بلکه آنها را میتوانیم عام /خاص
یا آزاد /مقید بدانیم .از میان واژگونههای ریشۀ «پنج »که پیشتر معرفی کردیم/panǰ/ ،
گونۀ عام است و  /pānz/و  /pān/گونههای خاص محسوب میشوند .اما موضوع اصلیمان
میروند ،به تسامح آنها
واژگونههای ریشههایی است که چون در محیط فعلی نیز به کار 
را ریشههای فعلی مینامیم .برخی از ریشههای فعلی صرفاً یک گونۀ آوایی دارند و در هر
محیطی همان یک گونه تظاهر مییابد (مانند :کُش ،خوان ،کَن .)این ریشهها چالشی
ریشههای فعلی دو واژگونه

برای توصیفهای سنتی ایجاد نمیکنند .در مقابل ،اغلب
دارند که در توزیع تکمیلیاند و در محیطهای مختلف ،یکی از آن دو آشکار میشود.
بیشتر ریشههای فعلی جدول ( )4از آن شمارند .سرانجام ،تعداد کمی از ریشهها بیش از
ریشههای «ساز،

دو واژگونه دارند (مانند :باش ،نشین ،شکن ،رو ،ده .)بحثمان را با
بین »که دو واژگونه دارند ،آغاز میکنیم .در نمونههای زیر واژگونهها را در «بافت
آوردهایم:

غیرفعلی»
( .)5واژگونههای «ساز:»
الف  sāx .ساخت پل
ب  sāz .سازۀ پل
( .)6واژگونههای «بین:»
الف  di .دید ندارم
ب  bin .بینش ندارم

ـ پیشساخته ـ ساختمان ـ ساختن ـ ساختواژه ـ ساختار
ـ سازندگی ـ سازمان ـ سازش ـ واژهسازی ـ سازگار
ـ دیدوبازدید ـ نادیدنی
ـ ببینوبگو ـ دوربین

ـ دیدن
ـ بینا

ـ دیده
ـ دیدار
ـ خودبینی ـ بیننده

طبق شواهد باال ،واژگونههای ریشههای یادشده ،در واژههای مشتق و مرکب متعددی
تظاهر مییابند و عامل درج واژگونۀ خاص ،نه زمان گذشته ،بلکه مجاورت با وندی است
که با همخوان انسدادی دندانی ،یعنی واج شامل ] ،[Dآغاز میشود .این همخوان در
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ریشۀ «ساز ،»واج  ،/t/و در ریشۀ «بین »واج  /d/است .باید توجه کنیم که در
هیچکدام از این نمونهها ،از جمله در «سازمان ،ساختمان» ،زمان حال یا گذشته وجود

نمیتوانیم ساختواژۀ این کلمات را متشکل از ستاک حال یا گذشته بدانیم.
ندارد و 
تقریباً همۀ ریشههایی که دو واژگونه دارند ،از این الگو پیروی میکنند و فارغ از زمان
دستوری ،در کنار وندی که با ] [Dآغاز شود ،واژگونۀ خاص خود را درج میکنند و در
دیگر محیطها ،واژگونۀ عامشان را به کار میگیرند .پربسامدترین وندهایی که در فارسی
داماند؟ در بخشهای گذشته به این پرسش بهتلویح
با همخوان یادشده آغاز میشوند ،ک 
پاسخ دادهایم :وند گذشته ( ،)-Dوند مصدری ( ،)-Danوند صفت مفعولی ( ،)-Deوند
اسمساز ( )-Dکه با وند گذشته همآواست ،و وند اسمساز ( .)-Dārبر این مبنا ،شرایط

زیر را میتوانیم برای واژگونههای چنین ریشههایی تعریف کنیم (نماد « »Rبهمنزلۀ
ریشه است و « »r1, r2بر واژگونهها داللت میکنند):
( .)7واژگونهها و گرههای هدف «:»R
واژگونهها

الف.
ب.

گرههای هدف

آوا

مشخصهها

(درج)

r2

][R, +D



r1

][R



نمونه

ــ:+

ـد /ـت؛ ـدن /ـتن؛ ـده /ـته؛ ـدار /ـتار
دیگر بافتهای زبانی

بازنمایی باال بر پایۀ ویژگی زیر تخصیصی ،تصریح میکند که در میان ریشههای دارای
دو واژگونه ،گونۀ « »r2در مجاورت وندهایی مینشیند که با همخوان دندانی  /d/یا /t/
آغاز میشوند و واژگونۀ نخست که عامتر است ،در دیگر محیطهای زبانی آشکار میشود.
بنابراین ،میتوان گفت که در چنین نمونههایی ،محیط آوایی شرایط حضور واژگونهها را
تعیین میکند .نکتۀ مهم اینکه چون صورت آوایی خود واژگونهها پیشبینیپذیر نیست
و از ریشهای به ریشۀ دیگر فرق میکند ،این تناوبها ناخودکارند؛ چنانکه «ریز» دارای
بهصورت «خاسـ» تظاهر مییابد .آیا
واژگونۀ «ریخـ» است ،اما «خیز» در کنار  /t/
میتوانیم واژگونههای خاص و عام را به ترتیب ستاک گذشته و حال بنامیم؟ اگر مسئله

فقط نام گذاری است ،شاید بتوان به این پرسش پاسخ مثبت داد؛ هرچند با توجه به
نههای یادشده بهجز محیط فعلی ،در مجموعۀ متنوعی از ساختهای
اینکه واژگو 

میروند ،اطالق ستاک گذشته و حال به این واژگونهها منطق
بیزمان» نیز به کار 
« 
روشنی ندارد .اما گذشته از این نکته ،دیگر شواهد زبانی تصریح میکنند که فارسی فاقد
صورتهایی به نام ستاک گذشته و حال است .در ادامه به این شواهد اشاره میکنیم.

الف ـ فعلهای سببی :سببیهای ساختواژی در فارسی با الحاق پسوند «ـان» به ریشه
ساخته میشوند .مثالً ،ریشههای «شناس ،سوز »را در جدول زیر مالحظه کنید:
(.)8

مقایسۀ واژگونهها در ساختهای سببی و غیرسببی:
واژگونهها
ریشۀ

فعل غیرسببی

فعل سببی
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()2
()1
واژگانی
الف .شناس  شناس ـ شناخـ
سوز  سوز ـ سوخـ
ب.

حال
میشناسم
میسوزم

گذشته
میشناختم
میسوختم

گذشته
حال
میشناسانم میشناساندم
میسوزانم میسوزاندم

بهنام ستاک
سازهای 
ساخت سببی گذشته ضمن تأیید جدول ( ،)7نشان میدهد که 
گذشته وجود ندارد و اگر بهگفتۀ طباطبایی (« ،)1395شناخت ،سوخت» ستاک گذشتۀ
میشناخاندم،
«شناس ،سوز» باشند ،فعل گذشتۀ سببی این ریشهها باید به شکل «* 
میسوخاندم» تظاهر مییافتند .ازآنجاکه در افعال سببی ،ریشه در مجاورت وند  /-ān/ـ
* 
و نه در کنار  /d/یا  /t/ـ حضور مییابد ،ناگزیر واژگونۀ عام برای درج انتخاب میشود.
همچنین ،با توجه به واکداری آخرین واج وند سببی (یعنی /n/ :در  ،)/-ān/از میان تناوب
«ـد /ـت» ،وند گذشتۀ «ـد» برای ساخت فعل گذشته نمود مییابد .پس« ،شناس√»
دو واژگونۀ «شناس /شناخـ» دارد که دومی در کنار وندی مینشیند که دارای همخوان
آغازین  /t/است و اولی در هر جای دیگر و از جمله در فعل سببی میآید.
ب ـ واژگونههای سهگانه :تاکنون به ریشههایی پرداختهایم که دو واژگونه دارند .اما برخی
از ریشهها از سه واژگونه در محیطهای فعلی و غیرفعلی مختلف استفاده میکنند؛ از
جمله «شکن »با سه واژگونۀ «شکن» (« ،)šekanشکسـ» ( ،)šekasو «شکـ» ()šek
تظاهر مییابد .در تعیین گرههای هدف ،نباید از یاد ببریم که این واژگونهها ،بهجز فعل
(مثالً :میشکند) ،در ساخت اسم (مثالً :شکست دشمن) و صفت (مثالً :ظرف شکننده /نشکن)
هم به کار میروند .بررسی دادههای زبانی نشان میدهد که واژگونههای «شکن »تابع
مشخصههای صوری زیرند و زمان دستوری حال یا گذشته نقشی در این میان ندارد:

(.)9

واژگونهها و گرههای هدف «شکن:»
واژگونهها

آوا

مشخصهها

گرههای هدف
(درج)

][Šekan, +t
الفšekas .

ب.
šek
][Šekan, +Caus

][Šekan
پšekan .

مشخصۀ مشترک این سه گونه]Šekan[ ،

نوشتار

نمونه

شکسـ میشکستم ،شکستن ،شکسته ،شکست
میشکانم ،میشکاندم
شکـ
شکن میشکنم ،شکننده ،چینوشکن ،نشکن

است« .شکسـ» عالوه بر آن ،دارای []+t
نیز هست؛ یعنی «شکسـ» در کنار وندی مینشیند که با همخوان دندانی  /t/آغاز شود.
این عنصر میتواند وند گذشتۀ «ـت» ،وند اسمساز «ـت» ،وند مصدری «ـتن» یا وند
اسم مفعول «ـته» باشد« .شکـ» صرفاً در گره مجاور وند سببی درج میشود و محیط
آوایی تعیینکنندۀ جایگاه آن نیست .اگر صرفاً مجاورت با صورت آوایی  /ān/ـ فارغ از
محتوای دستوریاش ـ در تظاهر واژگونۀ «شکـ» مؤثر بود ،بهجای واژۀ «صفشکنان» در
مصرع «که به مژگان شکند قلب همه صفشکنان» باید واژۀ «*صفشکان» تظاهر
مییافت .وانگهی ،چون زمان گذشته در تعیین واژگونه نقشی ندارد ،صورت سببی این
میشکانم ،میشکاندم» است؛ در غیر این صورت ،گذشتۀ
فعل در زمان حال و گذشته « ،
میشکساندم» تظاهر مییافت .سرانجام ،گونۀ «شکن» که عامتر از دو
سببی بهشکل «* 
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گونۀ دیگر است ،بهپیروی از شرط دگرجای در بافتهایی مینشیند که صورتهای دیگر
مجاز به درج نباشند .اصطالح ستاک حال و گذشته اوالً از عهدۀ توصیف واژگونۀ «شکـ»
برنمیآید و ثانیاً نمیتواند توضیح دهد که در محیطهای غیرفعلی ،کدام گونهها اجازۀ

درج مییابند .افزونبر «شکن ،»ریشۀ «نشین »نیز وضع مشابهی دارد.
پ ـ واژگونههای «شدن» :واژگونههای «شدن» یا در واقع ریشۀ «شو »ویژگیهای قابل
توجهی دارند که در میان دیگر ریشههای واژگانی فارسی نادر است .این ریشه دارای دو
واژگونۀ  /šav/و  /šo/و یک گونۀ آزاد یکسویۀ  /š/است که در گفتار و نوشتار غیررسمی
بهکار میرود (میشه ،بشه) .یکسویه بودن گونۀ آزاد یادشده بدین معناست که در هر
جایگاهی که  /š/بیاید /šav/ ،نیز مجوز حضور مییابد ،اما  /š/محدودیتهایی دارد و در
برخی از موارد نمیتواند جانشین گونۀ  /šav/شود (اکسیدشونده* /اکسیدشنده) .برخی از
مهمترین کاربردهای واژگونههای این ریشه را در جدول زیر مالحظه میکنید:

(.)10
واژگونههای ریشۀ «شو:»

ساخت

واژگونه
šo
šo
šo
šav
šav

نمونه
šo-dan/ šo-d-i/ šo-de
be-šo/ sāket šo
guši-ye tā-šo
mi-šav-i/ be-šav-i/ be-šav-id
mušak-e hedāyat-šav-ande

الف .مصدر /گذشته /اسم مفعول

امر مفرد
ب.

)
1
(
مرکب
واژۀ
پ.

ت .حال اخباری /التزامی /امر جمع 
واژۀ مرکب ()2
ث.

واژگونۀ  /šav/در ساختهایی مثل حال اخباری و التزامی (میشود ،بشود) ،امر دوم شخص
جمع (بشوید) و برخی از واژههای مشتقمرکب (هدایتشونده) مینشیند .واژگونۀ  /šo/در
محیطهایی مانند مصدر (شدن) ،فعل ماضی (شد) و اسم مفعول (شده) آشکار میشود .اما
پدیدهای بسیار نادر اینکه فعل امر دوم شخص مفرد (بشو ،دور شو) از همان واژگونهای

استفاده میکند که در ساخت مصدر و فعل ماضی و اسم مفعول بهکار میرود .برخی از
مرکبهای فعلی نیز از همین واژگونه ساخته میشوند (بازشو ،تاشو) .در ریشۀ «شو »با
همتصریفی مشخصههای نامشترک 1مواجهایم (برای پدیدۀ مشابه در زبان آمهریک ،نک:
کرامر  .)97 :2016در اینجا یک واژگونۀ واحد ،یعنی  ،/šo/در گرههایی درج میشود که
هیچ مشخصۀ مشترکی ندارند .واحدهای واژگاهی جدول زیر را مالحظه کنید:
( .)11واژگونهها و گرههای هدف «شو:)1( »

واژگونهها

گرههای هدف

1. nonshared-feature syncretism
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نمونه
(درج) نوشتار
مشخصهها
آوا
الف.
شدن ،شد ،شده
شُـ
šo
][Šo, +d

ب.
بشو ،تاشو
شوـ
][Šo, -#
šo

پ.
بشوی ،بشوید ،اکسیدشونده
شَوـ
šav
][Šo

در این جدول ،واژگونۀ  /šav/تابع شرط دگرجای است ،اما گونۀ آوایی  /šo/در دو محیط
مختلف تظاهر مییابد :یکی در مجاورت وندی که با همخوان دندانی  /d/آغاز شود و

دیگری در مرز واژه )4(.آیا میتوانیم مشخصههای باال را بهپیروی از اصل زیرتخصیصی
بهگونهای تدوین کنیم که ناگزیر نباشیم واژ  /šo/را دو بار در واژگاه ذخیره کنیم؟ در
نظریۀ صرف توزیعی از نمادی به نام نقیض (¬) استفاده میکنند تا نشان دهند که یک
واحد واژگاهی در چه محیطی نمیتواند حضور یابد .مثالً ،صدیقی ( )49 :2009با بهره
گرفتن از نماد مذکور ،یادآور میشود که واژ « »thrashدارای مشخصۀ [ ]¬Pastاست؛
بدین مع نا که این واحد واژگاهی مجاز نیست تا در بافت دستوری گذشته درج شود .این
ابزار میتواند به بازنگری در مشخصههای جدول ( )11کمک کند؛ به این صورت که
گونۀ  /šo/را بینشان و تابع شرط دگرجای تلقی کنیم و واژگونۀ  /šav/را واحدی بدانیم
که در مجاورت همخوان  /d/یا در مرز واژه درج نمیشود .طبق این بازنگری ،واژگونۀ
 /šo/صرفاً یکبار در واژگاه ذخیره میشود و میتواند در محیطهایی آشکار شود که
 /šav/اجازۀ درج مؤخر نمییابد:
( .)12واژگونهها و گرههای هدف «شو:)2( »
واژگونهها

گرههای هدف

نمونه
شدن ،شد ،شده ،بشو ،تاشو
بشوی ،بشوید ،اکسیدشونده

(درج) نوشتار
مشخصهها
آوا
الف.
 شُـ /شوـ
šo
][Šo
ب.
شَوـ
][Šo, ¬+d,¬ -#
šav

بههرروی ،اگر صورت «شد» و واژگونۀ  /šo/را ستاک گذشته بدانیم ،نمیتوانیم توضیح

دهیم که چرا همین گونۀ آوایی در ساخت امر دوم شخص مفرد که دارای زمان
دستوری حال است ،بهکار میرود .مشخصههای ( )12که بر توزیع واژگونههای ریشۀ
()5
«شو »نظارت میکنند ،نشان میدهند که زمان دستوری در این زمینه نقشی ندارد.
در مجموع ،بررسی ریشههای فعلی نشان میدهد که زمان دستوری حال یا گذشته
انتخاب و توزیع واژگونهها را برعهده ندارد و حتی در برخی از موارد ،بیش از یک واژگونه
در زمان دستوری حال آشکار میشود .مثالً ،ریشۀ «ده( »مصدر :دادن) در زمان مضارع
از دو واژگونۀ ( /de/بده) و ( /dah/بدهید) استفاده میکند و این دو واژگونه را در کنار
واژگونۀ  ،/dā/در ساختهای غیرفعلی هم بهکار میبرد (پولبده ،حالتدهنده ،دلداده) .این
یافتهها نتیجۀ زیر را تأیید میکنند:

( .)13افسانۀ ستاک حال و گذشته:
در فارسی مفهومی به نام ستاک حال و گذشته وجود ندارد .ریشهها دارای واژگونههاییاند که در توزیع
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تکمیلی قرار دارند و هریک طبق مشخصههایی ،در محیط مناسب خود ظهور مییابد.

 4ـ  2ـ پرسشها و پیامدها

اغلب ریشههای مورد بحث که دو واژگونه دارند ،واژگونۀ خاص (نشاندار یا وابسته) را در
کنار وندهای دندانی درج میکنند و واژگونۀ عام (بینشان یا آزاد) را در دیگر بافتها
بهکار میگیرند .آیا در میان حدود سیصد ریشۀ فعلی و کموبیش  4500ساخت تصریفی
و اشتقاقی ،نمونۀ نقضی برای ریشههای دوواژگونهای یافت میشود و آیا مثالً« ،گیردار»
(بهمعنای :دارای مانع) ناقض تحلیل پیشگفته است؟ هرچند اندکنمونههایی در نقض
جدول ( )7وجود دارد ،اما «گیردار» و دیگر واژههای مشابه (مانند :انباردار ،زیرنویسدار)
طبق قاعده ساخته شدهاند« .گیر »دارای دو واژگونۀ «گیر» ( )girو «گرفـ» ()geref
است که دومی از مجموعۀ مشخصههای [ ]Gir, +Dتبعیت میکند .در این مجموعه،
منظور از [ ،]+Dمرز وندی است که با واج انسدادی دندانی آغاز شود ،درحالیکه «دار»
در «گیردار» ریشۀ واژگانی است و نه پسوند .این ریشه در کنار وند اسمساز  /-Dār/از
واژگونۀ خاص خود استفاده میکند و بهشکل «گرفتار» درمیآید .بااینهمه ،چند نمونۀ
نقض برای جدول ( )7یافت میشود که «آزمون ،افزون ،بازنمون» از آن شمارند .طبق
این جدول انتظار میرفت که ریشههای این واژهها در مجاورت  ،/n/واژگونۀ عام خود را
درج کنند و بهشکل «*آزمان* ،افزان* ،بازنمان» در آیند .ممکن است پیشنهاد شود که
واج خیشومی  /n/هم مثل  /d/و  /t/دندانی است و ازاینرو ،مشخصۀ [ ]+Dدر جدول ()7
را میتوان چنان بسط داد که همخوان  / n/را هم شامل شود .این پیشنهاد اگرچه مشکل
سه استثنای باال را حل میکند ،اما مشکل تازهای پدید میآورد .چنانکه میدانیم ،در
مجاورت پسوند «ـناک» که با همخوان  /n/آغاز میشود ،واژگونههای عام درج میشوند
(مانند :سوزناک* /سوخناک؛ ترسناک* /ترسیناک؛ تابناک* /تابیناک) .پس بهتر است همان چند
بههرروی ،از این
نمونۀ نقض را بپذیریم تا گرفتار این نمونههای نادستوری تازه نشویم .
چند استثنای اندک که بگذریم ،بررسی ریشههایی که دو یا چند واژگونه دارند و آنها را
نامگذاری واژگونهها به ستاک
در بافتهای غیرفعلی نیز بهکار میبرند ،نشان میدهد که 
حال و گذشته نهتنها منطق روشنی ندارد ،بلکه در توضیح برخی از صورتهای فعلی هم
دچار مشکل میشود .نکتۀ جالب اینکه بهنظر میرسد حتی بهلحاظ نظری نیز به
اصطالح «ستاک» نیازی نداریم و برخی از زبانشناسان با توجه به اختالف آرای اهل فن
در تعریف ستاک ،این مفهوم را یکسره کنار میگذارند و در توصیف ساختهای صرفی
به همان اصطالحات ریشه و پایه بسنده میکنند (از جمله نک :پالگ .)11 :2003
تحلیل حاضر ممکن است با این پرسش مواجه شود که از یکسو انتخاب میان تناوب
«ـد /ـت» (و دیگر وندهای مشابه ،مثل :ـدن /ـتن) وابسته به مشخصۀ واکداری در آخرین
واج پایه است .از سوی دیگر ،انتخاب واژگونۀ خاص یا عام در ریشههای مورد بحث تابع
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واج آغازین پسوند است .آیا این وابستگی دوسویه به دور باطل نمیانجامد؟ پاسخ این
است که در وند گذشته ،پیشفرض ] [Dدر اشتقاق حضور دارد .این واج همۀ
مشخصههای  /d/و  /t/و از جمله جایگاه تولید دندانی را دارد و فقط واکداری آن تعیین
نشده است .این حضور کفایت میکند که در ریشههایی همچون «ساز ،آزما»
واژگونههای خاصتر «ساخـ ،آزمو» از واژگاه انتخاب و درج شوند .وقتی این گونهها در
گرههای هدف درج شوند ،تأثیر خود را بر هستۀ زمان برجای میگذارند .بدینترتیب که
«ساخـ» موجب میشود که یک قاعدۀ واجی همگونی بر ] [Dعمل کند و آن را بهشکل
 /t/درآورد .واژگونۀ «آزمو» نیز قاعدۀ مشابهی را فعال میکند تا واج شامل با صورت
آوایی  /d/آشکار شود .براین اساس ،بازنمایی خطی جملۀ زیر را مالحظه کنید:
( )14الف .اوازمدرسهنرفتهبود.
بTP[NegP[ .او[vP[PartP[PerfPازمدرسه[(vPاو)[(رو[])v+نـ+رو+v+ته+باش.]]]]]]]T+

بخش فعلی «نرفته بود» ،از رهگذر انضمام هسته ،بهترتیب زیر ،حاصل میآید:
(  )15الف  .نرفتهبود 

ب Perf.
 PerfNeg
 T /-D/Perf
Partباش 
Part /-De/v
رو v

نــ

رفــ

تــه

بـو

ـد

در جزء فعلی اشتقاق چه فرایندهایی روی میدهد؟ در این بخش ،ریشۀ «رو »با
جذب هستههای نقشنمای  vو  ،Partتا هستۀ نمود کامل ،یعنی «باش ،»باال میرود
(برای حرکت فعل در فارسی ،نک :درزی و انوشه  .)1389حرکت [رو ]Part + v + به
«باش »که از رهگذر انضمام صورت میگیرد ،پایانبخش حوزۀ نحو خواهد بود .پس از
نقطۀ بازنمون ،دو هستۀ  Tو  Negباید از طریق ادغام صرفی فروسو ،یا همان تنزل ،1به
مجموعهای که در ذیل «باش »تشکیل شده است ،ملحق شوند .هستۀ  Tبه سمت چپ
این مجموعه میپیوندد و هستۀ  Negدر سمت راست آن مینشیند .بههمین دلیل،
حرکت گره  Negنوعی جابهجایی موضعی هم بهشمار میرود .چون در این جمله شناسۀ
آشکار حضور ندارد ،نیاز به اعمال شکافت بر هستۀ  Tنیست و ریشۀ واژگانی «رو »نیز
1. lowering
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فقط با گره  vهمجوشی میکند .در بازنمایی ( )15این مراحل ترسیم شدهاند .در این
بازنمایی گرههای  Tو  Negاز طریق تنزل به هستۀ  Perfمتصل شدهاند و همان الیه را
بازتولید کردهاند .درج واحدهای واژگاهی «رفـ ،ـته ،بو ،ـد» تابع مشخصههایی است که
پیشتر دربارۀ آنها بحث کردهایم .اما چون پیشوند نفی فعل از نوع تناوبهای خودکار و
پیشبینیپذیر است ،یک گونۀ زیرساختی برای آن قائل میشویم که طبق مشخصههای
صوری جدول ( )1به یکی از سه گونۀ آوایی  /ni-/یا  /ne-/یا  /na-/تبدیل میشود.
مشخصه های گره هدف در جایگاه درج عنصر نفی ،گونۀ زیرساختی را ناگزیر میکند که
در سطح آوایی بهصورت  /na-/تظاهر یابد .در گره [روـ ،]vواژگونۀ «رفـ» برپایۀ
واژگونههای جدول زیر در رقابت برنده میشود:
( .)16واژگونهها و گرههای هدف «رو:»
واژگونهها

الف.
ب.
پ.

آوا

مشخصهها

raf
ro
rav

][Ro, +D
][Ro, -#
][Ro

گرههای هدف

(درج) نوشتار




رفـ
روـ
رَوـ

نمونه
رفتن ،رفت ،رفته ،رفتار
برو ،پیادهرو ،خودرویش ،خودروسازان
بروید ،پیادهروی ،روش ،روان ،تندروی

مینشیند که با واژواج { }Dآغاز شود .هستۀ Part
واژگونۀ «رفـ» ( )rafدر کنار وندی 

چنین وندی دارد؛ لذا ،سطح آوایی برای پیروزی «رفـ» بر دو رقیب خود مهیاست .افزون
بر این ،با توجه به بیواک بودن آخرین همخوان «رفـ» ،در سطح آوایی قاعدۀ واجی
همگونی بر پسوند  /-De/اعمال میشود و بدینترتیب ،پسوند اسم مفعول بهشکل «ـته»
( )-teتظاهر مییابد .این ساختار بهروشنی نشان میدهد که چرا وند صفت مفعولی
متشکل از دو جزء « ـد /ـت  +ـه» نیست و عنصر زمان نمیتواند با جهش از روی فعل
کمکی ،خود را به فعل اصلی برساند .در ساختهای حال و گذشتۀ کامل ،وند زمان
گذشته فقط بر روی فعل کمکی بازتاب می یابد و فعل اصلی میزبان وند نمود کامل
(موسوم به وند « )»-enاست .در ذیل گره نمود کامل ،هستۀ «باش »که در مجاورت
وند گذشته ـ با صورت پیشفرض  /-D/ـ قرار گرفته است ،به واژگونۀ «بو» ( )buاجازۀ
درج میدهد .نهایتاً ،آخرین واج «بو» که واکدار است ،قاعدۀ واجی همگونی را فعال
میکند و باعث میشود که وند گذشته با چهرۀ آوایی  /-d/نمود یابد (برای فرایند
پسانحوی تنزل ،نک :امبیک 2015؛ برای جایگاه فرافکن نفی در فارسی ،نک :طالقانی
 ،2008انوشه .)1396
 5ـ نتیجه
در مقالۀ حاضر تحوالت آوایی در ریشههای واژگانی را به تغییرات واجی و واژواجی
بینیپذیرند ،تناوبهای خودکار را پدید میآورند،
تقسیم کردیم .تغییرات واجی که پیش 
اما تغییرات واژواجی پیشبینیناپذیر ،به تولید تناوبهای ناخودکار میانجامند .در این
میان ،اصطالح واژگونگی را به اعضای تناوبهای ناخودکار محدود کردیم و ضمن کنار
گذاشتن قواعد ترمیمی از انگارۀ دستوری ،یادآور شدیم که واژگونههای هر ریشۀ واژگانی
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مستقالً در واژگاه ذخیر میشوند و با توجه به مشخصههای صوریشان ،امکان درج در
گرههای هدف را مییابند .طبق این رویکرد ،ریشههایی که در بافتهای فعلی و غیرفعلی

(بهترتیب مثل :خور ،ساز ،شکن )و
بهکار میروند ،یک ،دو یا چند واژگونه دارند 

انتخاب و درج هر گونه در بافت زبانی ،تابع مشخصههای صوری ،و نه زمان دستوری،
است .این تحلیل به حذف اصطالحات ستاک حال و گذشته از نظریه انجامیده است؛
مینمایند.
اصطالحاتی که حتی بهلحاظ نظری نیز غیرضروری 
پینوشتها

 .1معادل فارسی «زیرتخصیصی» با توجه به پیوند این اصطالح با مفهوم «زیرمجموعه» انتخاب شده است .بهبیان
روشنتر ،اصطالح «زیرتخصیصی» بهمعنای «تخصیص مشخصهها بهتبعیت از اصل زیرمجموعه» است.
 .2ماهیت «واژگاه» که در برابر اصطالح « »Vocabularyانتخاب شده ،با مفهوم «واژگان» ( )lexiconدر سنت
دستور زایشی متفاوت است و بههمین دلیل ،از آوردن معادل «واژگان» برای اصطالح یادشده خودداری کردهایم.
واژگاه فهرستی از «واژ»های زبان است؛ یعنی عناصر واژگانی عینی که جوهر آوایی دارند.
 .3برابرنهاد اصطالح « »allomorphهم از نظر لغوی ،هم بهلحاظ مفهومی «واژگونه» است و نه «تکواژگونه».
واژگونهها صورتهای آوایی یک تکواژند و وقتی سخن از نمودهای آوایی تکواژ بهمیان میآید ،با «گونههای واژ» یا
همان «واژگونهها» سروکار داریم؛ باید توجه کرد که واژۀ انگلیسی این اصطالح هم «* »allomorphemeنیست.
بههمین دلیل ،در مقالۀ حاضر ،بهجای «تکواژگونه» ،از اصطالح «واژگونه» استفاده کردهایم.
 .4جدول باال نشان میدهد که دو واژگونۀ ( 11ـ ب و پ) همنویسهاند .واکۀ  /o/در واژگونۀ  /šo/وقتی در میان
کلمه میآید ،با نشانۀ ضمه (ـُ) نمایش داده میشود ،مثل «دور شُد» .اما همین واکه هنگامی که در انتهای واژه
مینشیند ،مانند همخوان  ،/v/بهشکل «و» تظاهر مییابد .بههمین دلیل ،در دو ساخت «دور شو ،دور شوید»،
ریشۀ «شو » با دو واژگونۀ مختلف که دست بر قضا همنویسه شدهاند ،بهکار رفته است.
 .5بهجای مشخصههای جدول ( ،)12ممکن است ادعا شود که گونۀ  /šav/در کنار واکه و  /šo/در دیگر جایگاهها
میآید .اما این فرض نمیتواند توضیح دهد که چرا در جملهای مثل «گوشی تاشویی خریدم» که ریشۀ «شو »
در کنار واکۀ  /i/قرار گرفته ،واژگونۀ  /šo/اجازۀ درج یافته است و در مقابل ،در فعل «بشوید» ( )be-šav-idهمین
پدیده رخ نداده و بهجای گونۀ  ،/šav/صورت  /šo/آشکار نشده است.
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In Modern New Persian, two adverbs “engâr” and “engâri” are used to
represent irrealis modality when the speaker introduces a simile or a parable
or expresses doubt and uncertainty about what he/she says. Some
grammarians consider “engâri” as two other adverbs “guyi” and “pendâri”.
They believe that these adverbs are originated in second-person singular
verbs which have acquired adverbial function. In this article, we will discuss
the process of grammaticalization of the two adverbs “engâr” and “engâri”
using evidence from ancient texts written in Persian (either verse or prose
post-Islamic texts) and Middle Persian, focusing on semantic changes the
verb “hangār- / hangārd” has gone through: In Middle Persian, “hangār- /
hangārd” is a lexical verb meaning “to consider”. After going through
certain semantic changes, the verb obtains the meanings “to count” and “to
assume”. Later on, the second-person singular imperative form of the verb
shifts to the beginning of the clause which leads the noun phrase object to be
replaced by a subordinate clause. Such changes speed up the progress of
grammaticalization and make it easier for “engâr” to be reanalyzed as an
adverb. After being decategorized, “engâr” is used as a modal adverb to
indicate hypothetical actions and irrealis modality. On the other hand, there
is a grammatical rule in Middle Persian according to which, the morpheme
“ē” can be added to present stem of the verbs to construct the optative mood
mainly functioning as a device to imply irrealis modality. This applies to
“engâri” which is reanalyzed as an adverb indicating simile, allegory, doubt
and uncertainty since in New Persian, modality is more expressed by
linguistic devices such as modal verbs and adverbs than the verb moods.
Phonological changes lead speakers to reanalyze “engâri” and consider it to
be originated from second-person singular verb due to resemblance in
orthography and pronunciation.
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Abstract

50 /Grammaticalization Process of engâr / engâri

1. Introduction
In Modern New Persian, two adverbs “engâr” and “engâri” are used to represent
irrealis modality when the speaker introduces a simile or a parable or expresses
doubt and uncertainty about what he/she says. As far as the writers know, no
grammarian has mentioned these two adverbs but they analyse similar linguistic
forms “guyi” and “pendâri” as adverbs of doubt originating from the second-person
singular verb. The main concern of this article is to explain the origin of “engâr” and
“engâri” and their process of grammaticalization from their verb source to adverbial
function. To achieve this goal, we gathered evidence from post-Islamic Persian
texts, either prose or verse, as well as those written in Middle Persian .
2. Theoretical Framework
Grammaticalization is a process of change in languages through which lexical forms
containing independent semantic meanings gradually obtain grammatical functions
e.g., to represent modality, aspect, etc. The linguistic form subject to such changes
may, for a long period of time, play a double role both as lexical and grammatical
element depending on the context. On the other hand, in a specific language, there
might be several approaches to indicate a single grammatical sense such as
modality. As time goes by, one of these approaches can overcome the others for the
sake of its higher frequency of use in different contexts. As a result of later changes,
such linguistic form may be decategorized and function merely as a grammatical
device.
3. Discussion
Middle Persian verb “hangār- / hangārd” is known to be derived from the
lengthened grade of the Old Iranian root “kar: to think” accompanied by the prefix
“ham-”. The verb conveys the meaning “to count” in some contexts and as its
frequency of use increases, it obtains the meaning “to assume”. In Middle Persian,
“hangār- / hangārd” is considered as a lexical verb capable of being fully
conjugated and is often accompanied by a noun phrase object. In addition, Middle
Persian texts provides us with evidence of the imperative form of the verb
proceeding its object subordinate clause: As the imperative verb “hangār” proceeds
the object and shifts to the beginning of the sentence, the word order changes and
the noun phrase object is replaced by a subordinate clause. In such contexts, the verb
is conjugated as second person singular, while the intention is to invite everyone
(general audiences) to consider or assume something. Such changes pave the way
for grammaticalization of “hangār”. The function of the imperative verb here is to
represent modal concepts of supposition and doubt which makes it easier for it to be
reanalyzed as a modal verb in Darī Persian. In Modern New Persian, “engâr” is
considered as an adverb representing irrealis modality and hypothetical actions as
well as evidentiality .
In Modern New Persian “engâri” is also used to indicate irrealis modality by
expressing doubt and uncertainty or by introducing similes and parables. It is one of
the few survivors of Middle Persian optative verbs resulted from the addition of
optative morpheme to the present/past stem. Being decategorized, “engâri” is
reanalyzed as a modal and in Spoken Persian, seems to overcome similar adverbs
such as “guyi” and “pendâri.”
4. Conclusion
In Middle Persian, “hangār- / hangārd” is a lexical verb with full conjugation. The
main sense of the verb seems to be “to consider”, but within some contexts, it also
conveys “to count” and “to assume”. The object of “hangār- / hangārd” is often a
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noun phrase which can be replaced by a subordinate clause resulted from word order
change due to shift of the verb to the beginning of the sentence. In Darī Persian,
“engâr” is used to indicate hypothetical actions and irrealis modality. The fact that it
is also used in contexts lacking second-person pronouns or verbs confirms that
“engâr” is reanalyzed as modal adverb with free position in the sentence. The
beginning of such decategorization process dates back to Darī Persian. The modal
adverb “engâr” has survived until today functioning in both written and spoken
Persian language.
“engâri” is associated with optative mood of the verb in Middle Persian. Middle
Persian optative verbs, constructed by adding “ē” to conjugated verb or to
present/past stem, are mostly used to indicate hypothetical actions and irrealis
modality. Traces of such constructions can be found in post-Islamic Persian texts
serving the same function. Both the lexical meaning and the construction of the
word “engâri” seem to make it an ideal candidate to be grammaticalized and
decategorized into modal adverb. In spoken New Persian, “ē” at the end of the word
has changed into “i” and the adverb “engâri” is used to represent irrealis modality in
similes and parables or to express doubt and uncertainty of the speaker.
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فهیمه تسلیبخش
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دانشآموخته دکتری رشتۀ فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

احسان چنگیزی
استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله98 /10/25 :؛ تاریخ پذیرش مقاله 99/8/9
علمی -پژوهشی

چکیده
در زبان فارسی امروز« ،انگار» و «انگاری» دو قید وجهیاند که بر شک و تردید و تشبیه و تمثیل داللت
دارند .منابع دستوری در خصوص ساخت و کارکرد این دو قید غالباً سکوت کردهاند ،اما به نظر میرسد
که ساخت «انگاری» را مشابه «گوئی» و «پنداری» و از منشأ فعل دوم شخص مفرد در نظر گرفتهاند .در
این پژوهش ،صورت و کارکرد قیدهای «انگار» و «انگاری» در دورههای مختلف زبان فارسی بررسیشده
و با استفاده از شواهد موجود در آثار فارسی دوران میانه و نیز متون فارسی قدیم (نثر و نظم فارسی پس
از اسالم) ،روند دستوری شدگی و تبدیل این دو صورت زبانی به قید ،با توجه به تحوالت معنایی ،مورد
بررسی قرار گرفته است .بر این اساس ،فعل  hangār-/ hangārdدر فارسی میانه از درجة قوی ریشة
 karدر زبانهای ایرانی دورة باستان ،به معنی «فکر کردن» ،با پیشوند  ham-ساختهشده و با معنی
اصلی «در نظر داشتن» ،به کار رفته است .با تحوالت معنایی ،این فعل معنی «برشمردن» و سپس،
«فرض کردن» حاصل کرده است و صورت امر آن« ،انگار» ،با قرار گرفتن در جایگاه نخستین جمله و
پذیرفتن بند پیرو در نقش مفعول ،مقولهزدایی شده و ضمن بازتحلیل در ذهن اهل زبان ،به قید «انگار»
بدل شده است .از سوی دیگر ،در فارسی میانه ،با افزودن تکواژ ( ēیای مجهول) به مادة مضارع ،وجه
تمنایی فعل ساخته میشده که کارکرد اصلی آن ،بیان فرض بوده است« .انگاری» بازماندة همین ساخت
است که به فارسی نورسیده و بهتدریج ،با از میان رفتن شیوة بازنمایی وجه در ساختمان فعل ،به قیدی
وجهی برای داللت بر تشبیه و تمثیل و گاه شک و تردید بدل شده است .شباهت آوایی صورت
دستوریشدة «انگاری» به فعل دوم شخص مفرد از مصدر «انگاشتن» ،موجب بازتحلیلشده و بهاشتباه،
این قید را از منشأ فعل دوم شخص مفرد در نظر گرفتهاند.
واژههای کلیدی :انگار ،انگاری ،دستوریشدگی ،فارسی میانه ،فارسی قدیم.

 .1مقدمه
در زبان فارسی امروز ،دو قید «انگار» و «انگاری» برای داللت بر شک و تردید و تشبیه و
تمثیل به کار میروند:
 )1انگار کسی خونه نیست (هدایت ،به نقل از انوری و دیگران.)633 :1/1382 ،
 )2سرم درد میکنه ،انگار سرما خوردم (انوری و دیگران.)633 :1/1382 ،
 )3هر چه به زبان خوش خواستم حالیش بکنم ،انگاری که با دیوار حرف میزنم (هدایت ،به نقل از
نجفی.)154 :1/1378 ،

 .1رایانامة نویسندة مسئول:

fahim.tasalli@ut.ac.ir
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 )4انگاری بارون بند اومده (انوری و دیگران.)634 :1/1382 ،

در آثار دستورنویسان به این دو قید اشارهای نشده است (یاسمی و دیگران:1371 ،
206ـ 208؛ خیامپور88 :1389 ،ـ 100؛ شفایی182 ،181 :1363 ،؛ شریعت:1384 ،
304؛ انوری و احمدی گیوی236 :1375 ،؛ فرشیدورد290 :1388 ،ـ 291؛ ماهوتیان،
 64 :1387ـ 264 ،66ـ 265؛ الزار113 :1384 ،ـ 119؛ ناتلخانلری250 :1377 ،ـ
258؛ ابوالقاسمی .)266 :1387 ،گیوی «انگار» را ساخت امری با کارکرد قید دانسته و
این دو مثال را به نقل از آلاحمد آورده است (گیوی:)1484 :1380 ،
 )5انگار االن موقع زنگ است.
 )6انگار مشغول خواندن  ...ایم.

برخی از دستورنویسان از «گوئی» و «پنداری» که ساخت و کارکرد آنها همانند
«انگاری» است ،یاد کردهاند .یاسمی و همکاران (« )208 :1371گوئی و پنداری» را
«قیود شک و ظن» دانستهاند .انوری و احمدیگیوی ( )223 :1375و فرشیدورد
(« )295 ،291 :1388گوئی» و «پنداری» را قیدی دانستهاند که در اصل فعل بوده
است ،اما در باب شخص ،شمار و وجه آن سخنی نگفتهاند .شفائی ()182 ،181 :1363
«پنداری» و «گوئی» را فعل دوم شخص مفرد دانسته که در «جمالت با شخص
عمومی» به کار میرود و محتوای آنها «شمول عامه» است و به تمام افراد بشر یا حداقل
به گروه بزرگی از انسانها ارتباط دارد .به این ترتیب ،به نظر میرسد شفائی دربارة
«انگاری» نیز بر همین عقیده باشد؛ یعنی طبق نظر او ،میتوان «انگاری» را فعل مضارع
دوم شخص مفرد دانست .در متون نظم و نثر پس از اسالم« ،انگاشتن» و مادة مضارع
آن «انگارـ» به معنی «فرض کردن ،پنداشتن» رایج است (انوری و دیگران:1/1382 ،
 ،)634اما در فارسی امروز (معیار) ،بهویژه فارسی گفتاری ،به کار نمیرود« .انگار» و
«انگاری» صورتی از «انگاشتن» است ،اما مسأله این است که کدام صورت از این فعل به
قید بدل شده و روند تحوالت معنایی و نیز دستوریشدگی آن چگونه بوده است؟ قیود
«انگار» و «انگاری» از چه مقولة واژگانی پدید آمدهاند و چه تحولی در کاربرد و صورت
آنها حاصل شده اس ت؟ اگر نظر دستورنویسان درست باشد ،چگونه فعل امر (انگار) و
مضارع دوم شخص مفرد (انگاری) به قیدی برای بیان شک و تردید بدل شده است؟ در
این پژوهش ،برای بررسی صورت و کارکرد «انگار» و «انگاری» با استفاده از متون
فارسی قدیم (نثر و نظم پس از اسالم) و نیز آثار زبان فارسی میانه و با توجه به تحوالت
معنایی ،روند دستوری شدگی و تبدیل این دو صورت زبانی به قید بررسی شده است.
برای این منظور ،نخست از فرایند دستوریشدگی و سازوکارهای دخیل در آن بحث
شده و سپس ،دادهها و شواهد بهدستآمده مورد تحلیل قرار گرفتهاند .بدین ترتیب،
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نخست دستوریشدگی صورت زبانی «انگار» با توجه به شواهد مربوط به متون سه دورة
فارسی میانه ،فارسی دری و فارسی امروز بررسی شده و پس از آن ،دربارة صورت زبانی
«انگاری»  ،با توجه به ساخت وجه تمنایی در فارسی میانه ،بحث شده و پیشرفت آن در
مسیر دستوریشدگی ،با توجه به شواهد مستخرج از متون فارسی قدیم ،مورد بررسی
قرار گرفته است.
2ـ دستوریشدگی
دستوریشدگی مطالعة تغییرات زبان برای پاسخ به پرسشهایی است از این دست که
چطور صورتها و ساختارهای واژگانی ،در بافتهای زبانیِ مشخص ،کارکرد دستوری
مییابند و یا اینکه چطور صورتهای دستوری کارکردهای دستوری جدیدتری پیدا
میکنند و دستوریتر میشوند .رویکرد عمده در بررسی این فرایند ،رویکرد درزمانی و
تاریخی است و هدف از آن ،ردیابی منشأ صورتهای دستوری و مراحل مختلف تغییراتی
است که پشت سر میگذارند .در مطالعة دستوریشدگی ،مسألة اصلی تمایز میان صورت
واژگانی و صورت نقشی 1است .صورتهای واژگانی برای توصیف پدیدهها ،کنشها و
ویژگیها به کار میروند و دارای محتوای مفهومی هستند ،اما صورتهای نقشی محتوای
واژگانی ندارند و کارکردهای مختلف دستوری مانند حروف ربط ،حروف اضافه ،حروف
تعریف ،ضمایر و صفتهای اشاره ،وجه و نمود از طریق آنها نشان داده میشود .وقتی
صورتی واژگانی ویژگی های دستوری حاصل کند ،به صورت نقشی تبدیل شده و
دستوری 2می شود .معموالً این اتفاق نه برای صورت واژگانی منفرد ،بلکه برای کل
ساختاری که آن واژه را در خود جای داده ،رخ میدهد (هاپر 3و تراگات.)4 :2003 ،4
تبدیل صورت واژگانی به صورت دستوری ناگهانی نیست ،بلکه مجموعهای از تغییرات
کوچک که نوع آنها در همة زبانها یکسان است ،برای صورت واژگانی رخ میدهد.
معموالً در ضمن دستوریشدگی ،صورتهای زبانی دستخوش فرایندهایی نظیر از دست
دادن مؤلفههای معنایی 5و کاهش آوایی 6میشوند و کارکردهای دستوری بیشتری بر
عهده میگیرند تا حدی که ممکن است به واژهبست 7و وند تبدیل شوند و یا حتی به
کلی حذف و ناپدید گردند .وقتی صورت واژگانی در معرض دستوریشدگی قرار
میگیرد ،ممکن است تا مدتها ،کارکرد واژگانی خود را حفظ کند و همزمان ،دو نقش
دستوری و واژگانی را در بافتهای مختلف بر عهده داشته باشد؛ مثالً فعل در برخی
1. functional
2. grammaticalized
3. Hopper
4. Traugott
5. bleaching/desemanticization
6. phonological reduction/ attrition
7. clitic

ژپوهشاهیزبانی

 ،سال  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان55/ 1399

بافتها به شکل واژگانی و در بافت های دیگر به صورت کمکی و معین برای داللت بر
وجه یا نمود به کار رود (مانند فعل «داشتن» در زبان فارسی) .به این ترتیب ،صورت
زبانی در مرحلة واگرایی 1در دو شاخة جدا از هم (دستوری و واژگانی) به حیات خود
ادامه می دهد .از میان راهکارهای مختلفی که زبان برای بیان یک مفهوم دستوری
خاص ،مثالً مفاهیم وجهی ،برمیگزیند ،ممکن است بهتدریج یک شیوه از دیگر شیوهها
بسامد وقوع بیشتری بیابد و دیگر روشها را پس بزند .برای مثال ،زبان ممکن است تنها
استفاده از افعال یا قیدهای وجهی را برای بیان مفاهیم وجهی انتخاب کند و کاربرد وجه
فعلی 2بهتدریج کنار گذاشته شود .اینجاست که با خاصشدگی 3صورتهای زبانی
مواجهیم .صورت دستوریشده ،کامالً از ویژگیهای قبلی خود بهعنوان صورت واژگانی
فاصله نمیگیرد و برخی مؤلفههای معنایی آن را در خود نگه میدارد .ثباتِ 4این
ویژگیها در صورت دستوریشده گاه حتی در آخرین مراحل دستوریشدگی نیز به
چشم میخورد.
5
ادامة راه دستوریشدگی از مسیر مقولهزدایی میگذرد .صورتهای زبانی میتوانند
بهتدریج از مقولههای اصلی (اسم و فعل) که از نظر واژگانی مجموعهای باز را تشکیل
میدهند ،به مقولههای واسط (صفت و قید) و در نهایت ،به مقولههای فرعی (حرف
اضافه ،حرف ربط ،فعل کمکی ،ضمیر و )...بدل شوند .این مقولهها از نظر تعداد
مجموعهای نسبتاً بسته محسوب میشوند (هاپر1991 ،؛ هاینه2003 ،6؛ هاپر و تراگات،
 .)2003در دستوریشدگی ،دو عامل بازتحلیل 7و قیاس 8نقش اساسی دارند .بازتحلیل
حاصل استنتاج و حدس اهل زبان است؛ به این معنا که یک صورت زبانی در ذهن
شنونده مطابق با قاعدهای جلوه میکند که در اصل به ساخت آن ارتباطی ندارد؛ برای
مثال ،همة ریشهشناسیهای عامیانه حاصل نوعی بازتحلیلاند :فارسیزبانان از طریق
قیاس با واژة «دوقلو» ،واژهها و ترکیبات «سهقلو»« ،چهارقلو»« ،قل اول» و ...را
ساختهاند ،چراکه از طریق بازتحلیل« ،دوقلو» را مرکب از عدد «دو» و «قلو /قل» در نظر
میگیرند ،در حالیکه این واژه از «دوق [دوغ ،دغ]» از مصدر «دقماق [دغماق]» به
1. divergence
2. mood
3. specialization
4. persistence
5. decategorization
6. Heine
7. reanalysis
8. analogy
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معنی زادن و «لو» عالمت نسبت در ترکی ساخته شده است (دهخدا ،1377 ،ذیل
مدخل «دوقلو») .در سطح باالتر از واژگان هم بازتحلیل موجب میشود ساختارهای
جدید جایگزین ساختارهای قدیمی شوند .این ساختارهای جدید از طریق قیاس تعمیم
مییابند و با افزایش بسامد کاربردشان ،به قاعده بدل میشوند (همان65-64 :2003 ،؛
برای شواهد فارسی نک .نغرگوی کهن .)1395 ،دستوریشدگی فرایندی نیست که صرفاً
تکواژی را ،در خأل و جدا از بافت ،تحت تأثیر قرار دهد ،بلکه صورتهای زبانی در این
روند ،در قالب مجموعه و با در نظر گرفتن روابط همنشینی و جانشینیشان ،دچار تغییر
میشوند .برخی صورتهای زبانی نسبتاً آزاد عمل میکنند؛ یعنی پیوندهای همنشینی و
جانشینی آنها در بافت زبانی کم و شکننده است .در مقابل ،برخی صورتهای زبانی
بیشتر تحت تأثیر قواعد دستوری و در قید و بند روابط همنشینی و جانشینیاند .از این
نظر ،دستوری شدگی صورت زبانی به معنای از دست رفتن آزادی آن است (لمان،1
 .)6 :1992ارتباط دستوریشدگی با ترتیب واژهها از همینجا نشأت میگیرد (هاپر و
تراگات .)61-59 :2003 ،وقتی فعل در زبانهای فعلپایان ( )OVدستوری میشود،
محتوای مفهومی کمتری پیدا میکند و از ماهیت قبلی خود ،بهعنوان فعل واژگانی،
فاصله میگیرد و می تواند در جایگاهی غیر از پایان جمله ظاهر شود .معموالً در چنین
شرایطی ،جمله به فعلی با محتوای مفهومی قویتر احتیاج دارد که در قالب مصدر یا بند
پیرو پس از عنصر دستوریشده به کار رود .بدین ترتیب ،آرایش سازههای جمله به
فعلآغاز ( )VOتغییر میکند و روند بازتحلیل سرعت مییابد .برای مثال« ،باید» تا
هنگامی که بهعنوان فعل واژگانی به کار میرود ،غالباً در جایگاه پایانی جمله ظاهر
میشود ،اما با پیشرفت در مسیر دستوریشدگی ،محتوای مفهومی خود را بهتدریج از
دست میدهد و مصدر یا بند پیرو وابسته به «باید» که دارای فعل واژگانی با محتوای
مفهومی قوی تری است ،برای جبران جای خالی فعل ،پس از آن به کار میرود .بدین
ترتیب« ،باید  +مصدر /فعل» بهعنوان الگویی برای بیان مفهوم وجهی الزام بازتحلیل
میشود.
3ـ تحلیل دادهها
در این قسمت ،ساخت و کارکرد انگار و انگاری در بخشهای جداگانه و با توجه به
تحوالت تاریخی زبان و ذکر نمونههایی از آثار فارسی میانه و فارسی قدیم بررسی
میشوند و روند تحوالت معنایی و دستوریشدگی آنها تحلیل میگردد.
3ـ 1ـ انگار
3ـ 1ـ 1ـ فارسی میانه

1. Lehmann
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در فارسی میانه فعل  hangār- / hangārdبه معنی «انگاشتن و در نظر گرفتن» است
(مکنزی )42 :1971 ،1و به لحاظ ریشهشناختی ،آن را از درجة قوی ریشة  karدر
زبانهای ایرانی دورة باستان ،به معنی «فکر کردن» با پیشوند  ham-در نظر گرفتهاند
(ابوالقاسمی33 :1385 ،؛ بارتلمه:)448 :1961 ،2

mardōmān harw
kē-š
xwāstag
ud
tuwāngarīh
مردمان
هر
او ـ که
مال
و
توانگری
…wēš,
kunišn ud kardārīh abērtar
hangārēnd.
بیشتر
رفتار
و
کردار
بیشتر
در نظر دارند
هرکس که مال و توانگریاش بیش تر است ... ،مردمان کردار و رفتار او را بیشتر در نظر دارند (مینوی
خرد ،پرسش  ،57بند 6؛ انکلساریا.)158-157 :1913 ،3
?…8) čē rāy pad nibištag nē bowandag hangārd
چرا
به
مکتوب
نه
کامل
دانست
چرا [ایزد اوستا را] به صورت مکتوب کامل ندانست؟ (دینکرد  ،5فصل  ،23بند 13؛ مدن:1/1911 ،4
.)455
در برخی بافتها ،فرمول خاص  pad…hangārdanبه معنی «بهعنوان  ...در نظر گرفتن»
)7

به کار رفته است:

nasā
šustan ud nasā sōxtan … pad
مرده
شستن
و
مرده
سوختن
به
kār ud kirbag ī
wuzurg
hangārēnd
کار
و
ثواب
ــِـ
بزرگ
در نظر میگیرند
و مرده شستن و مرده سوزاندن ...را به عنوان کار و ثواب بزرگ در نظر میگیرند( ...زند بهمن یسن،
فصل  ،4بند 25-24؛ راشدمحصل 57 :1370 ،و 6؛ چرتی.)154 ،137 ،93 :1995 ،5
فعل  hangārdanدر برخی بافتها ،با تخصیص معنایی ،به مفهوم «برشمردن و حساب
)9

کردن» به کار رفته است؛ همنشینی با واژههای حوزة معنایی حساب و شمارش ،قرینهای
برای تشخیص این کارکرد است:
…
hangārēnd.
محسوب میکنند

anāgīh
ناپاکی
be
جدا

ud
و
kard
کرد

yazd dard
ایزد
درد
wināh
ī
گناه
که

ēg
پس
az
از

)10

1. MacKenzie
2. Bartholomae
3. Anklesaria
4. Madan
5. Cereti
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پس ایزدان درد و ناپاکی را  ...از گناهی که مرتکب شده است ،جدا حساب میکنند (از گناهی که
مرتکبشده کسر میکنند) (دینکرد  ،6بند 306؛ شاکد121-120 :1979 ،1؛ مدن.)541 :2/1911 ،
11) har ēwēnag wināh… ōšmurd ān ī nē
…ōšmurd
هر
گونه
گناه
شمردم
نه که آن
شمردم
ān
ī-m
hangārd, ān
ī-m
nē
hangārd.
آن
نه من ـ که آن محاسبه کردم من ـ که
محاسبه کردم
هرآن گناهی که  ...برشمردم و آنها که برنشمردم  ...آنچه محاسبه کردم و آنچه محاسبه نکردم (زند
خردهاوستا ،توبهنامة پشیمانی  ،IIکردة دهم؛ دابار.)60 :1927 ،2
12) wināh
ī-š
kard ēstēd
ēk ēk
be
گناه
او ـ که
مرتکب شده است
یکییکی
پیشوند فعل
ud pad petīt
hangar[ē]d
bawēd.
شمارد
و
به
توبه
باشد
گناهانی که مرتکب شده را یکیک برشمارد و توبه کند( ...روایت پهلوی ،بند 4-d-15؛ ویلیامز:1990 ،3
.)85

نمونههای زیر کاربردهای اسمی و صفتی مشتق از همین مادهاند و نشان میدهند که
معنای  hangārdanدر برخی بافتها مرتبط با حساب و شمار است:

wad-āmār
ud wad-hangār
nē bawišn.
بدآمار
و
بدحساب
نه
باید بود
 ...بدآمار و بدحساب نباید بود( ...دینکرد  ،6بند C-25؛ شاکد155-154 :1979 ،؛ مدن:2/1911 ،
.)558
)13

14) baxšišn
ī kardagīhā ōšmārān-starān pad hangārišn dārēnd.
ــِـ تقدیر
کارها
ستارهشمار  /منجم
به
حساب
دارند
تقدیر کارها را منجمان در حساب دارند (دینکرد 4؛ مدن.)420 :1/1911 ،
چنانکه از شواهد فوق پیداست ،در فارسی میانه hangārdan ،فعلی واژگانی است که

میتواند در صیغگان 4مختلف صرف میشود و مفعول آن غالباً اسم یا گروه اسمی است.
تکرار کاربرد فعل  hangārdanبا مفهوم در نظر گرفتن و حساب کردن ،گاه میتواند
معنی «مفروض دانستن و فرض کردن» حاصل کند؛ در واقع ،در بافتهای خاصی x« ،را
در شمار  yبه حساب آوردن» مفهومی است معادل با « xرا  yفرض کردن» .تفاوت این
دو ساخت در کاربرد آنها برای بیان مفاهیم وجهی واقعی یا فرض و غیرواقعیبودن است.
ساخت اول نشان میدهد که  xدر نظر گوینده واقعاً معادل یا نزدیک به  yاست ،اما
ساخت دوم نشان میدهد که گرچه  xبا  yتفاوت دارد ،گوینده آنها را معادل هم و
یکسان فرض میکند .در مث ال زیر ،فرد مورد بحث واقعاً کارهای نیک و بد را انجام
1. Shaked
2. Dhabhar
3. Williams
4. paradigm
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نداده ،اما به دلیل نیت نیک یا بدش ،چنین فرض میشود که او مرتکب این اعمال شده
است:
hān
nēkīh
ud
anāgīh
ī-š
آن
نیکی
و
بدی
او ـ که
nē
… kard,
kard
hangārēnd.
نه
کرد
انجامشده
فرض میکنند
آن نیکی و بدی را که [فرد] انجام نداده است  ...انجامشده فرض میکنند (دینکرد  ،6بند 140؛
شاکد57-56 :1979 ،؛ مدن.)503 :2/1911 ،
بهعالوه ،نمونههایی هم در فارسی میانه به چشم میخورد که در آنهاhangārdan ،
)15

در وجه امری مقدم بر مفعول میشود و مفعول آن بند پیروست .در مثالهای زیر،
 hangārdanدر وجه امری به کار رفته است و مخاطب را دعوت به «مد نظر قرار دادن و
فرض کردن» میکند:
!tan
kū-m
widerēd kār ī gētīg,
hangār
تن
انگار
من ـ که
گذرد
گیتی ــِـ کار
ān ī grāmīg… kālbod barēnd pad gyāg ī
frāmōšān.
ــِـ آن
گرامی
کالبد
برند
به
ــِـ جای
فراموشان
ای تن! انگار (=فرض کن) که کار گیتی بر من بگذرد (= به پایان رسد)[ ،آنگاه] کالبد گرامی و لطیف را
به جایگاه فراموشان برند (اندرز دانایان به مزدیسنان ،بند 16؛ جاماسپآسانا.)53 :1913 ،

)16

در اغلب موارد ،اگرچه فعل امر دوم شخص در جمله به کار رفته ،ولی مخاطب عام مد
نظر است .در واقع ،فعل  hangārبر غیرواقعی بودن و فرضی بودن گزاره داللت دارد:

ēdōn hangār
kū-m
… guft ēstēd ud kard
چنین
من ـ که انگار
گفتهام
و
کردهام
چنین انگار (= اینطور فرض کن) که این نیکی و ستایش را گفتهام و کردهام( ...دینکرد  ،6بند E31f؛
شاکد201-200 :1979 ،؛ مدن.)581 :2/1911 ،
18) hangār kū dūdag tuwānīg, bē
ka
انگار
که
دودمان
توانگر
هنگامیکه ولی
tō
?appār bawēd tō čē sūd
تو
دور
شود
سود چه تو
انگار (= فرض کن) که دودمان (تو) توانگر است ،ولی هنگامیکه از تو دور شود ،برای تو چه سود دارد؟
(اندرز بهزاد فرخ پیروز ،بند 20؛ تفضلی1371 ،؛ به نقل از تفضلی343 :1398 ،؛ جاماسپآسانا:1913 ،
.)76-75
)17

در نمونههای فوق ،تقدم فعل  hangārو حرکت آن به جایگاه آغازین جمله سبب
شده تا بند پیروی در نقش مفعول آن ظاهر شود .این تغییر و جابجایی سازهها مقدمات
دستوریشدگی آن را فراهم آورده است .حرکت  hangārبه آغاز جمله ،با از دست دادن
مؤلفه های معنایی نیز همراه است .در نمونة زیر ،صورت امر از فعل  hangārdanدر
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حدیث نفس به کار رفته است و در چنین شرایطی که گوینده با خود میاندیشد و با
خود سخن میگوید ،قائل شدن به معنای واژگانی «فکر کن /بیندیش» دشوار مینماید؛
در واقع hangār ،در این بافتها برای بیان تردید ،فرض یا احتمال به کار میرود .به نظر
می رسد که فاصله گرفتن از مقولة فعل و نزدیک شدن به مقولة قید برای بیان فرض،
فرایندی است که از فارسی میانه آغاز شده است .در این جمله ،بندی که با  kūآغاز
شده ،مفعول  hangārاست:
ardawān škift sahist ud guft kū: hangār kū
aswār
اردوان
تعجب کرد
و
گفت
که
انگار
که
سوار
ī
dōgānag dānēm bē ān warrag čē sazēd
būdan.
ــِـ
دو
آن اما شناسیم
بره
چه
شاید
بودن
اردوان تعجب کرد و [با خود] گفت که :انگار که (= فرض کنیم /فرضاً) دو سوار را بشناسیم ،اما آن
بره چه میتواند باشد؟ (کارنامة اردشیر بابکان ،بخش  ،3بند  ،14فرهوشی.)39-38 :1354 ،
)19

نقطة آغاز حرکت «انگار» در مسیر دستوریشدگی ،تغییر داللت معنایی است .این فعل
با معنی اصلی «تلقی کردن ،در نظر گرفتن» ،به معنی «حساب کردن و در شمار
آوردن» به کار رفته است و سپس معنی «فرض کردن» را حاصل نموده است .در پی
این تحول معنایی ،کاربرد وجه امری  hangārdanبا مقدم شدن بر سایر ارکان جمله و
پذیرفتن عبارت پیرو بهعنوان مفعول ،دستوریشدگی این صورت زبانی را تسهیل کرده
است .در ادامه ،خواهیم دید که چگونه «انگار» با مقولهزدایی بدل به قیدی برای بیان
مفهوم تردید و نیز تشبیه و تمثیل در متون نظم و نثر فارسی شده است.
3ـ1ـ2ـ متون نظم و نثر فارسی پس از اسالم (فارسی دری)

در فارسی دری« ،انگاشت» مادة ماضی قیاسی برای «انگارد» است که بر اساس الگوی
«کاشتـ /کارـ» ساخته شده است (ابوالقاسمی« .)33 :1385 ،انگاشتـ /انگارـ» در
فارسی دری همچنان بهعنوان فعل واژگانی به معنی «در نظر گرفتن» و «تلقی کردن»
با صیغگان کامل به کار رفته است:
 )20ز ترکان ترا بخرد انگاشتم  /جز آنگونه هستی که پنداشتم (فردوسی)32 :3/1373 ،
 )21رقیبانی که مشکو داشتندی  /شکرلب را کنیز انگاشتندی (نظامی)89 :1384 ،
 )22کریم ...همه خلق را از حساب خود انگارد (روض الجنان؛ ابوالفتوح رازی.)149 :3/1370 ،
 )23چو در هر دانهای دانا یکی صانع همی بیند  /خدای خویش آنها را نه پندارد نه انگارد (ناصرخسرو،
.)241 :1363
 )24تو مر این گلخن بیرونق تاری را  /جز که از جهل نینگاشتهای گلشن (ناصرخسرو)36 :1/1357 ،
 )25اگر مردم چنان انگارد که اندر این جهان به یک دفعت حاصل شد( ...ابنسینا.)122 :1383 ،
ساخت «به  ...انگاشتن» در نمونههای زیر ،بازماندة ساخت فارسی میانة pad… hangār-

 /hangārdاست و بر «حساب کردن» و «تلقی کردن» داللت دارد:
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 ) 26این ابوالسیر که مرا اسیر کرد بیست دینار از من ستده است ،آن باری به فدا بینگار (بلعمی،
.)142 :3/1373
 )27ما را این به جزیت و خراج انگارید (بلعمی.)531 :3/1373 ،
 )28خدای عزوجل آن را از آدم بزرگ گرفت و به گناه انگاشت (بلعمی.)60 :1378 ،

بیشترین کاربرد فعل «انگاشتن» در فارسی دری ،برای بیان مفهوم «فرض کردن» و
غیرواقعی در نظر گرفتن شرایط است:
 )29آن شربت زهر آلوده نوشاگین انگاشتم  ...آن حسرت همه دولت انگاریدم( ...میبدی:5/1371 ،
.)117
 )30به امید آن نعمت ،این محنت دولت انگارد (میبدی)376 :9/1371 ،
 )31ملک الموت را -علیهالسالم -پس پشت انگارم (عطار نیشابوری.)303 :1398 ،

همچون فارسی میانه ،این فعل در فارسی دری هم در معنی «فرض کردن» اغلب با
عبارت پیرو به کار رفته است:
 )32چنان انگارید که من بمردم (بلعمی.)445 :1/1378 ،
 )33ای مردمان عجم! چنان انگارید که آن پیالن خود نبودند (بلعمی.)450 :3/1373 ،
 )34همان انگارید که این کار آشکارا کردم (بلعمی.)1022 :4/1373 ،
 )35سیئات بحسنات بپوشند و چنان انگارند که خود سیئات نکردند (میبدی.)178 :3/1371 ،
 )36چنان داند در حال عبادت و چنان انگارد که در خدای خود مینگرد (کشفاالسرار؛ میبدی،
 ،1371ج .)323 :1

در این بافتها ،فعل «انگاشتن» معموالً پس از قیدهای «چنان»« ،همان» یا «خود»
ظاهر میشود و با عبارت پیرو همراه است .صورت امر این فعل هم از همین قاعده
پیروی میکند:
 )37اگر بر خالف آن باشد که تو را رأی بود ،خود انگار نشنیدی (ابوالفتوح رازی ،1372 ،ج .)469 :4
 )38همان انگار کآمد تندبادی  /ز باغت برد برگی بامدادی (نظامی.)341 :1384 ،
 )39یا خود انگار که بودت به زمین /قاف تا قاف جهان زیر نگین (جامی.)617 :1/1378 ،

در کاربردهای امر ،قیدهای «چنان»« ،همان» یا «خود» در موارد بسیاری حذف
شده و بدینترتیب« ،انگار» با دور شدن بیش از پیش از جایگاه فعلی ،در جایگاه آغازین
جمله قرارگرفته و روند بازتحلیل آن از فعل به قید در ذهن اهل زبان سادهتر شده است.
در پارههای زیر ،وجود ضمایر متصل و منفصل دوم شخص مفرد و افعال دوم شخص
مفرد را میتوان قرینهای در نظر گرفت که نشان میدهد «انگار» اگرچه از صورت فعلی
خود فاصله گرفته و به قید نزدیک شده ،اما رسوبی از کارکرد امری آن در ذهن اهل
زبان هنوز باقی است:
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 )40انگار که تو را با مردان معاداتی هست ،زنان و کودکان از گرسنگی میمیرند (ابوالفتوح رازی،
.)109 :12/1367
 ) 41اگر مرا بکشی و گر چوب زنی که من خود هیچ نگویم که من خود پیرم ،انگار که سالی دیگر
زیستم آنگاه مردم (ارجانی.)362 :1/1396 ،
 )42انگار که به ملک ن زدیک شدی به چه وسیلت منظور گردی و به کدام دالت به منزلتی رسی؟
(منشی.)65 :1361 ،
 )43چون عاقبت کار جهان نیستی است  /انگار که نیستی ،چو هستی خوش باش (خیام:1372 ،
.)100
 )44آخر به سرم گذر کن ای دوست  /انگار که خاک آستانم (سعدی.)796 :1385 ،

در برخی بافتها ،قرینهای برای در نظر گرفتن کارکرد «امر به مخاطب مفرد» برای
«انگار» وجود ندارد؛ به عبارت دیگر ،بازتحلیل قیدی «انگار» زمانی مسجل شده که این
صورت زبانی در بافتهایی غیر از گفتوگو و تخاطب هم به کار رفته است .در این
بافتها ضمیر دوم شخص مفرد یا افعال دیگری با صرف دوم شخص مفرد به کار
نرفتهاند و دستکم می توان گفت که گوینده مخاطب مشخصی را مد نظر نداشته و اگر
خطابی صورت گرفته ،دعوتی عمومی برای مفروض دانستن گزاره است:
 )45دل برای دانستن باید ،چون نمیدانند همان انگار که دل ندارند (ابوالفتوح رازی.)258 :7/1375 ،
 )46گویند مسلمانان را انگار که میان شما و او ،یعنی محمد علیهالسالم ،دوستی نیست یا نبوده است
(ابوالفتوح رازی.)20 :6/1374 ،
 ) 47وجهی دیگر در آیت آن است که خدای تعالی  ...گفت از ایمان ایشان ،گفت :چنان انگار که کران و
کوران و گنگانند که از ایشان هیچ نیاید (ابوالفتوح رازی.)142 :1/1371 ،
 ) 48چون خواجه نخواهد راند از هستی زر کامی  /آن گنج که او دارد ،انگار که من دارم (خاقانی،
.)502 :1382

با در نظر گرفتن روند بازتحلیل «انگار» میتوان رفتار قیدگونة آن را چنین توجیه
کرد که «انگار» در برخی بافتها ،جایگاه مشخصی در جمله ندارد و آزادانه در هر
جایگاهی به کار میرود .رفتار مشابهی که از «همان/چنان  +انگار» دیده میشود،
تأییدی است بر این نظر که صورت زبانی بهتنهایی دستوری نمیشود و در قالب ساخت
و در دل بافتی مشخص ،در مسیر دستوریشدگی پیش میرود.
 )49گر دو عالم شد همه یکبار نیست  /در زمین ریگی همان انگار نیست (عطار نیشابوری:1387 ،
.)232

در نمونههای زیر «انگار» در تمثیل و تشبیه ،برای بیان غیرواقعی و فرضی بودن
گزاره به کار رفته است:
 )50مادر انگار امشبت زادست  /و ایزدت زان جهان به ما دادست (نظامی)139 :1380 ،
 )51گر ز مقصودم نشانی میدهی  /مرده را انگار جانی میدهی (عطار نیشابوری1386 ،ب)250 :
 )52عمری که گذشت زود ،انگار نبود  /وز عمر زیان و سود ،انگار نبود
چون آخر عمر اول افسانه است  /کو عمر که هرچه بود انگار نبود (عطار نیشابوری1386 ،الف.)193 :
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شواهد فوق از کاربردهای «انگار» در بافتهای مختلف نشان میدهند که این صورت
زبانی ،در فارسی دری ،با بازتحلیل از فعل به قید وجهنما مقولهزدایی شده ،اما صورت
واژگانی آن ،در کنار صورت دستوریشده برای بیان مفاهیم وجهی ،در شاخهای واگرا به
حیات خود ادامه میدهد .نمونة زیر شاهدی است بر همزمانی حیات این دو صورت:
 )53هرچند جهان خوش است ،بگذار ز یاد  /انگار که هرچه بود انگار نبود (عطار نیشابوری1386 ،الف:
.)183

در این نمونه« ،انگار» اول ،به قرینة فعل امر مصراع اول ،فعل امر دوم شخص مفرد
است ،اما دومین «انگار» قید وجهنما برای بیان فرضی و غیرواقعی بودن گزاره است.
3ـ1ـ3ـ فارسی امروز

تکمیل فرایند دستوریشدگی «انگار» در دوران متأخرتری در زبان فارسی رخ میدهد.
در غزلیات بیدل دهلوی (قرن یازدهم ه .ق ).نمونههایی از کاربرد «انگار» را میتوان
یافت که به کاربردهای امروزی آن بسیار نزدیک است:
 )54در باغ خیالی که گذشتن ثمر اوست  /انگار که من نیز رسیدم به رسیدن (بیدل دهلوی:1341 ،
.)1038
 )55سحر است روستایی و انگار شهریان  /جواله چند رشته به گردون تنیدهاند (بیدل دهلوی:1341 ،
.)410

در فارسی امروز (معیار) ،فعل «انگاشت  /انگارـ» از زبان گفتار حذف شده است و
تنها در نثر ادبی و رسمی کاربرد دارد .البته در ساخت برخی اسمها و صفتها ،از جمله
«سهلانگاری» و «ولانگار» هنوز ردپایی از آن را میتوان دید .در عوض ،در فارسی
امروز« ،انگار» برای بیان مفاهیم وجهی فرض ،تردید و گواهنمایی 1به کار میرود .در پارة
زیر« ،انگار» مفهوم فرض را بیان میکند:
 )56یه جوری طلبکاره انگار من ازش خواستم این حرفا رو بزنه!

عالوه بر بیان وجهیت غیرواقعی« ،انگار» در فارسی امروز به عنوان قیدی گواهنما نیز
به کار می رود .مشخص کردن منبع خبر و شیوة بازنمایی آن در جمله گواهنمایی نام
دارد؛ گوینده با استفاده از ابزارهای گواهنمایی نشان میدهد که آنچه بیان میکند را به
چشم دیده ،به گوش شنیده ،از طریق سایر حواس خود به صحت آن پی برده است،
حاصل استنباط و نتیجه گیری شخصی او بر اساس قرائن بیرونی در جهان واقع است یا
اساساً از طریق اخبار و شایعات به آن دست یافته است (باسمن .)389 :2006 ،2برخی

1. evidentiality
2. Bussmann
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محققان مانند پالمر ،)35 :2001( 1گواهنمایی را زیرمجموعة وجهیت معرفتی میدانند،
زیرا به نوعی نگرش گوینده را برای تأیید سخنان خود نشان میدهد و قطعیت و اعتبار
سخن یا حدس و گمان او را دربارة امری بازنمایی میکند .برخی دیگر از محققان گواه
نمایی را جدا از وجهیت و صرفاً مربوط به زبانهایی میدانند که ذکر منبع خبر در آنها
اجباری است و از نظر گویندگان الزم است (رضایی و نیسانی .)1395 ،در نمونههای زیر
کارکرد گواهنمایی «انگار» را میتوان بررسی کرد .در نمونة  ،57گوینده با دیدن
چراغ های خاموش خانه به این نتیجه رسیده که کسی در خانه نیست ،در نمونة 58
شواهد و قرائنِ آبوهوایی چنین استنباطی را برای گوینده رقمزده و در نمونة ،59
خبری که گوینده میدهد احتماالً بر اساس شایعات است .در همة این موارد ،گوینده با
به کار بردن قید گواهنمای «انگار» ،عدم اطمینان خود را از قطعیت خبر نشان میدهد و
بار مسئولیت خود را در قبال صحت آن سبکتر میکند:
( )57چراغشان خاموش است) انگار کسی خانه نیست.
 )58انگار بناست باران ببارد.
 )59انگار میخوان بنزین رو گرون کنن.

«انگار نه انگار» هم در فارسی ام روز کارکرد وجهی دارد؛ گوینده با استفاده از این
ساخت ،فرض نبود حالت یا موقعیتی را برای خود یا دیگری همراه با تعجب ،اعتراض و
ناراحتی ابراز میکند:
 )60انگار نه انگار که در این شهر پسرعمویی هم داری (جمالزاده ،به نقل از انوری و دیگران/1382 ،
.)633 :1
 )61موقع تشهد چنان روی زمین وا میروند که انگار نه انگار که دو زانو نشستنی هم هست (خسی در
میقات؛ آل احمد.)26 :1357 ،

3ـ2ـ انگاری

در فارسی امروز« ،انگاری» نیز به عنوان قید ،برای بیان تردید و نیز در تشبیه و تمثیل
برای داللت بر غیرواقعی بودن گزاره به کار میرود:
« )62جغلهبچه اصالً با همسن و ساالش نمیجوشید ،انگاری از دماغ فیل افتاده پائین» (کیهان،
13مرداد .)9 :88
 )63دو نفر مأمورین تذکره که انگاری خود انکر و منکر بودند ...حاضر گردیدند (یکی بود و یکی نبود؛
جمالزاده.)23 :1339 ،
 )64انگاری که او را در یک سیاهچال با یک اژدها انداخته بودند (هدایت ،به نقل از انوری و دیگران،
.)634 :1 /1382
« )65انگاری نه فقط آفتاب خوزستان و آهن و لولههای چند تُنی که حتی قانون هم یک جاهایی در
برابر ارادة آدمها کم میآورد» (جامجم 16 ،تیرماه .)9 :97

1. Palmer
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« )66علی حاتمی  ...ظریف حرف میزد و مردم با دیدن فیلمهایش انگاری گلستان و بوستان سعدی را
میخواندند» (اعتماد 16 ،تیر .)15 :97

برای تحلیل ساخت و کارکرد «انگاری»  ،باید به وجه تمنایی فعل در دورة میانه و
بازماندة آن در متون ادبی و فارسی امروز اشاره کرد.
3ـ2ـ1ـ وجه تمنایی فعل در فارسی میانه و کارکرد آن

در فارسی میانه ،وجه در ساختمان فعل و صیغگان آن بازنمایی شده است .بر این اساس
فعل دارای وجه اخباری ،1التزامی ،2تمنایی 3و امری 4بوده است .از این میان ،وجه
تمنایی فعل با افزودن  ēبه مادة مضارع برای داللت بر دو شمار و سه شخص (برونر،5
 )205 :1977و گاه به صیغگان فعل مضارع ساخته شده است .کارکرد اصلی وجه
تمنایی در فارسی میانه ،داللت بر فرضی و غیرواقعی بودن گزاره ،از جمله تشبیه و
تمثیل است (برونر206 :1977 ،؛ قریب266 :1379 ،ـ268؛ شروو237 :010 2 ،6ـ:)238
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همچون مردی زیرک که بذر درختی  ...بیابد و بکارد (بویس .)32 :1975 ،
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همانند آنکه فرزند عزیز دوساله و سهساله را بهآرامی ببرد (دینکرد  ،7فصل  ،2بند 34؛ به نقل از شروو،
.)237 :2010
3ـ2ـ2ـ فارسی قدیم

در متون نظم و نثر فارسی ،تکواژ تمناییساز  8ēبازمانده (ابوالقاسمی )211 :1387 ،و با
نویسة «ی» نشان داده شده است .این صورت به صیغگان فعل مضارع و ماضی افزوده

1. indicative
2. subjunctive
3. optative
4. imperative
5. Brunner
6. Skjærvø
7. Boyce

 .8نظام آوایی فارسی دری همانند فارسی میانه است (ابوالقاسمی .)19 :1387 ،واکة  ēرا در سنت
مطالعات زبان فارسی دری« ،یای مجهول» نامیدهاند (ناتلخانلری52 :1377 ،؛ ابوالقاسمی:1389 ،
.)264
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شده (بهار348 :1373 ،ـ351؛ ناتلخانلری322 :1377 ،ـ 326؛ قریب271 :1379 ،ـ
 )272و کارکرد اصلی آن بیان فرضی و غیرواقعی بودن گزاره ،بهویژه در تمثیل و تشبیه
و گاه بیان شک و تردید بوده است .ناتلخانلری (340 :1377ـ )341این کاربرد را «وجه
تصوری» نامیده است که گاه با «گوئی» و «پنداری» نیز همراه شده است:
 )69گوئی اهل گورستان جمله از گورها برآمده بودندی [بودند] و بر ایشان جامههای سپید بودی
[بود] (ترجمة رسالة قشیریه ،به نقل از ناتلخانلری.)341 :1377 ،
 )70گوئی کسی ایشان را در سجده افکندی [افکند] (تفسیر قرآن مجید ،به نقل از ناتلخانلری،
.)341 :1377

«انگاری» یکی از این افعال با چنین ساختی است که در متون این دوره رواج داشته
است .فعل «انگارـ» به معنی «فرض کردن» همراه با تکواژ  ēوجه فعلی ساخته که بر
فرض و غیرواقعی بودن گزاره داللت داشته است .این صورت هم از نظر معنی واژگانی
هم از نظر کارکرد وجهی ،مناسب بیان مفهوم فرض بوده است .پس از آنکه بازنمایی
وجه در ساختمان فعل از میان رفته است« ،انگاری» همراه با «همان» و «چنان» در
آغاز جمله قرارگرفته و بندی پیرو در نقش مفعول پذیرفته است که فعل آن نشانة
وجهنمای  ēنداشته است .در این جمالت« ،انگاری» معنای «همانند آن است» افاده
میکند:
 ) 71اگرچه ظاهر کالم ظاهر خبر است ،معنی او فرض و تقدیر است ... ،همان انگاری که کسی بیاید و
چنین فعلی کند  ،آنگه که از او پرسند ...گوید :من نکردم( ...روض الجنان؛ ابوالفتوح رازی ،،ج ،13
.)241.:1368
 ) 72و اما خدای تعالی اینکه فرماید در قیامت بر طریق تمثیل فرماید ،یعنی چنان انگاری که این
کبش ابلح مرگ است ،چون او را کشتند ،طمع نیست در آنکه باز زنده شود (رابوالفتوح رازی،
.)88 :13/1368

با حذف «همان» و «چنان»« ،انگاری» در آغاز جمله بهتدریج مقولة فعل را از دست
داده و در ذهن اهل زبان به صورت قیدی برای بند پس از خود ،بازتحلیلشده و بازنمایی
مفهوم وجهی تردید ،فرض و غیرواقعی بودن گزاره را برعهدهگرفته و توانسته است در
هر جای جمله به کار رود:
 ) 73سیاووش است پنداری میان شهر و کوی اندر  /فریدون است انگاری به زیر درع و خوی اندر
(دقیقی.)100 :1373 ،

بدینترتیب« ،ی» در «انگاری» بازماندة تکواژ تمناییساز دوران میانه است که در
تحوالت آوایی زبان فارسی ،به  iبدل شده است (ابوالقاسمی )20 :1387 ،و در فارسی
امروز ،باید آن را بازماندة وجه تمنایی فعل دانست که در نقش قید همان کارکرد را بر
عهده دارد و ویژگیهای اصلی آن باقی مانده است .در فارسی نوشتاری ،برای بازنمایی
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فرض و غیرواقعی بودن ،از ابزارهای دیگری مانند قیدهای «گوئی» و «پنداری» استفاده
میشود:
« )74پنداری خواستهها و تمنیات مردم تاریخ مصرف دارد» (اعتماد 24 ،مرداد .)15 :92
« )75ناظری وقتی  ...به زبان کردی شعر میخوانَد ،گوئی سهتارش راوی همان تاریخ است که شاید از
دوران صفویان به بعد را روایت میکند» (شرق 28 ،بهمن .)1 :95

اما در فارسی گفتاری (معیار)« ،گوئی» و «پنداری» کاربردی ندارد و قید «انگاری» برای
داللت بر این کارکرد ،جایگاه خاص حاصل کرده و صورتهای رقیب را کنار زده است.
باید در نظر داشت که در متون ادب فارسی ،گاه فعل مضارع «انگارـ» در صرف دوم
شخص مفرد نیز به کار رفته است که در این صورت ،مفهوم واژگانی خود را دارد و فعل
اصلی است:
 )76پس از گرفتن عالم چو کوچ خواهد بود  /رواست گر همه عالم گرفته انگاری (سعدی:1385 ،
.)990
 )77چه بود از بهر سگان کوی خویش  /خاک کوی خویش انگاری مرا (عطار نیشابوری.)99 :1339 ،
 )78میتوانی گر ز چندین پیچ پیچ  /دست من گیری و انگاری که هیچ (عطار نیشابوری1386 ،ب:
.)462

4ـ نتیجه
در فارسی میانه hangār- / hangārd ،فعلی واژگانی است که به معنی «در نظر گرفتن،
تلقی کردن» به کار میرفته است .در بافتهای مختلف ،با تغییر معنایی ،مفهوم
«برشمردن و حساب کردن» و «فرض کردن» حاصل کرده و صرف کامل داشته است.
شروعِ فرایندِ دستوریشدگیِ  hangār-/hangārdبا تغییر داللت معنایی همراه بوده
است ،بدین معنا که کارکرد  hangār- / hangārdاز بیان مفهوم واقعیِ « xرا در شمار y
در نظر داشتن» به بیان مفهوم غیرواقعیِ « xرا  yفرض کردن» تغییر کرده است .مفعول
این فعل گروه اسمی بوده است و تغییرات بیشتر در جهت دستوریشدگی این فعل
زمانی رخ داده که صرف امر دوم شخص مفرد آن ،با قرار گرفتن در جایگاه آغازین جمله،
سبب تغییر جایگاه سازهها شده و بهجای گروه اسمی ،عبارت پیرو در نقش مفعول
پذیرفته است .مراحل اصلی تغییر در فارسی قدیم طی شده است .در متون ادب فارسی،
«انگاشت /انگارـ» در دوشاخة واگرا در بافتهای مختلف به کار میرود .در شاخة اول،
این فعل با معانی واژگانی «در نظر گرفتن»« ،حساب کردن» و «فرض کردن» به کار
رفته و در شاخة دوم ،صورت امر دوم شخص مفرد این فعل بهتدریج برای بیان مفهوم
وجهی فرض و غیرواقعی بودن دستوریشده است .در ادامة تغییراتی که از دورة میانه
آغاز شده« ،انگار» در ساخت پرتکرار «چنان/همان /خود  +انگار (+که)» برای بیان

 /68روند دستوریشدگی انگار  /انگاری

فرضی و غیرواقعی بودن رویداد به کار رفته است .کاربرد این ساخت در بافتهایی که
فاقد قرینههایی مثل ضمیر یا فعل دوم شخص مفردند ،نشان میدهد که «انگار» در
فارسی د ری ،کاربردی جز امر دوم شخص مفرد پیداکرده و به قید وجهنما بازتحلیل
شده است .حذف قیدهای «چنان»« ،همان» و «خود» مجدداً «انگار» را در جایگاه
آغازین جمله قرار داده و حضور بند پیرو را برای تکمیل معنای جمله الزامی ساخته
است .شواهدی از کاربرد «انگار» در فارسی دری بدون قرار گرفتن در جایگاهی خاص در
جمله ،نشان میدهد مقوله زدایی این صورت زبانی در فارسی دری آغاز و در ذهن اهل
زبان« ،انگار» به عنوان قید وجهنما بازتحلیل شده و در فارسی امروز نیز بهجا مانده
است« .انگاری» بازماندة وجه تمنایی فعل از فارسی میانه است .در فارسی میانه ،وجه
تمنایی فعل با افزودن  ēبرای داللت بر فرضی و غیرواقعی بودن گزاره ساخته میشده
است .در فارسی قدیم نیز این ساخت با همین کارکرد رواج داشته است« .انگاری» هم از
نظر معنی واژگانی و هم از نظر کارکرد وجهی ،برای بیان فرض مناسب بوده و با از دست
دادن مقولة فعل و تبدیل شدن به قید ،بازنمایی این مفهوم وجهی را بر عهده گرفته
است« .انگاری» در فارسی گفتاری ،با تبدیل  ēبه  ،iبه عنوان قید برای بیان تمثیل و
تشبیه و گاه تردید به کار میرود.
منابع
ابنسینا ،حسین بن عبداهلل ( .)1383رسالة منطق دانشنامة عالیی ،با مقدمه و حواشی و تصحیح محمد
معین و محمد مشکوة ،همدان ،دانشگاه بوعلی سینا ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی ( .)1376-1365روضالجنان و روحالجنان فی تفسیر القرآن ،به کوشش
و تصحیح محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح 20 ،ج ،مشهد ،آستان قدس رضوی و بنیاد
پژوهشهای اسالمی.
ابوالقاسمی ،محسن .)1385( .مادههای فعلهای فارسی دری ،تهران ،ققنوس.
ـــــــــــــــــــ( .)1387دستور تاریخی زبان فارسی ،چاپ هفتم ،تهران ،سمت.
ـــــــــــــــــــ ( .)1389تاریخ زبان فارسی .تهران :سمت.
ارجانی ،فرامرز بن خداداد ( .)1396سمک عیار .با مقدمه و تصحیح پرویز ناتل خانلری 6 ،ج ،ویراست
دوم .تهران ،آگاه.
انوری ،حسن و حسن احمدی گیوی ( .)1375دستور زبان فارسی ،جلد دوم ،چاپ چهاردهم ،ویرایش
دوم ،تهران ،فاطمی.
انوری ،حسن و دیگران ( .)1382فرهنگ سخن 6 ،ج ،تهران ،سخن.
بلعمی ،محمد بن محمد ( .)1373تاریخنامة طبری (گردانیده منسوب به بلعمی ،بخش چاپنشده) ،به
تصحیح و تحشیة محمد روشن ،ج  3و  ،4تهران ،البرز.
ـــــــــــــــــــ ( .)1378تاریخنامة طبری (گردانیده منسوب به بلعمی) .به تصحیح و تحشیة محمد
روشن .جلد  1و  .2تهران :سروش.
بهار ،محمدتقی ( .)1373سبکشناسی ،جلد اول ،چاپ ششم ،تهران ،امیرکبیر.
بیدل دهلوی ،ابوالمعانی میرزا عبدالقاهر ( .)1341کلیات4 ،ج ،کابل ،دپوهنی وزارت و دارالتألیف ریاست.
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تفضلی ،احمد (« .)1398اندرز بهزاد فرخپیروز» .مقاالت احمد تفضلی .به کوشش ژاله آموزگار .تهران:
توس .صص .346-341
جامی ،نورالدین عبدالرحمن ( .)1370نفحات االنس من حضرات القدس ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات:
محمود عابدی ،تهران ،اطالعات.
جمالزاده ،محمدعلی ( .)1339یکی بود و یکی نبود ،تهران ،معرفت.
خاقانی شروانی ،بدیل بن علی ( .)1382دیوان خاقانی شروانی ،به تصحیح ضیاءالدین سجادی ،تهران،
زوار.
خیام ،حکیم عمر ( .)1372رباعیات ،با مقدمه و حواشی محمدعلی فروغی و قاسم غنی ،تهران ،عارف.
خیامپور ،عبدالرسول ( .)1389دستور زبان فارسیّ چاپ پانزدهم ،تبریز ،ستوده.
دقیقی طوسی ،ابومنصور محمد بن احمد ( .)1373دیوان دقیقی طوسی ،به اهتمام محمدجواد شریعت،
تهران ،اساطیر.
راشد محصل ،محمدتقی ( ،)1370زند بهمن یسن ،تصحیح متن ،آوانویسی ،برگردان فارسی و
یادداشتها ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سعدی ،مصلح الدین ( .)1385کلیات سعدی ،به تصحیح محمدعلی فروغی ،تهران ،هرمس.
شریعت ،محمدجواد .)1384( .دستور زبان فارسی ،چاپ هشتم ،تهران ،اساطیر [.]1364
شفائی ،احمد ( .)1363مبانی علمی دستور زبان فارسی ،تهران ،نوین.
عطار نیشابوری ،فریدالدین محمد ( .)1339دیوان قصائد و ترجیعات و غزلیات ،با تصحیح و مقابله و
مقدمة سعید نفیسی ،تهران ،کتابخانة سنائی.
ـــــــــــــــــــــــــ ( 1386الف) .مختارنامه ،مجموعة رباعیات ،تصحیح و مقدمه از محمدرضا
شفیعی کدکنی ،ویرایش دوم ،تهران ،سخن.
ـــــــــــــــــــــــــ ( 1386ب) .مصیبتنامه ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات ،محمدرضا شفیعی
کدکنی ،تهران ،سخن.
ـــــــــــــــــــــــــ ( ،)1387منطقالطیر ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :محمدرضا شفیعی کدکنی،
تهران ،سخن.
ـــــــــــــــــــــــــ ( .)1398تذکرة االولیاء ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :محمدرضا شفیعی
کدکنی2 ،ج ،تهران ،سخن.
فردوسی ،ابوالقاسم ( .)1373شاهنامة فردوسی .به کوشش جالل خالقی مطلق ،زیر نظر احسان یارشاطر،
 8ج ،کالیفرنیا ،بنیاد میراث ایران.
فرشیدورد ،خسرو ( .)1388دستور مختصر امروز بر پایة زبانشناسی جدید ،تهران ،سخن
فرهوشی ،بهرام .)1354( .کارنامة اردشیر بابکان ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
قریب ،بدرالزمان (« .)1379تحول وجه تمنایی به ماضی استمراری در زبانهای ایرانی» ،یادنامة دکتر
احمد تفضلی ،به کوشش علیاشرف صادقی ،تهران ،سخن ،صص 245ـ.278
گیوی ،حسن ( .)1380دستور تاریخی فعل ،دو جلد ،تهران ،قطره.
الزار ،ژیلبر ( .)1384دستور زبان فارسی معاصر ،مترجم ،مهستی بحرینی ،تهران ،هرمس.
ماهوتیان .)1387( ،دستور زبان فارسی از دیدگاه ردهشناسی ،ترجمة مهدی سمائی ،تهران ،نشر مرکز.
منشی ،نصراهلل ( .)1361کلیله و دمنه ،با تصحیح مجتبی مینوی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین ( .)1371کشفاالسرار و عدةاالبرار ،به سعی و اهتمام علیاصغر حکمت10 ،
ج ،تهران ،امیرکبیر.

 انگاری/  روند دستوریشدگی انگار/70

. فردوس، تهران، جلد دوم، تاریخ زبان فارسی.)1377(  پرویز،ناتلخانلری
. به اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محقق، دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی.)1357( ناصرخسرو
. موسسة مطالعات اسالمی شعبة تهران با همکاری دانشگاه تهران،دانشگاه مکگیل
 به تصحیح و مقدمة فارسی و فرانسوی هانری کربن و محمد، جامع الحکمتین.)1363( ـــــــــــ
. طهوری، تهران،معین
 هفتپیکر نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی از روی.)1380(  الیاس بن یوسف،نظامی گنجهای

قدیمیترین نسخههای خطی قرن هشتم با ذکر اختالف نسخ و شرح ابیات و معنی لغات و کشف
. دانشگاه تهران، تهران، ویرایش دوم، به تصحیح برات زنجانی،)االبیات
، با حواشی و تصحیح متن وحید دستگردی، خسرو و شیرین.)1384(  الیاس بن یوسف،نظامی گنجهای
. قطره، تهران،به کوشش سعید حمیدیان
. کتاب بهار، تهران،) زبان فارسی در گذر زمان (مجموعه مقاالت.)1395(  مهرداد،نغزگویکهن
. نیلوفر، تهران، جلد اول، فرهنگ فارسی عامیانه.)1378(  ابوالحسن،نجفی
. نگاه و علم، تهران، چاپ دوم،) دستور زبان فارسی (پنج استاد.)1371(  رشید و همکاران.یاسمی
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Apology or Non- apology: An Interfacial Approach to the
Discourse Analysis of Official Apologies in the Iranian
Media
Abstract
Apology has been mostly studied from a pragmatics standpoint and as a
frequent speech act, especially in Persian language. This paper,
however, aims at a discourse analysis of apology, taking as its
framework, the interdisciplinary approach introduced in Lakoff (2015).
The data are collected form official apologies in the Iranian media
between 2015- 2018. The results show that firstly, without taking an
interdisciplinary stance many interactional aspects of this speech act is
neglected. This is because apology is one of the face- saving speech acts
in the representation of which contextual and interpersonal factors, and
the speaker’s and addressee’s perspective play an important role in the
ways preferred by the speaker to apologize. Moreover the nature of
public and political discourse multiplies the complexities and forces the
speakers get the benefit of all linguistic and extra- linguistic means at
different levels to achieve their communicative goals. Secondly, the
prototypical explicit apologies in public discourse are rare, so that most
of the cases studied are instances of non- apology rather than apology.
The reason behind this fact can be traced back to the nature of public
and political discourses in which apology would bring about negative
consequences for the apologizer. Also, one of the main presuppositions
of this speech act is that the apologizer implicitly accepts the
responsibility of the wrongdoing and her reluctance to apologize
explicitly in public and political discourse is a conscious or unconscious
attempt to avoid the negative consequences of shouldering the
responsibilities in these formal settings. Accordingly, different
representations of apology can be placed somewhere on a continuum
with prototypical apology at one end and non- apology at the other one.
This paves the way for considering apology as a radial category at the
level of discourse and for adding a cognitive level of analysis to the
framework at hand.
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1. Introduction
Apology as a frequent speech act in every day and media discourse has
an unneglectable importance since it is tightly intertwined to issues of
face, politeness, and social norms. Besides, the use of this speech act
would result in some unescapable presuppositions and entailments.
Since apology is a multifaceted phenomenon, especially when expressed
formally in media and political discourse, without taking an
interdisciplinary stance in its analysis, some aspects of it could remain
unfolded. Accordingly the current paper aims at an interfacial discourse
analysis of official apologies in Iranian media.
2. Literature Review
Being a very frequent speech act, apology has attracted the attention of
pragmatics scholars the most. Some of these scholars including Cohen
and Olshtain (1981), Fraser (1981). Olshtain and cohen (1983) and
Kampf (2009) has attempted to figure out the very nature of this speech
act and the presuppositions it brings about in the speech event.
Following Brown and Levinson (1987), some other studies like Casper
(1991) and Eslami Rasekh (2004) have focused on apology as a strategy
of negative politeness. Mainly under the influence of Blum- Kullka and
Olshtain (1984), a third line of inquiry comes from intercultural
pragmatics (see Afghari, 2007; Shariati and Chamani, 2010). However,
Jeffries (2007) and Murphy (2014, 2019) have tried to show that
apology is a prototypical category, paving the way for providing a
cognitive account for apology. In contrast to all these studies, Lakoff
(2015) argues for taking an interdisciplinary approach in the study of
this speech act.
3. Methodology
The data in this study includes 32 texts reporting official apologies in
Persian language newspapers and Iranian news agency websites
collected in the period from April 2015 to March 2016. Each text
includes a report of the speech event and the context in which the
apology is offered by an apologizer in the political discourse. It should
be noted that due to the nature of the study and the need to address the
various aspects of the speech event at different levels in each case,
regarding the framework used (lakoff, 2015), only a random selection of
the data analyzed has been presented in the manuscript.
4. Results and Discussion
In this article, 32 official apologies in the Iranian media were studied
from the perspective of discourse analysis within the limits of an
interdisciplinary approach. The analysis of the data revealed that in each
case it is in no sense possible to arrive at a comprehensive
understanding of the apology made without taking an interdisciplinary
stance. A range of clues and evidence at different levels came together
to help account for each of the official apology events. These clues
come from but not confined to phonological and extra- linguistic,
lexical, syntactic, pragmatic, discursive and sociolinguistic levels of
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analysis. Besides, the narration behind each apology has an influential
role in its appearance and its strength. Except in one case, in all the
studied events, the apology was offered indirectly and even in some
samples it had taken the form of a non- apology.
5. Conclusions
The results of the study show that firstly, in the analysis of each speech
event, different linguistic and paralinguistic factors should be taken into
consideration and thus taking an interdisciplinary approach seems to be
unavoidable.
Secondly, the findings of this study, in line with Jeffries (2007) and
Murphy (2015, 2019) confirm that apology (here in media and political
discourse) should be considered as a prototypical category. This, in turn
paves the way for adding a cognitive level to the nine levels proposed by
Lakoff (2015) in her interdisciplinary approach to apology. In such a
prototypical structure, direct and explicit apology is at the center and the
very implicit speech acts that even have the form and function of nonapology are the peripheral instances. It is also interesting to note that,
among the 32 speech events studied, in most cases, apologizers seem to
be reluctant to explicitly apologize for their misdeeds. The reason
behind this can be attributed to the nature of political and media
discourse and the negative consequences of an explicit apology for the
speaker, as stated by Kampf (2009).
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چکیده
عذرخواهی در بیش تر مطالع ا ،ب ه وی ژر در نب ار فارا ی ان مکا رر شاربرد کاختی و ب ه عک وار ی
شکش گفتارر پربسامد م ورد مطالع ه ا رار گرفت ه اا ت؛ ام ا مطالع ه ضا ر ان مکا رر ت لی ی ش م ی و
ب ا تأشی د ب ر ل اوخ اتر ار رویی ردر بیک اض ونرار در ت لی ی ش خ در و ارووف لیی ا  )2015ب ه
ت لیی عذرخواهیهار را می در را ا ه ه ار ای رار پرداخت ه اا ت در ای ت راا تا واهد منخ ان می ار
ع ذرخواهیه ار را می در را ا هه ار ای رار در ب یت ا ا ه ار  1394ت ا  1397گ ردرورر و م ورد
تجای هوت لی ی ا رار گرفتک د ت ای ش ار م یده د ش ه اومب ب دور اتر ار رویی ردر بیک ا ض ونرار در
ت لیی ایت شکش بسیارر ان جکبهه ار تع املی رر موف و واا ا خواه د د ای ت مس أله م ص و ای ت
ویژگ ی ع ذرخواهی اا ت ش ه ای ت ش کش اب اارر ب رار ضف م وجا ه در باف ت تع املی اا ت و عوام ی
و باف ت ش اربردر ق ش مام ی در ا تر اف اب اار و یور بی ار رر
بیکافردر و دی دگار گویک در مرا
دار د ان ا ویی دی ر را می و عم ومی ب ودر ع ذرخواهیه ا پیدی دگیه ا در ش اربرد رر را دووک دار
ش ردر و باع م یگ ردد گویک در ان هم ه امیا ا ،نب ا ی و فرانب ا ی در ا طو مرتل ب رار ب رروردر
ه د ارتب ا ی با رر جوی د یت ه دوخ ایکی ه واهد ش ار داد ع ذرخواهیه ار ی ریس و ا ر مو ی در
ایت وع گفتمار به در ،اتف ا م ی افت د ب ه ور ش ه بس یارر ان ر د ه ب ه عک وار ع ذرخواهی در ای ت
بافتها اتف ا م یافت د را م یت وار مو هه ایی ان ع دخع ذرخواهی دا س ت ان ر ج ا ش ه یی ی ان پ یش-
ا ا ت هار اااا ی ع ذرخواهی ارع ار ب ه خط ا و پ ذیرش مس نولیت رر اا ت اجتک اف ان ع ذرخواهی
یریس در بافت رامی و را ا ه ار ت ی خودرگ ار ی ا اخودرگ ار ب رار ف رار ان تبع ا ،ب امر ع ذرخواهی
به وی ژر در گفتم ار ایاا ی و عم ومی اا ت ت ای همدک ار ش ار م یده د بان موده ار ع ذرخواهی
را م یت وار ب ه ی ور ،پیوا تارر در ا ر گرف ت ش ه در ی ا تا ار رر ع ذرخواهی ا ر مو ی و در
ا تا ار دی ر ع دخع ذرخواهی ا رار دارد ای ت ام ر رار را ب رار در ا ر گ رفتت ع ذرخواهی ب ه عک وار
مقولهار ار مو ی و افاودر اط ی کاختی در ت لیی ش خ عذرخواهی تسایی می ماید
واژههااای کلیاادی :ع ذرخواهی؛ ع دخع ذرخواهی ت

لییش خ؛ ش کش گفت ارر؛ رویی رد بیک ا-

ضونرار.

 .1مقدمه
ع ذرخواهی ان ش کشه ار گفت ارر رای و فراگی ر در نب اره ار مرتل اا ت ت ا
هم ا ی شاربرد کاا ی دا س تها د اا میراا خ
ج ایی ش ه برخ ی رر را ی
 )2004ب ه تعبی ر گ افمت  )1971ع ذرخواهی در ضقیق ت ش کش و ترفک د ش م ی
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و ی ا ر جا در او در
اات « ان ا ور گویک در ب رار جب رار را ی واردر ب ه مرا
رایطی شه گویک در ب ه ور خ ود را مس نو رر را ی بدا د» ان ار او ه د
ان ع ذرخواهی بانی ابی ت وانر اجتم اعی و ع ادر در او اع در روی داد ارتب ا ی
اات بیشتر مطالع ا ،ا ج اخ در مرب و ب ه ای ت ش کش گفت ارر ان مکا رر ی رف با
شاربرد کاختی ب ه بررا ی ع ذرخواهی در نب اره ار مرتل پرداخت ها د ب ا توج ه
ب ه اهمی ت ع ذرخواهی در تس ایی تع ام  ،نب ا ی و اجتم اعی ه د مقال ه ضا ر
ت لی ی ش خ و بررا ی جکب هه ار ی ورر و ش ارشردر ای ت ش کش در اال
رویی ردر بیک اضونرار و در و ارووف لیی ا  )2015 1اا ت در ای ت راا تا
عذرخواهیهار را می ا عی ای یافت ه در را ا هه ار خب رر ایکتر ت ی ای رار در ب انر
نما ی خ رداد  94ت ا خ رداد  97م ورد بررا ی ا رار گرفت ها د در ادام ه و در بر ش
دوخ م رورر ان پیش یکه مطالع ا ،ی ور ،گرفت ه ب ر رور ش کش گفت ارر ع ذرخواهی
ارائه م یگ ردد در بر ش ا وخ مقال ه و ارووف بیک اضونرار و بیک ا ر تهار لیی ا
 )2015ب ه عک وار مبک ار ا رر ای ت مطالع ه معرف ی م ی ود ای ت و ارووف در
بر ش وا ارخ ب رار تجای هوت لی ی مو هه ار گ ردرورر در ان ع ذرخواهیه ار
ارائ ه
را می م ورد اا تفادر ا رار م یگی رد و اایت اب در بر ش پ کج تیج ه ب
میگردد
 .2پیشینۀ تحقیق
بیش تر مطالع ا ،در نمیک ه ع ذرخواهی و بان م ایی نب ا ی رر در ض ونر
شاربرد کاای نبار ی ور ،پذیرفت ه اا ت ای ت ام ر ت ا ض د نی ادر بیع ی ب ه ا ر
میرا د وراش ه مش ارشار در باف ت ارتب ا ی هم وارر ب ا ا و تفاهم ا ،ر ج شه ا و
ش کشه ار تادی د وجا ه 2خ ود و دی رر مواجا ه م ی و د ب ه تعبی ر م ورفی
« )2019ان ری ع ع ذرخواهی اا ت ش ه گویک در ت ش م یشک د رواب ت اجتم اعی
3
خود با مرا را ت رمی شک د و ان ای ترو اا ت ش ه ع ذرخواهی ی ش کشاجرای ی
تلق ی م ی ود» ب ر ای ت اا ای در بیش تر مطالع ا ،ع ذرخواهی ب ه عک وار ی
ش کش گفت ارر رای و در ارتب ا ب ا مقول ه ادف م ورد توج ه ا رار گرفت ه اا ت
1 . Lakoff, R.
2 . face- threatening acts
3 . performative act
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ش وهت و الش تایت )1981 1ان پیش تانار مطالع ا ،شاربرد کاختی ع ذرخواهی
قط ه روع مطالع ه ای ت ش کش گفت ارر ما ک د ه ر ش کش دی ر را بررا ی رابط ه
بیت پ یشا ا ته ار شاربرد کاختی 2م یدا ک د ش ه ب رار اج را و بان م ایی نب ا ی
وک یت شکش ی رورر هس تکد فری ار  )1981 )1و ب ه ور دای عت ر و ج امات ر
3
مجموع ه ش کش گفت ارر
الش تایت و ش وهت  )1983ع ذرخواهی را در اال ی
م ورد توج ه ا رار دادرا د مکا ور ان وک یت مجموع هار ا انوشارهار نب ا ی و
شاربرد کاختی اا ت ش ه ب رار بان م ایی ع ذرخواهی ب هش ار گرفت ه م ی و د
رضوارر رماگ ذارر 4ی ا هم ار مجموع ه ترفک دها و ش کشه ار م ورد اا تفادر ب رار
بی ار ع ذرخواهی ش ه الش تایت و ش وهت  )1983مط ر ا اختها د امی بی ار
یریس ع ذرخواهی معم و بم ب ه شم ی فع ی اجرای ی 5و ی ا تش دیدشککدر )6ارائ ه
تو یس ی ا ر مواعی ت بی ار دلی ی وا وع عم ی رناردهک در) پ ذیرش مس نولیت
در پیوا تارر ان پ ذیرش مطل ع مس نولیت ت ا ف رر و ا ی ار مس نولیت ان ا ور
گویکدر) پیشکااد جب رار و اایت با ا و مبک ی ب ر ع دخ تی رار عم ی م ی و د ای ت
مکار ب ه ع ذرخواهی مبک ار بیش تر مطالع ا ،در نمیک ه ع ذرخواهی ب ودر اا ت ش ه
رض وارر رماگ ذارر ان ج ای ایته ایی ما ک د رایت
در ر اا گ ار ب ه ج ار ای ط
7
ااتض ایی و ی ا ترفک دهار بان م ایی اا تفادر در اا ت الش تایت و ش وهت )1983
ا تر اف وع ع ذرخواهی ان می ار پ ک ا انوشار ب ام را وابس ته ب ه عوام ی ب افتی ان
و رواب ت ا در،
جمل ه فای له اجتم اعی د ،را ی ایجاد در ب رار مرا
می دا کد قدر شه بر ایت وع ار وج ود دارد ای ت اا ت ش ه او بم ب هش ارگیرر ی
یا وک د م ور د ان ای ت ترفک دها لاوم با و در ه ر ب افتی ب ه مفا وخ ع ذرخواهی یس ت
ثا یاب به ار م ی را د ه ر ی ان ای ت ترفک دهار بان م ایی ع ذرخواهی خ ود یی-
دهکدر وعی شکش گفت ارر متف او ،هس تکد ش ه ب ه ور خ وشبیکا ه و در ی ور،
ت ق ع رایت ممی ت اا ت وعی ش کش گفت ارر غیرمس تقی ب رار ع ذرخواهی
تلقی گرد د
1 . Olshtain, E. and Cohen, A.
2 . pragmatic presuppositions
3 . speech act set
4 . coding schema
5 . performative verb
6 . intensifier
7 . realization strategies
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شم  )2009 1ب ا بررا ی ع ذرخواهی در گفتم ار عم ومی ش ار م یده د ش ه
و و ه رص یته ار ایاا ی و اجتم اعی ب ا اا تفادر ان ا انوشارهار خ اا ه و ب ا
ارنی ابی هایک ه -فای در در بی ار عب ارا ،ب رار ع ذرخواهی ان ب ار مس نولیت خ ود
برار خط ار یانمک د ع ذرخواهی م یشاهک د در وک یت باف ته ار را می ب ا توج ه
به هایکه نیادر ش ه ع ذرخواهی ب رار شکش رار دارد ر ا ا گرو ه ت تفش ار افی ار
عم ومی و در ه اهر اا داخ ب ه بی ار ع ذرخواهی م یشکک د در عم ی ب ا ترفک دهار
مرتلفی به امت بان م ایی مو هه ایی ان ع دخع ذرخواهی 2پ یش م یرو د اا تفادر
ان ی ش کش گفت ارر غی ر اجرائ ی 3ع ذرخواهی ب رار تیج ه یور و ی ا برش ی ان
ع ذرخواهی برخ ی ان
ش ردر خط ا شکش ر و ی ا مرا
عم ی شمر
ش ردر ع ذرخواهی و ف رر رف تت ان نی ر ب ار مس نولیت خط ا
ا انوشارهار شمر
هستکد
در شک ار توج ه ب ه ع ذرخواهی ب ه عک وار ی ش کش گفت ارر مطالع اتی ی ا
اری ه ادف م ورد بررا ی ا رار دادرا د ب راور و لویکس ور
ع ذرخواهی را در اال
 )187 :1987ع ذرخواهی را «ترفک در ان ادف مکف ی ش ه ش ا ر اجتک اف گویک در
ان ادی در گ رفتت وجا ه مکف ی کو در ب ا ه د ضف م یانه ار وجا ه کو در
م ودرا د ب ه عب ارتی ع ذرخواهی شکش ی گفت ارر اا ت ش ه در
اا ت» تعری
رفت ار ی ا مواعی ت اشی اا ت
راا تار ضف م وجا ه مکف ی ف ردر ش ه ان ی
ع ذرخواهی) و ضف م وجا ه مدب ت گویک در ع ذرخواهیشکک در) ی ور،
مرا
م یپ ذیرد ب ه عک وار ی اب اار ادف مکف ی ع ذرخواهی ض افم وجا ه کو در و
تادی د وجا ه گویک در اا ت در هم یت راا تا و ب ا توج ه ب ه مقول ه ادف ب رگمت و
ان روی دادر دی ر ما ک د
شاا ر  )1991ع ذرخواهی ش ردر را ب ا ش کشه ار پ
تعری و تمجید ش ردر یایت ش ردر و تش یر ش ردر مقایس ه م ودرا د در ض الی
ش ه ع ذرخواهی ش ردر تادی د وجا ه مکف ی گویک در اا ت تعری و تمجی د ش ردر
وعی تادی د وجا ه مکف ی کو در و یایت ش ردر تادی د وجا ه مدب ت کو در
اات در یایت شردر و ع ذرخواهی ش ردر ارج اع ب ه روی دادر اا ت ش ه هکج ارر
1 . Kampf, Z.
2 . non- apology
3 . non- performative speech act
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در رر نی ر پ ا گذا ته در اا ت و موج را ی و ی ا رنردر ف ردر در اا ت
ب رار گویک در ا ودمکد ب ودر
ضا ر یه در شکشی ما کد تش یر ش ردر عم ی مرا
اات
ع ذرخواهی را م یت وار یی ی ان ش کشه ار م تم ی در واش کش ب ه یایت
ش ردر در باف ت اجتم اعی دا س ت در ای ت راا تا اا میراا خ  )2004ع ذرخواهی
را ب ه عک وار یی ی ان پربس امدتریت ترفک دهار ضف م وجا ه در واش کش ب ه یایت
ش ردر م ورد توج ه ا رار دادر و ت ق ع رر را در دو نب ار فارا ی و ا لیس ی م ورد
مطالع ه ا رار دادر اا ت مطالع ه او را م یت وار یی ی ان مجموع ه مطالع اتی دا س ت
شه ان مکا ر شاربرد کاا ی بیک ا فرهک ی ب ه ای ت ش کش پرداخت ها د ت ای مطالع ه
ور ش ار م یده د ش ه ان می ار ترفک دهار مط ر در ب رار بی ار ع ذرخواهی
فارا ینبا ار ان بی ار ی ریس و همدک یت ارائ ه تو یس ب ه س بت بیش ترر اا تفادر
میشککد
اید اخصت ریت مطالع ه ب یت فرهک ی ع ذرخواهی را بت وار بل وخشالی ا و
الش تایت  )1984دا س ت ش ه برو داد پ رو رار ت ت اخ «ال ور بیک ا فرهک ی
ش کش گفت ارر »1اا ت در ای ت مطالع ه تع داد ااب ی ت وجای ان نب اره ا ان جا ت
یور بان م ایی ع ذرخواهی ابااره ار ش ا ر ش کش بی ا ی 2و یور بان م ایی
مس نولیت ب ا الا اخ ان ترفک دهار مط ر در در الش تایت و ش وهت  )1983م ورد
مقایسه و بررای ارار گرفت ها د ای ت ال و بع دها در مطالع ه ش کشه ار گفت ارر در
نبارهار دی ر ان جمل ه در مطالع ه ع ذرخواهی در نب ار فارا ی م ورد اا تفادر ا رار
گرفت ه اا ت ان جمل ه ای ت مطالع ا ،تجوی در 2000؛ پیم ارف رد 2004؛ و
افقرر  2007هستکد)
ان دی ر مطالع ا ،شاربرد کاختی در نمیک ه ع ذرخواهی در نب ار فارا ی
و جای ار ترفک دهار
یور ترشی
ریعتی و ومک ی  )2010اا ت بس امد
مرتل عذرخواهی در نبار فارای م ورد توج ه خ ای ای ت مطالع ه ب ودر اا ت ر ا ا
ش ار خ ود را ان مع دود مطالع اتی دا س تها د ش ه ب ه ج ار اا تفادر ان پراش کامه
تیمی ی گفتم ار 3ان روش پیی رر بکی اد در جم ارورر دادره ا اا تفادر ش ردرا د
1 . CCSARP
2 . IFIDs
3 . DCT
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تای ای ت بررا ی ش ار دادر اا ت ش ه در دادره ار م ورد بررا ی ان نب ار فارا ی
بیار ی ریس ع ذرخواهی بیش تریت بس امد را ان ب یت ترفک دهار پ ک گا ه ع ذرخواهی
به خود اختصای دادر اات
م ورفی  )2015 2014ب ا اهی ت لی ی ش م ی ب ه بررا ی ع ذرخواهی در
گفتم ار ایاا ی پرداخت ه و معتق د اا ت در ع ذرخواهی ایاا ی  )2شکش رار
ایاای عذرخواهی ضس اف درت ر و ب ا تمرش ا ب ر وع را ی ه ار واردر دار د ب ه
اعتقاد م ورفی  )26 :2014ای ت ع ذرخواهیه ا م ص و ی «ت لی ی هایک ه -فای در
ان ا ور گویک در» یعک ی هم ار شکش ر ایاا ی هس تکد و اگ ر تادی د وجا ه
شکش ر ب رار او فوای د ملموا ی دا ته با د ع ذرخواهی ی ور ،م یگی رد در
هم یت راا تا لیی ا  )2015مت پ رداختت ب ه ع ذرخواهی ان مکا رر ت لی ی
ش می

رور ،اتر ار رویی ردر بیک اضونرار  )3در مطالع ه ش کشه ار گفت ارر را
ور مفص یت رر ب ه

یور ت لی ی لیی ا در

مطر ااخته اات در بر ش بع د ب ه
مورد شکش عذرخواهی خواهی پرداخت
ت ا ایکج ا م رورر شوت ار ان مطالع ا ،در نمیک ه ش کش ع ذرخواهی در و ارووف-
ه ار مرتل ان جمل ه اری ه ش کشه ار گفت ارر اری ه ادف شاربرد کاا ی بیک ا
فرهک ی و ت لیی ش خ ارائ ه گردی د ان مع دود مطالع اتی ش ه ان ای ت ضلق ه ب ه ور
جال ت وجای خ ارش در اا ت م یت وار ب ه جفری ا )2007 1ا ارر م ود ش ه ب ا
اتر ار رویی ردر مفا ومی مس أله ا ر مو ی را در ت لی ی ع ذرخواهی مط ر
اب اارر ب رار بررا ی ع ذرخواهی ب ه
م ودر اا ت ور ب ا ارائ ه  14مؤلف ه مرتل
عکوار مقولهار عاعی ارائ ه دادر اا ت مطالع ه جفری ا را م یت وار ا ررغانر ب رار
شاربس ت رویی رد کاختی در مطالع ه ش کشه ار گفت ارر تلق ی م ود در هم یت
راا تا م ورفی  204-200 :2014و  )2019پ ک پ ارامتر می اار مش رص ب ودر
را ی وارد در دی دگار و اضس ای گویک در س بت ب ه را ی وارد در می اار
را ب ه
مس نولیت گویک در هوی ت دریاف تشکک در ع ذرخواهی و واش کش مرا
عک وار متویره ار ای لی دخی ی در ا ر مو ی ی ا غیرا ر مو ی ب ودر ی
عذرخواهی مط ر م ودر اا ت در ادام ه و ارووف بیک اضونرار ی ا ب ه تعبی رر بیک ا
1 . Jeffries, L.
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ر تهار لیی ا
د

 )2015ب ه عک وار مبک ار ا رر مطالع ه ضا ر معرف ی خواه د

 .3رویکردی بیناحوزهای در تحلیل کالم عذرخواهی
گفتم ار رر را پدی درار م یدا ک د
 )1 :2014در تعری
ه ار ،و ش
«وکدبع در وک دوجای و وک د قش ی ش ه بای د ب ا ارج اع ب ه ابع اد مرتل باف ت
نب ا ی بیک امتکی ت اریری اجتم اعی و م واعیتی) م ورد ت لی ی ا رار گی رد» ب ا
اا تدملی مش ابه لیی ا  )2015معتق د اا ت ضت ی اگ ر بت وار برخ ی ض ونره ار
نبار کاای را ب ه ور خودایس تا مطالع ه م ود ماهی ت ت لی یش خ و ه در مق اخ
ار و و ه در مق اخ روش و عم ی ب ه گو هار اا ت ش ه رر را بیک ا ر تهار ا اخته
اا ت مو ه ج البی ش ه ور در اثب ا ،ای ت ادع ا مط ر ا اخته اا ت ت لی ی ش خ
ع ذرخواهی اا ت بان م ایی ای ت ش کش گفت ارر م یتوا د قط ه ت ا ی ا طو
مرتل نب ا ی و فرانب ا ی و در تیج ه قط ه تعام ی ض ونره ار مرتل نب ار کاا ی
و البته برخی ر تهه ار م رتبت اا ت ب ه تعبی ر ور رابط ه ی ب ه وک د ق ش و
یور ،در بان م ایی ع ذرخواهی ای ت اج انر را م یده د ش ه اومب گویک در ب ا توج ه ب ه
عوام ی ب افتی شارشرده ار مرتلف ی ما ک د واش کش ب ه خط ار ا ج اخ در روار-
ا انر ارتب ا بی ار هم دلی توج ه ب ه هکجاره ار اجتم اعی رراخ ش ردر فض ا را
برروردر ماید و ثا ی اب ب ا توج ه ب ه وع خط ا و تبع ا ،و خس اراتی ش ه گویک در ب رار
ایج اد م ودر و همدک یت الاام ا ،ب افتی و فرهک ی ی ور ،مکاا را
مرا
ا تر اف مای د ی ور ،و ق ش ع ذرخواهی هرو ه ش ه با د ب رار ارائ ه ت لیل ی
درات ه اطس مطالع ه ت لی ی ش م ی ان دی دگار لیی ا ااب ی ر اا ت ش ه ب ه
ور خ ی ه در ج دو  )1مای ه درا د رش ر وک د یت ه در م ورد ای ت ج دو
رورر اات رس ت ایکی ه ای ت ج دو جم ابک در رویی رد لیی ا  )2015اا ت
و در متت ای لی وک یت ج دولی ارائ ه ش در اا ت یت ه دوخ ایکی ه تع داد و ترتی
ارائه ایت ُه اطس ت لیی هم ا ی اا ت ش ه لیی ا مط ر م ودر اا ت ممی ت اا ت
خوا کدر مکاا تر بدا د شه ب ا توج ه ب ه خد هار ش ه ب ر تم ایا ا کتی ب یت معک ی-
کاا ی و شاربرد کاا ی نب ار در روییرده ار ام رونر ب ه مس أله معک ی وج ود
دارد ای ت دو ض ونر را در ی ا طس ان ت لی ی در ا ر ب ی رد؛ و ی ا ب رعی ممی ت
اا ت ت رجیس دادر ود ش ه ا طس روای ی واج ی در ت لی ی ع ذرخواهی مج اا ان
ا طس فرانب ا ی بررا ی ود ب ه ا ر م یرا د ر د ه م ورد تأشی د لیی ا )2015
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اات ل اوخ اتر ار رویی ردر بیک ا ض ونرار اا ت و تع داد ض ونره ا و ا طو بررا ی
مسأله ار ثا ور در ت لی ی او اا ت در هم یت راا تا خ واهی دی د ش ه ارائ ه ت لیل ی
عمی ع ان شکش ی ما ک د ع ذرخواهی و یور بان م ایی معک ی در باف ته ار مرب و
بدور توجه به اط ی کاختی مفاومی وکدار میسر رواهد بود
جدو

 )1اطو مطالعه در روییردر بیکاضونرار به عذرخواهی برگرفته ان لییا

سطح بررسی

جنبههای مورد توجه

)2015

نمونه

واجی و فرازبانی

عوامی نبرن جیرر و فرانبا ی

نیروبمی نبار بدر

معنیشناسی واژگانی

پیشا ا تهار عذرخواهی

پشیمار بودر عذرخواهیشککدر

نحو

ااختار ور عذرخواهی

ااتفادر ان ااخت معلوخ یا مجاو

کاربردشناسی

ایو همیارر ا واع شکش

بیار تأا برار بان مایی عذرخواهی

رویداد گفتاری

ا ر و اباار عذرخواهی

گفتارر یا و تارر /وخی یا جدر

تحلیل مکالمه

ااختار میالمه

نوشهار ه جوار در عذرخواهی

تحلیل روایی

روایت پشت عذرخواهی

ایر ت وم ،روایی ان رغان تا ا جاخ

جامعهشناسی

متویرهار اجتماعی فرهک ی

تأثیر ادر ،یا ات در وع عذرخواهی

تحلیل متن

بان مایی عذرخواهی در متت

ا سجاخ بیکامتکیت

در ا طس معک ی کاا ی وا گ ا ی) و شاربرد کاا ی یی ی ان ای لیت ریت مس ائی
م ورد توج ه هم ار رایت ااتض ائی ش کش ع ذرخواهی اا ت ش ه لیی ا  )2015ان
ر ا ا ب ه عک وار پ یشا ا ته ار ی ع ذرخواهی ی ادشردر و ر ا ا را امی پ ک
مورد نیر میدا د:
 1گویکدر میدا د شه عمی ال برار مرا عملی رناردهکدر بودر اات
 2گویکدر ان ا جاخ عمی ال پشیمار اات
 3گویکدر میپذیرد شه عمی ال را دوبارر ا جاخ رواهد داد
 4گویکدر یا شسی شه ت ت اار ،او اات مسنو ا جاخ عمی ال بودر اات
در
 5گویک در ا ادر ب ودر ش ه عمل ی ج ا ال را ا ج اخ ده د ول ی مرتی ال
اات)
مجم وع ای ت پ یشا ا ته ا را م یت وار در ی ع ذرخواهی ا ر مو ی ا تا ار
دا ت به اعتقاد لیی ا  )2015ب ود ی ی ا وک د م ورد ان ای ت پ یشا ا ته ا و
یا توییر در ر اا م یتوا د ش کش ع ذرخواهی را ب ه شکش ی دی ر تب دیی مای د ب رار
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م ی ود ب ه عب ارتی گویک در
مو ه در ش کش «باا هروردر »1م ورد  4و ی ا  5ق
ی ا مس نولیت ا ج اخ عم ی را ی ن ک در را م یپ ذیرد و ی ا امی ار ا ج اخ عمل ی ج ا
ال را در باف ت روی داد رد م یشک د ب رار مو ه گویک در عک وار م یشک د ش ه:
«می دو اراض ت در ام ا ج ا ایکی ار و اررار دا ت » در ش کش «توجی ه
شردر »2پیشا ا ت  1ف ی م ی ود و گویک در ب ا عب اراتی ما ک د «ض ام م ه م ت
ویار شردخ ش ه ایکق د اراض ت در» و ی ا «هم ه ایکی ارو میی کت» اااا اب را ی -
را ار ب ودر و ب در عم ی را دادر را رد م یشک د گویک در در «تو یس دادر»3
مت پ ذیرش ب در رفت ار خ ود و اب و مس نولیت رر ا عی م یشک د تو یس ده د
ا تبار متوج ه در اا ت ب رار مو ه در
ش ه ی ت مدبت ی دا ته و مرا
م یگوی د «می دو اراضت ت ش ردخ ام ا م ت فق ت
واش کش ب ه اراضتی مرا
می خواات تو جما ان ،دف اع ش ک » در ادام ه ای ت رویی رد بیک اض ونرار ب ه عک وار
و ارووف ش ار در ت لی ی ع ذرخواهیه ار را می ب ه نب ار فارا ی در رون ام هه ا و
اایتهار خبرر ایرار مورد ااتفادر ارار گرفته اات
 .4تجزیهوتحلیل عذرخواهیهای رسمی در رسانههای ایران
مو هه ا و واهد م ورد بررا ی در ای ت مطالع ه امی  32م ورد ع ذرخواهیه ار
را می در رون ام هه ا و ا ایته ار خب رر فارا ی نب ار در ای رار در ب انر نم ا ی
ف روردیت  1394ت ا اا فکد  1397ب ودر اا ت در توی ی و ت لی ی واهد م تت
ایلی و عیت اها ارا ،مق اخ ع ذرخواهی شکک در م ورد توج ه ا رار دارد و ه بردا ت
یا قیاو غیرمستقی مکب ا ی ا را ا ه م ورد بررا ی منخ ب ه رش ر اا ت در ت لی ی
ه ر مو ه مت تأشی د ب ر ا ط ی ش ه ق ش ما ت رر در مفا وخا انر و بی ار
عذرخواهی دارد به ا ایر عوام ی م ؤثر ی ا توج ه در اا ت منخ ب ه رش ر اا ت ب ا
توجه به ماهیت مطالعه و متک ی ب ودر واهد و ان ا ویی ل اوخ پ رداختت ب ه جکب ه-
هار مرتل بیک اضونرار در ه ر م ورد تکا ا گای درار ان واهد ب ا در ا ر دا تت
تکوع ت لیلی ارائه در اات
اول یت مو ه مرب و ب ه ع ذرخواهی ونی ر رار و ارا انر در جلس ه ااتیض ا
ان ضادث ه ا قو
ورار اا می اا ت ور ش ه در اا فکد  96و پ
در مجل
1 . excuse
2 . justification
3 . explanation
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هواپیم ار مس افربرر را مار در ر تهش ور د ا و ج ار ب اختت مس افرار رر در
ان اا تماع ا رکار
ورار اا می ای رار م ورد ااتیض ا ا رار گرف ت پ
مجل
مرالف ار و موافق ار ااتیض ا پش ت تریب ور رف ت و مت دف اع ان خ ود در بر ش
رغ انیت ا رکا ش دو ب ار ب ه بی ار ع ذرخواهی پرداخ ت مو ه  )1مرب و ب ه رغ ان
ارکار ونیر وات رار و اراانر اات
 )1اب ی ان ه ر وی ار ب ه عک وار ب امتریت مس نو ونار ،رار و ارا انر ان
هر وع ر جی شه برار م ردخ پ یش رم در اع ان ایکی ه اص ور و تقص یرر متوج ه م ا
بودر یا ه پ ونش م ی خ واه ؛ وراش ه ب ه هرض ا ش ار ه ی دا ت ار اجرای ی ب دور
قص یست ایسکا  22اافکد )96
1
در ای ت بر ش ان ا رکار گویک در ب ا اا تفادر ان فع ی اجرای ی «پ ونش
خواا تت» در ه اهر ش ار م یده د ش ه ی ع ذرخواهی ی ریس را مط ر م ودر
اات ایت در ضالی اات شه ب ا شم ا ه عب ار ،دی ر در هم یت پ اررگفت ار وک ار
ایت عذرخواهی را عی م یشک د ش ه گ اارر را ت ا م رن ی ع دخع ذرخواهی 2پ یش
میبرد او ایکیه با بیار ایکی ه « ان ه ر وع ر ج ی ش ه ب رار م ردخ پ یش رم در» ب ه
جار ا ارر ی ریس ب ه ا ا ه ه وایی پ یش رم در ت ا ج ار ممی ت ان ر ااتض ایی
رستیت ی ع ذرخواهی ا ر مو ی ایکی ه گویک در م یدا د ش ه عم ی ور را یبی
را ایجاد شردر اات) فایله م ی گی رد در ایکج ا گویک در ب ه ج ار ارع ار ی ا ا ارر ب ه
عمی خایی ش ه ی ان ب ه ع ذرخواهی دارد در ی تب دیی ج ا ب ه ش ی ع ذرخواهی
خ ود را ب ه ه ر اشاررم در مکج ر ب ه ر در ضیط ه مس نولیتش مرب و ا اخته
اا ت ان مکا رر معک ی کاا ا ه اا تفادر ان مو  3معک ایی و ع ذرخواهی ان ش ی
ش ردر ج ا با د ش ه ب ه تعبی ر
به جار جا خودبهخود میتوا د متض مت ش ر
شم  )2009یا ییی ان اباارهار دور در ان عذرخواهی وااعی اات
د ،ع ذرخواهی ونی ر ای ت اا ت ش ه ور ب ه یلی
عام ی دوخ ب رار تض عی
تل وی ی ر ااتض ایی دی ر ع ذرخواهی یعک ی پ ذیرش مس نولیت را ه ب ا بی ار
م یشک د پ یش
«اع ان ایکی ه اص ور و تقص یرر متوج ه م ا با د ی ا ه» شمر
1 . performative verb
2. nonapology
3 . homonymmy
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ا ا ت وکیت عب ارتی ای ت اا ت ش ه ممی ت اا ت ای ب اص ورر متوج ه ونار ،رار
با د شه یانر به پذیرش مسنولیت دا ته با د
اض یه ب ه ایکج ا خ ت م ی ود و در ادام ه گویک در ب ا ر ای ت مس أله ش ه
«وراشه به هرض ا ش ار ه ی دا ت ار اجرای ی ب دور ق ص یس ت» ش کش گفت ارر
را ان ع ذرخواهی ب ه ا مت ش کش «توجی ه ش ردر» ش ه ب ر رایت ااتض ائی رر-
ر و ه شه در برش ابی رش ر د -اااا اب را ی را ار ب ودر و ب در عم ی را دادر
را رد میشکد ا و م یده د ب ه عب ارتی ور ب ا بی ار ای ت عب ار ،تلوی با اائ ی ب ه
ای ت ام ر اا ت ش ه ضت ی اگ ر اص ور ونار ،رار مکج ر ب ه ا ا ه در با د ای ت
دا ت ار اجرای ی اا ت اا تفادر ان شمی ت م ار
برش ی بیع ی ان ش ارشرد ی
«ه ی » در ای ت بر ش ق ش شلی در در تعم ی و توجی ه ی ور ،گرفت ه دارد؛
اتفاای ش ه در بر ش رس تیت ب ا اا تفادر ان شمی ت م ار «ه ر» را خ ورد جال
ایکی ه در ادام ه و در بر ش دی رر ان ای ت جلس ه ااتیض ا ش ه ونی ر ب رار دوم یت
بار ب ه دف اع ان خ ود م یپ رداند ر و ه ش ه در مو ه  )2دی در م ی ود ب ان ه
اانوشارهار مشابای پیش گرفته اات
 ) 2با توجه به ایکی ه رغ ان ااتیض ا ب ر اا ای ا قو هواپیم ا در مکطق ه د ا
بود مت وهیف ه دارخ ش ه او بم خ دمت تم اخ خ ا وادر عای ا جا باخت ار تس لیت ب
خدمت تم اخ م ردخ عای ا تس لیت ب ؛ و باب ت تم اخ شاا تیه ا و شمبوده ا ان تم اخ
ملت عایا پونش برواخ ایسکا  22اافکد )96
یت ه او در خص وی ای ت ع ذرخواهی را می ای ت اا ت ش ه گرو ه ونی ر ب ا
توج ه ب ه مو وع ااتیض ا ب ا ر مس أله ا قو هواپیم ا روع ش ردر اا ت
عذرخواهی خود را ه ب ه جا ت اص ور مکج ر ب ه ضادث ه ا قو هواپیم ا ش ه «باب ت
ع ذرخواهی را
تم اخ شاا تیه ا و شمبوده ا» مط ر م یشک د جال ایکی ه مرا
ه در ی رماگ ذارر ش ی ب ه ج ا «تم اخ مل ت عای ا» و ه خ ا وادر جا باخت ار
 )2009ب ه ترتی ان ر ا ا ب ه
ا رار م یده د مو هه ایی هس تکد ان ر د ه شم
عکوار شمر شردر خطار وااا در و شمر شردر اربا ی خطا یاد میشکد
در ارتبا ب ا مو ه  ) 2ا اختار ور م ورد اا تفادر در بی ار ع ذرخواهی ی ا
خ ود اب اارر ب رار شمر ت ر م ودر ع ذرخواهی اا ت در ای ت راا تا در ایکج ا
ان «م ت وهیف ه دارخ
گ اارر ض اور ع ذرخواهی در بک د پی رو و ه بک د پای ه و پ
ش ه» ا رار دادر در اا ت مجموع هار ان ا انوشارهار یاد در ش ه ب ه ی ور،
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خودرگار و یا اخودرگار  )4ان اور ونی ر ب ه ش ار گرفت ه درا د در ه اهر ضم ی ب ر
ع ذرخواهی ونی ر ان ا ور مرا ب ار م ی ود ه عب ار ،ع ذرخواهی ونی ر در
در پای ار ای ت جلس ه
عک وار ای ت خب ر ایس کا و ه رأر اعتم اد مج دد مجل
م یتوا د ت ا ض در گوی ار ای ت بردا ت مرا ب ار با د ای ت در ض الی اا ت ش ه
جائیا ،بررای در تا ضدر ش ا ر ای ت اا ت ش ه ای ت ا رکار ونی ر مو ه خ وبی
برار اجتک اف ان ع ذرخواهی و ی ا هم ار ع دخع ذرخواهی در ض ونر گفتم ار ایاا ی
اات
مو ه  )3یی ی دی ر ان م وارد اا تفادر هدفمک د ان ا اخته ار ور خ ای در
ع ذرخواهی اا ت ای ت مو ه مرب و ب ه م تت ع ذرخواهی ونی ر جا اد شش اورنر
ارائ ت گردی د پ یش ان ای ت و ب ه م د ،وک د رون فیلم ی ان
اا ت ش ه در مجل
مواجا ه ضجت ی ونی ر شش اورنر ب ا ا ؤا و درخواا ت ی شش اورن ش ه ه اهراب ب ا
پااری کارمیا ان ونیر همرار د در فض ار مج انر دا تب هدا ت م ی ود ای ت
برخ ورد ونی ر ان ا ور بس یارر ان م ردخ وعی ت وهیت و ب یاضترام ی ب ه شش اورن
تلق ی م ی ود مس أله ب ه ت ذشر در ی ت علک ی مجل شش یدر م ی ود اایت اب
یاددا ت عذرخواهی ونیر شه امی مطل نیر بود در مجل ارائت گردید
 )3خدا یامرند ضجتی را ش ه اگ ر خ دار اشردر ائبه ت وهیت ب ه بک دگار خ دا
را در ار ب رورا د وه برا د ب ه شش اورن د ا وخته و نضم تشش ی ش ه ت ش م ی-
شک د اف ت ایم ت ضای ی ان ت ش ا ام ه م ص ولش ب ر ) را ب ه گ وش مس نومر
براا د خبر ر یت  28ررر )96
در ا طس شاربرد کاا ی ای ت م تت ش ه ب ا ه د ع ذرخواهی ارش و مکتش ر
در اا ت ب ا ب ه ش ارگیرر وج ه التاام ی و دع ایی ش کش م ورد ا ر را ب ه ی ورتی
غیرمس تقی مط ر م ودر اا ت ج دار ان ای ت اا تفادر ان ا اخت ور ر ی
و همدکیت ااخت  )5مقابلهار «وه برا د ب ه» ان وج ور ااب ی تأم ی ای ت م تت اا ت
اا تفادر ان ر ی وع او و ا اختار «اگ ر» اااا اب وا وع ت وهیت پ یش ا ا ت
رس تیت ع ذرخواهی یعک ی وا وع عمل ی ش ه ع ذرخواهی را منخ م یشک د) ان
ر یه ار غیروااع ی) در
اطعی ت م یا داند گرو ه ای ت وع ر ی ب ر خ
مورد واوع ی ا ع دخ وا وع مو عی خکد ی را مط ر م یشک د ب ه ش ار ب ردر عب ارا،
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«خ دار اشردر» و « ائبه» و فع ی «در ا رپرورا در» ت وهیت ب ه ج ار ت وهیت
را ب ه ا مت بردا ت ع دخ وا وع ا ک یتت ر
ش ردر شف ه ت رانور ارنی ابی مرا
میشک د روع جمل ه ب ا «خ دا ی امرند» و اا تفادر ان «خ دار اشردر» در ارتب ا
با بافت فرهک ی جامع ه ه د اضتم ا ای ت ع دخ وا وع را د ،م یبرش د ع ور
اا تفادر ان ای ت عب ارا ،را
ب ر اب اار توا ی گویک در ب ه باوره ار فرهک ی مرا
میتوار ت ی برار «م اوررارا انر »1ب ه عک وار یی ی ان ابااره ار رای ادیی ی
به مرا در ااضت گفتمار ایاای وودن )1396:دا ست
یته جال ت ر در م ورد مو ه  )2ای ت اا ت ش ه گ اارر « دا تت ی ت ت وهیت»
د در بر ش او ان ا اخت مقابل هار [ pو ه برا د ب ه  ]qا رار
شه در ب ام ب
گرفته اات ان الاام ا ،و پ یشا ا ت ه ایی ش ه ای ت ا اخت ب ا خ ود م یرورد ای ت
اا ت ش ه د ،بر ش دوخ ا اخت هم وارر بیش تر ان د ،بر ش او اا ت ب ه
عبارتی اگر وا وع /ع دخ وا وع مط ر با د مس لم با وا وع /ع دخ وا وع  qب ه مرات و
ب ه د ،م تم یت ر ان وا وع /ع دخ وا وع  pاا ت جم  )4 ،و  )5ب ه ترتی
مقابله واوع و عدخ واوع در ایت ااخت را شار میدهکد
 )4علی به غریبهها همه جور شمیی میشکد چه برسد به تو شه دواتش هستی
 )5علی به ی

موروه ه رنار میراا د چه برسد به تو شه دواتش هستی

ب ا ای ت تو یس و ب ا توج ه ب ه اا تدم ب ام ش ه ب ه ر مرتل بر ش او
ااخت وه برا د ب ه در مو ه  ) 3دا ب ر ع دخ در ا ر دا تت ت وهیت ب ه بک دگار
خ دا ان ا ور ضجت ی  )pب ود رو ت اا ت ش ه گ اارر دوخ یعک ی در ا ر دا تت
توهیت به ششاورن د اوخته و نضمتش ش ب ا د ،بیش ترر ف ی م ی ود و ع دخ
واوع رر بس یار م تم یت ر م ی مای د ب ه عب ارتی گرو ه در ه اهر ه د پ اررگفت ار
بی ار غیرمس تقی ع ذرخواهی ب ودر اا ت ب هش ارگی رر ای ت ا اخت ب ه ی ور،
مکی ای ب واوع توهیت ی ا ب ه عب ارتی ر ااتض ائی اولی ه و در تیج ه ی ان ب ه)
عذرخواهی را دوار خد ه و والش میشکد
مو هه ار  )6و  )7بر شه ایی ان دو ام ه را می ع ذرخواهی ب رار ی
مو وع هستکد شه ان ا ور دو ف رد ب ا می اار مس نولیت متف او ،ی ادر درا د ب ر
ایت ااای م یت وار ت أثیر عام ی شاربرد کاختی جای ار گویک در و می اار مس نولیت
او در را ی ایجاد در را در یور بی ار ع ذرخواهی ب هخ وبی مش اهدر م ود
1 . Conversationalization
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روای ت پش ت ای ت ع ذرخواهی ان ای ت ا رار اا ت در پ ی تونی ا گ وشه ار تلف ت
رشت مش اور ب یت رشتشکک دگار ان تم امی شش ورها در
هم رار اه دایی ی
دهی در ب انره ار الم ی نمس تا ی  2018و امتک اع ان اه دا ای ت گو یه ا ب ه
ورن یارار ایرا ی ب ه باا ه ت ری ه ا مقام ا ،ورن ی ای رار و همدک یت افی ار
عمومی ب ه د ،در مقاب ی ای ت تبع ی مو ا گرفتک د و ای ت برخ ورد را ضرشت ی
ان ای ت م اجرا
دا س تکد پ
رو الم ی
ایاا ی و غیرمتع ار و ب ر خ
ام هار ان ا ور مع اور م دیر ش ی شمیت ه ب یتالملل ی الم ی خط اف ب ه رئ ی
ای رار  )6و ام هار دی ر ان ا ور و رئ ی شمیت ه برگ اارر
شمیت ه الم ی
نمس تا ی  2018خط اف ب ه ارپرا ت ش اروار ای رار در ای ت
ب انره ار الم ی
مسابقا )7 ،اراا گردید
 2018ب ه
 )6پی رو ام ه پیوا ت ان شمیت ه برگ اارر ب انره ار پیو یا
مرات تأا عمی ع خ ود را در خص وی
مایک دگی ان شمیت ه ب یتالملل ی الم ی
اتف ا تأا ب ار مرب و ب ه تونی ا گو ی تلف ت می ار ورن یارار ایرا ی اب ران
میدارخ ش ام ب اراضتی و ر جش ی ش ه ای ت اتف ا ب رار ورن یارار و هین ت ما
در ای ت ارتب ا پیش کااد م ی م ایی
ایج اد ش ردر اا ت را در م ی م ای
جلس هار را ب ا ما و ورن یارار ما در اول یت فری ت ممی ت ترتی ده ی نی را
تمایی داری ضمای ت خ ود را ان ورن یارار ما ش ار ده ی و ای ت وااع ه را پش ت
ار گذاری خبر ر یت )1397/4/17
ای ت ام ه را می ان ا ور مع اور دبی ر ش ی شمیت ه ب یتالملل ی الم ی ارا ا
در اات گویکدر ب ا توج ه ب ه ا انوشارهار اجرای ی و وج ود ی شمیت ه برگ اارر
برار بانرها ق ش مس تقیمی در مش یی پ یشرم در دا ته اا ت ت أثیر ای ت ع دخ
مس نولیت مس تقی را م یت وار در یور بی ار ع ذرخواهی در ای ت ام ه ردی ابی
مود ویسکدر امه تأا عمی ع خ ود را بی ار ش ردر ایج اد را ی و تبع ا ،مکف ی
عم ی مجموع ه ت ت م دیریت خ ود را تص ریس م ودر و ی ت جب رار را ی واردر
را بیار دا ته اا ت و ب ه عب ارتی ا ه ر ااتض ایی ی ع ذرخواهی ا ر مو ی در
ای ت ام ه ب ه ور ر یارر وج ود دار د ب ا ای ت ض ا ان فع ی اجرای ی ع ذرخواهی
ااتفادر ش در اا ت و ای ت ام ر باع م ی ود ای ت مو ه ی ا ب ا ی ع ذرخواهی
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ا ر مو ی فای له دا ته با د در ع و ویس کدر ام ه در  )7رئ ی شمیت ه
ب انره ا اا ت ش ه مس نولیت مس تقی وااع ه ب ا او اا ت ان ای ت جا ت وع بی ار
مس أله و ع ذرخواهی فا ت ر و بس یار ادی ت ر ب ه ی ع ذرخواهی ا ر مو ی
اات
 )7ب دیتوا یله مرات ع ذرخواهی ی اداا ه خ ود را ان ر شمیت ه برگ اارر
ان باب ت ضادث ه تأا ب ار در خص وی تونی ا
ب انره ار الم ی  2018پی وریا
گو ی تلف ت ب یت ورن یارار جما ورر اا می ای رار اب ران م یدارخ ان ای ت باب ت
ایت و عیت شه به دلی ی ع دخ ارتب ا ی یس ف یم اب یت ت ی اجرای ی م ا ب ه وج ود
رم د بس یار متأا ف م ا در م یشک ی ش ه ای ت وااع ه ب رار ما و ورن یارار
ما دغدغ ه غیر رورر ایج اد م ود بک ابرایت ب ا اضت راخ پیش کااد م یشک ی ش ه
جلسهار با ورن یارار ما و مایک دگار شمیت ه ب یتالملل ی الم ی دا ته با ی
تا ورن یارار گو ی تلف ت ه ا را دریاف ت مایک د ب ا تش یر ان ضمای ت و همی ارر
ب ی ای ر ما و ب ا ررنور تجرب ه الم یی ی ف و الع ادر در ایکج ا و در پیو یا
خبر ر یت )1397/4/17
همارگو ه شه در عب ارا ،مش رص در دی در م ی ود ویس کدر ام ه ه ر پ ک
پ یش ا ا ت ی ا ر ااتض ائی لیی ا  )2015مرب و ب ه ش کش گفت ارر
عذرخواهی یراضتاب مورد توجه ا رار دادر اا ت و ما ت ر ایکی ه ب ه شم ی فع ی
اجرایی به بیار یریس عذرخواهی پرداخته اات
ع ور ب ر ای ت تو ی ا ،ش ه دا ب ر م دخلیت ا طو شاربرد کاا ی و روی داد
گفت ارر در ت لی ی ای ت دو مو ه ب ود بای د ت أثیر عام ی جامع ه کاختی رواب ت
ا در ،را در تف او ،وع ع ذرخواهی در ایکج ا ان ا ر دور دا ت رابط ه ویس کدر
م تت یعک ی
در متت  )6یعکی مع اور رئ ی شمیت ه ب یتالملل ی الم ی و مرا
ای رار رابط هار الس لهمراتب ی اا ت و ویس کدر جای ار
رئ ی شمیت ه الم ی
دارد و ع ذرخواهی ی ریس و ا ر مو ی در
اجرای ی بس یار ب امترر س بت ب ه مرا
ای ت باف ت دور ان ا تا ار ب ه ا ر م یرا د ای ت در ض الی اا ت ش ه فای له رئ ی
شمیت ه برگ اارر ب انره ا ب ه عک وار ویس کدر م تت در  )7س بت ب ه ارپرا ت
شاروار ورن ی ای رار ان ا ر جای ار و رواب ت ا در ،بس یار شمت ر ان م ورد  )6اا ت
برگ اارر بایک ه ب انره ا ا جادر
و ان ا ویی وهیف ه شمیت ه ب انره ار الم ی
 )1385و تس ایی ا ج اخ ام ور مرب و ب ه ورن یارار و وعی خ دمترا ا ی اا ت
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ب ه ی ور ،مفص ی و ر و ه

بدیای اات ش ه در وک یت رایطی ع ذرخواهی رره
شه ر رر رفت بیعی به ار میراد
فراتر ان ا طس جامع ه کاختی ت لی ی روای ی و داا تار پش ت ی ع ذرخواهی
خود قش مام ی در یور بی ار رر ب ه وی ژر در گفتم ار ایاا ی و عم ومی و البت ه
ت لیی رر دارد مو ه ج البی ان ای ت ام ر مرب و ب ه اتف اای اا ت ش ه در  20مارم ار
 1396افت اد و در رری واع م مش اور در یی ی ان بر ام هه ار ن در تلویای و ی ب ا
دیدر فردر ش ه ب ه دلی ی ع ا ه ب ه دی در در در تلویای ور م داخ خ ود را جل ور
دوربیتها در مراا رامی ا رار م یده د و ب ه را ار دوربیک ی مش اور اا ت ان ف رد
م یخواه د ش ه بی رور رود و ان عوام ی بر ام ه م یخواه د ش ه «ای ت را ا را بی رو ش
شکی د» پر ش ن در ای ت برخ ورد ب ا واش کشه ار تک در در فض ار مج انر و در
را ا هه ا و افی ار عم ومی هم رار م ی ود ق دهار مرتل و فش ارها ب رار
ع ذرخواهی ی وک دیت رون بع د ان م اجرا ب ه وی ژر در فض ار مج انر و را ا هار
ب ه اوش خ ود م یرا د ب رار مو ه وب ار خب رر د ی ار ااتص اد در  24ما ر در
مطلبی ان مااجرر تصریس شردر شه:
 )8ضام ه گرو ه دی ر در ام ا توا ا ان را ار ای ت اا ت ش ه رص اب و در
ضضور جما ان راار دوربیکی عذرخواهی شکد
ا عیاا ی ان مجموع ه واش کشه ا در فض ار مج انر و را ا هار را م یت وار در )9
مشاهدر مود
اهد ق دهار بس یار گس تردرار در فض ار
 )9پ یش ان رفت ار عجی را ار
تقریب با ه ی ی فی رر ب ود ش ه ب ه دف اع
مجانر سبت به ایت رفت ار ب ودی
ان ااار ب رداند و جا راار دوربیکی را یرد تابکا  25مار )1396
ان ضادث ه را ار
ان ای ت اتفاا ا ،اایت اب در رون  25ما ر یعک ی  5رون پ
پ
در ت وییتر خ ود ب ه ای ت ی ور ،ا عی در ع ذرخواهی دارد ب ه ق ی ان وب ار
ال ):
 )10ما فقت وا اردر معص وخ داری و هم ه ممی ت اا ت خط ا و ا تبار شکک د
ان خدا و جکاف راار مانر و ه ر ش دی رر ش ه ب ه ه ر دلیل ی ان ایش ار اراضتی
به د دارد عذرخواهی میشک .
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دات ش ا ه یت ه در م ورد ای ت ع ذرخواهی ااب ی ر اا ت ش ه رر را ان ی
ع ذرخواهی ا ر مو ی دور م یشک د او ایکی ه ان جا ت شاربرد کاختی ر و ه ش ه
لیی ا  )2015مط ر م یشک د نم ار و می ار ش کش ق ش مام ی در پ ذیرش رر
ب ه عک وار ی ع ذرخواهی دارد ان ا ر نم ا ی ای ت اها ار ار  5رون بع د ان وا وع
خط ا و رره ت تفش ار افی ار عم ومی ی ور ،پذیرفت ه اا ت ان ا ر می ا ی ه
ایت مطل در ت ویتر ب ا مرا ب ار خ ای مکتش ر در اا ت در ض الی ش ه م اجرار
مکج ر ب ه رنردگ ی افی ار عم ومی در ی را ا ه جمع ی و ب ا مرا ب ار گس تردر
اتفا افت ادر اا ت یت ه دوخ ایکی ه بر ش او ای ت پی اخ یعک ی « م ا فق ت وا اردر
معصوخ داری و هم ه ممی ت اا ت خط ا و ا تبار شکک د» ب ر اا ای ر د ه در بر ش
 3گفتی شکش توجیه ش ردر اا ت ت ا ع ذرخواهی ش ردر ا وخ ایکی ه در پ اررگف ت
دوخ ایت م تت یعک ی «ا ن خ دا و جک اف را ار م انر و ه ر ش دی رر ش ه ب ه ه ر
ش ردر
دلیلی ان ایش ار اراضتی ب ه د دارد ع ذرخواهی م یش ک » ان ترفک د شمر
ب ه خ دا و ه رش دی ر در
 )2009ان ری ع تعم ی مرا
شم
مرا
شک ار را ار دوربیک ی اا تفادر در اا ت ای ت رو د در م تت گفت ارر را ار در
گفت و ب ا خبرگ اارر یداوا یما در  25مارم ار ش ه در مو ه نی ر رم در اا ت ی ا
مشاود اات:
)11مت ه راج ا ب ه ای ت ش ار ش ه س بت ب ه هم ه شاره ایی ش ه بای د و ان م ت
ان ایش ور و هم ه شس ا ی ش ه در عمر ور ب ه
ارندر ان خدا ع ذرخواهی م یش ک
هر دلیلی یه وات غفلت ی ا اور ب ودر ان م ت عمل ی ی ا شلم هار ا رندر ش ه بای د
ان همه عذرخواهی میشک

 .5نتیجه
در ایت مقال ه تع دادر ان ع ذرخواهیه ار را می در را ا هه ار ای رار ان مکا رر
ت لی یش م ی و البت ه ب ا رویی ردر بیک اضونرار م ورد مطالع ه ا رار گرفتک د جم ا-
بک در ت ای ش ار م یده د ش ه :اومب در در و ت لی ی ع ذرخواهی در گفتم ار
عم ومی و ایاا ی ی ر در ا ر گ رفتت ا طس معکا کاختی و ی ا شاربرد کاختی
می توا د اب اار شاررم در تلق ی گ ردد دی در د ش ه در ت لی ی ه ر ی ان واهد
مجموع هار ان عکای ر ان ا طو مرتل و ض ونره ار نب ار -کاا ی خ رد ت ا ش ر
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بای د م د ار ا رار گیر د دوخ ایکی ه یافت هه ار ای ت بررا ی تأیی در ب ر مطالع اتی
ما ک د جفری ا  )2007و م ورفی  )2019 2015ش ه تأشی د دار د ع ذرخواهی را
در ایکج ا در گفتم ار عم ومی و ایاا ی)باید مقول هار ا ر مو ی در ا ر گرف ت
ایت ار به معک ی ا افه م ودر ا ط ی کاختی ب ه ا طو هگا هار اا ت ش ه
لیی ا  )2015در رویی رد بیک اضونرار خ ود ب ه ت لی ی ش خ ع ذرخواهی مط ر
مودر اات ب ا توج ه ب ه ا واع بان م اییه ار ی ور ،گرفت ه م یت وار پیوا تارر را
در ار دا ت ش ه ی ا ور رر ع ذرخواهی و ا ور دی ر ع دخ -ع ذرخواهی ا رار
ایکی ه در اا می راا خ  )2004و ه در ریعتی و ومک ی
داد یت ه جال
 )2010ا ارر در اا ت ش ه در نب ار فارا ی در ای ای ب ا نب ا ی ما ک د ا لیس ی
بیشتر ان بی ار ی ریس ع ذرخواهی اا تفادر م ی ود ای ت در ض الی اا ت ش ه در 32
م تت مرب و ب ه ع ذرخواهی در ای ت مطالع ه تمای ی شمت رر ب ه ع ذرخواهی ی ریس
ا ر مو ی وج ود دارد دلی ی ای ت ام ر را م یت وار ب ه ماهی ت گفتم ار ایاا ی و
مطبوع اتی و تبع ا ،مکف ی ع ذرخواهی ی ریس ب رار گویک در ر و ه ش ه شم
 )2009بیار دا ته اات دا ست
پینوشتها
 )1383و بسیارر دی ر ت ت اخ « رایت ااتضائی»

 1معاد رای تر برار ایت ایط هما ی اات شه یو
) (felicity conditionsبه شار بردرا د
 2به تعبیر مرفی  )15 :2014عذرخواهی ایاای رر وع عذرخواهی اات شه ی شکش ر ایاای در ا اار
عمومی و مقابی راا ه ا جاخ میدهد.
 3لییا در عکوار و مقدمه مقاله خود ان رور ،اهی بیکا ر تهار ارت گفته اما ر ده در عمی در ت لیی
شکش عذرخواهی مطر ااخته اات وعی ار بیکاضونرار را تداعی میشکد ان ایت رو در ایکجا ان ایط
بیکاضونرار ااتفادر در اات.
 4وودن  )87-79 :1396معتقد اات شه اغل بان مودهار گفتمار ایاای بر امهریار در هستکد و ضتی
اهاارا ،فیالبداهه و خودجوش شکش رار ایاای ان ابی مرور و بانگویی درا د بر ایت ااای اخودرگار و اتفاای
در ار گرفتت همه اانوشارهار به شار گرفته در در ایت عذرخواهی ان اور ونیر دور ان رهت به ار میراد.
 5مکاور ان ااخت جفت دگی مادیت یور -،معکا اات ر و ه شه در داتورهار ااختی construction
 )grammarsمطر می ود

منابع
ا جادر ا ید ص را
جماورر اا می ایرار

 )1385ر کایی ب ا جک بش الم ی

تا رار شمیت ه مل ی الم ی
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 راهکم ایی ش اربردر ب رار ت لی ی گفتم ار ترجم ۀ براع ی:) توی ی گفتم ار1396 وودن یی
مدری م مدباار و رعی مری تارار شر ویسه پارای
) شاربرد کاا ی نب ار ترجم ۀ عم ونادر ما دیرجی م م د و ت وا ر مک ووار1383 یو ج ورش
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The aim of this study is to carefully examine the morpheme "GAH" in order to
enumerate the concepts contained in and to discover the mechanism of
conversion between these concepts from the perspective of Cognitive Semantics
in the context of Talmy’s Semantic Conflict and Resolution hypothesis. To
achieve this, we extracted all the entries of this morpheme from the Two
Volume Persian Dictionary of Sadri Afshar et al. (2009). We examined each of
them in an analytical-research way from a qualitative perspective presented in
the introduced theoretical framework. After the autopsy of the nature of the open
and closed classes and creating a correspondence between their concepts and
types of uses of the morpheme "GAH" and proving that this morpheme does not
follow a fixed pattern in belonging to the open or closed class, followed by
dissection of the Semantic Conflict and Resolution hypothesis under the
presentation of a series of Cognitive processes under the headings of shifts,
blends, juxtaposition, juggling and blocking and their exact subsets, we put the
body of research in the benchmark of these criteria to determine with which
morphemes, via which processes and by which functions, the morpheme of
“GAH” is combined, and the final output belongs to which Cognitive process
and what conceptual domain it includes. The concept of "basicness" was
recognized as TIME and the cognitive process through which this concept
converts to "SPACE", as a new achievement in this research was established as
“Replacement of whole the basicness concept of a spectrum (open/closed) class
by a component of open-class side features.” Also, the cause of this gradation in
the nature of "GAH" was identified through another Cognitive process called
Reification. In addition, according to what we obtained in the data analysis, the
outputs of "GAH"’s compounds were not out of 4 modes: location of the
process, location of the effect of the process, location of an object/mass, and
location of the effect/direction/extension of an object. A commixture of the
modes also appeared.
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1. Introduction
In modern Persian, whether we consider "GAH" as a free morpheme or an affix, is
not what the authors are looking for in this article. Some consider it a suffix, while
in words such as "GAHNAMEH", “GAH” does not follow "NAMEH". Some
consider "GAH" to be an affix, while in the clause "GAH-e RAFTAN SHOD", it
does not represent an affix. Therefore, in this article, we seek to discover that in the
process of word formation, at the level of pars of speech, the morpheme "GAH" is
combined with which morphemes, via which processes and with what functions, and
its final product, from the point of view of cognitive semantics, is the output of what
cognitive process and includes what conceptual domains.
On the other hand, we will also examine this point that when "GAH" is used
alone, it is influenced by what factors and what meanings are derived from it. Of
course, in this article we will not seek to present a Semantic Network of this
morpheme and we will not determine its Radial Category, but we will use a minimal
perspective in the framework of Cognitive Semantics that is phenomenologically
consistent in perception, production and training.
2. Literature Review
Research on Persian's affixes, like other grammatical issues, reveals the controversy
between traditionalists and neo-modernists. If we consider the previous periods as
the period of domination of prescriptive ideas, today is the period of domination of
theory-based researches that try to analyze data and explain a special approach in the
framework of specific theories. Therefore, the study of the morpheme "GAH" that
this article intends to analyze, is no exception to this rule. "GAH", like other
morphological and syntactic issues, has been proposed from different points of view,
which, according to the authors, are in the chronological order of lexicographers’
views, traditional grammarians’ views and linguistic theorists’ views. To this end,
we first examined the main dictionaries entries of this morpheme and then we went
through the prescriptive of traditional grammarians’ works and finally introduced
some theory-based newer approaches.
3. Methodology
In this research, first we extracted all the words containing "GAH" from the twovolume Persian dictionary of Sadri Afshar et al. (2009) and then we classified them
based on the theoretical framework of the research. Therefore, our research is a kind
of analytical-research and is presented in a qualitative format. The total of our data
collected is 112 constructs, each of which has been carefully analyzed.
4. Result
The results showed that the concept of "basicness" was recognized as TIME and the
cognitive process through which this concept converts to "SPACE", as a new
achievement in this research was established as “Replacement of whole the
basicness concept of a spectrum (open/closed) class by a component of an openclass side features.” Also, the cause of this gradation in the nature of "GAH" was
identified through another Cognitive process called Reification. In addition,
according to what we obtained in the data analysis, the outputs of "GAH"’s
compounds were not out of 4 modes: location of the process, location of the effect of
the process, location of an object/mass, and location of the effect/direction/extension
of an object. A commixture of the modes also appeared.
5. Discussion
Since, according to the considerations of the theoretical framework, the concept of
basicness in "GAH" is TIME, logic dictates that it must lose this conceptual property
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in combinations whose final output is PLACE, in order for the output to become a
"PLACE". Also, since the accompanying morpheme does not pay any ransom to our
"GAH" and does not take on the color and smell of TIME, inevitably under one of
the processes proposed in the theoretical framework, "GAH" must give in to this
fundamental internal conceptual transformation before offering the final product.
6- Conclusion
"GAH", when participates in derivation, in most cases, produces the concept of
PLACE. But in most combinations it has the meaning of "TIME". The concept of
basicness in "GAH" from the perspective of independence in usage is TIME. Also,
"GAH", due to its oscillating behavior, is placed in the continuum between the open
and closed class morphemes constraint."GAH" in assimilation with the process that
is reified, in order to coordinate with its side feature, i.e. locality, takes the meaning
of PLACE and the output of this coincidence is also of the kind of place. The
cognitive process involved in this transformation is a SHIFT of the following type,
which was added to the Talmy’s semantic hypothesis as a new cognitive process in
this research: “Replacement of whole the basicness concept of a spectrum
(open/closed) class by a component of an open-class side features.”
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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی دقیق تکواژ «گاه» به منظور برشمردن مفاهیم اصلی موجود در آن و کشف
سازوکار تبدیل این مفاهیم از دیدگاه معناشناسی شناختی و در چهارچوب فرضیۀ ستیز و سازش معنایی
تالمی است .برای این منظور تمامی کاربستهای این تکواژ در فارسی معاصر را از مداخل مربوطه در فرهنگ
فارسی دو جلدی صدری افشار و همکاران ( )7811استخراج نموده و به بررسی و تحلیل تکتک آنها به
روشی تحلیلی -پژوهشی و از منظر کیفیِ مطرحشده در چهارچوب نظری معرفیشده پرداختیم .بدین صورت
که پس از ماهیتشناسی طبقات باز و بسته و ایجاد تناظر بین مفاهیم آنها و انواع کاربستهای تکواژ «گاه»
و اثبات تبعیت نکردن این تکواژ از یک الگوی ثابت در تعلق به طبقۀ باز یا بسته و به دنبال آن ،بازنمودن
فرضیۀ ستیز و سازش معنایی ذیل ارائۀ یک سری فرایندهای شناختی تحت عناوین دگردیسی ،امتزاج،
مجاورت تقابلی ،دستگردانی و انسداد و زیرمجموعههای دقیق آنها ،پیکرۀ پژوهش را در بوتۀ محک این
معیارها گذاردیم تا مشخص شود تکواژ «گاه» با چه تکواژهایی ،طی چه فرایندهایی و با چه کارکردی ترکیب
می شود و محصول نهایی آن اوالً خروجی کدام فرایند شناختی است و دوماً چه حوزۀ مفهومی را شامل
میشود .با توجه به نتایج بهدستآمده مفهوم پایگی در «گاه» ،زمان تشخیص داده شد و فرایند شناختی که
از طریق آن این مفهوم به مفهوم «مکان» تبدیل میگردد بهعنوان دستاوردی جدید در این حوزه ذیل عنوان
«جایگزینی یک مؤلفه از ویژگیهای عرضی یک طبقۀ باز با کل مفهوم پایگی یک طبقۀ پیوستاری (باز/
بسته)» به دست داده شد .همچنین علت این تشکیک در ماهیت «گاه» نیز فرایند شناختی دیگری تحت
عنوان «شیءانگاری» شناسایی گردید .بعالوه مطابق آنچه در بررسی دادهها به دست آوردیم خروجی
ترکیبات «گاه» از  4حالت مکان اجرای فرایند ،مکان اثر اجرای فرایند ،مکان قرار گرفتن یک شیء
(چیز)/جِرم و مکان قرار گرفتن اثر/جهت/امتداد یک شیء خارج نبود که البته در مواردی نیز تلفیقی ظاهر
شده بودند.

واژههای کلیدی :گاه در فارسی ،زبانشناسی شناختی ،معناشناسی شناختی ،ستیز و سازش
معنایی ،زمان و مکان.

 .0مقدمه
اینکه در فارسی امروز «گاه» را تکواژی آزاد بدانیم و یا وند ،مطلبی نیست که
نگارندگان در این مقاله به دنبال آن باشند .برخی آن را پسوند میدانند در حالیکه در
واژههایی چون «گاهنامه» از پسِ «نامه» نمیآید .بعضی «گاه» را وند میدانند ،در
 .7رایانامۀ نویسنده مسئول مقاله:

hamedakbarpour81@gmail.com
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حالیکه در بند «گاهِ رفتن شد» ،وند نمینماید؛ بنابراین ،ما ،در این مقاله به دنبال
کشف این نکته هستیم که در فرایند واژهسازی ،در سطح اجزاء کالم ،تکواژ «گاه» با چه
تکواژهایی ،با چه فرایندهایی و با چه کارکردی ترکیب میشود و محصول نهایی آن از
دیدگاه معناشناسی شناختی ،اوالً خروجی کدام فرایند شناختی است و دوماً چه
حوزهای را شامل می شود .از طرفی دیگر ،این نکته را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد
که آنگاه که «گاه» به تنهایی به کار میرود ،تحت تأثیر چه عواملی ،چه معانیای از آن
صادر میگردد .مسلماً ،در این مقاله به دنبال ارائۀ یک شبکۀ معنایی از این تکواژ
نخواهیم بود و مقولۀ شعاعی آن را نیز تعیین نخواهیم کرد ،بلکه از یک دیدگاه کمینه
در چهارچوب معناشناسی شناختی بهره خواهیم برد که در درک ،تولید و آموزش ،وفاق
پدیدارشناختی داشته و اطناب در تبیین نداشته باشد.
 .2پیشینۀ پژوهش
پژوهشهای انجامشده دربارۀ وندهای زبان فارسی همچون دیگر مباحث دستوری بیانگر
جدال سنتگرایان و نوپردازان است .اگر دورههای پیشین را دورۀ تسلط انگارههای
تجویزی بدانیم ،روزگار حاضر دورۀ تسلط پژوهشهای نظریه محور است که تالش
میکنند در چهارچوب نظریهای خاص به تحلیل دادهها و تبیین رویکردی ویژه بپردازند؛
بنابراین ،بررسی تکواژ «گاه» که این نوشته در نظر دارد به تحلیل آن بپردازد نیز از این
قاعده مستثنی نیست .دربارۀ «گاه» همچون دیگر موضوعات صرفی و نحوی دیدگاههای
مختلفی مطرح شده است که بر اساس تتبع نگارندگان به ترتیب سیر تاریخی عبارتاند
از دیدگاه فرهنگنویسان ،دیدگاه دستورنویسان سنتی و نگرشهای نظریه محور
زبانشناختی .به همین منظور ابتدا رویکرد فرهنگنگاران را در مواجهه با این تکواژ و
چگونگی ثبت و ضبط آن مورد بررسی قرار میدهیم و سپس به سراغ دستورنویسان
سنتی خواهیم رفت و در نهایت نگرشهای تازهتر را مطرح خواهیم نمود.
 .0 ،2فرهنگنگاران

بیتردید ثبت و ضبط واژگان در یک فرهنگ لغت ،کاری دقیق و نیازمند دیدگاهی
علمی دربارۀ شناخت ساختار مقوالت واژگانی و ساختواژی است .بهویژه شناسایی
صورت پایۀ واژه و صورت واژه و تفکیک و تمییز آنها بسیار مهم است؛ چراکه امروزه در
بیشتر پژوهشها ،از مدخلها بهعنوان پیکره و دادۀ تحقیق میتوان استفاده نمود و لذا
دقت فرهنگنگار میتواند در نتیجۀ تحقیق تأثیرگذار باشد .در مورد پژوهش حاضر و
اتفاقاً در مدخلگذاری صورت تکواژ «گاه» ،غالب فرهنگنگاران دربارۀ آن قائل به
همآوایی هستند؛ چراکه برای آن چهار مدخل ثبت نمودهاند .بهعنوان مثال دهخدا
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( ،)7812معین ( ،)7817عمید ( )7819و انوری ( )7817برای «گاه» مدخلهای
جداگانه ای ثبت کرده و لذا ما با چهار تکواژ متفاوت مواجه هستیم« .گاه» به مفهوم
«زمان» و «مکان» بهعنوان دو واژۀ مستقل (تکواژ آزاد) و «گاه» به مفهوم «وند» زمان و
مکان که شواهدی هم برای هر کدام ذکر شده است.
 .2 ،2دستورنویسان

دستورنویسان ،بدون مالحظۀ کاربردی و مستقل واژههایی که فرهنگنگاران در
دستهبندی لحاظ کرده بودند ،به تکواژ «گاه» صرفاً بهعنوان یک «وند» پرداختهاند؛
چنانکه قریب ( ،)7811معین ( ،)7817همایونفرخ ( ،)7881مشکور ( ،)7840ذوالنور
( ،)7848خیامپور ( ،)7841فرشیدورد ( ،)7814شریعت ( ،)7810صادقی (،)7817
شفایی ( )7838و انوری ( )7831یا دقیقاً به آن نپرداختهاند یا اگر هم مباحث صرفی را
مطرح نمودهاند ،به همان تقسیمبندی مفهومی سنتی ذیل پسوند زمان و مکان اکتفا
کردهاند .حتی ناتل خانلری ( )7811هم که با رویکردی زبانشناختی به تحلیل مباحث
دستوری روی آورده بود ،همین تقسیمبندی را مبنای تحلیل خود قرار داده است .عالوه
بر دستورنویسان سنتی ،عدهای از زبانشناسان هم تحلیلهای ویژهای را در مورد ساخت
صرفی زبان فارسی انجام داده و نگاه جدیدتری را در تقسیمبندی خود به نمایش
گذاشتهاند .صادقی ( )7817بر این باور است که «گاه» پسوندی مکانی است و هیچ
اشارهای به مفهوم زمانی آن نمیکند .بهعالوه ،بر این متذکر میشود که در فارسی بعد
از اسالم ،این «وند» هیچگاه مستقالً در مفهوم مکان به کار نرفته است .این در حالیست
که احمد بن محمد بن زید طوسی ( )81 :7813این تکواژ را بهعنوان واژهای مستقل
(تکواژی آزاد) به مفهوم مکان نیز به کار برده است:
 «در بدایت بند و چاه بود و در نهایت تخت و گاه بود»کشانی ( )7817نیز «گاه» را هم بهعنوان پسوند مکان و هم ،زمان در نظر میگیرد
که در مورد مفهوم اخیر بر این باور است که این پسوند قادر است در بعضی موارد خاص
نقش واژۀ مستقلی را بازی کند؛ بنابراین از نظر او ،این وند در مفهوم زمانی خود
میتواند واژهای مستقل محسوب شود و حتی اگر پسوند هم باشد تغییری در کل
ساختار موضوعی واژه ایجاد نمیکند .کلباسی ( )7817هم در دستهبندی خود از این
وند همین دیدگاه را مطرح مینماید .او نیز عقیده دارد که «گاه» در مفهوم زمان و در
کلماتی همچون صبحگاه ،سحرگاه ،شبانگاه ،دیرگاه و غیره وند محسوب نمیشود چراکه
این عنصر امروزه به صورت تکواژی آزاد استفاده میشود و ترکیبات گاهی ،هرگاه،
گاهگاهی و غیره از آن ساخته شدهاند.
 .9 ،2نگرشهای تازه
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با توجه به اختالف نظرهای مطرح شده طی چند سال اخیر و از منظر نظریههای مسلط
دو دهۀ اخیر ،تحلیلهای دقیقتری دربارۀ پژوهشهای زبانی بهطور عام و بررسیهای
صرفی بهطور خاص صورت گرفته است که این نوشته نیز تالش میکند در همین راستا
با توجه به چهارچوب نظری نوآورانهای به تحلیل ساختار موضوعی واژههای مشتق و
مرکب از «گاه» و بهویژه تعامل ریشه و وند در آنها ،بپردازد .امروزه معناشناسی
شناختی در بسیاری از پژوهشهای زبانی ،تحلیلهای قابل تأملی را ارائه نموده است.
بررسی شبکۀ معنایی پسوند مکانساز «گاه» با رویکرد شناختی مرتبطترین پژوهشی
است که در پیشینۀ این مقاله میگنجد .رضایی و رفیعی ( )7891تالش نمودهاند تا در
این پژوهش با در نظر گرفتن معنای سرنمونی «محل انجام عمل» برای «گاه» ،در
بافت های متفاوت و متأثر از بخش اسمی پایه اثبات نمایند که مفاهیم مطرح شده در
واژۀ پایه باعث برجستهسازی مفاهیم مختلف از «گاهِ سرنمون» شده و در نهایت منجر
گردیده بهگونهای چندمعنایی که معنای زمان هم زیرشمول سیطرۀ معنایی مکان در
این تکواژ است.
 .9چهارچوب نظری
7
برای ارائۀ تبیین در این مقاله ،چهارچوب نظری معناشناسی شناختی از نظرگاه تالمی
مورد استفاده قرار گرفته است .البته واضح است که بخش و یا سرفصلی از آنچه تالمی
آن را تقابل ساختاری و محتوایی نامیده است ( )07 :7 /0222و نیز آنچه ستیز و سازش
معنایی به آن اطالق شده است ( )808 :0 /0222مبنای تحلیل واقع شدهاند.
 .0 ،9طبقات باز و بسته

تالمی معتقد است در ساختار زبان ،دو زیرسامانه در تقابل تکمیلی با یکدیگر تعامل
دارند .این دو زیرسامانه تحت عناوین طبقۀ باز و یا واژگان و طبقۀ بسته و یا دستور به
ترتیب محتوای مفهومی و ساختار مفهومی را رمزگذاری مینمایند .الزم به توضیح است
که منظور از ساختار در اینجا الگوها و فرایندهای شناختی است ( .)0 :7 /0222به این
ترتیب طبقۀ بسته ،سازماندهی صحنه و طبقۀ باز خود صحنه را روایت میکند؛ بنابراین
عناصر طبقۀ بسته در یک صحنه میبایست متعددتر ،سادهتر ،دارای عمق محتوایی
کمتر و عمق ساختاری بیشتر باشند .در مقابل عناصر طبقۀ باز کم تعداد بوده و از عمق
و پیچیدگی محتوایی بیشتری برخوردارند (همان.)80-81 :
بهعنوان نمونه جملۀ زیر را از این جهت در جدول  7تجزیه مینماییم - :نانوایی
(یک نانوای نامعین و نامشخص) نان را پخت.
1 .Talmy
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طبقۀ باز
نانوا :شخصی که در مغازهای خاص که دارای تنور است،
از صبح زود خمیر را آماده کرده و نان را درون تنور به
روش خاصی برای مصرف روزانه میپزد و میفروشد.
نان :یک ماده غذایی که برای مصرف روزانه به تنهایی یا
با مواد غذایی دیگر مورد استفاده قرار میگیرد و از
گندم و جو و دیگر غالت تهیه میشود.
پختن :آمادهسازی یک ماده غذایی با حرارت ،برای
مناسبسازی آن جهت استفادۀ خوراکی.

طبقۀ بسته
وا :پسوند اتصاف
ت :از مؤلفههای بن ماضی
ی :عالمت نکره
را :نقشنمای مفعول
مقولۀ فعل برای پختن :فرایند
مقولۀ اسم برای نان :چیز
روابط دستوری :فاعل و مفعول (نانوا و نان)
نمود :ساده
وجه :اخباری
جهت فعل :معلوم
ترتیب واژگانsov :
آهنگ :افتان

جدول شمارۀ  -7تجزیۀ عناصر طبقات باز و بسته

همانطور که در جدول شمارۀ  7مشاهده میشود ،چنانچه عناصر طبقۀ باز را تغییر
دهیم ،کل صحنه تغییر میکند؛ بهعنوان مثال :مکانیکی ماشین را تعمیر کرد؛ اما اگر
عناصر طبقۀ بسته را تغییر دهیم ،موضوع صحنه تغییر نمیکند :نانوایی نان را پخته
است .به همین وِزان ،اگر «گاه» را از اعضای طبقۀ بسته بدانیم نباید با تغییر دادن،
افزودن و یا کاستن آن از یک زنجیرۀ زبانی ،معنا تغییر کند؛ اما به مثالهای زیر توجه
کنید:
الف :جای شما اینجا نیست /.جایگاه شما اینجا نیست »»» .تغییر معنا
ب :سحر آمدم /.سحرگاه آمدم »»» .عدم تغییر معنا
چنانچه در مثالها مشاهده میشود ،رفتار «گاه» از الگوی ثابتی پیروی نمیکند؛
بهنحوی که در مورد (الف) افزودن «گاه» مانند اعضای طبقۀ باز موجب ایجاد تغییر
بنیادین میشود ،اما در مورد (ب) افزودن «گاه» مانند اعضای طبقۀ بسته تغییری را به
وجود نمیآورد .ای ن بخش از چهارچوب نظری ،ما را به بخش دیگری از چهارچوب در
ساحت معناشناسی شناختی رهنمون میسازد.
 .2 ،9ستیز و سازش معنایی

نظریۀ شناختی ستیز و سازش معنایی تالمی که طرح اولیۀ آن در سال 7911
ارائهشده ،بهصورت خالصه ،به ستیز ویژگیهای معنایی واژهها در سطح گفتمان ،جمله و
گروه و در نهایت سازش یکی به نفع دیگری میپردازد .در این پژوهش ،ما سعی بر آن
داریم تا از این رویکرد برای تحلیل واژههای اشتقاقی و مرکب مورد نظر این مقاله
استفاده کنیم .اگر زمان ،یک مفهوم تخصیصیافته در دستور باشد و مکان نیز همین
ویژگی را داشته باشد ،در این صورت «گاه» یک عنصر دستوری است که ویژگیهای
معنایی آن در ستیز ،به محتوای نهایی فائق آمده و در آن رسوخ کرده است؛ اما
همانطور که در  .7 ،8دیدیم موضوع به همین سادگی نیست.
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البته قرار نیست که همواره ستیز و سازشی در کار باشد ،به این معنا که برخی از عناصر
از ابتدا با هم سرِ سازش دارند و آنجا که ستیز به وجود میآید یک سری فرایندهای
شناختی برای سازش در ذهن مخاطب فعال میشوند تا معنای مدنظر احراز گردد .این
عناصر ممکن است هر دو و یا یکی از آنها متعلق به طبقۀ باز یا بسته بوده و یا در
تناظر با یک جمله قرار گیرند .اگرچه تالمی معتقد است فرایند شناختی سازش معنایی
منحصر به آنچه آورده ،نیست اما به پنج دسته از این فرایندها اشاره میکند .این
فرایندها عبارت اند از :دگردیسی ،امتزاج ،مجاورت تقابلی ،دستگَردانی و انسداد (تالمی،
:)808-883 :0 /0222
 .0 ،2 ،9دگردیسی

هنگامیکه ویژگی های معنایی دو صورت با هم در ستیز باشند ،ویژگیهای معنایی یکی
از صورتها به نفع و در جهت دیگری دچار دگردیسی میشود .این دگردیسی سازشی
ممکن است از طرف طبقۀ بسته به نفع طبقۀ باز و یا بالعکس باشد .برخی از انواع آن
عبارتاند از:
 .0 ،0 ،2 ،9اتساع یک مؤلفه از طرحوارۀ یک طبقۀ بسته

تالمی برای شرح این نوع از دگردیسی طبقۀ بسته ،تکواژ  acrossرا مثال میزند .این
عنصر برای آنکه معنای پایه اش تحقق یابد ،باید طول مسیرِ مسیرپیمایش کوچکتر-
مساوی طول محور عمود بر این مسیر در مرزنما باشد؛ بنابراین اگر مسیری فاقد عرض
قابل عبور (معتنی به) باشد ،یعنی مثالً تمام آن طول باشد ،دیگر از این عضو طبقۀ بسته
) (acrossبرای آن استفاده نمیشود .حال اگر این رابطه بینابین تعریف شود؛ یعنی
طرحوارۀ مرزنما مربع و یا مستطیل شود (جای طول و عرض عوض شود) ،برای اینکه
گزاره به لحاظ معنایی درست باشد across ،مجبور است مؤلفۀ معنایی فوقالذکر را
I walked across the river.
توسعه دهد:
اتساع نسبی مؤلفۀ فوقالذکر I walked across the square field.
اتساع کامل مؤلفۀ فوقالذکر *I walked across the pier.

 .2 ،0 ،2 ،9الغاء یک مؤلفه از طرحوارۀ یک طبقه بسته

اگر باز هم به همان مثال قبلی تالمی برای  acrossنگاهی بیندازیم درمییابیم که یکی
از مؤلفه های پایه برای آن ،قطع دو انتهای مسیر (مرزنما) توسط مسیرپیما است .تالمی
در مثال زیر
The tumbleweed rolled across the prairie for an hour.
چنین استدالل میکند که در ستیز بین  acrossو ( prairieمرغزار) across ،این مؤلفه

را از دست میدهد (سازش میکند) تا مخاطب بتواند معنا را بهطور یکدست و بدون
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سکته دریافت نماید چراکه در محل استقرار مسیرپیما و از منظر آن ،نهایتان مرغزار به
لحاظ شناختی ناهویداست.
 .9 ،0 ،2 ،9جایگزینی یک مؤلفه از مختصات یک طبقۀ باز

در این نوع از دگردیسی ،صورت طبقه باز ویژگیهای ساختار معنایی خود را با یکی از
ویژگیهای صورت طبقه بسته جایگزین میسازد تا از این رهگذر هر دو صورت به
سازش معنایی برسند .برای این فرایند شناختی دو گونه تمییز داده شده است:
 .0 ،9 ،0 ،2 ،9میزان امتداد و الگوی توزیع

صورتهای طبقۀ باز و طبقۀ بسته نسبت به دو مؤلفۀ مفهومی «میزان امتداد» و «الگوی
توزیع» میتوانند حساس باشند .بهعنوان مثال میزان امتداد در «حوزۀ زمان» در قالب
یک رویداد می تواند محدود به نقطه یا مبسوط به خط باشد .همچنین الگوی توزیع یک
رویداد میتواند بهعنوان نمونه یک «رفت» و یا یک «رفتوبرگشت» را تداعی نماید.
تالمی فعل ( hitزدن) را مثال میزند و آن را از این جهت ،عملی متزمّنِ در لحظه
(نقطهای) و رفتوبرگشتی میداند:
(a) She hit the gong with the mallet at exactly 3:00.
(b) And now she is hitting the gong with the mallet.

همانطور که مالحظه میشود در مثال ( )aویژگیهای صورتهای طبقۀ بستۀ  atبا
طبقۀ باز  hitهمخوانی دارد .درحالیکه در مثال ( )bویژگیهای صورتهای طبقات بستۀ
 beو  ingدر ستیز با ویژگیهای  hitاست؛ بنابراین در اینجا طبقۀ باز  hitمجبور است
خود را با طبقۀ بسته سازش دهد .به عبارت دقیقتر در اینجا فعل  hitامتداد نقطهای
خود را با امتداد خطی و الگوی رفتوبرگشتی خود را با الگوی رفت جایگزین مینماید.
 .2 ،9 ،0 ،2 ،9ویژگیهای متداعی

هنگامیکه ویژگیهای متداعی دو عنصر با هم در ستیز قرار میگیرند ،مثل خمشدنِ
یک دستمال در تقابل با خمشدنِ یک میله ،به این علت که «خمشدن» معموالً به لحاظ
شناختی برای چیزهای سفت ،سخت و در عین حال منعطفی چون فلزات که قوس
برمی دارند قابلیت تداعی دارد و نه چیزهای نرمی چون پارچه ،در این حالت یک سازش
مفهومی شکل میگیرد و با دگردیسی ویژگیهای متداعی؛ یعنی نوعی جایگزینی
چندگانۀ حالت سفتی و قوسبرداری برای دستمال جهت همخوانی با ویژگیهای
متداعی فعل «خمشدن» ،مواجه هستیم .این مختصات جدید ،سببی است چراکه هم از
نهاد و هم از فعلِ گزاره ،هنگامیکه در کنار هم قرار میگیرند ،نشأت میگیرد.

 .2 ،2 ،9امتزاج
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در این فرایند شناختی ،ذهن دو ویژگی ناهمخوان را با یک سازش معنایی از طریق
تغییر یکی از این دو ،همخوان جلوه میدهد ،به نحوی که مولود دورگۀ آن ،پس از
سازش ،ویژگیهای هر دو را به طرز منطقی جدیدی بازنمایی معنایی میکند .برای
امتزاج در این معنا دو نوع متصور است:
 .0 ،2 ،2 ،9روگذاری

اگر به جملۀ زیر دقت نماییم می بینیم هیچ شباهت شناختی بین فرهاد و یک گوی
وجود ندارد ،بهویژه اگر فرهاد فرد الغری باشد:
«فرهاد دیشب در مهمانی مدام از این طرف به آن طرف غِل میخورد».

در اینجا بین دو دسته از ویژگیها ،یک ستیز بهظاهر سازش نیافتنی وجود دارد.
برای رسیدن به سازش نوعی فرایند شناختی ذیل عنوان امتزاج رخ میدهد که حرکت
گوی بر یک سطح صاف را با حرکت فرهاد بهعنوان مرجع اصلی گزاره در هم میآمیزد.
به سخن دیگر ،ما با یک گزارۀ اصلی مواجه هستیم که صبغهای خاص دارد و خود ما
صبغۀ جدیدی را به آن تحمیل میکنیم و یا به عبارتی به خورد آن میدهیم یا
روگذاری میکنیم .درست مثل اینکه ما عکس یک چهره با چشمانی خندان را با
گذاشتن یک لفاف شفاف روی آنکه درست در مختصات چشمان مربوط به تصویر
چشمانی گریان داشته باشد ،گریان درک کنیم .از این نگاه استعاره نیز میتواند نوعی از
روگذاری باشد.
 .2 ،2 ،2 ،9درونافکنی

گاه ستیز معنایی بین ویژگیهای صحنهاِفرازی یک طبقۀ باز مثل فعل و یک طبقۀ بسته
مثل ساختار فاعل+ضمیر انعکاسی رخ میدهد .در این حالت فعلی مانند «پرتابکردن»
که صحنه را به دو بخش پرتابکننده و پرتابشونده اِفراز میکند در همایندی با ضمیر
انعکاسی دچار ستیز میشود:
 فرهاد فرشید را از روی بام پرتاب کرد. -فرهاد خودش را از روی بام پرتاب کرد.

در این حالت ویژگی دومباشری فعل «پرتابکردن» تن به سازش با ویژگی
تکمباشری ضمیر انعکاسی داده و همنهشتی معنایی در درک ایجاد میکند .چنین
فرایند شناختی که نتیجۀ استحالۀ صحنهای دوبخشی در تکبخشی است و حرکت ذهن
از دو به یک است درونافکنی نامیده میشود.
 .9 ،2 ،9مجاورت تقابلی

برخالف آنچه در فرایند امتزاج رخ میداد؛ که ورودی فرایندها ،برخی ویژگی خود را از
دست میدادند ،در مجاورت تقابلی ویژگیهای اصلی علیرغم ستیز حفظ میشوند .در
واقع ،مجاورت تقابلی ستیز را مصادره به مطلوب کرده و برجستهسازی میکند.
بدینسان احاطهکردن ویژگیهای در حال ستیز به تولید یک چشمانداز از سطحی باالتر
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برای هدایت توجه به کل ماجرا در یک نگاه منتج میشود .محصول این فرایند که
میتوان آن را جلوههای ناهمخوانی نامید ،میتواند شامل غافلگیری ،دورازذهنبودگی،
کنایه و طنز و فکاهی باشد .بهعنوان مثال در مجاورت تقابلی  slightly pregnantکه در
زبان انگلیسی مصطلح است ،قید  slightlyمدرّج است اما صفت  pregnantکامالً مطلق
است .یکی از راهبردهای سازش در اینجا دگردیسی «حاملگی» به نفع «مختصر» است
به نحوی که آن را مدرّج نماید .راهبرد دیگر آن است که از مجاورت تقابلی برای تولید
جلوۀ فکاهی برای گزاره استفاده شود؛ مانند جملۀ «دلخوش سیری چند؟»
 .1 ،2 ،9دستگردانی

برخالف راهبردهای پیشینِ سازشی که فرایند شناختیِ به کار رفته ،یک فرایند
ناآگاهانه ،سریع و خودکار بوده است ،وجود دارند ستیزهایی که الزم است برای رسیدن
به سازش ،کاربر ،خود دست به کار شده و تالشهای آگاهانۀ متوالی داشته باشد .یکی از
اَشکال این تالشهای متوالی برای رسیدن به سازش ،دستگردانی طرحوارهها نام دارد.
تالمی در آزمونی جملۀ زیر را در معرض چندین گویشور بومی قرار داده است:
- The snail crawled across the car

وی برخی از تالشهای آنها را برای تعبیرهای گوناگون جهت سازش اینطور ثبت
نموده است:
 خزیدن حلزون از روی سقف خودرو خزیدن حلزون از روی کاپوت خودرو خزیدن حلزون از پنجرۀ عقب به روی رودری و صندلی عقب و خروج از مختصات قرینه ...در اینجا ستیز بین  acrossو  carموجب دستگردانی طرحوارۀ  acrossکه پیش از

این راجع به آن بحث شد ،گردیده است تا در بهترین حالت طرحوارۀ مزبور با گذر و
گذار یک حلزون از یک خودرو جور درآید و تعبیر نهایی در ذهن شکل گیرد؛ اما در
برخی موارد ستیز بین ویژگیها آنچنان چالشبرانگیزاست که به هیچ سازشی
نمیرسند .در این حالت انسداد رخ میدهد:
 .1 ،2 ،9انسداد

چنانچه بخواهیم به طور واضح از طریق یک مثال انسداد را توضیح دهیم ،مثال کالسیک
تالمی چنین میگوید که اگر کاربر از طریق دگردیسی ،امتزاج و یا مجاورت تقابلی بین
ویژگیهای طرحوارهای عناصر ( throughاز میانِ) که سهبعدی است و ( plateauزمین
مسطح) که دو بعدی است و رخداد اختصاص داده شده به آن ( walkقدم زدن) که در
صفحه قابل اعتناست ،نتواند سازش برقرار کند ،گزاره را بینتیجه رها میکند:
* Jane walked through the plateau.

درست مثل این است که در زبان فارسی بگوییم «فرهاد از درون طناب عبور کرد».
در اینجا شناخت یکپارچۀ ذهن در فرایند ستیز و سازش دچار انسداد میشود.
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 .1 ،2 ،9مفهوم پایگی در سازش معنایی

حیات فرایندهای سازش ،بهویژه دگردیسی ،وابسته به مفهوم «پایگی» است .بدین معنا
که اگر یک صورت زبانی یک معنای پایه نداشته باشد ،فرایندی مثل دگردیسی
نمیتواند آن معنا را به یک معنای غیرپایه تبدیل نماید؛ به عبارت دیگر عمل بر روی
عدم محال است؛ بنابراین همانطور که مفهوم پایگی  acrossدر این چهارچوب ،جهت
نمونه معرفی و پیشتر ذکر شد ،در مورد «گاه» در پژوهش حاضر نیز نیاز است که ما
مفهوم پایگی معنایی را مشخص نماییم چراکه در این اسلوب تمام انحرافها از معنای
پایۀ کلمه ،یک فرایند شناختی به حساب میآید .برای این کار چهار نسخه وجود دارد:
اصالت کاربرد درزمانی ،بسا مد ،سادگی ساختار و استقالل در کاربرد .آنچه ما در این
پژوهش از آن بهره خواهیم برد استقالل در کاربرد است که با رویکرد همزمانی مقاله
بیشترین سنخیت را دارد ،چراکه فرایندهای شناختی به مسائل درزمانی در محمل
سخنگوی معاصر نمیپردازد.
 .1روش تحقیق
در این پژوهش ،ابتدا ما تمام واژگان دربردارندۀ «گاه» را از فرهنگ فارسی دوجلدی
صدری افشار و همکاران ( )7811استخراج نموده و سپس برمبنای چهارچوب نظری
تحقیق دستهبندی مینماییم؛ بنابراین تحقیق ما به نوعی تحلیلی-پژوهشی بوده و در
قالبی کیفی ارائه میگردد .مجموع کل دادههای ما  770ساخت است که تکتک آنها
بهطور دقیق تحلیل شدهاند.
 .1تحلیل دادهها
 .0 ،1تحلیل جمیع  11واژۀ در بردارندۀ مفهوم مکان برساخته از «گاه»

از میان دادهها با توجه به نمونههای وعدهگاه ،نیروگاه ،گیجگاه ،خرمنگاه و تهیگاه« ،گاه»
در اشتقاق (اگر «گاه» را وند به حساب آوریم) ،در بیشتر موارد داللت بر مفهوم مکان
دارد؛ اما در نمونههایی چون گاهشماری ،بیگاه ،آنگاه و گاهگیر« ،گاه» در ترکیب ،مفهوم
زمان دارد .این بدان معناست که مفهوم پایگی «گاه» از منظر استقالل در کاربرد که
یکی از مناظر شناختی به شمار میرود ،زمان است ،چراکه ترکیب ،مولود ریشههاست و
اشتقاق مولود ریشهها و وندهاست (ضیاءحسینی ،)74-78 :7811 ،درست بر خالف
آنچه رضایی و رفیعی ( )7891در تحلیلهایشان بدان دست یافتند و مفهوم سرنمون
برای «گاه» را مکان دانستند.
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همچنین در تمام جفتهایی که «گاه» هم به صورت اشتقاقی و هم به صورت
ترکیب اضافی با یک پایه ظاهر میشود ،بهطور مشخصی صورت ترکیب اضافی ،مفهوم
زمان را میرساند .بهعنوان مثال به موارد زیر توجه کنید:
( )7خرمنگاه  ...گاهِ خرمن
( )0گردشگاه  ...گاهِ گردش

به لحاظ شناختی ،از آنجا که فعل یک فرایند است و زمان جزء الینفک آن است ،در
صورت های مختلف ،اعم از اسم فعل ،مصدر ،اسم مصدر و حاصل مصدر ،اگر ذهن
بخواهد به دنبال همایندی برایش باشد ،متأثر از ویژگیهای ذاتی او ،نوعی سنخیت را در
نظر خواهد گرفت .این سنخیت در حالت سرنمون خود ،در زمان متعین میگردد .از این
رو در مثال ( ،)0در گروه اسمی (ترکیب اضافی) «گاهِ گردش» که برساخته از
«گردشگاه» است ،مفهوم پایگی «گاه» که همانا «زمان» است بیرون میزند:
 گاهِ گردش فرارسید و ما سرای خویش را به مقصد دشتهای اطراف ترک گفتیم.این موضوع حتی برای مصادر وارداتی از عربی در ابواب ثالثی و رباعی (مجرد و مزید)
نیز صدق میکند:
( )8شهادتگاه  ...گاهِ شهادت

در مثال ( )8نیز «گاهِ» شهادتگاه در ترکیب اضافی «گاهِ شهادت» به مفهوم زمان
خویش آشکارا معترف است:
 -گاهِ شهادت فرارسید و همه دست از جان شستند.

به این ترتیب ،مستظهر به دالیل فوق ،در این پژوهش معنای پایگی «گاه» را زمان
در نظر گرفته و بر اساس الگوی پیشنهادی تالمی که شرح آن رفت ،به تحلیل و
دستهبندی دادهها میپردازیم .از نکات مهم در این تحلیل آن است که ما در چهارچوب
نظری این پژوهش بههیچ وجه رویکرد درزمانی در تحلیلها نداریم ،مگر در مورد
واژههای «دستگاه»« ،چهارگاه» و «سهگاه» که بهطور جداگانه به آن خواهیم پرداخت.
اگرچه ابوالقاسمی در فصل واژهنامۀ ایرانی باستان در بخش اوستایی ذیل  gātavمعنای
«گاه» را «جا» و «بستر» میداند ( ،)722-727 :0/7811اما فرایندهای شناختی در
انتقال مفاهیم تابع سیر تطور معنای واژه در ذهن سخنگویان معاصر یک زبان نیست،
بلکه کارکردهای رایج واژگان در صرف و امکانات موجود در مفهومسازی بهصورت کامالً
همزمانی معنای پایه را به دست داده و تغییرات را بر مبنای آن و در حال موجب
میشود .وانگهی اگر ما به اسناد خیلی پیشتر از عصر فارسی باستان دسترسی
میداشتیم ممکن بود معنای پایۀ «گاه» را «زمان» تشخیص میدادیم و این تغییرات
معنایی در زبانشناسی تاریخی کامالً محتمل گزارش شده است .نکتۀ دیگر اینکه
مفاهیم بنیادین معاصر و مورد استفاده در تحلیلها زمان و مکان هستند و لذا بسط
استعاری ترکیبات مانند «شأن و منزلت اجتماعی» مستخرج از واژۀ «جایگاه» در مقابل

ژپوهشاهیزبانی

 ،سال  ،00شمارۀ  ،2پاییز و زمستان000/ 0911

مفهوم مکانی آن در جملهای مثل «جایگاه اساتید در سالن آذینبندی شده است» ،مورد
تحلیل نگارندگان قرار نخواهد گرفت .از آنجا که بنا بر مالحظات فوق ،مفهوم پایه در
«گاه» زمان است ،منطق حکم میکند که باید این ویژگی خود را در ترکیباتی که
خروجی نهایی آن مکان است از دست بدهد تا این خروجی «مکان» شود؛ و نیز از آنجا
که تکواژ همراه آن هیچ باجی به «گاه» نمیدهد و رنگ و بوی زمان نمیگیرد ،الجرم
تحت یکی از فرایندهای مطرح شده در چهارچوب نظری« ،گاه» میبایست پیش از
عرضۀ محصول نهایی تن به این تحول درونی بنیادین دهد.
پیش از هر چیز الزم است بدانیم که اساساً بنا به تعریف« ،مکان» آن مقدار از حجم
جهان است که شیء ،مظروفِ آن است و لذا این دو حجم با هم برابرند (مصباح یزدی،
 ،) 741 :0/7891از این رو مکان مختص اشیاء (چیزها) و اجرام است ،فلذا ما در افعال
(فرآیندها) هیچ طبقۀ بستهای که مکاننما باشد و در دستور تعبیه شده باشد نداریم
درست مثل رنگ (تالمی  .)01-04 :7/0222تالمی نیز در جلد اول کتابش به این مطلب
ذیل عنوان تبدیل در مقوالت زمان و مکان پرداخته است .وی عملیاتی شناختی با نام
شیء انگاری مفاهیم را در زبان تشخیص داده است که با مبانی فلسفی تعریف سازگاری
دارد ( .)41-48 :7/0222در مثالهای زیر ،تبدیل فوق بهواسطۀ این عملیات شناختی
صورت پذیرفته است:
الف -فرهاد من را امیدوار کرد.
ب -فرهاد به من امید داد.

در مثال (ب) مفهوم «امیدوار کردن» از طریق فرایند شناختی شیءانگاری ،دقیقاً
همانند یک شیء انگاشته و صورتبندی شده است؛ به نحوی که قابل دادن و گرفتن
است .به محض اینکه شیءانگاری اجرا شد ،خروجیِ فرایند مانند یک شیء ویژگی
عرضی مکانمندبودن را فعال کرده و قوای شناختی نیز این مهم را به درستی در زبان
بازنمایی میکند .بر پایۀ مباحث فوق ،از آنجا که مکان (قرار گرفتن در یک مکان)،
ویژگی عَرَضی یک شیء است و زمان ویژگی عَرَضی یک فرایند (اکبرپور )7894 ،و این
دو در «گاه» در حال جایگشت هستند و ما رمزگذاری صوری مستقل زمان را در افعال
(فرایندها) در همۀ زبانها داریم ولی برای مکان در اشیاء چنین چیزی نداریم؛ از نظر
شناختی میتوانیم این تحول را در «گاه» رمزگذاری «مکان» برای شیء بدانیم.
همچنین ،از آنجا که از طرفی مکان نسبت به زمان اصالت وجودی دارد و زمان در واقع
نسبت تغییرات مکانی به آهنگ این تغییرات است (اکبرپور )7894 ،و از طرف دیگر در
ماهیت مفهومی «گاه» تشکیک وارد میشود؛ ما با یک دگردیسی تمامعیار طرف
هستیم ،یعنی «گاه» در ستیز با اسمی که از شیء بازنمایی میکند و یا اسمی که از
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فعل بازنمایی میکند و ما آن را «شیءنما» مینامیم -چراکه عمده قواعد صرفی و نحویِ
اسمی که معرف شیء است را دارد و در واقع هر دو در یک پیوستار هستند -تن به
سازش میدهد و دگرگون میشود.
فرق این موضوع با آنچه در دستور سنتی و یا زایا تحت عنوان اشتقاق داشتیم این
است که در اشتقاق تفاوت فاحش مفهومی تابع وندهای مختلف است و نه یک وند که
در ترکیب با ریشه ،خودش تغییر معنا بدهد تا مفهوم نهایی تولید شود؛ به عبارت دیگر
وندهای اشتقاقی ،قبل از ترکیب دارای یک مفهوم پایه هستند و در فرآیند ترکیب نیز
همان مفهوم پایه را عمدتاً با خود حفظ میکنند اما در اینجا مفهوم پایه برای «گاه»
زمان است و به محض ترکیب با انواع اسم معرف اشیاء (عمدتاً) و اسم مصدر و مصادر
عربیِ واردشده به فارسی و حاصل مصدر و اسم فعل ،برای سازش با ویژگی مکانمند
بودن اسم شیءانگاریشده (خواه عینی خواه انتزاعی) مفهوم خودش تبدیل به مفهوم
مکان میشود و مطابق آنچه ما در بررسی دادهها به دست آوردیم خروجی ترکیب نیز از
چهار حالت زیر خارج نیست که البته در مواردی تلفیقی نیز ظاهر شدهاند:
الف -مکان اجرای فرایند :آموزشگاه (آموزش :اسم مصدر/حاصل مصدر+گاه)
ب -مکان اثر اجرای فرآیند :ختنهگاه
پ -مکان قرار گرفتن شیء (=چیز)/جِرم :قلوهگاه
ت -مکان قرار گرفتن اثر/جهت/امتداد شیء/جرم :قبلهگاه
آبریزگاه :مستراح ،میال (مکان اجرای فرایند)
آبگاه :تهیگاه ،مثانه (مکان قرار گرفتن شیء/جِرم)
آتشگاه :آذرکده ،آتشکده ،دهانۀ کوره (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
آرامگاه :گور (مکان اجرای فرایند)( /مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
آرایشگاه :جایی که در آن موی سر و صورت را آرایش میکنند (مکان اجرای فرایند)
آزمایشگاه :جایی دارای تجهیزات برای انجام دادن آزمایشهای علمی (مکان اجرای فرایند)
آسایشگاه :جای آسایش (مکان اجرای فرایند)
آماجگاه :جای نشانهگیری (مکان اثر اجرای فرایند)
آمادگاه :سازمانی در ارتش که مسئول فراهم سازی ،نگهداری و تحویل خوراک ،پوشاک و جنگافزار مورد
نیاز یگانها است (مکان اجرای فرآیند)( /مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
آموزشگاه :مؤسسۀ آموزشی که در آن در زمان معین به افرادی با شرایط معین آموزشهای معینی داده
میشود (مکان اجرای فرایند)
اردوگاه :جایی که در آن گروهی به طور موقت و به صورت جمعی اقامت کردهاند (مکان اجرای فرایند)/
(مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
استراحتگاه :جای استراحت کردن (مکان اجرای فرایند)
اقامتگاه :جای اقامت ،خانه (مکان اجرای فرایند)
اندرزگاه :مؤسسهای برای دادن راهنماییهای پزشکی ،بهداشتی ،روانی و مانند آن (مکان اجرای فرایند)
بارگاه :جایی که شخصیت بلندپایهای در آن دیگران را به حضور میپذیرد ،آرامگاه امامان و قدیسان
(مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
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بازداشتگاه :جایی که در آن بازداشتشدگان را نگهداری میکنند (مکان اجرای فرایند)( /مکان قرار
گرفتن شیء/جرم)
بندرگاه :بارانداز ،موجشکن (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
بنگاه :جایی که در آن کارهای معینی با هدف کسب درآمد یا عرضۀ خدمات معین انجام میگیرد؛
مؤسسه ،دفتر یا مغازۀ داللی (مکان اجرای فرایند)
پاسگاه  :تأسیساتی که برای استقرار گروه کوچکی از نیروهای نظامی یا انتظامی ایجاد شده است (مکان
اجرای فرایند)( /مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
پرورشگاه :مؤسسهای برای نگهداری و تربیت کودکان بیسرپرست (مکان اجرای فرایند)
پرستشگاه :جایی معموالً دارای بنا برای پرستیدن یک نیروی ماورای طبیعی (مکان اجرای فرایند)
پژوهشگاه :مؤسسۀ پژوهشی مستقل که دستکم دارای سه پژوهشکده است (مکان اجرای فرایند)
پناهگاه :جایی که بتوان در آن پناه گرفت (مکان اجرای فرایند)
پهلوگاه :بخش پهنشدهای از کناره سوارهرو یا جاده برای توقف کوتاه وسیلههای نقلیه (مکان اجرای
فرآیند)
پیشگاه :پیش روی یک شخص بلندپایه یا یک نهاد قانونی یا اجتماعی (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
تعمیرگاه :کارگاه ویژه وسیلههای خراب و ازکارافتاده (مکان اجرای فرایند)
تکیهگاه :جایی که چیزی را بتوان به آن تکیه داد (مکان اجرای فرایند)
تماشاگه :جای مناسب برای تماشا کردن (مکان اجرای فرایند)
توقفگاه :محوطهای برای گذاشتن وسیلههای نقلیه ،پارکینگ (مکان اجرای فرایند)
توقیفگاه :بازداشتگاه (مکان اجرای فرایند)
تهیگاه :باالترین بخش استخوان لگن (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
جایگاه :جای ویژۀ یک شخص یا یک چیز (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
جوالنگاه :جای جوالن دادن (مکان اجرای فرایند)
چالگاه :تو رفتگی گرد یا نیمگردی در کوه یا دیواره پرشیب ،ناشی از فعالیت یخچالها (مکان اثر اجرای
فرآیند)
چراگاه :زمین دارای آبوعلف و مناسب برای چرای جانوران علفخوار (مکان اجرای فرایند)
خرگاه :چادر بزرگ یا مجموعه ای از چادرها برای اقامت موقت افراد بلندپایه (مکان قرار گرفتن
شیء/جرم)
خرمنگاه :جایی که کشاورزان در آن غلۀ خود را خرمن میکنند (مکان اجرای فرایند)
خلوتگاه :جای خلوت [کردن] (مکان اجرای فرایند)
خوابگاه :اتاق ویژۀ خواب؛ بهویژه در یک مؤسسۀ همگانی (مکان اجرای فرایند)
خیمهگاه :جایی که در آن خیمه میزنند (مکان اجرای فرایند)( /مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
دادگاه :جایی که در آن دادرس یا دادرسان در حضور دادستان به شکایت مدعی رسیدگی میکنند
(مکان اجرای فرایند)
دامگاه :جای دامگذاری (مکان اجرای فرآیند)( /مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
دانشگاه :مؤسسۀ آموزش عالی شامل چندین دانشکده برای تدریس رشتههای مختلف (مکان اجرای
فرآیند)
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درگاه :گشادگی دیوار که چهارچوب را در آن میگذارند؛ خانۀ بزرگان و صاحبان قدرت (مکان قرار
گرفتن شیء/جرم)
درمانگاه :مؤسسهای با کارکنان پزشکی و وسایل درمانی برای دادن خدمات به بیماران سرپایی یا دارای
فوریتهای پزشکی (مکان اجرای فرایند)
دزدگاه :جای گرد آمدن دزدان (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)( /مکان اجرای فرایند)
دیدگاه :شیوۀ داوری ،طرز تلقی (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)( /مکان اجرای فرایند)
رزمگاه :میدان جنگ ،جایی که در آن جنگ در جریان است (مکان اجرای فرایند)
زادگاه :جای زاده شدن (مکان اجرای فرایند)
زایشگاه :بیمارستان یا درمانگاه ویژۀ زایمان زنان (مکان اجرای فرایند)
زیارتگاه :مکانی که جمعی آن را مقدس میدانند و به زیارتش میروند (مکان اجرای فرایند)
زیستگاه :جای زندگی (مکان اجرای فرایند)
سبقتگاه :بخش عریض یک سوارهرو باریک (مکان اجرای فرایند)
سروگاه /sorugāh/ :محل روییدن شاخهای جانور (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
شرمگاه :ناحیه ای از بدن که روی استخوان عانه و زیر شکم قرار دارد (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
شکارگاه :جایی که در آن شکار میکنند (مکان اجرای فرایند)
شناگاه :پالژ (مکان اجرای فرایند)
شهادتگاه :جایگاه شهید شدن (مکان اجرای فرایند)
شیرخوارگاه :مؤسسهای برای نگهداری کودکان شیرخوار بیسرپرست (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)/
(مکان اجرای فرایند)
عبادتگاه :مکان ویژۀ عبادت (مکان اجرای فرایند)
فروشگاه :جایی که در آن کاالیی را میفروشند (مکان اجرای فرایند)
قبلهگاه :جای قبله (مکان قرار گرفتن اثر/جهت/امتداد شیء)
قتلگاه :جای کشته شدن (مکان اجرای فرایند)
قرارگاه :جای استقرار یا سکونت یک نیروی نظامی یا جنگی (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
قربانگاه :جای قربانی کردن جانداران (مکان اجرای فرایند)
قلوهگاه :گوشت زیر دندۀ دامهای گوشتی (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
کارگاه :محوطه یا فضایی که در آن یک یا چند کارگر به فعالیت تولیدی میپردازند (مکان اجرای
فرایند)
کشتارگاه :جایی معموالً دارا ی تجهیزات برای کشتن ،پوست کندن ،خالی کردن شکم و گاه قطعهقطعه
کردن و بستهبندی جانوران گوشتی (مکان اجرای فرایند)
کمرگاه :بخشی از تنه که کمر در آن قرار دارد (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
کمینگاه :جایی که در آن کمین میکشند و در انتظار فرصت مناسب برای حمله کردن میمانند (مکان
اجرای فرایند)
گاهواره :گهواره (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
گذرگاه :جای عبور چیزی (مکان اجرای فرایند)
گردشگاه :جای مناسب برای گردش (مکان اجرای فرایند)
گردنگاه :جای قرار گرفتن گردن (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
گهواره :تختخواب برای کودک شیرخوار (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
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گیجگاه :شقیقه (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
لنگرگاه :جایی در یک توده آب که محفوظ و به قدر کافی گود است تا بتوان وسیلۀ شناور را در آنجا
متوقف کرد (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)( /مکان اجرای فرایند)
مخفیگاه :جایی که در آن چیزی پنهان شده است (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)( /مکان اجرای فرایند)
منزلگاه :جای سکونت یا اقامت ،به ویژه در جریان مسافرت یا توقف موقت (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)/
(مکان اجرای فرایند)
میدانگاه :فضایی باز در وسط گذرگاه و در میان ساختمانها (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
میعادگاه :جایی که از پیش برای دیدار تعیین شده است (مکان اجرای فرایند)
نخجیرگاه :شکارگاه (مکان اجرای فرایند)
ندامتگاه :زندان (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)( /مکان اجرای فرایند)
نشیمنگاه :آن بخش از اندام جاندار که در هنگام نشستن بر زمین قرار میگیرد و سنگینی تنه را تحمل
میکند (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)
نظرگاه :دیدگاه ،عقیده (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)( /مکان اجرای فرایند)
نمایشگاه :جایی برای به نمایش گذاشتن فراوردههای صنعتی یا هنری؛ معموالً برای فروش آنها (مکان
اجرای فرایند)
نهانگاه :مخفیگاه (مکان قرار گرفتن شیء/جرم)( /مکان اجرای فرایند)
نیروگاه :مجموعهای برای تولید برق ،شامل ساختمانها و دستگاههای تولید (مکان اجرای فرایند)
ورزشگاه :بنایی همگانی برای فعالیتهای ورزشی (مکان اجرای فرایند)
وعدهگاه :میعادگاه (مکان اجرای فرایند)

بنا بر استداللهای فوق ،حال که نوع فرایند شناختی ستیز و سازش صورت گرفته
در مورد «گاه» تشخیص داده شد که «دگردیسی» است؛ نوبت تعیین زیر نوع این
دگردیسی است .اگر ما «گاه» را به دلیلی که در باال ذکر شد به سبب اشتقاق ندانستن
فرایند ،پسوند در نظر نگیریم ،بنابراین گاه به طبقۀ بسته تعلق ندارد و ما باید یک نوع
دگردیسی جدید به آنچه تالمی تاکنون بدان دست یافته بیفزاییم؛ در این صورت آن نوع
دگردیسی این خواهد بود:
«جایگزینی یک مؤلفه از ویژگیهای عرضی یک طبقۀ باز با کل مفهوم پایگی یک طبقۀ باز دیگر»

مطابق گزارۀ فوق ،مکانمندبودن که یک مؤلفه از ویژگیهای عرضی شیءبودگی
است جایگزین مفهوم پایگی «گاه» که همانا زمان است شده و آن را دگرگون کرده و
تبدیل به مکان میکند .این مکانمندی به نحو دیگری نیز در دستگاه بسط یک مکان در
زمان در قالب یک رویداد (فرایند) که مظروفبودگی و جرمداشتن انتزاعی آن را قوای
شناختی انسان تمییز میدهد توسط تالمی بیان شده است (.)32-19 :0271
امّا اگر فرایند را نوعی خاص از اشتقاق بدانیم که در آن هم وند تغییر مفهوم
میدهد و هم خروجی فرایند ،در این صورت گزارۀ ما میشود:
«جایگزینی یک مؤلفه از ویژگیهای عرضی یک طبقۀ باز با کل مفهوم پایگی یک طبقۀ بسته»
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و لذا قدر مطلق قضیه ثابت میماند.
 .2 ،1تحلیل کلی  01واژۀ در بردارندۀ مفهوم زمان برساخته از «گاه»

مطابق نظریه ،اگر در یک ستیز ،هر دو عنصر ویژگیهای پیشفرض خود را حفظ کنند
و در نهایت سازش و انسدادی هم پیش نیاید ،گویی ستیزی رخ نداده ،لذا ،از آنجا که
واژههایی که معنای نهایی آنها پس از افزودن «گاه» داللت بر زمان دارد در واقع
تغییری نسبت به مفهوم پایگی «گاه» که همانا زمان است ،نداشتهاند ،در این تحلیل،
زیرفرایندهای شناختی موجود در چهارچوب موضوعیت پیدا نمیکنند:
آنگاه :سپس ،پس از آن
بزنگاه :مناسبترین زمان برای حاضر بودن در جایی
بیگاه :وقت نامناسب
شبانگاه :هنگام شب
صبحگاه :هنگام صبح
گاه :هنگام ،وقت ،زمان
گاهشماری :اندازهگیری و تقسیم زمان به بخشهای مساوی
گاهشناسی :شناسایی زمان و تاریخ رویدادها
گاهگاه :برخی وقتها
گاهگدار :گاهگاه
گاهنامه :تقویم
گاهو بیگاه :در وقتهای نامعین
گاهی :برخی وقتها
گهگاه :گاهگاه
گهگیر :تکرارشونده در فاصلههای زمانی نامعین
گهی :گاهی
ناگاه :بهطور ناگهانی
ناگه :ناگاه
هرگاه :در زمانی که
 .9 ،1پیرامون  9واژۀ «دستگاه»« ،چهارگاه» و «سهگاه»

اگرچه در فارسی معاصر «دستگاه» به گروهی از اشیاء ،مواد یا افراد دارای وابستگی یا
برهمکنش که بهصورت یک کل ،کار یا کارهای معینی را انجام میدهند؛ ماشین و یا هر
یک از هفت قالب موسیقی آوازی ایران اطالق شده است ،اما در قدیم «محل قرار دادن
دستها» روی صندلیِ مثالً پادشاهی بوده است (صدری افشار و حکمی:7811 ،
«دستگاه»).
در مورد «چهارگاه» و «سهگاه» ،هر یک به معنای دستگاه /مقامی از دستگاه/
مقامهای موسیقی ایرانی باید گفت که اساساً «گاه» در این دو ترکیب به معنای «پردۀ
ساز» بوده است و لذا در معنای سوم «دستگاه» در باال ذیل کیفیت استقرار انگشتان
دست بر روی پردههای ساز متعین شده است (فخرالدینی.)43-83 :7894 ،
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 .1نتیجه
نتایج پژوهش حاضر را میتوان در قالب فهرست زیر تدوین نمود:
الف« -گاه» هنگامیکه در اشتقاق شرکت میکند ،در بیشتر موارد مفهوم مکان را تولید
میکند؛ اما در انواع ترکیب بیشتر مفهوم «زمان» دارد.
ب -مفهوم پایگی در «گاه» از منظر استقالل در کاربرد ،زمان است.
پ -تواتر نمیتواند دلیل محکمی برای بهدست دادن معنای سرنمون یا مفهوم پایگی
باشد.
ت« -گاه» به دلیل رفتار نوسانی در پیوستار بین طبقات باز و بسته قرار میگیرد و به
نحوی مانند قید عمل میکند.
ث« -گاه» در تجاور با فرایندی که شیءانگاری شده ،جهت هماهنگی با ویژگی عرضی
آن یعنی مکانمندی ،معنای مکان به خود میگیرد و خروجی این باهمآیی نیز از جنس
مکان است.
ج -فرایند شناختی دخیل در این تجاور ،دگردیسی از نوع زیر است که از قِبَل این
پژوهش ،بهعنوان فرایند شناختی جدیدی به فرضیۀ معنایی تالمی اضافه گردید:

«جایگزینی یک مؤلفه از ویژگیهای عرضی یک طبقۀ باز با کل مفهوم پایگی یک
طبقۀ پیوستاری (باز/بسته)»
چ -مفاهیم اصلی جایگذاری شده در «گاه» محدود میشوند به «زمان» و «مکان» ،با
محوریت زمان .الزم است دقت شود که در این واژه هیچ یک از مفاهیم فوق مولّد
دیگری نیست .همچنین «گاه» در فارسی معاصر ذاتاً پسوند مکانساز نیست.
ح -سادهسازی سازوکار مفهومسازی از نگاهی کمینه در این پژوهش بهوضوح نشان داده
شده است؛ «گاه» در استعارههای تصنعی و تخیلی مفهومسازی نشده است.
خ -فرایندها پس از تخلیه شدن از زمان و تبدیلشدن به مصدر ،اسم فعل ،اسم مصدر و
حاصل مصدر ،به لحاظ شناختی تحت عملیاتی با عنوان شیءانگاری ،مکانطلب
میشوند.
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This study investigates the way head initial and head final root compound
nouns comprising of noun-noun constituents are processed. It also investigates
the role of their syntactic head and constituent position in processing through
confrontation naming and auditory repetition tasks in people with Broca aphasia.
Three people with Broca aphasia (two men and one woman) named the pictures
in the naming task while confronting with them and they repeated the simple
and compound nouns after hearing them in the repetition task. The stimuli
include 40 nouns (20 simple and 20 compounds) and their black and white
related drawing pictures. Nonparametric Kruskal Wallis H. Test showed that
statistically there was no significant difference between the ranks of patients'
errors in naming and repeating compound nouns, while there was a significant
difference between the error patterns of initial, final and both constituents (the
whole compound) in naming task and also between the error patterns of the
constituents in repetition. Mann-Whitney U test showed that there was no
significant difference between the naming errors of head initial and head final
compound nouns as well as their repetition errors. The significant difference
between the mean rank of naming simple and compound nouns as well as the
repetition of simple and compound nouns showed the role of word structure in
processing. The errors of head initial and head final root compound nouns and
their patterns showed that syntactic head plays no role in naming and repetition
processing of head initial and head final root compound nouns while the
constituent position has a role in their naming and repetition. Moreover, the
processing of head initial root compound nouns is different from head final
ones. Naming and repetition processes of head initial and head final root
compound nouns in Persian are also processed through the dual routes.
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1. Introduction
The research on people with aphasia provides useful information on the
organization of language elements in our mind. These types of studies are also
suitable to obtain deep knowledge on the relationship between brain and
language. Moreover, they give information on retrieval of words and show how
the mind stores them. Aphasia is an inability to comprehend or formulate the
language in spoken, hearing, reading and writing aspects. Broca is a main
syndrome of aphasia and the speech of people with this type of aphasia is nonfluent, slow and effortful. The main goal of this research is to study the
morphological disorders in performance of people with Broca aphasias while
producing root compound nouns.
2. Review of literature
In this part different research on compound words' processing and on the role of
the head on compound nouns' processing were reviewed. The studies discussing
full-listing, full-parsing and the dual-route theories on compound nouns'
processing were also regarded.
3. Theoretical foundations
There is a lot of debate about the effect of morphological structure on processing
and different approaches have been introduced referring to the unknown aspects
of this issue. Based on clinical evidence, full listing, full parsing and dual route
approaches have been presented to explain the compound words' processing. In
full listing model, compound words were stored and retrieved holistically while
they are stored based on their comprised morphemes in full listing model. Dual
route models maintain that irregular derived words are processed holistically
while regular inflected forms were analyzed into their constituents during
processing.
4. Methodology
Three right- handed people with Broca aphasia (two men and one woman)
participated in the experiment. They repeated 20 simple and 20 root compound
nouns (10 head initial and 10 head final) and named their pictures while
confronting them. The stimuli were controlled and selected based on the
frequency, name agreement, conceptual familiarity, image agreement and visual
complexity variables. Repetition and naming tasks were counterbalanced for
each participant. Moreover, types of nouns, their constituents' category and the
errors' classifications were assessed and approved by five linguists separately.
Pictures were placed in the space of 450 x 600 pixels and each picture was
displayed one by one on the screen to be named by participants.
5. Results
5. 1. Participants
Comparing the performance of aphasic and non-impaired participants through
independent samples t-test showed the significant difference between naming
and repetition of these two groups (t(10)=2.74, p=0.21). Mann-Whitney U test
showed that there was no difference between naming and repetition of simple
nouns (U=2, n1=n2=3, p= 0.099>0.0 while naming and repetition of compound
nouns were significantly different (U=2, n1=n2=3, p= 0.0261>0.05).
5.2. Comparing error ranks of compound nouns
Comparing the mean rank of types of errors in naming and repetition of
compound nouns through Kruskal Wallis H. test showed that there was no
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significant difference between error ranks in naming (H(6)=6, p= 0.423>0.05)
and repetition (H(6)=6, p=0.423>0.05).
5.3. Syntactic heads and constituent positions
The Mann-Whitney U test showed no significant difference between naming
errors of head- initial and head-final root compound nouns (U=17.5, n1=n2=7,
p=0.364>0.05) as well as their repetition errors (U=18.5, n1=n2=7,
p=0.424>0.05). Moreover, Kruskal Wallis H. test showed that there is
significant difference between error patterns of initial, final and both
constituents in naming H(2)= 6.893, p=0.032<0.05)as well as in repetition
(H(2)= 6.05, p=0.049<0.05).
6. Discussion and conclusion
The study of errors in root compound nouns showed that the syntactic head
played no role in processing of head initial and head final nouns. Moreover, the
frequency of errors showed that naming processing in head initial nouns was
easier than head final root compound nouns while repetition of head final nouns
was processed easier compared to head initials. The frequency and pattern of
errors in first, second and both constituents of nouns showed that constituent
position plays a role in processing root compound nouns. Error types and
patterns also showed that naming and repetition were respectively processed
through the holistic and full parsing routes.
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موسی غنچه پور

1

استادیار زبانشناسی دانشگاه فرهنگیان ،گروه زبان و ادبیات ،تهران ،ایران.

شهال رقیب دوست
دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی ،گروه زبانشناسی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله99 /1/3 :؛ تاریخ پذیرش مقاله 99/4/2
علمی -پژوهشی

چکیده
پژوهش حاضر چگونگی پردازش واژههای مرکب غیرفعلی هسته آغازین و هسته پایانی اسم -اسم و تأثیر
نقش هستۀ نحوی و جایگاه سازه در پردازش آنها را در زبان فارسی از طریق تکالیف نامیدن در مواجهه
و تکرار شنیداری در بیماران زبانپریش بروکا بررسی میکند .سه بیمار زبانپریش بروکا (دو مرد و یک
زن) در تکلیف نامیدن ،به هنگام مواجهه با تصویر آنها را نام میبردند و در تکلیف تکرار ،بعد از شنیدن
اسمهای ساده و مرکب ،آنها را تکرار میکردند .محرکهای این دو تکلیف شامل  40اسم ( 20اسم ساده
و  20اسم مرکب) و تصاویر مربوط به آنها بود که با استفاده از خطوط سیاه و سفید ترسیم شده بودند.
آزمون ناپارامتری ایچ کروسکال -والیس نشان داد که به لحاظ آماری تفاوت معناداری میان رتبههای
خطاهای بیماران در نامیدن و تکرار اسامی مرکب وجود نداشت ،حال آنکه میان الگوی خطاهای
سازه های آغازین ،پایانی و هر دو سازه با هم در تکلیف نامیدن و نیز میان الگوی خطاهای سازهها در
تکلیف تکرار تفاوت معناداری وجود داشت .آزمون یومان -ویتنی نشان داد که به لحاظ آماری تفاوت
معناداری میان خطاهای نامیدن اسامی مرکب هستهآغازین و هستهپایانی و خطاهای تکرار اسامی
مرکب هستهآغازین و هستهپایانی وجود نداشت .تفاوت معنادار میانگین رتبههای بیماران زبانپریش
بروکا در نامیدن اسامی ساده و مرکب و نیز تفاوت معنادار میانگین رتبههای آنها در تکرار اسامی ساده و
مرکب نقش ساختا ر واژه در پردازش اسامی مرکب را نمایان ساخت .بررسی خطاهای اسامی مرکب
هستهآغازین و هسته پایانی و نیز الگوی خطاهای آنها نشان داد که هستۀ نحوی نقشی در پردازش
نامیدن و تکرار اسامی مرکب هستهآغازین و هستهپایانی نداشت ،حال آنکه جایگاه سازه در پردازش آنها
نقش داشت .عالوه بر این ،پردازش نامیدن و تکرار اسامی مرکب غیرفعلی هستهآغازین متمایز از
هسته پایانی بود .همچنین ،تحلیل خطاها و الگوی آنها نشان داد که پردازش فرایندهای نامیدن و تکرار
اسامی مرکب غیرفعلی هستهآغازین و هستهپایانی از طریق مسیر دوگانه صورت میگرفت.
واژههای کلیدی :زبانپریشی بروکا ،اسامی مرکب ،جایگاه سازه ،پردازش ،هستۀ نحوی.

 -1مقدمه
امروزه پژوهشهای انجامشده درباره افراد زبان پریش اطالعات بسیار مفید و زمینه بسیار
مناسبی را در خصوص نحوه سازمانیابی زبان در مغز در اختیار ما قرار میدهند.
اینگونه مطالعات سبب می گردند تا شناخت عمیق و دقیقی از ارتباط بین این دو پدیده
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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شگرف به دست آوریم و عالوه بر کسب اطالعات در مورد چگونگی سازمانیابی و
بازنمایی واژه ها در ذهن ،روشی را که ذهن انسان آن اطالعات را بازیابی و ذخیره
مینماید نیز آشکار سازیم.
زبانپریشی اختالل ی است که تولید و درک زبان را در سطوح گفتاری ،شنیداری،
خوانداری و نوشتاری دچار نابسامانی میسازد و زبانپریشی بروکا یکی از نشانگانهای
اصلی است که در آن گفتار آزاد ،کم و ناروان است .سرعت گفتار پایین و همراه با
مشکالت تولیدی است که با تقالی زیاد بیمار همراه است .برونداد گفتاری به صورت
تلگرافی است و عبارتهای کلیشهای تولید عادی دارند (گارمن.)1990 ،1
هدف اصلی این پژوهش مطالعه و توصیف برخی نابسامانیهای ساختواژی در
عملکرد بیماران زبانپریش بروکا در رابطه با اسامی مرکب است .اسامی مرکب در زبان
فارسی مقوله بسیار زایایی هستند که از انضمام دو یا چند تکواژ ساخته و به دو نوع
فعلی و غیرفعلی دستهبندی میشوند .اسامی مرکبفعلی ساختی متشکل از دو یا چند
تکواژ هستند که هستۀ نحوی 2آنها برگرفته از فعل است (مانند سازۀ پردازنده در نمونه
ریزپردازنده) ،حال آنکه در ساختار اسامی مرکبغیرفعلی (مانند داروخانه) ،فعل و یا
سازۀ برگرفته از فعل وجود ندارد .هستۀ نحوی ،سازه یا بخشی از ترکیب است که مقولۀ
آن با مقولۀ کل ترکیب یکسان است و مقولۀ نحوی ترکیب را تعیین میکند.
کلمات مرکب غیرفعلی از نظر هستۀ نحوی به سه گروه دارای هسته ،فاقد هسته و
نامشخص دستهبندی میشوند (لیبر366 :2009 ،3؛ کرنفلد437 :2009 ،4؛

رالی .)459 :2009،5در ترکیبهای دارای هسته ،یکی از دو عنصر ترکیب ،مقولۀ
دستوری ترکیب را تعیین میکند و به دو گروه هستهآغازین (مانند بادامزمینی) و
هستهپایانی (نظیر پیرمرد) تقسیم میشوند .در ترکیبهای فاقد هسته ،هیچیک از
سازهها ،مقوله ترکیب را تعیین نمیکند (مانند بزدل) ،حال آنکه در نوع نامشخص ،کل
ترکیب با عناصر تشکیلدهنده آن هممقوله است و مشخص نیست که ترکیب مقوله
خود را از کدام سازه دریافت میکند (مانند شترمرغ).
هسته معنایی ترکیب سازهای است که ترکیب در شمول آن قرار دارد و توزیعی
همچون کل ترکیب دارد .کلمات مرکب غیرفعلی به لحاظ معنایی به انواع درونمرکز و
بدل 6که دارای هستهاند و برونمرکز و متوازن 1که فاقد هستهاند تقسیم میشوند
1. Garman
2. syntactic
3. Lieber
4. Kornfeld
5. Ralli
6. appositional
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(کاتامبا و استونهان .)2006 ،2ترکیبهای درونمرکز میتوانند هسته آغازین (مانند
راهآهن) و یا هستهپایانی (مانند تختهگوشت) باشند .ترکیبهای بدل ،شمول دوسویه
دارند ،مانند سربازمعلم که هم سرباز و هم معلم است .ترکیبهای برونمرکز در شمول
معنایی هیچکدام از سازههای ترکیب قرار ندارند مانند خاکشیر که نه نوعی خاک و نه
نوعی شیر است ،بلکه دانههای ریز نارنجیرنگی هستند که مصرف خوراکی و دارویی
دارند .ترکیبهای متوازن (مانند سایهروشن) نیز در شمول معنایی هیچ یک از اجزای
سازنده قرار ندارند و معنای کلمه مرکب ،حاصل تجمیع معنایی اجزای آن است.
با توجه به اینکه تحقیقات بسیاری در مورد واژههای مرکب و نقش هسته در پردازش
آنها انجام شده است ،امّا تا جایی که نویسندگان اطالع دارند درباره تأثیر نقش هستۀ
نحوی در پردازش ترکیبهای غیرفعلی اسم -اسم در زبان فارسی پژوهشی صورت
نگرفته است که ضرورت پژوهش حاضر را روشن میسازد .عالوه بر این ،هستهآغازین و
هستهپایانی بودن ترکیب غیرفعلی در زبان فارسی برخالف زبانهای انگلیسی و هلندی
که صرفاً هستهپایانی (لیبن ،گیبسون ،یون و ساندرا2003 ،3؛ مارلی ،کرپالدی و لوزاتی،4
 )2009و یا زبان عبری که صرفاً هستهآغازین هستند (مارلی ،زونکا ،5کنتاردی 6و
لوزاتی ،) 2014 ،آن را برای بررسی نقش هسته نحوی و جایگاه سازه در پردازش مناسب
میسازد و انگیزهای برای انجام پژوهش حاضر است.
با توجه به عدم انجام تحقیق در مورد نقش هستۀ نحوی و جایگاه سازه و عدم اتفاق
نظر مطالعات انجامشده در مورد چگونگی پردازش ترکیب و ارائۀ رویکردهای متفاوت
(کلی ،7تجزیهای 8و مسیر دوگانه )9در این زمینه ،هدف مطالعۀ حاضر بررسی چگونگی
پردازش و نیز نقش هستۀ نحوی و جایگاه سازه از طریق تکالیف نامیدن در مواجهه و
تکرار شنیداری در بیماران زبان پریش بروکا است تا پاسخ پرسشهای زیر روشن شود:
 -1هستۀ نحوی در پردازش اسامی مرکب غیرفعلی هستهآغازین و هستهپایانی زبان
فارسی چه نقشی دارد؟

1. dvandva
2.Katamba & Stonhan
3. Libben, Gibson,Yoon & Sandra
4. Marelli, Crepaldi & Luzzatti
5. Zonca
6. Contardi
7.
full-listing
8.
full-parsing
9.
double route
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 -2جایگاه سازه در پردازش اسامی مرکب غیرفعلی هستهآغازین و هستهپایانی زبان
فارسی چه نقشی دارد؟
 -3آیا اسامی مرکب هستهآغازین در زبان فارسی متفاوت از اسامی مرکب هستهپایانی
پردازش میشوند؟
 -4اسامی مرکب غیرفعلی هستهآغازین و هستهپایانی در زبان فارسی از طریق کدام یک
از انگارههای کلی ،تجزیهای و یا مسیر دوگانه پردازش میشوند؟

2ـ پیشینۀ پژوهش
مطالعۀ افراد زبان پریش زمینه بسیار مناسبی را برای شناخت کارکرد فرایندهای
روانشناختی ،ازجمله زبان فراهم میآورد .اخیراً زبانشناسان به حوزههای روانشناسی و
عصبشناسی زبان توجه و عالقه زیادی نشان میدهند .این موضوع فرصت و موقعیت
مناسبی را در اختیار آنان قرار میدهد تا درک بهتری از نحوۀ بروز اختالالت ناشی از
ضایعات مغزی و فرایندهای دخیل داشته باشند و با استفاده از دادههای عینی به صورت
تجربی به نظریهپردازی پرداخته و فرضیههای زبانشناسی در مورد پردازش زبان را تأیید
یا رد نمایند .در این راستا ،چگونگی پردازش واژههای مرکب و نقش شفافیت معنایی 1و
یا نقش هسته معنایی 2در پردازش آنها از مواردی است که در مطالعات روانشناسی و
عصبشناسی زبان سابقه طوالنی دارد و بسیار به آنها پرداخته شده است (گانتر ،3مارلی
و بولته2020 ،4؛ لورنس سویتسرلود2016 ،5؛ الیحیی ،هاالی،کُنروی و المبان رالف،6
8
2018؛ غنچهپور و پاکزادمقدم .)2019 ،7در اکثر این پژوهشها از طریق زمان واکنش
(مارلی و همکاران )2014 ،و در تحقیقات عصبشناختی کالسیک با بررسی خطاهای
بیماران زبانپریش چگونگی پردازش واژههای مرکب ،مطالعه و انگارهها یا نظریههایی در
این مورد ارائه شده است (سمنزا و ماندینی2006 ،9؛ گلدمن .)2007 ،10یافتههای اخیر
نشان دادهاند که سازههای ترکیب نقش مهمی در پردازش آنها دارند و برخی تحقیقات
نیز نقش هستۀ آغازین را در پردازش برجستهتر میدانند و ادّعا میکنند که سازۀ هسته
آسانتر از وابسته پردازش میشود (مارلی ،آگوجارو ،11مولتنی 12و لوزاتی2012 ،؛
1. semantic transparency
2. semantic head
3. Günther
4. Bölte
5. Lorenz & Zwitserlood
6. Alyahya, Halai, Conroy, & Lambon Ralph
7. Ghonchepour & Pakzad Moghaddam
8. reaction time
9. Semenza, & Mondini
10. Goldman
11. Aggujaro
12. Molteni
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سمنزا ،دِپلگرین ،بتل ،گارزن ،منگلو و چیارِلی2011 ،1؛ مارلی و همکاران ،)2009 ،حال
آنکه یافته های تحقیقات دیگر بر نقش هسته در پردازش اسامی مرکب هسته پایانی
تأکید دارند و ادعا میکنند که هسته در پردازش اسامی مرکب هستهآغازین نقشی ندارد
(یرما ،پرالک 2و سمنزا .)2009 ،مطالعات اولیه روانشناسی زبان شواهدی از پردازش
ترکیب از طریق سازه آغازین را ارائه میدهند (تفت و فرستر1976 ،3؛ یرما ،باسن،
نیکوالوا ،ساپکینی 4و لیبن ،)1999 ،حالآنکه یافتههای تحقیقات دیگر (یاهش ،استار،
اینهاف و پلک2003 ،5؛ الیاگوبی ،6چیارلی ،ماندینی ،پرونه ،7دانیلی 8و سمنزا)2008 ،
مؤید پرداز ش ترکیب از طریق سازه پایانی است .همچنین ،بررسی واژههای مرکب اسم-
اسم در زبان ایتالیایی نشان میدهد که ساختارهای هستهآغازین و هستهپایانی بازنمایی
متفاوتی دارند (مارلی و همکاران2009 ،؛ مارلی و لوزاتی .)2012 ،در پژوهش دیگری،
محققان (مارلی و همکاران )2014 ،اسامی مرکب هستهآغازین و هستهپایانی را از طریق
تکلیف نامیدن در مواجهه بررسی میکنند .یافتههای آنها نشان میدهد که در اسامی
9
مرکب هستهپایانی ،سازۀ هسته آسانتر از سازه وابسته بازنمایی میشود .باترورث
( )1983با ارائۀ انگاره کلی در پردازش صرفی ،بر این نظر قائل است که واژههای آشنا به
صورت کلی و واژههای جدید و ناآشنا از طریق تجزیه به تکواژهای سازنده پردازش
میشوند ،حالآنکه تفت و فرستر ( )1976بر پردازش سازه-بنیاد یا تجزیهای واژههای
آشنا و ناآشنا تأکید دارند .پژوهشهای دیگر (گگنه و اسپالدیگ2014 ،10؛ اشمیتک،
کوپرمن ،11گگنه و اسپالدیگ )2015 ،نیز با بررسی نقش شفافیت معنایی در پردازش
اسامی مرکب تصریح میکنند که پردازش از طریق قواعد ساختواژه یا تجزیهای صورت
میگیرد .همچنین ،یافتههای لیبن و همکاران ( )2003و ماندینی ،لوزاتی ،زونکا،
پیستارانی و سمنزا ( )2004بازنمایی سازهای را تأیید میکنند ،در صورتی که یافتههای
جنسن ،بای و کارامازا )2008( 12و مارلی و همکاران ( )2012نشان میدهند که
1. De Pellegrin, Battel, Garzon, Meneghello & Chiarelli
2. Jarema &Perlak
3. Taft & Forster
4. Busson, Nikolova, Tsapkini
5. Juhasz, Starr, Inhoff, & Plack
6. El Yagoubi
7. Perronee
8. Danieli
9. Butherworth
10. Gagné & Spalding
11. Schmidtke & Kuperman
12. Janssen, Bi, & Caramazza
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واژههای مرکب به صورت کلی پردازش میشوند .افزون بر این دو رویکرد ،یافتههای
محققان دیگر (کوپرمن ،شرودر ،برترم و باین2009 ،1؛ مارالی و لوزاتی 2012،و دو 2و
تافت )2015 ،پردازش اسامی مرکب از طریق مسیر دوگانه را تأیید میکنند و عوامل
متعددی نظیر بسامد سازهها و یا شفافیت معنایی آنها را در پردازش مؤثر میدانند.
همچنین ،آنها تصریح میکنند که واژههای شفاف از طریق تجزیه به تکواژهای سازنده و
واژههای تیره به صورت کلی پردازش میشوند.

3ـ مبانی نظری
در مورد اینکه ساختار صرفی ترکیب چه تأثیری در پردازش آن دارد بحثهای فراوان
صورتگرفته و رویکردهای متفاوتی ارائه شده است که حاکی از ناشناخته بودن چگونگی
پردازش این مقولۀ زایای زبانی است .بهطورکلی و بر پایه شواهد بالینی ،رویکردهای
کلی ،تجزیهای و مسیر دوگانه در تبیین پردازش واژههای مرکب ارائه شده است .در
رویکرد کلگرایی ،واژههای مرکب به صورت کلی 3و نظیر واژههای بسیط در واژگان
ذهنی ذخیره ،بازیابی و پردازش میشوند (باترورث1983 ،؛ بایبی1995 ،4؛ جنسن و
همکاران2008 ،؛ لورنس ،مادباک و جشینیاک .)2017 ،5در این رویکرد ،تکواژها نقشی
در پردازش واژههای مرکب و یا پیچیده ندارند .افزون بر این ،واژههای تصریفی و یا
اشتقاقی که از ریشه یکسانی مشتق میشوند ،بهطور کلی و به صورت مستقل بازنمایی،
بازیابی و پردازش میشوند.
در انگاره تجزیهای ،دستیابی و پردازش واژههای مرکب از طریق تجزیه به تکواژهای
سازندۀ واژههای مرکب یا پیچیده صورت میگیرد و این رویکرد بر نقش سازهها یا
تکواژها در پردازش تأکید دارد (رسل ،دیویس و نیو2004 ،6؛ لِیبن و همکاران2003 ،؛
دونبشا ،پِرِیا ،کاریراس .)2007 ،7در این انگاره ،واژههای مرکب قبل از دستیابی واژگانی،
به اجزای سازنده تجزیه میشوند (تفت و فرستر .)1975 ،همچنین ،واژهها نه به صورت
کلی بلکه از طریق تکواژهای سازنده در ذهن ذخیره میشوند و تکواژها عناصر اساسی
در پردازش هستند؛ به این مفهوم که واژههای متشکل از دو یا چند تکواژ به صورت
انباشتی 8پردازش میشوند (استوکل و مارانتز2006 ،9؛ تفت.)2006 ،
1. Schreuder, Bertram, & Baayen
2. Xu
3. holistically
4. Bybee
5. Mädebach & Jescheniak
6. Rastle, Davis & New
7. Duñabeiti, Perea & Carreiras
8. compositional
9. Stockell & Marantz
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در کنار این دو رویکردِ تجزیهای تکواژـ بنیاد (که بر مشخصههای تکواژها تمرکز
دارند) و کلی واژه ـ بنیاد (که بر مشخصههای مرتبط با کل ترکیب تأکید دارند) ،رویکرد
پردازشی مسیر دوگانه نیز ارائه شده است (مارلی و همکاران2012 ،؛ سمنزا و همکاران،
 .)2011طرفداران این رویکرد (کواستر ،گانتر و واگنر2007 ،1؛ کواستر ،هوله 2و گانتر،
 )2009تصریح میکنند که صورتهای بیقاعده اشتقاقی به صورت کلی ،حالآنکه
صورتهای باقاعده تصریفی از طریق تجزیه به تکواژهای سازنده پردازش میشوند .در
این رویکرد ،برخی از واژه های مرکب به صورت کامل در واژگان ذهنی ذخیره و بازیابی
می شوند و پردازش برخی دیگر از طریق تجزیه به تکواژهای سازنده صورت میگیرد .در
دیگر گونههای این رویکرد ،واژههای آشنا از طریق مسیر واژگانی یا کلی ،حال آنکه
واژههای ناآشنا یا جدید از طریق مسیر سازهای یا تجزیهای پردازش میشوند (برترم و
هیونا .)2003 ،3عالوه بر این ،مسیرهای چندگانه ،4به کارگیری همۀ امکانات ممکن در
دسترس را بهصورت همزمان و تعاملی در پردازش دخیل میدانند (کوپرمن و همکاران،
.)2009
 -4روش تحقیق
 -1-4آزمودنیها

سه بیمار زبانپریش بروکای تکزبانه فارسیزبان (دو مرد و یک زن) راستدست که به
بیمارستان و مراکز گفتار درمانی ،از بهمنماه  1394تا آذرماه  1395مراجعه کرده بودند
در این پژوهش شرکت کردند .سه فرد طبیعی سالم (دو مرد و یک زن) نیز که از نظر
ویژگی های جنسیت ،سن ،مدرک تحصیلی ،زبان مادری و دستبرتری تقریباً همتای
بیماران زبانپریش بروکا بودند ،بهعنوان گروه کنترل انتخاب شدند .جدول  1ویژگیهای
کلی آزمودنیها و جدول  2مشخصههای بیماران زبانپریش بروکا را نشان میدهند .نوع
زبانپریشی افراد را بر پایه مشاهدات بالینی گفتار درمانگران و مجموعه آزمونهای
افتراقی زبانپریشی نیلیپور ( )1372که روایی و پایایی آن اثبات شده است (نیلیپور،
بختیار ،مؤمنیان و ویکیز )2016 ،5مشخص کردیم .از سی .تی .اسکن 6بیماران
زبانپریش نیز برای تشخیص جایگاه و میزان آسیب استفاده شد .عالوه بر این ،تشخیص
پزشکی سکته نیمکره چپ ،داشتن تواناییهای شنیداری و دیداری عادی نیز از
1. Koester, Gunter, & Wagner
2. Holle
3. Hyönä
4. multiple routes
5. Nilipour, Bakhtiar, Momenian, & Weekes
6. CT Scan
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معیارهایی بودند که در گزینش بیماران زبانپریش مورد مالحظه قرار گرفتند .درنهایت،
نتایج بررسیهای تشخیصی زبانی و عصبشناختی ،همراه با ام .آر .آی 1.و سی .تی.
اسکن در تشخیص نهایی زبان پریشی و آسیب مغزی نیمکره مربوط مورد استفاده قرار
گرفتند .قبل از انجام آزمونهای نامیدن در مواجهه و تکرار ،درک و تولید کلی بیماران
زبانپریش بروکا برای تشخیص نوع و شدت زبانپریشی و امکان انجام آزمونها بر روی
آنها م ورد بررسی قرار گرفت .به این منظور ،در اولین جلسه ،گفتگوی صمیمانهای با آنها
داشتیم و گفتار آنها ثبت گردید .در انجام این تحقیق ،راهنمای اخالق در پژوهش برای
نمونههای انسانی و آزمودنیهای بالینی مورد توجه قرار گرفت و رعایت شد .عالوه بر
این ،کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه نیز بر انجام آن تحت مجوز شماره
/52200/1720/100د نظارت داشت .همچنین ،آزمودنیها پیش از شروع آزمونها،
رضایت آگاهانه و آزادانه خود را برای شرکت در آزمون اعالم کردند و به آنها اطمینان
داده شد که اطالعات شخصی آنها محرمانه خواهد ماند.
جدول  :1اطالعات آزمودنیها (بیماران زبانپریش و افراد طبیعی)
گروه آزمودنی

تعداد

بیماران زبانپریش بروکا
افراد طبیعی

جنس
مرد

زن

2
2

1
1

3
3

سن
میانگین ( ±انحراف
معیار)
54/33 ± 1/15
54 ± 1

تحصیالت (به سال)
میانگین ( ±انحراف
معیار)
11/33 ± 1/15
12 ± 0

جدول  :2اطالعات بیماران زبانپریش
جنس

نوع
زبانپریشی

نام
بیمار

بروکا
بروکا

م.ل.
ک.الف

سن
(به
سال)
55
55

مرد
مرد

بروکا

ج.ت.

53

زن

علت
زبانپریشی

جایگاه ضایعه

تحصیالت
(به سال)
12
12

سکته
سکته

10

سکته

پیشانی
اینسوال در قطعه
پیشانی
شکنج تحتانی
قطعه پیشانی

زمان پس از
سکته (به ماه)
13
15
14

 -2-4آزمونها ،محرکها و روال اجرا

در این تحقیق از دو آزمون نامیدن در مواجهه و تکرار برای بررسی کنش بیماران
زبانپریش بروکا در تولید اسامی مرکب غیرفعلی هستهآغازین و هستهپایانی و
جمعآوری دادهها استفاده شد .در تکلیف نامیدن ،بیماران به هنگام مواجهه با تصویر ،نام
1. MRI

ژپوهشاهیزبانی

 ،سال  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان132 /1399

آن را بیان میکردند .در تکلیف تکرار ،افراد زبانپریش بعد از شنیدن اسامی ،آنها را
تکرار میکردند .محرکهای این دو تکلیف شامل  40اسم ( 20اسم ساده و  20اسم
مرکب غیرفعلی هستهآغازین و هستهپایانی) و تصاویر مربوط به آنها بود .اسامی مرکب
متشکل از مقولههای اسم-اسم و با بسامد  %44/18پربسامدترین مقوله از میان
مقولههای متفاوت تشکیلدهنده اسامی مرکب غیرفعلی در زبان فارسی هستند (خباز،
 20 .)125 :1385تصویر اسامی مرکب با  20تصویر اسامی ساده به صورت تصادفی
درهمآمیخته و به آزمودنیها نشان داده شدند .اسامی مرکب به لحاظ نحوی،
هستهآغازین ( 10اسم) و هستهپایانی ( 10اسم) بودند .ویژگیها و مشخصات اسامی
ساده و مرکب بهتفصیل به ترتیب در پیوستهای الف و ب ارائه شده است .به لحاظ
متغیر طول اسامی ،سعی شد که اسامی ساده با اسامی مرکب مطابقت داشته باشند ،اما
صورت اسمهای مرکب در زبان فارسی اساساً پیچیدهتر از اسامی ساده است؛ به عبارت
دیگر ،اسامی ساده کوتاهترند و هجاهای کمتری دارند؛ اما نکته مهم این است که چون
در زبان فارسی واژهها تکیه نمیگیرند ،طول واژه (تعداد واجها و میانگین آنها که برابر با
 5/71است) تفاوت معنیداری در نامیدن تصویر ندارد (بختیار ،نیلی پور و ویکیز،
 ،)2013برخالف تأثیر معناداری که این متغیر در زبانهایی نظیر هلندی با میانگین
( 5/31سورنز ،ونِالمل ،ریتینکس و هارتسویکر )2005 ،1و اسپانیایی با میانگین 5/56
(کوتس ،الیس و اَلوِرز )1999 ،2بر نامیدن دارد .بااینهمه ،از اسمهای سادهای که دو یا
،4
بیش از دو هجا داشتند استفاده کردیم .بسامد واژه ،مطابقت نام ،3آشنا بودن مفهومی
مطابقت تصویر 5و پیچیدگی دیداری 6از متغیرهایی بودند که بهعنوان معیارهایی برای
تدوین محرکهای این تحقیق در تکلیف نامیدن در مواجهه با تصویر مالحظه و کنترل
شدند .تکلیف نامیدن شامل  40تصویر از اسمهای ساده و مرکب بود که با خطوط سیاه
و سفید ترسیم شده بودند .برای کنترل این متغیرها ،در ابتدا به ده فرد سالم (پنج مرد و
پنج زن) آموزش داده شد که طی پنج ثانیه پیچیدگی هر تصویر را بر اساس معیار پنج
درجه ای (درجه اول نشانگر بسیار ساده و درجه پنجم شاخص بسیار پیچیده) ارزیابی
کنند .پیچیدگی تصویر عبارت است از اینکه شمار خطوط و میزان جزئیات و ظرافت
تصویر بهتفصیل نشان داده شود .انجام تحلیل واریانس یکسویه (آنووا) نشان داد که
1. Severens, Van Lommel, Ratinckx, & Hartsuiker
2. Cuetos, Ellis, & Alvarez
3 name agreement
4. conceptual familiarity
5. image agreement
6. visual complexity
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تفاوت معنیداری میان تصاویر اسمهای مرکب غیرفعلی هستهآغازین ،هستهپایانی و
آنهایی که با اسمهای ساده نامیده میشدند به لحاظ پیچیدگی دیداری در سطح
معنیداری  0/05وجود نداشت ) .(F(1, 38)= 3.118, P= 0.085ده فرد طبیعی بزرگسال
(پنج مرد و پنج زن) آشنا بودن تصاویر واژههای ساده و مرکب را بر مبنای معیار پنج
درجهای (درجه  1برای تصاویر ناآشنا و درجه  5برای تصاویر آشنا) ارزیابی کردند.
تحلیل واریانس یکسویه نشان داد که تفاوت معنیداری میان تصاویر اسامی مرکب
هستهآغازین ،هستهپایانی و ساده وجود نداشت ).(F(1,38)= 0.596, P= 0.445
برای ارزیابی مطابقت نام 40 ،تصویر ( 20تصویر مربوط به اسامی ساده و  20تصویر
مربوط به اسامی مرکب غیرفعلی هستهآغازین ،هستهپایانی) به ده شرکتکننده
بزرگسال نشان داده و از آنها خواسته شد تا اولین نامی را که به ذهن آنها میآید،
یادداشت نمایند .مطابقت نام اشاره به این واقعیت دارد که افراد آزمودنی تا چه میزان با
نام تصاویر موافقاند .انجام تحلیل واریانس یکسویه (آنووا) نشان داد که تفاوت
معنیداری به لحاظ مطابقت نام میان اسامی ساده و اسامی مرکب هستهآغازین،
هستهپایانی و برونمرکز وجود نداشت ).(F(1, 38)= 0.219, P=0.647
همچنین ،از افراد سالم بزرگسال خواسته شد تا ارزیابی خود را از بسامد اسامی
مرکب غیرفعلی (هستهآغازین و هسته پایانی) و ساده بیان کنند و بر اساس ارزیابی آنها،
از اسم هایی استفاده شد که تقریباً بسامد یکسانی داشتند .بسامد اسامی ساده از پیکره
فارسی (بیجنخان ،شیخزادگان ،بحرانی و قیومی )2011 ،1که شامل  110میلیون واژه
از متون نوشتاری و گفتاری معاصر است ،استخراج شد .واژههای مرکب هستهآغازین و
هستهپایانی نیز از رساله دکتری خباز ( )1385که برگرفته از فرهنگ بزرگ سخن انوری
( )1386است انتخاب شدند .از شرکتکنندگان خواسته شد تا بسامد واژههای ساده و
مرکب را بر اساس تعداد دفعاتی که آن واژه را در گفتار و یا نوشتار شنیده و یا دیدهاند،
بر پایه معیار  5درجهای ( 1بیانگر کمتر از یک بار در سال؛  2برای بیش از یک بار در
سال و کمتر از یک بار در ماه؛  3شاخص بیش از یک بار در ماه و کمتر از یک بار در
هفته؛  4نشانگر بیش از یک بار در هفته و کمتر از یک بار در روز و  5برای حداقل یک
بار در روز) ارزیابی کنند .نتایج تحلیل واریانس یکسویه (آنووا) نشان داد که از نظر
بسامد واژه تفاوتی میان اسامی ساده و مرکب غیرفعلی (هستهآغازین و هستهپایانی)
وجود نداشت ).(F(1, 38)= 0.102, P=0.752
برای مطابقت تصویر ذهنی نیز از ده آزمودنی سالم بزرگسال خواسته شد تا ارزیابی
کنند که تا چه میزان تصویر اسامی ساده و مرکب با تصویری که آنها از آن شیء یا
جسم در ذهن دارند ،انطباق دارد .آنها این ارزیابی را با استفاده از معیار  5درجهای انجام
1. Bijankhan, Sheykhzadegan, Bahrani & Ghayoomi
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دادند (معیاری که در آن  1بیانگر مطابقت پایین و  5شاخص مطابقت باال بود) .نتایج
تحلیل واریانس یکسویه (آنووا) نشان داد که از نظر مطابقت تصویر ،تفاوت معنیداری
میان اسامی ساده با مرکب (هستهآغازین و هستهپایانی) وجود نداشت (F(1, 38)=0.495,
) .p=0.486مطالعه متغیرهای فوق نشان داد که از نظر آماری تفاوتی میان اسامی ساده و
مرکب وجود ندارد و اسامی و تصاویر متناظر با آنها میتوانند برای ارزیابی تکالیف
نامیدن در مواجهه و تکرار در بیماران زبانپریش به کار روند.
از آنجایی که واژههای مرکب به لحاظ ساختاری به گروههای نحوی شباهت دارند،
در ابتدا از معیارهای واجی ،نحوی ،صرفی و معنایی برای تشخیص آنها از یکدیگر
استفاده شد .برای تشخیص هسته نحوی اسامی مرکب ،معیارهای ارائهشده در لیبر
( )2009مورد توجه قرار گرفت .در تحقیق حاضر ،از تکالیف نامیدن در مواجهه و تکرار
که پرکاربردترین و رایجترین تکالیف در حوزه مطالعات عصبشناختی پردازش واژه
است ،برای ارزیابی پردازش اسامی مرکب در بیماران زبانپریش بروکا استفاده شد.
تکلیف نامیدن در مواجهه شامل  40تصویر از اشیاء و یا اجسام بود که به صورت خطوط
سیاه و سفید ترسیم شده بودند .نام اشیاء و یا اجسام به دو نوع ساده و مرکب به لحاظ
صرفی و دو نوع هستهآغازین و هستهپایانی به لحاظ نحوی طبقهبندی شدند .نوع
اسامی ،مقوله سازههای سازنده آنها و طبقهبندی خطاها از طریق پنج زبانشناس به
صورت انفرادی و مستقل از دیگر زبانشناسان مورد ارزیابی و تأیید برای استفاده در
تکالیف نامیدن و تکرار قرار گرفتند .هر تصویر که در فضای  450در  600پیکسل جای
گرفته بود به صورت جداگانه از طریق صفحه مانیتور نمایش داده شد .در آزمون نامیدن
در مواجهه از بیماران زبانپریش خواسته شد تا نام تصویری را که روی صفحه مانیتور
نشان داده می شد ،به محض رؤیت بیان کنند .هر تصویر به مدت پنج ثانیه نمایش داده
میشد و سپس تصویر بعدی به صورت خودکار روی صفحه ظاهر میشد .در تکلیف
تکرار که محرکهای آن با تکلیف نامیدن یکسان بودند ،از افراد زبانپریش خواسته شد
تا بعد از شنیدن واژه آن را فوراً تکرار کنند .در صورتی که آزمودنیها در نامیدن یا تکرار
به مشکلی بر میخوردند ،به آنها اجازه داده میشد که دوباره آن را تکرار یا بیان کنند.
ازآنجاییکه ممکن بود تکلیف نامیدن تحت تأثیر تکلیف تکرار قرار گیرد و آشنا شدن
آزمودنیها با واژهها ،در نتیجه تحقیق تأثیرگذار باشد ،تکلیف نامیدن قبل از تکرار انجام
شد .عالوه بر این ،محرکهای هر دو تکلیف نامیدن و تکرار که به ترتیب شامل 40
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تصویر و واژه های متناظر با آنها بودند ،برای هر آزمودنی به صورت تصادفی مرتب شدند
تا موازنه 1بین محرکهای دو آزمون حفظ شود.
آزمونها در بیش از یک جلسه انجام شدند و فاصله بین جلسه اول (نامیدن در
مواجهه) و جلسه دوم (تکرار) ،دو هفته طول کشید .به محض رؤیت عالئم خستگی در
بیماران ،جلسه آزمون به وقت دیگری موکول میشد؛ بنابراین ،بسته به توانایی بیماران،
تعداد جلسات از بیماری به بیمار دیگر متفاوت بود؛ اما رویهمرفته ،تکلیف نامیدن در
مواجهه با تصویر بین  30تا  40دقیقه و تکلیف تکرار بین  20تا  25دقیقه برای هر
آزمودنی طول می کشید .عملکرد هر بیمار ثبت و آوانویسی و خطاهای آنها دستهبندی و
تحلیل شدند .قبل از انجام آزمون ،آموزش کوتاهی به بیماران داده شد .در این آموزش
به آنها یادآوری می شد که در تکلیف نامیدن ،تصویری بر صفحه مانیتور نمایش داده
می شود که آنها به محض دیدنِ آن باید نام آن را بیان کنند .در تکلیف تکرار نیز از
بیماران خواسته شد تا با صدای بلند آنچه را میشنوند ،تکرار کنند .سپس ،خطاها بر
اساس ماهیت آنها دسته بندی و بسامد هر کدام از آنها تعیین شد .انواع خطاها همراه با
نمونه یا نمونههایی از آنها که بیماران زبانپریش بروکا در دو تکلیف فوق مرتکب شدند
عبارتاند از:
2
 -1نابجاگویی کالمی معنایی  :در این خطا ،واژه جایگزین شده با واژه مورد نظر ارتباط
معنایی دارد مانند پاککن برای کتابخانه .در نمونه بیارتباطِ آش برای ماشینتحریر،
ارتباط معنایی دیده نمیشود.
 -2نابجاگویی صوری :3واژه نادرست از طریق خطاهای حذف ،افزایش و یا جایگزینی واج
تولید میشود مانند کماناری برای کماناره و یا گوربر برای گورخر.
 -3اطناب :4د ر این اختالل به جای نامیدن ،توصیفی از واژه مورد نظر بیان میشود
مانند باهاش باال میرن برای راهپله.
 -4حذف :هیچکدام از سازههای واژه مرکب تولید نمیشود.
 -5نو واژهسازی :5ناواژهها با استفاده از واجهای زبان با ساختار صرفی درست تولید
میشود که معنایی در واژگان زبان ندارند مانند دوزار برای گورخر.
 -6اسم ساده به جای اسم مرکب :فقط یکی از سازههای اسامی مرکب بیان میشود و یا
اینکه از اسم ساده دیگری به جای واژه مورد نظر استفاده میشود مانند ماشین به جای
ماشینحساب.
1. counterbalance
2. Semantic verbal paraphasia
3. Formal paraphasia
4. circumlocution
5. neologism
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 -7جابجایی سازه :1سازههای واژه مرکب با یکدیگر جایگزین میشوند مانند گوشتتخته
برای تختهگوشت و یا آهنراه برای راهآهن.
 -5یافتهها
 -1-5آزمودنیها

افراد عادی در هر دو تکلیف نامیدن در مواجهه و تکرار ،همۀ اسامی ساده و مرکب را
 % 100به درستی نامیدند و تکرار کردند و تفاوتی میان کنش آنها در نامیدن و تکرار
مشاهده نشد .بیماران زبان پریش بروکا  %91/66اسامی ساده را درست نامیدند و
 %98/33آنها را به درستی تکرار کردند ،حال آنکه  %40اسامی مرکب را درست نامیدند
و  % 45آنها را درست تکرار کردند .مقایسه عملکرد افراد عادی و بیماران زبان پریش
بروکا از طریق آزمون تی مستقل 2نشان داد که تفاوت معناداری میان نامیدن و تکرار
اسامی ساده در افراد عادی ) (M=20, SD=0و بیماران زبان پریش )(M=19, SD=0.894
وجود داشت ) .(t(10)=2.74, p=0.21عالوه بر آن ،تفاوت معناداری میان افراد عادی
) (M=20, SD=0و بیماران زبانپریش ) (M=13.33, SD=5.88در نامیدن =(t(10)=2.77, p
) 0.02و نیز میان افراد عادی ) (M=20, SD=0و بیماران زبان پریش )(M=14.33, SD=5.9
در تکرار ) (t(10)=2.357, p=0.04اسامی مرکب وجود داشت .بررسی مقایسه میانگین
رتبههای بیماران زبانپریش از طریق آزمون ناپارامتری یومان -ویتنی 3نشان داد که
تفاوت معناداری میان نامیدن اسامی ساده و مرکب ) (U=0, n1=n2=3, p=0.043<0.05و
تکرار اسامی ساده و مرکب ) (U=0, n1=n2=3, p=0.034<0.05در بیماران زبانپریش
وجود داشت .همچنین ،بررسی کنش آنها نشان داد که تفاوت معناداری در نامیدن و
تکرار اسامی ساده ) (U=2, n1=n2=3, p= 0.099>0.05و نامیدن و تکرار اسامی مرکب
نداشتند ).(U=2, n1=n2=3, p= 0.0261>0.05
 -2-5مقایسه رتبههای خطاهای اسامی مرکب

کنش بیماران زبان پریش در نامیدن و تکرار اسامی مرکب نشان داد که هر کدام از آنها
خطاهای متفاوتی را مرتکب شدند .مقایسه میانگین رتبههای انواع خطاها در نامیدن و
تکرار اسامی مرکب از طریق آزمون ناپارامتری ایچ کروسکال -والیس 4نشان داد که
تفاوت معناداری میان رتبههای خطاهای آنها در نامیدن ) (H(6)=6, p= 0.423>0.05و
1. left-right inversion
2. independent samples t-test
3. Mann-Whitney U
4. Kruskal Wallis H.
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تکرار ) (H(6)=6, p=0.423>0.05اسامی مرکب وجود نداشت .انواع خطاها ،بسامد و تعداد
کل آنها در بیماران زبانپریش بروکا در دو تکلیف نامیدن و تکرار اسامی ساده و مرکب
در جدول  3ارائه میشود.
جدول  :3انواع خطاها و بسامد آنها در بیماران بروکا در تکالیف نامیدن و تکرار
نوع خطا
نابجاگویی کالمی معنایی
حذف
اطناب
نو واژهسازی
نابجاگویی صوری
اسم ساده یا مرکب به جای اسم مرکب
جابجایی سازه
تعداد کل خطاها

اسامی ساده
تکرار
نامیدن
1

تعداد کلی
1

4

1

5

5

1

6

اسامی مرکب
تکرار
نامیدن
3
7
11
3
2
3
5
5
6
7
2
27
36

تعداد کلی
10
11
3
5
10
13
2
63

 -3-5مقایسه رتبههای خطاها به لحاظ هستۀ نحوی و جایگاه سازه

جدول  4بسامد خطاها در سازههای اسامی مرکب هستهآغازین و هستهپایانی و نیز
سازههای تأثیر پذیرفتۀ آنها را در تکالیف نامیدن و تکرار نشان میدهد .مقایسه میانگین
رتبههای خطاهای اسامی مرکب غیرفعلی هستهآغازین و هستهپایانی از طریق آزمون
یومان -ویتنی نشان داد که تفاوت معناداری میان خطاهای نامیدن اسامی مرکب
هستهآغازین و هستهپایانی ) (U=17.5, n1=n2=7, p=0.364>0.05و خطاهای تکرار
اسامی مرکب هستهآغازین و هستهپایانی ) (U=18.5, n1=n2=7, p=0.424>0.05وجود
نداشت.
مقایسه میانگین رتبههای خطاها در تکلیف نامیدن به لحاظ سازههای تأثیرپذیرفتۀ
اسامی مرکب از طریق آزمون ایچ کروسکال والیس نشان داد که میان الگوی خطاهای
سازههای آغازین ،پایانی و هر دو سازه با هم (کل ترکیب) با میانگین رتبههای 7/29 ،9
و  15/20تفاوت معناداری وجود داشت ) .(H(2)= 6.893, p=0.032<0.05به این مفهوم که
سازههای اول ،دوم و کل ترکیب به طور متفاوت تأثیر پذیرفته بودند و توزیع خطاها در
آنها متفاوت بود .همچنین ،الگوی خطاها در سازههای آغازین ،پایانی و هر دو سازه (کل
ترکیب) در تکلیف تکرار با میانگین رتبههای  4/6 ،8و  11/4تفاوت معنادار آماری با
یکدیگر داشتند ).(H(2)= 6.05, p=0.049<0.05
جدول  :4بسامد خطاها در اسامی مرکب غیرفعلی و سازههای تأثیر پذیرفته آنها در تکالیف
نامیدن و تکرار
نوع اسم

سازه تأثیر پذیرفته (نامیدن)
هر دو سازه
دوم
اول

تعداد
کل

سازه تأثیر پذیرفته (تکرار)
هر دو سازه
دوم
اول

تعداد
کل

ژپوهشاهیزبانی
هسته آغازین
هسته پایانی
تعداد کل

5
3
8

4
0
4

7
17
24

16
20
36

8
7
15
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4
6
10

7
1
8

19
14
33

 -6بحث و نتیجه
در این مقاله نقش هسته نحوی و جایگاه سازه را در پردازش اسامی مرکب غیرفعلی
اسم-اسم در بیماران زبان پریش بروکای فارسیزبان از طریق آزمونهای نامیدن در
مواجهه و تکرار شنیداری بررسی کردیم .همچنین ،انگارههای تجزیهای ،کلی و مسیر
دوگانه را با توجه به دادههای بالینی بیماران محک زدیم تا مشخص شود که نامیدن و
تکرار اسامی مرکب غیرفعلی هستهآغازین و هستهپایانی چگونه پردازش میشوند.
تحلیل دادهها نشان داد که بیماران زبانپریش بروکا  %40اسامی مرکب و %96/66
اسامی ساده را درست نامیدند .عالوه بر آن ،آنها  %45اسامی مرکب و  %98/33اسامی
ساده را درست تکرار کردند .این کنش عملکردی بیماران زبانپریش مؤید گسستگی در
پردازش اسامی ساده و مرکب است .همچنین ،پردازش نامیدن و تکرار اسامی مرکب نیز
گسستگی داشت .بیماران زبانپریش در نامیدن  %38/88اسامی مرکب هستهآغازین و
 %61/11اسامی مرکب هستهپایانی مرتکب خطا شدند ،حال آنکه در تکرار این اسامی،
در  %54/54اسامی هستهآغازین و  %45/45اسامی هستهپایانی اختالل داشتند .اگرچه
خطاهای اسامی مرکب هستهآغازین و هستهپایانی و نیز الگوی خطاهای آنها متفاوت از
یکدیگر بود ،اما این تفاوت معنادار نبود که مؤید آن است که هستۀ نحوی نقشی در
پردازش نامیدن و تکرار اسامی مرکب هستهآغازین و پایانی ندارد .عالوه بر این ،خطاهای
کمتر بیماران زبانپریش در نامیدن اسامی مرکب هستهآغازین در برابر هستهپایانی و
نیز خطاهای کمتر در تکرار اسامی مرکب هستهپایانی در برابر هستهآغازین مؤید
پردازش آسانتر نامیدن اسامی هستهآغازین در مقایسه با اسامی هستهپایانی است ،حال
آنکه در تکرار ،پردازش اسامی هسته پایانی آسانتر از اسامی هسته آغازین صورت
میگیرد .این یافته که پردازش نامیدن و تکرار اسامی مرکب هستهآغازین متمایز از
اسامی مرکب هستهپایانی است هماهنگ با یافتههای مارلی و لوزاتی ( )2012و مارلی و
همکاران ( )2009در این زمینه است .مقایسه خطاهای سازههای هسته و غیرهسته
اسامی مرکب در تکلیف نامیدن و توزیع رخداد بیشتر خطاها در سازههای آغازینِ اسامی
هستهآغازین در مقایسه با سازههای غیرهسته ،مؤید آن است که هستۀ نحوی در
پردازش اسامی هستهآغازین نقشی ندارد .در اسامی مرکب هستهپایانی نیز آزمودنیها
اختالالت بیشتری را در پردازش سازۀ هسته در مقایسه با سازۀ غیرهسته داشتند .این
شواهد بیانگر آن است که بیماران زبانپریش هستۀ اسامی مرکب هستهآغازین و
هستهپایانی را در مقایسه با وابسته در این اسامی بهتر پردازش نمیکنند .در تکلیف
تکرار نیز بیماران نابسامانیهای بیشتری در سازههای هسته اسامی هستهآغازین و
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هستهپایانی در مقایسه با سازۀ غیرهسته داشتند که حاکی از پردازش آسانتر سازهای
غیرهسته است .یافته فوق همسو با یافتههای مارلی و همکاران ( )2012و مغایر با
یافتههای مارلی و لوزاتی ( )2012و مارلی و همکاران ( )2014است.
افزون بر آن ،بررسی خ طاهای اسامی مرکب در نامیدن و تکرار نشان داد که در
فرایند نامیدن سازههای اول ،دوم و هر دو سازه باهم به ترتیب  %11/11 ،%22/22و
 %66/66خطا داشتند ،حالآنکه در تکرار سازههای اول ،دوم و هر دو سازه باهم به
ترتیب  %30/30 ،%45/45و  %24/24متأثر شده بودند که مؤیّد نقش جایگاه سازه در
پردازش اسامی مرکب غیرفعلی هستهآغازین و هستهپایانی است .بررسی خطاهای این
اسامی نشان داد که بیماران زبانپریش بروکا در تکالیف نامیدن و تکرار در سازههای
آغازین اسامی مرکب در مقایسه با سازههای پایانی آنها اختالالت بیشتری داشتند .این
یافته تأییدی است بر اینکه جایگاه سازه در ترکیبهای غیرفعلی در پردازش آنها
تأثیرگذار است .بهعبارتدیگر ،رخداد بیشتر خطاها در سازههای آغازین ،شواهدی بر
پردازش آسانتر سازههای پایانی اسامی مرکب است .عالوه بر این ،در تکرار اسامی
مرکب هستهآغازین و هستهپایانی نیز خطاهای کمتر سازههای پایانی در مقایسه با
سازههای آغازین مؤیّد پردازش آسانتر سازههای پایانی اسامی مرکب و نقش جایگاه
سازه در پردازش واژههای مرکب غیرفعلی است .تأثیر نقش جایگاه سازه در پردازش
اسامی مرکب همسو با یافتههای مارلی و همکاران ( )2009است.
بررسی خطاهای نابجاگویی کالمی معنایی ،حذف ،اطناب ،نوواژهسازی ،نابجاگویی
صوری ،اسم ساده یا مرکب بهجای اسم مرکب و جابجایی سازهها نشان داد که حذف
( 11خطا) و نابجاگویی صوری ( 14خطا) پربسامدترین خطاها بهترتیب در نامیدن و
تکرار اسامی مرکب بودند .همچنین ،بررسی الگوی خطاها نشان داد که سازههای اول،
دوم و هر دو سازه (کل ترکیب) اختالل داشتند ،اگرچه الگوی تأثیرپذیری سازهها در دو
فرایند نامیدن و تکرار متفاوت از یکدیگر بود؛ به این مفهوم که در فرایند نامیدن ،کل
ترکیب ( )%66/66خطاهای بیشتری در مقایسه با سازههای اول ( )%22/22و دوم
( )%11/11داشتند .این الگوی خطاها در نامیدن اسامی مرکب غیرفعلی هستهآغازین و
هستهپایانی تأییدی است بر اینکه فرایند نامیدن در این اسامی به صورت کلی پردازش
میشود .عالوه بر آن ،تأثیرپذیری سازههای اول و دوم ( )%54/5در مقایسه با کل ترکیب
( )%45/5مؤیّد پردازش تجزیه ای در فرایند تکرار است .همچنین ،بررسی دقیقتر الگوی
خطاها نشان داد که در فرایند نامیدن ،سازههای اول و دوم نیز متأثر میشوند که مؤیّد
پردازش تجزیه ای نیز در فرایند نامیدن است ،هرچند که فرایند غالب پردازشی ،کلی
است .افزون بر این ،در فرایند تکرار ،هر دو سازه با هم نیز اختالل داشتند که تأییدی بر
پردازش کلی در فرایند تکرار است هرچند که پردازش غالب در این فرایند ،تجزیهای
است .این یافتهها شواهدی است بر اینکه فرایندهای نامیدن و تکرار اسامی مرکب
غیرفعلی هستهآغازین و هستهپایانی از طریق مسیر دوگانه صورت میگیرد.
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در تکلیف تکرار ،در خطاهای نابجاگویی صوری خرخمرغ برای تخممرغ ،راهپلی برای
راهپله و گوربر برای گورخر ،بیماران فقط واجهای یکی از سازههای اسامی مرکب را
حذف ،اضافه و یا جایگزین می کردند .افزون بر این ،در خطای جایگزینی اسم ساده به
جای اسم مرکب در نمونههای نامه برای روزنامه ،کمان برای کماناره و آهن برای
راهآهن یکی از سازهها حذف و سازه دیگر تولید میشد .حذف یکی از دو سازه ترکیب و
یا تغییر واجهای یکی از سازهها در خطاهای اسم ساده بهجای اسم مرکب و نابجاگویی
صوری داللت بر آن دارد که اسامی مرکب غیرفعلی هستهآغازین و هستهپایانی از طریق
تجزیه به اجزای سازنده پردازش میشوند زیرا اگر به صورت کلی پردازش میشدند
دلیلی نداشت که بیماران از دو سازه ترکیب که هر دو دارای مقوله نحوی یکسان اسم
هستند ،یکی از سازهها را حذف و یا تغییر دهند.
افزو ن بر آن ،بررسی خطاهای نابجاگویی صوری در نمونههای زیمبکسل برای
سیمبکسل ،روزنامی برای روزنامه و کماناری برای کماناره تأییدی است بر اینکه
بیماران زبانپریش بروکا دانش ساختواژه و یا ساختار واژه را حفظ کردهاند اما توانایی
به کار بستن آن را از دست دادهاند .بهعبارتدیگر ،بیماران فوق اطالعات نحوی -معنایی
اسامی مرکب غیرفعلی هستهآغازین و هسته پایانی را درست گزینش میکنند حالآنکه
نمی توانند اطالعات واجی را بازیابی کنند و در نتیجه واج نادرست تولید میشود .حفظ
اطالعات بخشهای نحوی و معنایی و از دست دادن اطالعات واجی در تولید بیماران
زبان پریش بروکا تأییدی بر استقالل و جدا بودن بخشهای تشکیلدهنده نظام زبان و
رویکرد حوزهای 1به زبان است .در این رویکرد ،زبان از بخشهای مستقل و در عین حال
در تعامل با یکدیگر تشکیل میشود.
در تکلیف نامیدن ،در خطای جابجایی سازهها در نمونههای خرگور برای گورخر و
آهنراه برای راهآهن و نیز خطاهای نوواژهسازی نظیر محریر برای ماشینتحریر و دوزار
برای گورخر ،بیماران کل ترکیب را تغییر داده و یا سازههای آنها را جابجا میکنند و
واژه دیگری برای واژه مورد نظر تولید میکنند که تأییدی بر بازیابی و پردازش کلی
واژههای مرکب است .این کنش عملکردی بیماران نشان میدهد که آنها سازههای
زیربنایی واژهها را تشخیص دادهاند و ساختار صرفی واژهها را حفظ کردهاند اما در
برونداد نمیتوانند صورت واجی درست را تولید کنند.
بیماران در خطای نابجاگویی کالمی معنایی ،اسم مرکب را حذف و اسم ساده یا
مرکب دیگری را بهجای آن تولید میکردند (نامه بهجای راهآهن و یا ناخنگیر به جای
کماناره) و یا اینکه در خطای نوواژهسازی ،اسم مرکب را حذف و واژۀ خودساختۀ
دیگری بهجای آن تولید میکردند (تخوش بهجای تختهگوشت) و یا اینکه در فرایند
1. modular
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اطناب ،واژۀ مرکب را حذف و عبارت دیگری که معنای واژۀ هدف را توصیف میکرد
بیان میکردند (دارو میفروشه بهجای داروخانه و یا میبریم بهجای کماناره) که
نشاندهندۀ پردازش کلی در فرایند نامیدن است .عالوه بر آن ،افراد زبانپریش اسم
ساده را بهجای اسم م رکب به کار بردند ،به این مفهوم که بخشی از اسم را حذف و
بخش دیگر را نام میبردند و یا تکرار میکردند (بهعنوان نمونه ،موش بهجای تلهموش).
همچنین ،در خطای نابجاگویی صوری یک یا چند واج از واجهای سازههای آغازین
(مانند ماژینحساب برای ماشینحساب) و یا سازههای پایانی (مانند کتابخانی برای
کتابخانه) را حذف یا اضافه میکردند و یا تغییر میدادند که مؤید پردازش تجزیهای
است .این شواهد نشان میدهد که بیماران زبانپریش از مسیر دوگانه (تجزیه به اجزای
سازنده و کلی) برای پردازش نامیدن و تکرار استفاده میکنند .این یافته همسو با
یافتههای مارلی و همکاران ( )2012و سمنزا و همکاران ( )2011است و مغایر با
تحقیقاتی است که پردازش را به صورت کلی (جنسن و همکاران2008 ،؛ لورنس و
همکاران )2016 ،و یا تجزیهای (رسل و همکاران2004 ،؛ دونبشا و همکاران)2007 ،
میدانند.
تحقیق حاضر از دو جنبۀ نظری و کاربردی با اهمیت و قابلتوجه است .بهطورکلی بر
غنای مطالعات پیشین در این حوزه میافزاید و بهطور خاص نقش هستۀ نحوی و جایگاه
سازه را در پردازش نامیدن و تکرار اسامی مرکب غیرفعلی هستهآغازین و هستهپایانی در
زبان فارسی روشن میسازد .یافتههای تحقیق حاضر از جنبه کاربردی برای
آسیبشناسان گفتاردرمانی و نیز گفتار درمانان اهمیت بسزایی دارد و نشان میدهد که
این متخصصان به هنگام کار با افراد زبانپریش باید در انتخاب مقولههای زبانی دقت
بسیار داشته باشند و در مراحل اولیه شروع کار با آنها از مقولههایی مانند اسامی ساده
که ساختار صرفی سادهتر و پردازش آسان تری در مقایسه با اسامی مرکب دارند استفاده
نمایند .عالوه بر آن ،تکلیف تکرار مناسبتر از نامیدن در مواجهه است زیرا بر پایۀ
یافتههای پژوهش حاضر ،پردازش فرایند تکرار آسانتر از فرایند نامیدن است .از آنجایی
که اسامی مرکب هستهآغازین در پردازش نامیدن و اسامی هستهپایانی در پردازش
فرایند تکرار کمتر دچار اختالل میشوند ،بنابراین باتوجه به یافتههای این پژوهش به
گفتار درمانان توصیه میشود تا از اینگونه اسامی که پردازش آنها برای بیماران
زبانپریش راحتتر و آسانتر است برای بهبود گفتار آنها استفاده نمایند.
پیوستها
پیوست الف :اسامی مرکب غیرفعلی برای آزمون نامیدن در مواجهه
هستهدار
شماره
1
2

اسم مرکب غیر فعلی
تخممرغ
راهآهن

هستهآغازین
+
+

هستهپایانی
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+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ماشینحساب
ماشینتحریر
سیمبکسل
راهپله
قلممو
تبرزین
تختهگوشت
تلهموش
روزنامه
کتابخانه
داروخانه
گازانبر
گلمیخ
سگمگس
گورخر
تیرآهن
چلوصافی
کماناره

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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The present research is aimed to analyses the morphological typology of Persian
on the basis of the framework of Distributed Morphology (DM). According to
the findings of DM, the predominant tendency of Persian's morphological type
is defined here on a two-dimensional chart; a chart provided by Aikhenvald
(2007) from the conjugation typology of languages, which itself was defined on
the basis of the criteria proposed by Sapir. The horizontal axis in this diagram
deals with the degree of internal complexity of words and its horizontal axis
includes the transparency of morphological boundaries between the morphemes
within a grammatical word. Accordingly, the main research questions are to
determine: the position of Persian language on the basis of “degree of internal
complexity of words”, as well as, its typology on the basis of “border
transparency criteria”. To analyses the grammatical structures of Persian, a
variety of diverse structures, among different Persian text types, including
stories, textbooks, scenarios, and research papers was gathered, which contained
a total number of nine thousand and six hundred words. The investigation on the
first question on the basis of Greenberg’s quantitative standards illustrates that,
by achieving a number of one thousand and five hundred and six words from the
above-mentioned index, the orientation of today’s Persian language, according
to the “degree of internal complexity of words” or what is called as “word
combinability criteria”, is towards “analytic” language type. Considering the
second question, the research demonstrates that in view of the “border
transparency criteria” for morphemes which indicates ways to connect
morphemes, Persian language is more inclined towards “agglutinating” language
type. Finally, it can be concluded that based on the findings of DM, the
dominant tendency of morphosyntactic structures of Persian is towards
“agglutinating-analytic” languages. Therefore, the research findings in
considering Persian within the DM framework approves its grouping within
agglutinating-analytic language types, though in comparison to the previous
studies, the reduction of the statistical results here illustrates the main tendency
of Persian's morphological type towards analytic languages and its movement
towards becoming more analytic.
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1. Introduction
In contrast to lexical approaches, a distributed morphology approach produces
structures using formal features and seeks to provide the same analysis of the
construction of composite structures (word, group, and sentence). This
theoretical approach claims that analytic, synthetic, and polysynthetic structures
are produced in all isolating, agglutinating, and fusional languages in the syntax
field. Thus, the present study seeks to develop a new analysis of determining the
morphological typology of Persian language in the context of distributive
morphology, by focusing on the following two questions:
Question 1: Where is the position of the Persian language on the axis of
complexity within grammatical structures?
Question 2: What is the Persian's morphological type from the viewpoint of
“border transparency criteria”?
2. Theoretical foundations
This section provides a brief overview of the morphological types of languages
and the criteria for typing languages based on the word production process and
the formation process of grammatical structures. Accordingly, two criteria are
introduced as follows: The first criterion is border transparency criteria – Sapir
(1921) – which recognizes three isolating, agglutinating, and fusional types. The
second criterion is the degree of internal complexity of words, in which three
types of isolating, agglutinating, and fusional languages can be identified. This
section also refers to the generalities of distributed morphology, along with an
analysis of descriptive and derivative morphemes, which is different from the
traditional morphology approach.
3. Background
The current section elaborates on the typology research and studies related to
this article. Therefore, the research of Aikhenvald (2007), Samareh (1990),
Sharifi and Akhlaghi (2013), and Dabir Moghaddam (2013) are reviewed. Then,
the analysis and results of Anoushe (2018), are discussed to identify morpheme
segmentation based on the distributed morphology approach.
4. Study and analysis of morphological data
In the first section, a variety of linguistic body of Persian texts is collected. The
selected texts do not belong to a specific style, context, field, and specialty, and
contain various styles such as writing style, conversational style, and scientific
and fictional styles from different fields, including social, cultural, religious,
political, sports, economics, medicine, and health, engineering sciences,
language and literature, architecture, history, industry, and tourism. Then, the
structure of the Persian language from a DM approach is examined and analyzed
based on the findings of this grammatical concept based on Sapir criteria and
Greenberg's (1954) quantitative approach, on the basis of the two-dimensional
Aikhenvald axis (2007).
The morpheme segmentation of body words from a non-lexical DM shows
manifestations of the morphosyntactic structures of the Persian language: in
Persian, the "future structure" is made analytically with the auxiliary verb
“[]: will”; That is, the grammatical meaning is expressed not through
affixation, but through independent words. The current form of the past in the
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Persian language is made synthetically. The simple past in Persian is formed by
adding the word “d/t” affix to the present root; like the simple past tense in the
words “[]: I ate” and “[]: I did not return.”
Structures such as “[]: he/she always asked God” and
“[]: self-satisfied” are examples of fusional or multi-synthetic
languages in Persian that have a lot of complexity within their structure. These
structures are made as a result of the process of synthesizing different lexical
and grammatical elements and turning them into a single word. Structures such
as “[]: right next to the wall of the room” and
“[ ]: with a few books in hand” are also examples of
isolating languages in Persian. In this type of structure, there is a one-to-one
correspondence between morphemes and words, and each morpheme is equal to
one word. Words such as “[]: their scientists” and
“[]: researchers” are examples of the type of synthetic languages
in Persian, where each word is composed of several morphemes and the
boundary between morphemes is clear. In the morphology of the Persian
language, the fusion of verbs and roots has a low frequency; For example, the
third person singular verb “[]: is” is the result of the fusion of the root “[]:
Bash” and the present tense and the suffix “zero”.In the following, we use
Greenberg Quantitative indicator to determine the internal complexity of
Persian’s grammatical structures. This index refers to determining the degree of
the internal complexity of languages and is obtained by dividing the number of
Morpheme in a sample volume by the number of words in that sample.
According to Table 1 and the horizontal axis of Figure 2, the quantitative value
indicates that the morphosyntactic structures of Persian tend to be analytical
languages. Then, Persian words are examined in terms of the border
transparency criteria in the vertical axis of Aikhenvald. Generally, 64% of the
words are made by synthesizing and affixing words in the Persian language
morphology system while 27% of morpheme words belong to the type of
isolating languages, in which there is a one-to-one correspondence between
morphemes and words. Ultimately, only 9% of morpheme words belong to the
group of fusional languages. Therefore, it can be acknowledged that the
predominant tendency of the Persian's morphosyntactic type is towards the
agglutinative language's type according to the border transparency criteria.
5. Result
Based on the findings obtained from the distributed morphological typology,
suitable analysis and input were provided to determine the morphosyntactic
structure of the Persian language. Contemporary Persian is more inclined to the
type of Agglutinative languages in terms of the degree of the internal complexity
of words to the type of analytical languages in terms of the border transparency
criteria. Thus, the distributed morphological typology places the predominant
tendency of the Persian language morphological typology in the type of
Agglutinative-Analytic languages.
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چکیده
در مقالۀ حاضر انگارۀ «صرف توزیعی» به عنوان شالودۀ نظری با هدف تحلیل ردهشناسیی سیاواوا ی زبیان
فارسی به کار بساه شده است .بدینترتیب ،بر پایۀ یافاه های نظریۀ صرف تیوزیعی ،ریرایر ردۀ سیاواوا ی
زبان فارسی در نمودار دوبعدی آیکنوالد ( )2007که بر اسیا معیارهیای سیاپیر ( )1921ارائیهشیده ،میورد
تحلیل قرار ررفاه است .در این پژوهر در پی آنیم تا بدانیم :جایگاه زبان فارسی بر روی محیور «پیچییدری
درون ساوتهای دساوری» کجاست؟ و از منظر «شفافیت مرز میان تکوا ها» ،زبان فارسی در چه ردۀ زبانی
میرنجد؟ در رسیدن به اهداف پژوهر ،پیکرۀ زبانی مانوعی از ماون فارسی ،مشامل بر داساان ،درسینامه،
فیلمنامه و مقالههای مخالف زبان فارسی رردآوری شده است .پیکرۀ یادشده 24 ،نوع مان رونارون معاصر را
در برمیریرد و از هریک از آنان 400 ،وا ه به صورت تصادفی در قالب جمله نمونهریری شده ،که در مجموع
 9600وا ه را شامل می شود .ناایج حاصل از پژوهر حاضر ،همراه با حصول عدد  1.506بیر مننیای تحلییل
داده ها با شاوص کمّی رریننرگ ،نمایانگر آن است که در پاسخ به پرسر اول ،ررایر زبان فارسی امروز بیر
اسا معیار «میزان پیچیدری درون ساوتهای دساوری وا هها» یا همان معیار «ترکیبپذیری وا هها» ،بیه
سوی ردۀ زبانهای «تحلیلی» است .یافاۀ دیگر پژوهر را در پاسخ به پرسر دوم آن میتوان چنین برشمرد
که زبان فارسی بر اسا معیار «شفافیت مرز تکوا هیا» کیه نماییانگر راه هیای اتصیال تکوا هاسیت ،بیه ردۀ
زبانهای «پیوندی» ررایر بیشاری دارد .بدینترتیب ،ررایر غالب ساوتهای صرفینحوی زبان فارسیی از
منظر صرف توزیعی که تفاوت های بنیادین در نوع و شمار تکوا ها با صیرف وا هریرا دارد ،در ردۀ زبیانهیای
«تحلیلیپیوندی» قرار میریرد .از اینرو ،انگارۀ دساوری صرف توزیعی نیز تأییدکنندۀ تحلیلیپیوندی بیودن
ردۀ ساواوا ی زبان فارسی است؛ با این تفاوت که کمار شدن عدد کمّی بهدستآمده در این پژوهر ،نسنت به
یافاههای پژوهرهای پیشین ،حاکی از آن است که بر پایۀ تقطیع ساواوا ی در صرف توزیعی ،ساواوا ۀ زبیان
فارسی به ردۀ زبانهای تحلیلی ررایر بیشاری دارد و به سوی تحلیلیتر شدن میرود.

واژههای کلیدی :صرف توزیعی ،ردهشناسی ساواوا ی ،رویکرد کمّی ،زبان تحلیلی ،زبان پیوندی.

 1ـ مقدمه
ساواوا ه علمی است که به مطالعۀ چگونگی ساوتِ وا ه و تناظر نظاممند صورتیمعنا
میپردازد و ساواار درونی واحدهای زبانی را بررسی و تحلیل میکند .زبانها به شیوهای
یکسان وا ه نمیسازند و از ابزارهای صرفینحوی مخالفی برای تولید وا ه بهره میریرند.
در بروی از زبانها اغلب وا هها از یک تکوا تشکیل میشوند و در رروهی دیگر
تکوا های سازندۀ وا ه چنان درهم میآمیزند که نمیتوان آنها را به سادری از هم
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تفکیک کرد .زبان های بسیاری نیز به لحاظ ساواوا ی میان این دو طیف مینشینند .در
این میان ،ردهشناسی ساواوا ی به بررسی علمی و طنقهبندی زبانهای بشری بر پایۀ
مطالعات ساواوا ی میپردازد و میکوشد تا از این منظر ،شناهتها و افاراقهای
اینکه این نوع ردهشناسی از یافاههای ساواوا ی
رونههای زبانی را بیابد .با توجه به 
مایه می ریرد ،باید بر یکی از رویکردهای نظری علم ساواوا ه منانی باشد .مقالۀ حاضر
ضمن بازنگری در بروی از تحلیلهای صرف سنای ،انگارۀ دساوری صرف توزیعی را به
عنوان شالودۀ نظری وود بررزیده است تا از این رهگذر ،به تحلیل و درونداد مناسنی
برای ردهشناسی ساواوا ی زبان فارسی دست یابد.
صرف توزیعی ،در تقابل با رویکردهای وا هررا ،بر آن است تا تحلیلی یکسان از
ساوت سازههای مرکب (وا ه ،رروه و جمله) بهدست دهد .هله و مرناز ()112 :1993
تصریح میکنند که در این رویکرد ،نحو بهجای آنکه با وا ههای شکلیافاه سروکار
داشاه باشد ،با اسافاده از مشخصههای صوری ،سازهها را تولید میکند .بهرفاۀ دقیقتر،
این رهیافت نظری ادعا میکند که ساوتهای تحلیلی ،ترکینی و بسترکینی
(چندترکینی) در همۀ زبانهای رسساه ،پیوندی و همآمیخاه در حوزۀ نحو تولید
می شوند و بنابراین ،سازوکارهای نحوی باید چنان کارآمد باشند که باوانند از عهدۀ
تنیین این تنوعات زبانی برآیند .پرسر اصلی پژوهر حاضر این است که زبان فارسی
بر پایۀ یافاههای نظریۀ صرف توزیعی در کدام ردۀ ساواوا ی میرنجد و آیا انگارۀ
دساوری صرف توزیعی نیز همچون رهیافت صرف وا ررا و سنای ،ردۀ ساواوا ی زبان
فارسی را جزو زبانهای تحلیلی قرار میدهد و مؤید ناایج پژوهرهای پیشین در این
زمینه است .به این ترتیب ،پژوهر پیر رو میکوشد تا با تمرکز بر دو پرسر زیر،
تحلیل تازهای از تعیین ردۀ ساواوا ی زبان فارسی در چارچوب صرف توزیعی ارائه کند:
پرسر اول :جایگاه زبان فارسی بر روی محور پیچیدری درون ساوتهای دساوری
کجاست؟
پرسر دوم :از منظر شفافیت مرز میان تکوا ها ،زبان فارسی در چه ردۀ زبانی
میرنجد؟
نکاۀ مهم دیگر این است که احاماالً هیچ زبانی نیست که دارای ردۀ زبانی
ساواوا ی محض باشد .در واقع ،هیچ زبانی مطلقاً رسساه ،پیوندی یا همآمیخاه نیست،
بلکه ردۀ ساواوا ی زبان ها بر اسا ررایر غالنی که در ساواوا ۀ آن زبان وجود دارد،
تعیین میشود (ساپیر .)123 :1921 ،پیربینی میشود زبان فارسی نیز اینرونه باشد و
به یکی از ردههای زبانی ررایر بیشاری داشاه باشد .بر این اسا  ،این مقاله در چهار
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بخر تنظیم شده است .پس از مقدمۀ حاضر در بخر دوم ،منانی نظری پژوهر را در
دو زیر بخر معرفی وواهیم کرد .در بخر سوم به پیشینۀ پژوهر میپردازیم و در
بخر چهارم نیز به منظور بررسی ردۀ ساواوا ی زبان فارسی ،دادههای پژوهر را
تحلیل و بررسی میکنیم .سرانجام ،در فصل پنجم نشان میدهیم که مطابق با پرسر
نخست پژوهر ،جایگاه زبان فارسی بر روی محور پیچیدری درون ساوتهای دساوری
وا هها ،به ردۀ زبان های تحلیلی نزدیک است و مطابق با پرسر دوم پژوهر ،زبان
فارسی از منظر شفافیت مرز میان تکوا ها ،به ردۀ زبانهای پیوندی تعلق دارد.
 2ـ مبانی نظری پژوهش
بخر حاضر در دو زیر بخر مساقل منانی نظری پژوهر را به اجمال معرفی میکند.
زیر بخر نخست به ردهشناسی ساواوا ی زبانها و معیارهای ردهبندی زبانها بر پایۀ
فرایند تولید وا ه و چگونگی شکلریری ساوتهای دساوری میپردازد .زیر بخر دوم
با اشاره ای به کلیات نظریۀ صرف توزیعی ،تحلیلی از تکوا های تصریفی و اشاقاقی
بهدست میدهد که مافاوت با رویکرد صرف سنای وواهد بود.
 2ـ  1ـ ردهشناسی ساختواژی

از انواع مطالعات ردهشناسی زبان میتوان به ردهشناسی ساواوا ی زبان اشاره کرد که
واساگاه آن به سدۀ نوزدهم میالدی بازمیرردد .ردهشناسی ساواوا ی زبان رویکردی
کلررا به زبان دارد و نظام تصریفی زبان را بررسی و مطالعه میکند .در رویکرد یادشده
بر اسا ویژریهای دساگاه صرفی زبان ،طنقهبندی ساواوا ی صورت میریرد .در
یافاههای فریدریر فُن اشلگل ( )1808میتوان نخساین دسااوردهای ردهشناسی
ساواوا ی را جست .وی زبانها را به دو رروه زبانهای وندی و زبانهای تصریفی
تقسیم کرد .آروست فن اشلگل ( )1818دساهبندی دورانۀ موجود را به دساهبندی
سهرانۀ زبانهای بدون ساوت دساوری ،زبانهای وندی و زبانهای تصریفی تغییر داد.
آروست همچنین ردهبندی جزئیتری از زبانهای تصریفی با عنوان زبانهای ترکینی و
زبانهای تحلیلی ارائه کرد .سپس ویلهلم فن هومنلت ( 1825و  )1836به سه ردۀ
اشلگل ،زبانهای انضمامی را افزود و زبانها را به چهار دساۀ رسساه ،تصریفی ،پیوندی
و انضمامی تقسیم کرد .ساپیر از ردههای زبانی رسساه ،پیوندی ،تصریفی و بسترکینی
نام میبرد و عنوان میکند ردۀ یک زبان را نمیتوان با قطعیت تعیین کرد و در تعیین
ردۀ زبانی ،ررایر کلی و غالب آن حائز اهمیت است (ساپیر .)123 :1921 ،ساپیر
ویژریهای ساواوا ی را بر اسا دو معیار کلی ارائه کرد و نشان داد که زبانها از
جهات مخالف قابل ردهبندی هساند .او ابراز داشت بررسی ساوت درونی وا هها از دو
جننه قابل طرح است که هریک به نوبۀ وود ردههایی از زبانها را دساهبندی میکنند.
این دو عامل عنارتاند از :شفافیت مرز ساواوا ی تکوا ها ،و میزان پیچیدری درونی
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ساوتهای دساوری وا ه ها که بر تعداد تکوا های موجود در هر وا ه داللت دارد (ساپیر،
1921؛ رضایی ،بهرامی .)7 :1394 ،ساپیر عامل نخست را که در واقع ،فرایندهای صوری
است و منانی بر شیوۀ ساواهشدن وا هها در یک زبان است ،شیوه نامیده و بر اسا
آن ،سه ردۀ زبانی را بازشناواه است .شاوص دوم ساپیر که مکمل معیار نخست قلمداد
می شود ،اساحکام نسنی پیوند میان عناصر وندی با هساۀ وا ه است؛ یعنی در این
مالک ،درجۀ ترکیب پذیری وا ه در یک زبان مطرح است .و این مالک را ترکیب ووانده
و بر اسا آن ،سه ردۀ زبانی زبانهای تحلیلی ،زبانهای ترکینی و زبانهای بسترکینی
را بازشناواه است (رریننرگ142-126 :1974 ،؛ دبیرمقدم.)17-15 :1392 ،
 2ـ  1ـ  1ـ معیار شفافیت مرز تکواژها

بر اسا این معیار ،ساپیر سه ردۀ زبانی رسساه ،پیوندی و همآمیخاه را بازشناواه است.
الف ی زبانهای رسساه :در زبانهای رسساه ،تناظر یک به یک میان تکوا ها و وا هها
وجود دارد .این سخن بدینمعناست که در چنین زبانهایی معموالً هر تکوا برابر با یک
وا ه است .ویانامی نمونۀ بسیار مناسنی از زبانهای رسساه و فاقد ساواوا ه است (ساپیر،
63-61 :1921؛ آیکنوالد3 :3/2007 ،؛ تامپسون .)207 :1987
ب ی زبانهای پیوندی :در زبانهای پیوندی هر وا ه میتواند از چند تکوا تشکیل شود،
با اینهمه مرز میان تکوا ها روشن و مشخص است و بهندرت تکوا آمیخاهای در این
زبانها یافت میشود .در این رروه از زبانها ،بروالف زبانهای رسساه ،معموالً تناظر
یک به یک میان وا ه و تکوا وجود ندارد ،رو اینکه ممکن است بروی از وا هها
یکتکوا ی باشند .در زبانهای پیوندی هر تکوا صرفاً حامل یک معناست و بههمین
دلیل ،این عناصر زبانی را میتوان بهسادری از هم تفکیک کرد .برای مثال ،اسم در
ترکی و مجاری که از مشهورترین زبانهای پیوندی جهاناند ،به آسانی به سااک وا رانی
و مجموعهای از وندها قابل تقسیم است (ساپیر64-61 :1921 ،؛ آیکنوالد.)4 :3/2007 ،
پ ی زبانهای همآمیخاه :در زبانهای همآمیخاه هر وا ه میتواند از چند تکوا تشکیل
شود ،اما بروالف زبانهای پیوندی ،مرز میان تکوا ها مشخص نیست و عناصر سازندۀ
وا ه را نمیتوان بهسادری از هم تفکیک کرد .در زبانهای همآمیخاه که روسی ،صربی،
کرواتی و التین نمونههای مشهور آن بهشمار میروند ،یک تکوا یا راهی آمیزهای از چند
تکوا بیر از یک معنای دساوری یا وا رانی را بر وود حمل میکند (ساپیر-61 :1921 ،
64؛ آیکنوالد.)4 :3/2007 ،
 2ـ  1ـ  2ـ معیار پیچیدگی درونی ساختهای دستوری واژهها
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چنان کیه پیشیار اشیاره کیردیم ،بیر پاییۀ معییار دوم ،یعنیی مییزان پیچییدری درونیی
ساوتهای دساوری وا هها ،سه رونه زبان قابل شناساییاند :زبانهای تحلیلی ،زبانهیای
ترکینی و زبانهای بسترکینی (چندترکینی).
الف ی زبانهای تحلیلی :در زبانهای تحلیلی مفیاهیم دسیاوری ،نیه بیا ونیدافزایی ،بلکیه از
رهگذر وا ههای مساقل بیان میشیوند و در نایجیه ،مییزان پیچییدری درونیی سیاوتهیای
دساوری وا هها بسیار اندک است .بر این اسا  ،بهدرسای اناظار میرود که همیۀ زبیانهیای
رسساه ،از جمله چینی و ویانامی ،در ریروه زبیانهیای تحلیلیی قیرار بگیرنید ،زییرا چنیین
زبانهایی عمدتاً فاقد وند و تکوا وابساهاند و مفیاهیم دسیاوری را بیا وا ههیای منفیرد بییان
میکنند (ساپیر62-61 :1921 ،؛ آیکنوالد.)7 :3/2007 ،
ب ی زبانهای ترکینی :در زبانهای ترکینی هر وا ه معموالً ماشکل از چند تکیوا اسیت،
زیرا در این زبان هیا مفیاهیم دسیاوری از طرییق ونیدها و عناصیر وابسیاۀ صیرفی بییان
میشوند .بههمین دلیل ،میزان پیچیدری درونی ساوتهای دساوری وا ههیا نسینت بیه
زبانهای تحلیلی بیشار است (ساپیر64-61 :1921 ،؛ آیکنوالد.)7 :3/2007 ،
پ ی زبانهای بسترکینی :در زبانهای بیسترکینیی ییا چنیدترکینی ،وا ههیا بیشیارین
پیچیدری را در درون ساواار وود دارند و مفاهیم ماعددی که در زبیانهیای تحلیلیی و
حای ترکینی بهصورت رروه یا جمله بیان میشوند ،در قالب وا ه درمیآیند .این ویژریی
نایجۀ فرایند انضمام عناصر مخالف وا رانی و دساوری و تندیل آنها بیه ییک وا ۀ واحید
است .بههمین دلیل ،چنین زبانهایی را انضمامی نیز میووانند .زبانهیای بیسترکینیی
ممکن است پیوندی باشند و عناصر منضمشده مرز مشخصی داشاه باشند ،یا مییتواننید
هم آمیخاه باشند (ساپیر64-61 :1921 ،؛ آیکنوالد .)8 :3/2007 ،در مجمیوع ،زبیانهیای
بس ترکینی معموالً دارای تکوا های وابساۀ فراوان و شمار اندکی سااکهای مساقلانید.
فرایند انضمام در این زبانها پربسامد است و اسمها و قیدها در درون رروههای فعلیی ،و
صفتها در درون رروههای اسمی منضم میشوند و بیدینترتییب ،وا ههیایی بیا سیاواار
درونی پیچیده تولید میکنند (آیکنوالد.)8 :3/2007 ،
تمایز میان زبانهای تحلیلی ،ترکینی و بسترکینی بر روی ییک پیوسیاار قیرار دارد؛
بدین معنا که مرز مشخص و معینی میان ردههای زبانی یادشده وجیود نیدارد .آیکنوالید
( )7 :3/2007به پییروی از رریننیرگ ( )1954کیه پیژوهر هیای مخالیف ،روش آن را
پذیرفاهاند ،یادآور می شود که با تقسیم تعیداد تکوا هیای هیر جملیه بیر تعیداد وا ههیا،
می توان میزان تحلیلی یا ترکینی بودن هر زبان را محاسنه کرد .افزون بر ایین ،آیکنوالید
( )8 :3/2007تصییریح میییکنیید کییه دو معیییار پیییررفاییه شییاوصهییای ردهشییناوای
مساقلی اند که برای هر زبیان بایید جدارانیه بررسیی شیوند .میثالً ،زبیانهیای رسسیاه
تحلیلیاند ،اما برعکس آن الزاماً صحیح نیست .دو معیار ترکییبپیذیری و شیفافیت میرز
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تکوا ها ررچه با یکیدیگر در تعامیلانید ،معیارهیای مسیاقلی هسیاند .آیکنوالید نمیودار
دوبعدی زیر را برای بهکارریری همزمان ،اما مسیاقل ایین دو معییار و تعامیل بیین آنهیا
پیشنهاد میدهد (.)7 :3/2007
شفافیت مرز تکواژها

پیچیدگی درونی ساختهای دستوری واژهها
بسترکینی

ترکینی
شکل (.)1

همآمیخاه
پیوندی
رسساه

تحلیلی

رریننرگ ( ) 1954با پذیرش مطالعات ساپیر ،یک رام پیر رذاشت و شاوص کمّی
در تعیین میزان ترکیبپذیری زبانها ارائه داد .این شاوص از طریق تقسیم تعداد
تکوا های یک حجم نمونه ،به تعداد وا ههای موجود در آن بهدست میآید .بر اسا
معیار کمّی که رریننرگ بیان میکند ،زبانها به سه دساۀ تحلیلی و ترکینی و
بسترکینی تقسیم میشوند (رریننرگ:)194 :1954 ،
( .)1الف) ارر زبانی بین  1تا  1.99صدم تکوا در هر وا ه داشاه باشد ،تحلیلی است.
ب) ارر زبانی بین  2تا  2.99صدم تکوا در هر وا ه داشاه باشد ،ترکینی است.
پ) ارر زبانی بیشار از  3تکوا در هر وا ه داشاه باشد ،بسترکینی یا چندترکینی است.

بدیهی است هرچه حاصل تقسیم به حداکثر محدوده نزدیکتر باشد ،تمایل زبان
برای داشان ویژریهای رده بعد از وود افزایر مییابد .در ادامه ،بررسیها به منظور
تعیین ردۀ ساواوا ی زبان فارسی از دیدراه صرف توزیعی پی ررفاه میشود.
 2ـ  2ـ صرف توزیعی

در انگارۀ صرف توزیعی همۀ عناصر مرکب در نحو ساواه میشوند و تکوا ها و
مشخصههای صوری درونداد نحوند و پایانههای نحوی را تشکیل میدهند .چنین
رهیافای به زبان در تقابل با کمینهررایی وا هررا قرار دارد که طنق آن ،نظام زایشی
غیرنحوی مسئول اشاقاق وا ههاست .چهار ویژری بنیادین در نظریۀ صرف توزیعی وجود
دارد که سنب تمایز آن با کمینهررایی وا هررا میشود (صدیقی 2009؛ امنیک :)2015
الف ی مقولهسازی :ریشههای وا رانی بدون مقولۀ دساوری وارد اشاقاق میشوند .نحو
مقولۀ دساوری ریشهها را تعیین میکند.
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ب ی درج مؤور :عناصری که دساخوش فرایندهای نحوی میشوند ،انازاعی و فاقد جوهر
آواییاند .درج جوهر آوایی در ررههای پایانی ،پس از نحو و در سطح آوایی میسر میشود.
پ ی تجزیۀ صرفینحوی :هیچ صورت غیربسیطی در حافظه ذویره نمیشود؛ همۀ
سازههای مرکب هربار که بهکار میروند ،توسط دساور ساواه میشوند.
ت ی زیرتخصیصی :عناصر وا رانی و دساوری با کمارین مشخصههای صرفینحوی
ممکن ذویره میشوند .مشخصههای این عناصر باید زیرمجموعهای از رره هدف باشد.
در این نظریه ،مفهوم ریشه با تعنیر سنای این اصطالح مافاوت است .در انگارۀ صرف
توزیعی ،ریشه مفهومی انازاعی است ،و نه وا ه یا تکوا ی عینی .برای مثال« ،ساوان»
مفهومی انازاعی در ذهن اهل زبان است که در وا ههای ماعددی مثل «میسازد»،
«ساوتوساز»« ،ساواار» و «ساوامان» تنلور مییابد .این معنای مشارک همان ریشه
یا مفهوم انازاعی «ساوان» است که طنق قرارداد ،با نماد «ساز√» نمایر داده میشود.
در اینجا مفهوم انازاعی ریشه با تعنیر سنای آن مافاوت است.
ررههای نحوی در اشاقاق از مشخصههای صوری و ریشهها تشکیل میشوند و
هنگامیکه همۀ فرایندهای نحوی و از جمله ادغام و حرکت پایان میپذیرند ،محاوای
واجی مناسب به ررههای پایانی اشاقاق افزوده میشود .این محاوای واجی در بخشی از
دساور به نام وا راه ذویره میشود (به نقل از انوشه  .)1397وا راه فهرسای از عناصری
است که نقر شان در دساور فراهم آوردن جوهرۀ آوایی برای ریشهها و مشخصههایی
است که در ررههای پایانی اشاقاق نحوی حضور دارند .از این طریق ،یعنی با درج عناصر
ماعلق به وا راه در اشاقاق ،ساوت نحوی میتواند به تلفظ درآید .هر عنصری که در
درون این فهرست قرار دارد ،واحد وا راهی ،یا به اواصار وا  ،ووانده میشود .هر وا
ممکن است به اشکال آوایی مخالف تظاهر یابد که به آنها وا رونه میرویند .مثالً،
«ساز√» دارای دو وا رونۀ  /sāz/و  /sāx/است:
(.)2

مشخصههای «ساز√»:
الف/sāx/ .
ب/sāz/ .

][Sāz, +t
][Sāz

ساوت ،ساواار ،ساوان ،ساواه ،ساوامان
میسازد ،سازرار ،سازش ،سازه ،سازمان

وا رونۀ (الف) در ررهی درج میشود که اوالً ریشۀ «ساز√» در آن باشد و ثانیاً
وندی در مجاورت آن حضور داشاه باشد که با همخوان  /t/آغاز شود .وا رونۀ (ب) نیز
تابع شرط دررجای است .یعنی ،در هر هدفی که ریشۀ «ساز√» حضور داشاه باشد و
وا رونۀ (الف) مجاز به درج نناشد ،وا رونۀ (ب) حضور مییابد.
صرف توزیعی از سه فرایند پسانحوی برای در هم آمیخان یا تفکیک ررهها اسافاده
میکند که عنارتاند از :ادغام صرفی ،همجوشی و شکافت .طنق مفهوم ادغام صرفی ،در
هر سطحی از تحلیل نحوی ( یساوت ،ریساوت ،سطح واجی) رابطۀ میان  Xو Y

ژپوهشاهیزبانی

 ،سال  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان157/1399

میتواند با وندافزایی هساۀ وا رانی  Xبه هساۀ وا رانی  Yجایگزین (بیان) شود .فرایند
همجوشی واکنشی هساهای است که در پی آن دو هساۀ وواهری که پیشار با اعمال
ادغام صرفی ذیل یک رره قرار ررفاهاند ،در قالب یک رره پایانی واحد بههم میپیوندند.
در مقابل همجوشی که دو رره پایانی مجاور را درمیآمیزد و به یک رره واحد تقلیل
می دهد ،فرایند شکافت قرار دارد که یک رره را به دو یا چند رره تقسیم میکند.
نخساینبار نویر ( )1997و مرناز ( )1997این فرایند را معرفی کرده و آن را در رسسان
رره مطابقه به چند رره مساقل بهکار بساهاند .در پی اعمال فرایند شکافت بر هساۀ
مطابقه ،مشخصههای شخص و شمار (و راهی جنس دساوری) دارای ررههای مساقلی
میشوند و هریک با وا جدارانهای تحقق مییابند .در بخر بعدی پیشینۀ پژوهر
حاضر را معرفی میکنیم.
 3ـ پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ حاضر بر دو حوزه مامرکز شده است .ابادا به آن دساه از مطالعات ردهشناوای
که با مقالۀ حاضر مرتنطند ،اشاره میکنیم و سپس بهپیروی از انوشه ( )1397نشان
میدهیم که انگارۀ صرف توزیعی چه تأثیری بر تحلیل تکوا ی ساوتهای زبان فارسی
به جای میرذارد.
 3ـ  1ـ مطالعات ردهشناسی ساختواژی

ردهشناسی زبان که مطالعۀ نظاممند تنوع بین زبانها تعریف میشود (کامری:2001 ،
 ،)25قدمای  250ساله دارد و از پیر از سدۀ بیسام تاکنون ،زبانشناسانی که رویکرد
کلررا به آن داشاهاند؛ همچون رابریل جرارد ،فریدریر فن اشلگل ،آروست فن اشلگل،
ویلهلم فن هومنلت ،آروست اشالیخر ،ادوارد ساپیر و والدیمیر اسکالیچیکا هریک از
جننههای مخالف ردهبندی کلی از زبانها بهدست دادهاند و پژوهرهای بسیاری بر
اسا آنها به ثمر رسیده است .از آن میان ،آیکنوالد ( )3 :3/2007در پژوهر وود با
عنوان «تمایزهای ردهشناوای در وا هسازی» بیان داشاه است که بر اسا دو معیار
شفافیت مرزهای صرفی میان تکوا های سازندۀ وا هها (محور عمودی) و نیز میزان
پیچیدری درونی ساوتهای دساوری وا هها (محور افقی) که ساپیر ( )1921آن را برای
تعیین ردۀ یک زبان ارائه کرده است ،ردۀ ساواوا ی زبانهای مخالف را میتوان تعیین
کرد .وی در پژوهر وود با بررسی زبانهای مخالف اذعان کرده است که زبان ویانامی
و زبان چینی باساان نمونهای از زبانهایی هساند که بر اسا دو معیار یادشده ،در
محور دوبعدی بر روی مخاصات [تحلیلی و رسساه] قرار میریرند و زبانی با ردۀ
تحلیلیرسساه بهشمار میروند .آیکنوالد در پژوهر وود با بررسی زبان مجارساانی،
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عنوان کرده است که این زبان بر اسا دو معیار یادشدۀ ساپیر ،در محور دوبعدی بر
روی مخاصات [ترکینی و پیوندی] قرار میریرد که در واقع میتوان رفت که زبان
مجارساانی به ردۀ زبانهای ترکینیپیوندی تعلق دارد .وی با بررسی زبان روسی ،بیان
کرده است که این زبان جزو زبانهایی تعیینشده که بر روی مخاصات [ترکینی و
همآمیخاه] واقع میشود و زبان روسی را میتوان جزو ردۀ زبانهای ترکینیآمیخاه
دساهبندی کرد .بررسی زبان اسکیمویی در پژوهر آیکنوالد نشان میدهد که این زبان
بر اسا دو معیار یادشدۀ ساپیر بر روی مخاصات [بسترکینی و پیوندی] قرار میریرد.
از اینرو ،زبان اسکیمویی جزو زبانهای بس ترکینی پیوندی ردهبندی میشود .همچنین
زبان سرخپوساان آپاچی نیز در این پژوهر به ردۀ زبانهای بس ترکینی همآمیخاه
تعلق دارد (آیکنوالد .)8 :3/2007 ،از سوی دیگر ،شماری از زبانشناسان و پژوهشگران
زبان فارسی نیز به تعیین ردۀ ساواوا ی زبان فارسی در دورههای مخالف پرداواهاند.
در این بین میتوان به ثمره ( )1369اشاره کرد که پس از آوردن نمونههایی از
شاوههای زبانی ،دو ماغیر عمدۀ ردهشناسی زبان ،ساواوا ه و آرایر جمله را معرفی
میکند .وی به جای اسافاده از یک ماغیر کلی با عنوان ساواوا ه ،دو ماغیر تعداد
تکوا ها در وا ه و نیز حد تقطیعپذیری آنها را مالک قرار میدهد .بر این اسا  ،دو
پیوساار بهدست میدهد؛ یکی پیوساار شمار تکوا ها در وا هها و دیگری پیوساار نحوۀ
ترکیب تکوا ها در داول وا ه .دو قطب پیوساار اول را زبان منفرد و زبان بساوندی
(بس ترکینی) و دو قطب پیوساار دوم را زبان پیوندی و زبان ترکینی تشکیل میدهند.
ثمره تعیین ردۀ ساواوا ی فارسی را بر اسا دادههای واصی انجام نداده است .او
ویژریهای رده شناوای زبان فارسی را چنین برشمرده است؛ از لحاظ نسب :از وانوادۀ
زبان های ایرانی ،از شاوۀ هندوایرانی ،ماعلق به تیرۀ هندواروپایی .از لحاظ ساواوا ه:
زبان پیوندی با رنگ ضعیفی از ترکینی .از لحاظ آرایر جمله :عمل -عامل.
در پژوهر شریفی و اوالقی ( )1392ردۀ ساواوا ی زبان فارسی بر اسا رویکرد
کمّی رده شناسی بررسی شده است .نایجۀ میانگین مقدار کمّی که از شمارش تکوا ها
در رویکرد کمّی رریننرگ حاصلشده ،عدد  1.53است که زبان فارسی را به لحاظ
ساواوا ی در ردۀ زبانهای تحلیلی قرار میدهد .رفانی است که در این پژوهر ردۀ
ساواوا ی زبان فارسی تنها در محور افقی که مربوط به «ترکیبپذیری وا هها» است،
بررسی شده و محور عمودی که دربردارندۀ «شفافیت مرز تکوا ها» است ،پرداواه نشده
است .همچنین اینکه چند نکاۀ قابل توجه در پژوهر یادشده دیده میشود .نخست
اینکه به وا ههایی که در دساگاه ساواوا ی غیر از فارسی ساواه شدهاند ،اشارهای
نشده و مشخص نشده است که واموا ههایی همچون «نقاش»« ،اصلح»« ،مراکز» و
«تجّار» که دساگاه ساواوا ی زبان عربی آنها را تولید کرده است ،کنار رذاشاه شدهاند
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یا همچون وا ههای تولیدشده در دساگاه ساواوا ۀ فارسی ،این وا هها تکوا شماری
شدهاند و وا آمیخاه بهشمار رفاهاند .دوم اینکه ،در پژوهر شریفی و اوالقی ذکر
نشده است که تقطیع و شمارش تکوا های وا ههای فارسی بر اسا کدام رویکرد و
انگاره صورت ررفاه است .به نظر میرسد که این تقطیع تکوا ی بر اسا صرف سنای
انجام شده باشد .انگارۀ وا هررای صرف سنای در تقطیع تکوا ی ،تفاوتهای قابل
توجهی با تقطیع تکوا ی در انگارۀ ناوا هررای صرف توزیعی دارد .برای مثال ،وا ۀ
«وورده» در صرف سنای از اتصال سه تکوا «وور  +د  +ه» ساواهشده ولی از منظر
صرف توزیعی از اتصال دو تکوا «وور  +ده» ساواه است .دبیرمقدم ( )17 :1392بیان
کرده است که در طول تاریخ یک زبان ،راه دیده میشود که ررایشی به سوی تحلیلیتر
شدن وجود دارد .وی اشارهکرده که زبان فارسی از دورۀ میانه به بعد دارای چنین
ررایشی است و به سوی تحلیلیتر شدن پیر میرود .دبیرمقدم ()19 :1392
ویژریهای رده شناوای ساواوا ی زبان فارسی امروز را تلفیقی از موارد زیر برمیشمرده
است؛ داشان جلوههایی از زبانهای تصریفی :مانند سااک رذشاۀ فعلهای بیقاعده
همچون «دووت» در مقایسه با سااک حال آن «دوز» .بروورداری از جننههایی از
زبانهای پیوندی :مانند وا ۀ «ناسازراری» .جایز شمردن انضمام :نظیر صورت غیرمنضم
«دانرآموزان در هایشان را ووب وواندند» و رونۀ منضم آن «دانرآموزان ووب
در وواندند» .وجود ویژریهای مخالف زبانهای تحلیلی :مانند وجود فعلهای وجهی
مساقل ،بهرهریری از پیراضافه .وی در نهایت ،ررایر غالب زبان فارسی امروز را به
سوی ردۀ زبانهای تحلیلی دانساه است.
 3ـ  2ـ تقطیع تکواژی در صرف توزیعی

برای تعیین ردۀ ساواوا ی و تحلیل کمّی زبان فارسی نیازمند شناسایی و تقطیع
تکوا ها هسایم .در میان تکوا های فارسی ،وندهای اشاقاقی بسیار شفافتر از عناصر
تصریفیاند و فرایند همجوشی در آنها کمار رخ میدهد .در تحلیل انوشه ( )1397بین
ریشه های فعلی و وندهای تصریفی زمان رذشاه ،مصدرساز ،و اسم مفعول فرایند
همجوشی رخ نمیدهد و عناصر یادشده در فارسی به ترتیب «ید /یت»« ،یدن /یتن» و
«یده /یته» هساند .این سخن بدین معناست که اوالً در فارسی فقط یک جفت وند
ماضی ساز وجود دارد .ثانیاً وند مصدری ماشکل از «ید /یت  +ین» نیست و «یدن /یتن»
یک تکوا واحد است .ثالثاً وند اسم مفعول یا صفت مفعولی نیز از دو جزء «ید /یت +
یه» ساواه نشده است .طنق این رهیافت نظری که با رویکرد تاریخی به دساور زبان نیز
سازرار است ،تقطیع سه صورت تصریفی ریشۀ «بین »به صورت زیر است:
( .)3صورتهای تصریفی «بین√»:
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الف .دیدم
ب .دیدن
پ .دیده





دیی  +ید  +یم
دیی  +یدن
دیی  +یده

به این ترتیب ،انوشه ( )1397بر اسا رویکرد صرف توزیعی چنین ادعا کرده است
که تنها وند رذشاه در فارسی تناوب «ید /یت» است و ارر چهار وند «یید»« ،ید /یت»،
«یست» و «یاد» ،را وا رونههای ماضی ساز زبان فارسی بدانیم ،از تنیین بروی از دادهها
بازمیمانیم و حای نارزیر می شویم فهرست وندهای رذشاۀمان را رسارش دهیم .مثالً،
«یفت» را هم باید وند رذشاهای تلقی کنیم که با اتصال به صورتی مانند «پذیر»،
سااک رذشاۀ «پذیرفت» را میسازد .وی در تحلیل وود واطر نشان کرده است که
تقلیل وندهای رذشاۀ فارسی به یک وند «ید /یت» پیامدهای ماعددی دارد:
یک :بر اسا این رویکرد وندهای مصدرساز فارسی به جفت «یدن /یتن» و وندهای
صفت مفعولی فارسی به جفت «یده /یته» محدود میشوند که هر دو جفت نیز
پیربینیپذیرند.
دو :در تحلیل های رایج از وند رذشاۀ زبان فارسی ،از میان چهار وا رونۀ «یید»« ،ید/
یت»« ،یست» و «یاد» ،غالناً وند رذشاۀ «یید» صورت پایهای تلقی میشود و مصادر
جعلی و فعلهای سادهای که بر پایۀ اسمهای فارسی یا قرضی ساواه میشوند (مانند:
طلنیدن ،شوتیدن ،جهنمید) ،در صورتهای صرفی وود وند یادشده را میپذیرند .در
تحلیل حاضر تنها وند ماضیساز زبان فارسی تناوب «ید /یت» است و اساساً وندی با
صورت آوایی «یید» در این زبان وجود ندارد .بهجای آن ،اهل زبان بهشکلی قاعدهمند با
افزودن واج پایانی  /i/به ریشه ،وا رونهای را میسازند که در زمان رذشاه یا در ساواار
مصدر بهکار میرود .از آنجا که این واج پایانی از جنس واکه و طنیعااً واکدار است ،دو
وند «ید» و «یدن» ،بهترتیب ،برای صورت رذشاه و صورت مصدری جذب میشوند.
سه :نکاۀ مهم دیگر اینکه وا رونههایی که برای ساوت صورت حال از یکسو و سااک
رذشاه و مصدر از سوی دیگر بهکار میروند ،صرفاً محدود به این بافتهای صرفی
نیساند و در ساواار وا ه های مرکب و مشاقی مانند صفت فاعلی و مفعولی ،اسم مصدر
و جز آنها نیز حضور مییابند .برای مثال ،ریشههای «√رو» و «√ساز» واجد دو وا رونۀ
مخالفاند که هرکدام در ساوتهای مخالفی آشکار میشوند:

( .)4ریشۀ √رو:
الف .وا رونۀ «رو»:
وا رونۀ «رفی»:
ب.

بگو،
رفان،

( .)5ریشۀ √ساز:
الف .وا رونۀ «ساز»:
وا رونۀ «ساوی»:
ب.

میسازد،
بساز،
ساوان ،میساوت،

میرویم،
میرفام،

وارویه
رفامان

رویر،
رفاار،

رویا ،روینده،
رفاه ،رفانی،

سازش،
ساواار،

سازرار ،سازمان ،سازه
ساواه ،ساوامان ،ساوتوساز
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چهار :رویکردی که وندهای رذشاۀ زبان فارسی را از چهار به یک تقلیل میدهد ،بهار
میتواند نوع وند رذشاه را در فعلهای موسوم به سننی توضیح دهد .در دادههای باال و
همچنین در ریشهای مثل «شنا  »با دو وا رونه مواجهایم« :شناوی» و «شنا » .در
همۀ این نمونهها ،یک وا رونه در کنار وندی مینشیند که با همخوان دندانی  /D/آغاز
میشود (یعنی  /d/یا  .)/t/وا رونۀ دیگر که بینشان است ،طنق شرط دررجای ،در دیگر
بافتها درج میشود .براین مننا ،میتوان رفت که در «شناوت» بهدلیل مجاورت
«شنا  »با وند «یت» ماضیساز ،وا رونۀ «شناوی» پدیدار شده است .در ساوت
رذشاۀ سننی ،یعنی «شناساند» ،حضور وند سننی ،سنب شده که دیگر ریشه در
مجاورت وند دارای همخوان دندانی نیاید .بههمین دلیل ،بهجای وا رونۀ «شناوی» ،رونۀ
«شنا » امکان درج مؤور یافاه است.
 4ـ تحلیل دادههای ساختواژی
در بخر پیر رو به منظور بررسی ردۀ ساواوا ی زبان فارسی ،نخست ،از دیدراه صرف
توزیعی و به پیروی از رویکرد انوشه ( )1397به تقطیع تکوا ی وا ههای پیکرۀ زبانی که
در دساگاه ساواوا ی زبان فارسی ساواه شدهاند ،میپردازیم .سپس در بخر بعدی با
اساناد به یافاههای انگارۀ دساوری صرف توزیعی ،ردۀ ساواوا ی زبان فارسی را بر پایۀ
معیارهای ساپیر و نیز رویکرد کمّی رریننرگ بررسی و تحلیل وواهیم کرد.
 4ـ  1ـ تقطیع تکواژی واژههای پیکره

وا ه از بنیادی ترین مفاهیم زبانی است و اهل زبان مرز آن را از ییکسیو بیا تکیوا و از
سوی دیگر با رروه نحوی مشخص میی کننید و ویود از اجیزای سیازندۀ کوچیکتیری
تشکیل می شود که این اجزای سازنده ،تکوا نامیده می شوند .بلومفیلید ()161 :1933
تکوا را صورتی زبانی دانساه که هیچ شناهت آوایی ی معنایی به دیگر صورت ها نداشیاه
باشد .نزد هاکت ( ،)123 :1958تکوا ها کوچک ترین عناصر معنادار مساقل اند کیه در
رفاار بهکار می روند .تکوا واحدی از صورت و معناست که یا محاوای معنیایی دارد ییا
دساوری .تکوا ها به دو رروه آزاد و وابساه تقسیم میشیوند .تکوا هیای آزاد مییتواننید
مساقالً در نقر وا ه بهکار رونید ییا همیراه بیا دیگیر تکوا هیا در سیاوتوا ههیای تیازه
مشارکت کنند .در مقابل ،تکوا های وابساه هویت مجزا و مساقلی ندارنید و حضورشیان
به دیگر تکوا ها وابساه است .رفانی است تکوا های آزاد و وابساه ،تمایز میان تصیریف
و اشاقاق را رقم می زنند و تکوا های تصریفی همواره مقوالت دسیاوری را رمزریذاری
می کنند؛ مانند شخص وشمار ،زمان و حالت دساوری .بیه منظیور شناسیایی تکوا هیای
اشاقاقی و تصریفی زبان فارسی و سهولت در تجزیۀ وا ه هیا بیه عناصیر سیازندهشیان ،از
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اصول نایدا ( 1949و  )1965بهره میریریم .در ادامه ،بروی از وا ههای موجود در پیکرۀ
مورد بررسی را از دیدراه ناوا هررای صرف توزیعی تقطیع تکوا ی میکنیم و جلوههیایی
از ساوتهای صرفی نحوی زبان فارسی را ارائه و دساهبندی میکنیم (انوشیه ،در دسیت
چاپ) :در زبان فارسی «ساوت آینده» به صورت تحلیلی و بیا فعیل کمکیی «وواسیان»
ساواه میشود؛ یعنی مفهوم دساوری ،نه با ونیدافزایی ،بلکیه از رهگیذر وا های مسیاقل
بیان می شود .همچنین در زبان فارسی ساوت های ماضی بعید و الازامی نییز بیهصیورت
تحلیلی و با بهکارریری فعل کمکی ساواه میشوند .برای نمونه ،فعل «وواهم فرووت»،
دو وا ه بهشمار میرود که از چهار تکوا ساواه میشود یا فعل «وورده بیودیم» دو وا ه
تلقی میشود که دربردارندۀ پنج تکوا است:
(.)6

الف« .وواهم فرووت»:
ب« .وورده بودیم»:

از اتصال تکوا های (وواه  +م  +فروش +تن) ساواه میشود.
از اتصال تکوا های (وور  +ده  +باش +د  +یم) ساواه میشود.

صورت فعلی رذشاه در زبان فارسی به صورت ترکینی ساواه میشود .رذشاۀ سیاده در
زبان فارسی از طریق افزودن وند «د/ت» به ریشۀ فعلی شکل مییرییرد؛ ماننید سیاوت
رذشاۀ سادۀ در وا ههای «ووردم» و «برنمیررداندم» .وا ۀ «ووردم» ،از ریشیۀ «ویور»
و وند رذشاه ساز «-د» ساواه شده است .بنابراین ،هریک از وا ههای یادشده ییک وا ه
بهشمار می روند که در درون وود ماشکل از چند تکوا هسیاند و مفیاهیم دسیاوری در
آنها از طریق وندها و عناصر وابساۀ صرفی بیان شدهاند .برای نمونه:
( .)7الف« .برنمیررداندم» :از اتصال تکوا های (بر  +نی  +می  +ررد  +انی  +د  +م) ساواه میشود.
از اتصال تکوا های (وور  +د  +م) ساواه میشود.
ب« .ووردم»:

ساوتهایی همچیون «همیشیه از ویدا وواسیاه»« ،ویود بیمیار انگیاری»« ،آمیاده بیه
ودمت»« ،جان در کف دست ررفاه»« ،از دماغ فیل افااده»« ،از ویود راضیی» و «پیای
در هوا» نمونهای از زبانهای بس ترکینی ییا چنیدترکینی در زبیان فارسیی هسیاند کیه
پیچیدری زیادی در درون ساواار وود دارنید .سیاوت هیای یادشیده در نایجیۀ فراینید
انضمام عناصر مخالف وا رانی و دساوری و تندیل آنها به یک وا ۀ واحد ساواه شدهاند.
در این ساوتها مفاهیم ماعددی که در زبانهای تحلیلیی و حایی ترکینیی بیه صیورت
رروه یا جمله بیان می شوند ،در قالب وا ۀ مرکب آمدهاند و یک وا ه تلقی میشوند .برای
نمونه ،صفتهای «آمادهبهودمت» یا «ازوداوواساه» که از طریق فرایند انضمام تولیید
شدهاند ،یک وا ۀ بهشمار میروند که دارای تکوا های زیر هساند:
( .)8الف« .آمادهبهودمت»:
ب« .ازوداوواساه»:

از اتصال تکوا های (آماده  +به  +ودمت) ساواه میشود.
از اتصال تکوا های (از  +ودا  +وواه  +ته) ساواه میشود.

ساوتهایی همچون «درست در کنار دیوار اتاق» و «با چند کااب در دست» نمونهای از
زبانهای رسساه در زبان فارسی هساند .در این نوع ساوتها تناظر یک بیه ییک مییان
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تکوا ها و وا ه ها وجود دارد و هر تکوا برابر با یک وا ه اسیت .بیرای نمونیه «درسیت در
کنار دیوار اتاق» پنج وا ه بهشمار میرود که از پنج تکوا ساواه شده است.
( .)9الف.
ب.

«درست در کنار دیوار اتاق» :از اتصال تکوا های (درست  +در  +کنار  +دیوار  +اتاق) ساواه میشود.
«با چند کااب در دست» :از اتصال تکوا های (با  +چند  +کااب  +در  +دست) ساواه میشود.

وا ه هایی همچون «دانشمندهایشان»« ،برنمی ررداننید» و «پژوهشیگران» نمونیه ای از
ردۀ زبان های پیوندی در زبان فارسی هساند که هریک از وا ه ها از چند تکوا تشکیل
شده اند ،با ایین همیه میرز مییان تکوا هیا روشین و مشیخص اسیت .بیرای مثیال ،وا ۀ
«دانشمندهایشان» یک وا ه به شمار می رود که از تکوا های «دان ِ +ش  +مند  +هیا +
یشان» ساواه شده است .به نظر می رسد که ساواوا ۀ زبان فارسی نییز عمیدتاً از ایین
الگو پیروی می کند .در فارسی اغلیب ونیدهای تصی ریفی و اشیاقاقی تنهیا حامیل ییک
معنای دساوری یا وا رانی هساند و با حفظ مرزهای وود به ریشه ماصیل مییشیوند.
نمونه های زیر هریک یک وا ه بهشمار می روند که از پیوند وندها ساواه شدهاند:
( .)10الف« .دبیرساانیها» :از اتصال تکوا های (دبیر  +ساان  +ی  +ها) ساواه میشود.
ب« .پراکندری» :از اتصال تکوا های (پراکن  +ده  +ری) ساواه میشود.

در ساواوا ۀ زبان فارسی هم آمیخاگی وندها و ریشه ها بسامد اندکی دارد؛ بیرای نمونیه،
فعل سوم شخص مفرد «است» حاصل از آمیخاگی ریشۀ «باش√» و زمیان حیال و ونید
صفر شناسه است .نمونههایی از آمیخاگی در زبان فارسی در ادامه آمده است:
( .)11الف.
ب.
پ.
ت.

«رفاه بودم» :از اتصال تکوا
«رفاه است» :از اتصال تکوا
از اتصال تکوا
«رفاهام»:
«رفاه باشند» :از اتصال تکوا

های (رو  +ته  +باش +د  +م) ساواه میشود.
های (رو  +ته  +باش )0 +ساواه میشود.
های (رو  +ته  +باش +ام) ساواه میشود.
های (رو  +ته  +باش +ند) ساواه میشود.

همانرونه که رفاه شد ،بسامد آمیخاگی تکوا ها در زبان فارسی بسیار پایین
است و اغلب وا ههای فارسی در دساگاه صرفی این زبان به صورت پیوندی تولید
میشوند و وجود جلوههایی از آمیخاگی در زبان فارسی تأثیر چندانی در تغییر ردۀ زبان
فارسی به سوی ردۀ زبانهای آمیخاه ایجاد نمیکند .وانگهی ،بسیاری از وا های آمیخاۀ
فارسی نیز قرضیاند و برمننای قواعد ساواوا ی زبان فارسی تولید نشدهاند؛ مانند
جمعهای مکسری که از عربی به فارسی راه یافاهاند .وا ۀ «کُاُب» در فارسی و عربی که
افزون بر محاوای وا رانی ،دارای مشخصۀ دساوری جمع نیز هساند ،بهنوعی آمیخاه
(وا آمیخاه) محسوب میشوند .اما نکاۀ مهم در پژوهر حاضر این است که وا ههایی
هیچوجه
که در دساگاه ساواوا ی زبان فارسی دساخوش تصریف نشدهاند ،به 
تکوا شماری و تحلیل نمیشوند؛ زیرا در ردهشناسی ساواوا ی ،ویژریهای نظام صرفی
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زبان مورد نظر تحلیل و تنیین میشود و واموا ههایی که محصول ساواوا ۀ زبان
دیگریاند ،از دادهها کنار رذاشاه میشوند .بدینترتیب ،در میان دادههای مقالۀ حاضر،

نه وا ۀ عربی «تجار» یافت میشود ،نه حای وا ۀ «کفاش» (بر وزن فعال) که از ریشۀ
فارسی «کفر» ،بر پایۀ الگوهای ساواوا ی زبان عربی تولیدشده ،لحاظ شده است.
نکاۀ دیگر اینکه بر پایۀ تحلیل نظریۀ صرف توزیعی« ،دیدم» (و نمونههای مشابه،
مانند «آمدم /زدم») از سه تکوا مساقل «دیی  +ید  +یم» تشکیل شده است.
بدینترتیب ،بروالف تحلیلهای سنای (از جمله شریفی و اوالقی  )1392در هیچیک از

فعلهای زبان فارسی ،ریشه با وند رذشاه آمیخاه نمیشود و وا آمیخاه شکل

نمیریرد .وانگهی ،همانرونه که در دادههای ( )3نشان دادیم ،وندهای مصدری و صفت

مفعولی در فارسی ،بهترتیب « ،یدن /یتن» و « یده /یته» هساند و این تکوا ها را نناید
دوجزئی بهشمار آورد .برآیند نکات پیررفاه تأثیر مهمی در تقطیع تکوا ی دادهها
می رذارد .برای مثال ،تحلیل تکوا ی جملۀ سادۀ زیر را از دو منظر سنای و صرف

توزیعی مقایسه کنید (برررفاه از انوشه ،در دست چاپ):
(.)12

شعرا آمده بودند.
الف .صرف سنای 
ب .صرف توزیعی 

شعر  +اسم فاعل  +جمع  +آمد  +ه  +بود  +ند
شعرا آمی  +ده  +بو  +د  +ند

طنق تحلیل (الف) ،سه وا آمیخاه در این جمله وجود دارد« :شعرا» که از عربی
ماضیسازند .در تحلیل

به فارسی راه یافاه و «آمد» و «بود» که آمیزهای از ریشه و تکوا
(ب) ،وا ۀ «شعرا» اساساً از دادهها کنار رذاشاه شده است ،زیرا ساواوا ۀ زبان فارسی
آن را تولید نکرده است .دو فعل «آمده» و «بودند» نیز وا آمیخاه نیساند؛ بلکه «آمی»
وا رونۀ ریشۀ «آ(ی)» است که در کنار وند صفت مفعولی « یده» قرار ررفاه و «بو» نیز
وا رونۀ ریشۀ «باش» است که با وند رذشاۀ « ید» همراه شده است.
همچنین رفانی است که نظریۀ صرف توزیعی ،کسرۀ اضافه تکوا بهشمار نمیرود؛
چراکه در چارچوب نظری یادشده برای کسرۀ اضافه ،جایگاه نحوی در نظر ررفاه
نمیشود .از اینرو ،کسرۀ اضافه در این نظریه تنها به عنوان پیونددهندۀ آوایی شناواه
میشود که می تواند میان صفت و موصوف (مانند :باغ زینا) ،مضاف و مضافالیه (مانند:
آموزرار من) و نیز در درون وا هها قرار ریرد؛ مانند صفت «از دماغ فیل افااده».
بااینهمه ،چه کسرۀ اضافه را وا هبست تلقی کنیم ،چه آن را پیونددهندۀ آوایی بدانیم،

یا حای ماهیار را نشانگر حالت دساوری در نظر بگیریم ،تغییری در تحلیل کمی
تکوا ها ایجاد نمیشود.
 4ـ  2ـ جامعۀ آماری پژوهش

اکنون به منظور تعیین ردۀ ساواوا ی زبان فارسی از دیدراه صرف توزیعی ،پیکرۀ زبانی
مانوعی از ماون فارسی رردآوری میشود .برای دسایابی به نایجۀ دقیقتر و صحیحتر
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در این زمینه ،ماون یادشده به صورت همگن و مانوع اناخاب میشوند .رفانی است که
هدف از این پژوهر ،تحلیل کالم و سنکشناسی ماون فارسی نیست ،با اینهمه ،ماونی
که بررزیده میشوند ،تنها به سنک ،سیاق ،حوزه و تخصص ویژهای تعلق ندارند و
کوشر میشود سنکهای رونارونی همچون سنک نوشااری ،سنک محاورهای و سنک
علمی و داساانی در پیکره رنجانده شود .همچنین ،ماون اناخابی حاوی مطالنی هساند
که از حوزه های مخالف اجاماعی ،فرهنگی ،دین و مذهب ،سیاسی ،ورزشی ،اقاصاد،
پزشکی و سالمت ،علوم مهندسی ،زبان و ادبیات ،معماری ،تاریخ ،صنعت و رردشگری
بررزیده میشوند .از اینرو ،ماون یادشده از مناخب سه کااب داساان ،دو کااب درسی،
یک فیلمنامه و نیز از مقالههای موجود در روزنامهها و ونررزاریهای رسمی و سراسری
ایران اناخاب میشوند .بدینترتیب ،در پیکرۀ پژوهر تنوع سنکها و حوزههای زبانی
کمابیر رعایت میشود .پیکرۀ مورد نظر 24 ،نوع مان رونارون را تشکیل میدهد .از
هریک از  24نوع مان موجود 400 ،وا ه به صورت تصادفی در قالب جمله نمونهریری
میشوند .شمار وا ههای نمونهریریشده از  24نوع مان یادشده ،در مجموع  9600وا ه
است که در روند پژوهر ،بررسی و تحلیل میشوند .فهرست کاابهای درسی و
کااب های داساانی و مقاالت و فیلمنامه در پیوست مقاله آمده است .در ادامه ،به پیروی
از رریننرگ ( )1954و نیز آیکنوالد ( ،)2007از شاوص کمّی رریننرگ برای تعیین
میزان پیچیدری درونی ساوتهای دساوری وا ههای زبان فارسی در پژوهر حاضر
بهره ررفاه شده است .رریننرگ یادآور میشود که این شاوص به تعیین میزان
ترکیبپذیری زبان ها اشاره دارد و از طریق تقسیم تعداد تکوا های یک حجم نمونه ،به
تعداد وا ههای موجود در آن بهدست میآید .بر اسا آنچه در بخر منانی نظری
پژوهر آمد ،در معیار کمّی رریننرگ زبانها به سه دساۀ تحلیلی و ترکینی و
بسترکینی تقسیم میشوند .بدیهی است هرچه حاصل تقسیم به حداکثر محدوده
نزدیکتر باشد ،تمایل زبان برای داشان ویژریهای ردۀ بعد از وود افزایر مییابد
(رریننرگ .)194 :1954 ،ناایج حاصل از بررسی میزان پیچیدری درونی ساوتهای
دساوری وا ههای فارسی که از تقطیع و تجزیۀ ساوتهای صرفینحوی وا ههای ماون
مناخب بر اسا شاوص کمّی رریننرگ بهدست آمده ،در جدول زیر ررد آمده است.
جدول  .1ناایج بررسی میزان پیچیدری درونی ساوتهای دساوری وا هها در زبان فارسی
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همانرونه که پیر تر نییز اشیاره شید ،مایون بررزییده بیه حیوزه هیای تخصصیی و
سنک های کالمی مانوع و رونارونی تعلق دارند تا از رهگذر چنین اناخاب همگنی باوان
وا ههای فارسی را در حوزههای مخالفی بررسی کرد و پیکرۀ وسییعتیر و مانیوعتیری را
پوشر داد .یکسان بودن حجم نمونهها یا همان تعداد وا هها در مانها نیز نشاندهنیدۀ
تمایز بهار تعداد تکوا ها در نمونهها وواهد بود .آنچنان که در جدول مشاهده میشیود،
از بررسی  24مان اناخابی که در مجموع  9600وا ه را در برمیرییرد ،درمییییابیم کیه
شمار تکوا ها در حجم نمونههای یکسان ،بسیار بیه یکیدیگر نزدییک هسیاند و در همیۀ
ماون ،تعداد تکوا ها در بازۀ عددی بین  569تکوا (کمارین تعداد تکیوا ) و  631تکیوا
(بیشارین تعداد تکوا ) قرار میریرند.
اکنون میتوان نایجۀ حاصل از بهکارریری شاوص کمّی رریننرگ را در پیکرۀ میورد
نظر که از طریق تقسیم تعداد تکوا های یک حجم نمونه ،به تعیداد وا ههیای موجیود در
آن بهدست میآید ،مشاهده کرد .مطابق با جدول ،اعداد مربوط به ردیف «میانگین تعداد
تکوا ها در مان» نشان میدهند اعدادی که از این شاوص بهدستآمدهاند ،از  1.422تا
 1.577ماغیر بودهاند .نزدیک بودن اعداد بهدستآمیده از تقطییع تکیوا ی در هرییک از
ماون ،نشان از صحیح بودن تحلیل پژوهر دارد و قطعیت نایایج را در تقطییع تکیوا ی
وا ههای زبان فارسی و تعیین ردۀ زبانی آن تأیید میکند .در نهایت ،بیرای تعییین مقیدار
کمّی کلی و تعیین ردۀ زبانی زبان فارسی ،مییان مقیدارهای کمّییای کیه بیرای هرییک از
ماون مناخب بهدست آمده است ،عمل میانگینریری صورت میریرد .مطابق بیا آنچیه در
جدول آمده ،میانگین یادشده ،عدد  1.506است .مقدار کمّی  1.506بیانگر ایین اسیت کیه
بر اسا شاوص کمّی رریننرگ که عنوان میکند ارر زبانی بین  1تیا  1.99صیدم تکیوا
در هر وا ه داشاه باشد ،تحلیلی است ،زبان فارسی با عدد  1.506به ردۀ زبانهای تحلیلیی
ررایر بیشاری دارد .از اینرو ،ررایر غالب ساوتهیای صیرفینحیوی زبیان فارسیی بیه
لحاظ ردهشناسی ساواوا ی به سوی ردۀ زبانهای تحلیلی مامایل است .همچنین رفانیی
است از آنجا که حاصل تقسیم و عدد بهدستآمیده از ایین شیاوص بیه حیداکثر محیدوده
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نزدیکتر نیست ،میتوان اذعان کرد که زبان فارسی برای داشیان ویژرییهیای ردۀ بعید از
وود ،یعنی ردۀ زبانهای ترکینی ،تمایل چندانی ندارد.
در ادامۀ پژوهر ،بررسی وا ههای فارسی را در محور عمودی شکل ( )1که مربوط به
شفافیت مرز تکوا ها یا همان راه های اتصال تکوا هاست ،پی میریریم .آنچه از بررسیها
حاصل میآید ،به نظر میرسد که در محور عمودی ،زبیان فارسیی بیه سیوی زبیانهیای
پیوندی ررایر بیشاری دارد .هرچند بروی از وا ههای این زبیان از ییک تکیوا سیاواه
میشوند و ردّی از زبانهای رسساه در آن برجای میرذارند ،یا شمار اندکی از وا ههیای
آن به صورت هم آمیخاه ساواه می شوند ،اما اشاقاق و تصیریف فراینیدهای سیاواوا ی
زایایی در فارسیاند و وا ههایی که از این رهگذر شکل میریرند ،عموماً بسییارند و دارای
مرزهای روشنی میان تکوا هیای سازندۀشیان هسیاند .در ویژرییای کیه بیه زبیانهیای
پیوندی نسنت داده میشود نیز میبینیم که هر وا ه میتواند از چنیدین تکیوا تشیکیل
شود ،در حالی که مرز میان تکوا ها روشن و مشخص است و به ندرت تکیوا آمیخایهای
در این زبانها یافت میشود (آیکنوالد .)4 :3/2007 ،با بیان این مطالب و وجود وا ههای
بسیاری در زبان فارسی که به این طریق ساواه میشوند ،به نظر میرسد میتوان چنین
ادعا کرد که در ساواوا ۀ زبان فارسی ،راههای اتصال تکوا ها عمدتاً از الگیوی زبیانهیای
پیوندی پیروی می کند .در فارسی اغلب وندهای تصیریفی و اشیاقاقی تنهیا حامیل ییک
معنای دساوری یا وا رانی هساند و با حفظ مرزهای وود به ریشه ماصل میشوند .مانند:
( .)13الف« .پژوهشگرانشان» از اتصال تکوا
از اتصال تکوا
ب« .نمیوریدند»
از اتصال تکوا
پ« .میسوزاند»
ت« .در وواندهتر» از اتصال تکوا
از اتصال تکوا
ث« .قیمترذاری»
از اتصال تکوا
ج« .ورزشگاهها»

های (پژوه ِ +ش  +رر  +ان  +شان) ساواه میشود.
های (نی  +می  +وریی  +د  +ند) ساواه میشود.
های (می  +سوز  +ان  +د  )0 +ساواه میشود.
های (در  +ووان  +ده  +تر) ساواه میشود.
های (قیمت  +رذار  +ی) ساواه میشود.
های (ورز ِ +ش  +راه  +ها) ساواه میشود.

به این ترتیب ،ناایج در بررسی تعیین میزان شفافیت مرز تکوا های وا ههای فارسیی
در پیکرۀ پژوهر ،حاکی از آن است که از میان  9600وا ۀ مناخب در پیکره 64 ،درصد
از وا ه ها ،از طرییق پیونیدی و ونیدافزایی در دسیاگاه سیاواوا ی زبیان فارسیی سیاواه
می شوند و هر تکوا در آنها صرفاً حامل یک معناست .همچنین رفانی است 27 ،درصید
از وا ههای پیکره نیز به ردۀ زبانهای رسساه تعلق دارند که تنیاظر ییک بیه ییک مییان
تکوا ها و وا هها در آنها وجود دارد و هر تکوا برابر با یک وا ه است .یافاۀ دیگر این بررسی
نشان میدهد که  9درصد از وا ههای پیکره در رروه زبیانهیای آمیخایه مییرنجید کیه
بروالف زبان های پیوندی ،مرز میان تکوا ها در آنها مشخص نیست و عناصر سازندۀ وا ه
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را نمیتوان به سادری از هم تفکیک کرد .با توجه به ناایجی کیه از ایین بررسیی حاصیل
میآید ،می توان اذعان کرد که ررایر غالب ردۀ ساواوا ی زبان فارسی بر اسا معییار
شفافیت مرز تکوا ها ،به سوی ردۀ زبانهای پیونیدی اسیت و اکثیر وا ههیای فارسیی بیا
وندافزایی ساواه می شوند و معموالً هر وا ۀ فارسی دربردارندۀ چند تکوا است کیه میرز
میان آنها شفاف و روشن است.
جدول  .2ناایج بررسی میزان شفافیت مرز تکوا ها در وا ههای فارسی
میزان

%27
%64
%9

زبانهای رسساه
زبانهای پیوندی
زبانهای آمیخاه

در ادامه ،یافاههای بهدستآمده از بررسیهیا در میورد تعییین ردۀ سیاواوا ی زبیان
فارسی ،در محور دوبعدیای که آیکنوالد ( )2007از ردۀ ساواوا ی زبانها ارائه میدهد،
در شکل ( )2نمایر داده شیده اسیت .آنچنیان کیه در شیکل نییز دییده مییشیود ،ردۀ
ساواوا ی زبان فارسی بر روی محور در موقعیت [تحلیلیی و پیونیدی] قیرار مییرییرد.
قرارریری زبان فارسی در چنین مخاصاتی در نمودار نشیاندهنیدۀ ریرایر غالیب زبیان
فارسی به ردۀ زبانهای تحلیلیپیوندی است.
زبان فارسی
1.506

آمیخته

پیوندی
گسسته

=بسترکیبی2تا=2.99ترکیبی1تا=1.99تحلیلی 
بیشتراز 3
شکل ( .)2ردۀ ساواوا ی زبان فارسی

 -5نتیجه
در مقالۀ حاضر کوشر شد بر پایۀ یافاههیای بیهدسیتآمیده از انگیارۀ دسیاوری صیرف
توزیعی ،تحلیل و درونداد مناسنی برای تعیین ردۀ ساواوا ی زبان فارسیی فیراهم آیید.
بدینترتیب ،بر پایۀ این یافاهها ،ررایر غالیب ردۀ سیاواوا ی زبیان فارسیی در نمیودار
دوبعدیای که آیکنوالد ( )2007از ردهبندی صیرفی زبیانهیا بیهدسیت داده و آن را بیر
اسا معیارهای ارائهشدۀ ساپیر ( )1921تنظیم کرده است ،تعیین شد .در محیور افقیی
نمودار یادشده که به میزان پیچیدری درونی ساوتهای دساوری وا هها میپیردازد ،بیه
پیروی از آیکنوالد و شاوص کمّی رریننیرگ ( ،)1954بیا تقسییم تعیداد تکوا هیای هیر
جمله بر تعداد وا هها ،میزان تعلق ردۀ ساواوا ی زبان فارسیی بیه هرییک از زبیانهیای
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تحلیلی و ترکینی و بسترکینی مشخص شد .با بررسی ساوتهای دساوری زبان فارسی
در ماونی که بدین منظور بررزیده شده بودند ،نایجه ررفاه میشود که با بهدست آمدن
عدد  1.506از حاصل تقسیم تعداد تکوا های هر جمله بر تعداد وا هها مییتیوان اذعیان
کرد که زبان فارسی معاصر به لحاظ ترکییبپیذیری وا ههیا بیه ردۀ زبیانهیای تحلیلیی
ررایر بیشاری دارد .به این ترتیب ،پرسر نخست پژوهر که به جایگاه زبیان فارسیی
بر روی محور پیچیدری درون ساوت های دساوری اشیاره دارد ،پاسیخ داده مییشیود و
زبان فارسی در این بررسی به ردۀ زبانهای تحلیلی تعلق مییابد و انگارۀ دساوری صرف
توزیعی نیز همچون رهیافت صرف وا ررا ،ردۀ ساواوا ی زبان فارسی را جزو زبیانهیای
تحلیلی قرار میدهد .همچنین یافاۀ دیگر پژوهر را مییتیوان چنیین برشیمرد کیه بیر
اسا معیار شفافیت مرز تکوا ها ،اغلب وا ههای زبان فارسیی ،یعنیی  64درصید از کیل
وا ه های پیکره ،از طریق پیوندی و وندافزایی که هر تکوا صرفاً حامل ییک معناسیت ،در
دساگاه ساواوا ی زبان فارسی ساواه میشوند .از اینرو ،زبان فارسی به ردۀ زبیانهیای
پیوندی ررایر بیشاری دارد ،هرچند که ممکن است ردههای دیگری از نوع رسساه ییا
همآمیخاه نیز در آن دیده شود .بدینترتیب ،میتوان بر اسیا معییار یادشیده پرسیر
دوم پژوهر را که از منظر شفافیت مرز میان تکوا هیا ،ردۀ سیاواوا ی زبیان فارسیی را
مورد پرسر قرار میدهد ،پاسخ رفت .سرانجام اینکه میتیوان اذعیان کیرد کیه انگیارۀ
دساوری صرف توزیعی با وجود تفاوت هایی که در نوع و شمار تکوا ها با دیگر انگارههای
صرفی دارد ،همچون انگارههای صرف وا هررا ،ررایر غالب ردۀ ساواوا ی زبان فارسیی
را بییه لحییاظ ترکیییبپییذیری وا ههییا و نیییز شییفافیت مییرز تکوا هییا ،در ردۀ زبییانهییای
تحلیلیپیوندی قرار میدهد .بدینترتیب ،انگارۀ ناوا هریرای صیرف تیوزیعی تأییدکننیدۀ
تحلیلیپیوندی بودن ردۀ ساواوا ی زبان فارسیی اسیت کیه مؤیید نایایج پیژوهرهیای
پیشین در صرف وا هررا در این زمینه است .نکاۀ قابل تألم دیگر اینکه در پژوهرهیای
پیشین در این زمینه ،همچون پژوهر شریفی و اوالقی ( )1392کیه بیر انگیارۀ صیرف
وا ه ررا اساوارند ،اواالف اندکی میان عیدد حاصیل از معییار رریننیرگ بیا عیدد کمّیی
بهدستآمده در پژوهر حاضر ،به چشم میوورد .نزدیک بودن نایایج در دو پیژوهر را
می توان برآینید دو اویاالف روش در ایین دو پیژوهر دانسیت؛ اول ،کنیار نگذاشیان و
شمارش تکوا های وام وا ه هایی که ماحصل تولید دسیاگاه سیاواوا ی فارسیی نیسیاند.
دوم ،تفاوت تعداد تکوا ها در تقطیع تکوا ی وا هها در دو رویکرد صرف وا هریرا و صیرف
ناوا هررا .همچنین اینکه میتوان اذعان کرد که در پژوهر حاضر نزدیکتر بیودن عیدد
 1.506در بازۀ [ 2و  ،]1به عدد یک ،نسنت به عدد  1.53در پژوهر شیریفی و اویالق
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( )1392حاکی از آن است که از منظر صرف تیوزیعی سیاوتهیای صیرفینحیوی زبیان
فارسی نسنت به پژوهرهای پیشین ،ررایر بیشاری به تحلیلییتیر شیدن دارنید و بیه
سوی تحلیلیتر شدن پیر میروند ،و نه ترکینی شدن.
منابع
آلاحمد ،جالل .)1345( ،مدیر مدرسه ،سازمان کاابهای پرساو ،چاپ سوم.
انوشه ،مزدک( ،در دست چاپ) .صرف در نحو :از کمینهررایی تا صرف توزیعی ،تهران ،دانشگاه تهران.
انوشه ،مزدک« .)1397( ،بازنگری در تصریف زمان رذشاه در زبان فارسی بر پاییۀ نظرییۀ صیرف تیوزیعی»،
جساارهای زبانی ،د  ،9ش ( 1پیاپی ،)43صص .80-57
بیضایی ،بهرام .)1380( ،سگکشی ،نشر روشنگران و مطالعات زنان ،چاپ اول.
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In this study, the syllable structure in Central Kurdish (Sorani) language has
been phonologically investigated. In this investigation, the syllable structure has
been compared with the views which are based on orthography believe in
CGVCC, CCVC and CCVCCC syllable structures (based on the frequency of
occurrence in previous studies). This study examines the presence of a high
front lax vowel /I/ in underlying representation or its epenthesis in surface
representation during derivational stages. For this purpose, both internal and
external linguistic evidences are employed. An audio corpus of the speakers of
Mariwan and Sulaimani, along with a questionnaire for determining the native
speakers’ intuition in counting the word syllables have been employed as the
research data. Evidences from vowel changes in cognate and borrowed words,
diachronic data, the application of phonological rules in the syllable domain,
sonority sequencing principle and selection of the most sonorous element as
syllable nucleus and consonants as onset and coda, along with acoustic cues for
the presence of this vowel in phonetic representation explain the phonological
syllable structure in Central Kurdish. Basic tenets of generative phonology like
referring to two levels of representation, and the phonotactic rules on the
distribution of building blocks of syllable form the theoretical framework of this
study. The results show that from two opponent hypotheses regarding vowel /I/
existence in phonetic form: 1) existence in UR and faithfulness mapping to SR;
2) lacking in UR and emergence in SR as result of vowel epenthesis rule,
regarding above-mentioned phonological arguments, the former is confirmed.
By accepting the presence of vowel /I/ in underlying representation and the
similarities between glides and other consonants as the second member of the
onset, the syllable structure in Central Kurdish, like standard Persian, is
CV(C)(C). In phonetic representation onset clusters of consonant-glide is the
result of vowel deletion due to the shared place of articulation with the
following glide.
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Abstract

174/ Syllable Structure in Central Kurdish Language Revisited

1.Introduction
In the phonological systems of languages, consonants and vowels are combined
to form syllables. Syllable is a domain to which phonotactic constraints, stress
and some phonological rules are applied. Syllables have an obligatory nucleus,
optional prevocalic consonant (onset) and optional postvocalic consonant
(coda). The branching view of syllable structure with closer relationship
between nucleus and coda (as rhyme) is emphasized.
2. Literature Review
The syllable structure in Sorani Kurdish has been investigated phonetically and
in most studies the writing system of Kurdish have been the main motivation for
the syllable structure. Therefore, some descriptions on syllable structure do not
represent the actual nature of phonological syllable structure. In the previous
studies, syllable structure varies from CVC to CCVCCC. The most common
syllable types are CCVCC and CGVCC in which G stands for glides (w, j). The
main controversy of the previous studies is the second member of onset. Some
of them do not consider any constraints on the second element of onset however,
some restrict it to glides. such views are revisited in order to reach a
comprehensive conclusion.
3.Methodology
This study is done in the domain of structural phonology in which the phoneme
distribution in syllable onset has been employed to justify the syllable structure.
The theoretical framework is derivational phonology in which the Underlying
Representation (SR), Surface Representation (SR) and the phonological rules are
the main components to elicit syllable structure in Sorani Kurdish language.
Regarding data analysis, an audio corpus of the speakers of Mariwan and
Sulaimani, along with a questionnaire for determining the native speakers’
intuition in counting the word syllables have been implemented. In addition,
both internal and external linguistic evidences are employed. According to
Ohala (1986: 3), internal evidence seems to be based on any kinds of data that
can be gleaned from a dictionary, grammar, text, or transcription of speech,
constraints on sound sequences, dialect variation and morphophonemic
variation, while external evidence, comes from word games, speech errors,
mistakes made by first and second language learners, experiments of any kind
(phonetic, psycholinguistic, socio- linguistic) and etc .
4.Results
First of all, the eight vowels in Kurdish will be reviewed including high lax
vowel /ɪ/. The presence of this vowel with no symbol in writing system is the
main concern of this study. In addition, to argue that the reason we do not have
onset clusters in some previous studies is due to the analysis which are based on
writing system. Moreover, the existence of this vowel, phonologically, reduces
the phonological syllable structure to CV(C)(C). Some evidences have been
implemented to verify or reject high lax vowel between consonantal elements in
syllable onset and nucleus. Among the arguments, cognate words and word
family are evidences in which /ɪ/ is equivalent to other vowels. Sometimes this
vowel is deleted when unstressed. Speaker’s intuition considers a vowel (even
though, do not know what it really is) in some contexts that is not considered as
a vowel in orthography. Cliticization and affixation along with sonority
sequencing and resyllabification are evidences that a vowel in UR is needed to
justify phonotactic constraint on Kurdish syllable structure to have an onset and
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every consonant syllabified as the syllable margins and the necessity to have a
vocalic (not consonantal) nucleus. Finally, the acoustic evidences verify the
underlying /ɪ/ to surface as a lax vowel between two initial consonants in onset
of some words that seems to have no vowel or have syllabic consonant.
5.Discussion
We have two opponent hypotheses regarding vowel /I/ existence in phonetic
form: 1) existence in UR and faithfulness mapping to SR; 2) lacking in UR and
emergence in SR as result of vowel epenthesis rule. The results illustrate that in
the above-mentioned phonological arguments, the former is confirmed. This
vowel is in UR and in certain contexts in SR, it is deleted.
6.Conclusion
By accepting the presence of vowel /I/ in underlying representation and the
similarities between glides and other consonants as the second member of the
onset, the syllable structure in Central Kurdish, like standard Persian, is
CV(C)(C). In phonetic representation onset clusters of consonant-glide are the
result of vowel deletion due to the shared place of articulation with the
following glide.
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دانشجوی دکتری زبانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

محمود بیجنخان
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تاریخ دریافت مقاله99 /3/7 :؛ تاریخ پذیرش مقاله99/8/29 :
علمی  -پژوهشی

چکیده
پژوهش حاضر با بررسی واجی ساخت هجا در زبان کردی مرکزی (سورانی) و مطابقت آن با دیدگاههایی که
بر اساس نظام نوشتاری ،زبان کردی را دارای ساختهای هجایی  CCVC ،CGVCCو ( CCVCCCبه
 /I/در زیرساخت واجی و یا درج
ترتیب بسامد در مطالعات پیشین) میدانند ،حضور واکة نرم افراشتة پیشین 
در طی مراحل اشتقاق در گذر به روساخت آوایی را مورد سنجش قرار میدهد .بدین منظور هم از شواهد
درونزبانی و هم برونزبانی بهره گرفته میشود .عالوه بر پیکرهای صوتی از گویشوران مریوان و سلیمانیه ،شم
زبانی گویشوران با پرسشنامه هایی دربارة تعیین هجاهای یک واژه سنجیده شده و دادههای اصلی این
پژوهش را تشکیل میدهند .شم زبانی گویشوران در کنار شواهدی از تغییرات واکه در واژههای همخانواده و
وامواژهها ،دادههای درزمانی تغییر واکهها ،قواعد واجی با حوزة عملکرد هجا ،سلسلهمراتب رسایی و انتخاب
رساترین عنصر در مرکز هجا و نیز انتخاب دیگر عناصر همخوانی بهعنوان آغازه یا پایانه ،شواهدی هستند که
در کنار شواهد آکوستیکی که بیشتر جنبة آوایی دارد ،ساخت هجایی زیرساختی در زبان کردی مرکزی را
تبیین میکنند .مولفههای اصلی واجشناسی زایشی از قبیل ارجاع به بازنماییهای دوگانة زیرساختی و
روساختی و قواعد واجی مرتبط در اشتقاق بهصورت آوایی در کنار قواعد واجآرایی بر توزیع عناصر سازندة
ساخت هجایی در تبیین این ساخت مورد استفاده قرار گرفته و مبانی نظری پژوهش را تشکیل میدهند.
 /I/در روساخت )۱ :حضور در زیرساخت
نتایج پژوهش نشان میدهد که از دو فرضیة رقیب برای حضور واکة 
واجی و نگاشت پایا به روساخت؛  )2عدم حضور در بازنمایی واجی و ظهور در بازنمایی آوایی تحت تأثیر
قاعدة درج واکه ،در چارچوب استداللهای واجشناختی فرضیة اول به اثبات میرسد .با پذیرش حضور این
واکه در زیرساخت واجی و عدم تفاوت بین غلت و دیگر همخوانها در جایگاه دوم خوشة آغازه ،خوشة آغازین
تشکیل نمیشود و ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی همانند زبان فارسی معیار به ساخت )CV(C)(C
تقلیل می یابد .تنها در روساخت آوایی و به علت محل تولید مشترک غلت و واکة افراشتة پیش از خود ،واکه
حذف و توالی همخوان-غلت ،خوشة آغازین میسازد.
 ،/I/زیرساخت
واژههای کلیدی :زبان کردی ،کردی مرکزی (سورانی) ،ساخت هجایی ،واکة نرم افراشتة 
واجی.

 -1مقدمه
در نظام واجی زبانها ،همخوانها و واکهها در قالب هجا با هم ترکیب شده و عناصر
بزرگتری را در ساختار زبانی شکل میدهند .ساخت هجایی زبان کردی گونة مرکزی
نیز که بیشترین توجه را در بررسی گویشهای کردی به خود اختصاص داده است،
azad.mohammadi@ut.ac.ir
 .۱رایانامة نویسندة مسئول مقاله:
* بر خود الزم میدانم از استاد گرامیام ،دکتر کریمیدوستان ،که با راهنماییها و نظرات ارزشمند خود به روند
انجام این پژوهش کمک شایانی کردند تشکر نمایم .ایدة اصلی نگارش این مقاله را نیز از ایشان گرفتم که بر
ضرورت انجام چنین پژوهشی برای رفع پراکندگی آرا در این زمینه تاکید داشتند.
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بیشتر از جنبه های آوایی بررسی شده و نظام واجی زبان مورد غفلت واقع شده است .در
این میان بسیاری از پژوهشها بر اساس نظام نوشتاری انجام گرفتهاند و گاهی
ساختهای هجایی مغایر با نظام واجی کردی را بدست دادهاند .در بسیاری از بررسیها،
کردی دار ای خوشة همخوانی آغازی تلقی شده و در تعدادی نیز همخوان دوم را محدود
به غلتها دانستهاند .اینکه آیا همة همخوانها اجازة حضور در جایگاه دوم آغازه را دارند
و یا فقط غلت ها مجاز به حضور در این جایگاه هستند یکی از پرسشهای این پژوهش
است .بنظر میرسد اساس قضاوت در مورد ساخت هجایی و قائل نشدن به واکة  /ɪ/در
زیرساخت ،بیشتر توجه به نظام نوشتاری و عدم حضور نویسهای برای این واکه است که
در ادامه با استداللهایی واجی میکوشیم حضور یا عدمحضور آن در زیرساخت واجی را
تأیید کنیم .این برخالف برخی ادعاها است که معتقدند واکة ] [ɪکه خوشة آغازه را
میشکند ،واکة تهی یا درجشده است .با تأیید حضور  /ɪ/در زیرساخت هجای کردی در
آغازه و بعضی پایانهها ،هجای کردی را به ) CV(C)(Cتقلیل میدهیم .بدیهی است که
به علت تنوع فراوان گویش های کردی ،در این پژوهش بر کردی مرکزی گونة مریوان و
سلیمانیه متمرکز میشویم و شواهد درونزبانی و برونزبانی ،پیکرهای صوتی از
گویشوران و پرسشنامهای برای تعیین شم زبانی گویشوران در تشخیص تعداد هجاهای
یک واژه ،دادههای پژوهش را تشکیل میدهند.
 -2مطالعات پیشین در مورد ساخت هجایی در زبان کردی
در آثار موجود در مورد ساخت هجایی در زبان کردی در میان پژوهشگران اتفاقنظر
وجود ندارد .پژوهشهایی که بر پایههای واجشناختی استوار نیستند هجا را بهصورت
 CCVCCمعرفی میکنند .برخی پژوهشگران معتقدند که ساخت هجایی بهصورت
 CGVCCاست که همخوان دوم خوشة آغازه همواره یک غلت است (مکنزی۱9۶۱ ،۱؛
حاجی مارف۱97۶ ،؛ ئهمین2۰۰3 ،؛ کریمیدوستان۱38۰ ،؛ حاجی مارف2۰۰2 ،؛ فتاح،
2۰۱۰؛ رخزادی۱39۰ ،؛ خوشناو)2۰۱3 ،؛ اما مکاروس ،)2۴ :۱9۵8( 2کلباسی (:۱3۶2
 ،)۵و مشیردزهای و همکاران ( )2۰۱3هجای بیشینه را  CCVCCCمیدانند .این آثار
همگی از یک مثال مشابه ]« [rojʃtرفت» در تأیید این ساخت هجایی استفاده میکنند
که باتوجهبه اینکه هیچ مورد مشابهی از این ساخت را نمیتوان یافت و بیشتر بهصورت
] [roʃtیا ] [ro.jɪʃtنیز تلفظ میشود و در نتیجه چنین خوشهای تشکیل نمیشود ،پس
خوشة سههمخوانی پایانی وجود ندارد .البته در برخی گونهها واژة دیگری نیز مشابه
همین ساخت بهظاهر سه همخوانی در پایانه وجود دارد که مورد غفلت قرار گرفته است
1. MacKenzie
2. McCarus
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و آن ]« [xwajʃkخواهر» است که این واژه نیز در تلفظ بیشتر گویشوران بهصورت
] [xwaj.ʃɪkیا ] [xʊʃkاست .بیشتر اختالفها در میان پژوهشگران مربوط به همخوان
دوم خوشة آغازین است که عدهای هیچ محدودیتی بر آن قائل نیستند و هر همخوانی را
بهعنوان عضو دوم خوشة آغازه میپذیرند؛ اما برخی تنها غلتها را مجاز به حضور در این
جایگاه میدانند .اشتباهی که در این مورد صورت میگیرد این است که بر پایه نظام
نوشتاری کردی و اینکه در نظام نوشتاری برای واکة نرم افراشتة ] [ɪنشانهای وجود
ندارد و در واجنویسی واژهها نیز به همین تبع واجی قرار نمیگیرد ،این واکه را لحاظ
نکرده و همة واژه هایی که در آغازه دارای این واکه هستند را خوشه در نظر گرفتهاند.
حامد ( )2۰۱۶و احمد ( )۵۰ :2۰۱9در آثاری در مورد ساخت نوایی و واجشناسی زبان
کردی ،ساخت هجایی را بدون پرداختن به استداللهایی برای تبیین ساخت موردنظر،
بهصورت  CVCCمفروض میدانند .پژوهش حاضر نیز ابتدا به بیان استداللهایی
میپردازد که وجود واکة  /ɪ/در زیرساخت را تأیید میکنند و ساخت هجایی در
زیرساخت واجی به  CVCCتقلیل مییابد .در پایان نیز با بیان اینکه به لحاظ واجی هیچ
تفاوتی بین غلت و دیگر همخوان ها در جایگاه دوم وجود ندارد و تنها به لحاظ آوایی و
به علت محل تولید یکسان بین غلت و واکة پیش از خود ،ساخت هجایی در بازنمایی
آوایی بهصورت  CGVCCاست .پس پژوهش حاضر در روساخت آوایی همسو با
پژوهش هایی است که تنها به خوشة آغازه متشکل از یک همخوان و یک غلت ()CGV
قائلاند.
 -3چارچوب نظری
در سنت مطالعات واجشناختی ،هجا همواره بهعنوان یک ساخت زبانی مورد بررسی قرار
گرفته است .در واجشناسی زایشی معیار در انگارة آوایی زبان انگلیسی( ۱چامسکی و
هله ،) ۱9۶8 ،هجا تنها در قالب یک مشخصة ممیز در نظام واجی مطرح است؛ اما تنها
قائل شدن به مشخصة ] +/-هجایی[ کافی نیست و جنس آن متفاوت از مشخصههای
دیگر موجود در اسپیای است .پژوهشهای بعدی با تأکید بر نقش هجا ( )۱بهعنوان
یک حوزة طبیعی در تبیین بسیاری از محدودیتهای واجآرایی؛ ( )2تعیین تکیه در
زبانهایی که دارای تکیة حساس به کمیتاند؛ ( )3حوزة عملکرد برخی قواعد واجی
زبان و ( )۴کانون عملکرد محدودیتها یا فرایندها در حاشیة هجا ،بر وجود هجا بهعنوان
یک ساخت زبانی تأیید میکنند( .بلوینس۱99۵ ،2؛ کنستوویچ.)2۵۰-2۵2 :2۰۰۴ ،3
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زبانها ،از میان تعداد حاالت ممکن برای ترکیب واحدهای همخوان-واکهای ،دست
به انتخاب تعداد بسیار اندکی از این ساختها میزنند که گرایش به ساختهای خاصی
در زبانهای دنیا مشهود است .نظامهای واجی پیچیدهتر حاصل افزودن واحدهایی به
این نظام پایهای هجا هستند (کنستوویچ .)2۵3 :2۰۰۴ ،همة زبانها هجای  CVدارند.
به عبارتی  CVالگوی جهانی هجا است (یاکوبسن ۱و هله .)37 :)۱9۵۶( 2۰۱۰ ،2هجا
3
خود بهعنوان یک ساخت زبانی ،خود دارای یک ساخت درونی است .بر اساس بوش
( )8-78۵ :2۰۱۱ساخت درونی هجا بهطورکلی تحت دو دیدگاه کلی مطرح میشود:
طبق دیدگاه اول هجا توالی خطی عناصر زنجیری است و دارای ساخت درونی نیست
(هورد۱97۱ ،۴؛ هوپر۱972 ،۵؛ فینشتین۱979 ،۶؛ کان)۱98۰ ،7؛ اما در رویکرد دیگر،
هجا دارای ساختار سلسهمراتبی درونی است (هاکت)۱9۶3( 2۰۱9 ،8؛ فاج۱9۶9 ،9؛
ورگناد ۱۰و هله۱979 ،؛ هله و ورگناد۱98۰ ،؛ کایرنز ۱۱و فینشتین۱982 ،؛ سلکرک،۱2
۱982؛ گلداسمیت .)۱99۰ ،۱3در رویکرد سلسهمراتبی /دوگانه عناصر همخوان-واکهای
دارای ساختاری سلسلهمراتبی هستند و درون خود سازه تشکیل میدهند .هرچند در
ادغام واحدهای واجی در ساخت هجا ترکیبات مختلفی امکانپذیر است؛ اما در تأیید
ادغام هسته و پایانه در قالب قافیه شواهد بیشتری موجود است (فرامکین۱97۱ ،۱۴؛
کلمنتس ۱۵و کیسر23-۱9 :۱983 ،۱۶؛ فاج  .)۱987اولویت انتخاب عناصر در قله و نیز
ترتیب قرارگیری اجزای همخوانی در آغازه یا پایانة هجا تحت عنوان رسایی مطرح
میشود .طبق رسایی ،همواره رساترین عنصر در هسته قرار میگیرد و خوشههای
همخوانی پیشاهستهای (آغازه) و پساهستهای (پایانه) نیز بر اساس رسایی نسبی عناصر
1. Jakobson
2. Halle
3. Bosch
4. Hoard
5. Hooper
6. Feinstein
7. Kahn
8. Hockett
9. Fudge
10. Vergnaud
11. Cairns
12. Selkirk
13. Goldsmith
14. Fromkin
15. Clements
16. Keyser

 /180بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی

سازنده در ساخت هجایی قرار میگیرند .رسایی در آواشناسی تولیدی عبارت است از
مقدار صدای آزاد شده در حین تولید یک واحد واجی ،بهگونهای که هرچه گرفتگی در
مجرای گفتار کمتر باشد میزان رسایی نیز بیشتر است (روکا)۱۵2 :2۰۰3 ،۱؛ اما این
مفهوم در واجشناسی در تعیین هستة هجا نقش دارد که طبق آن عناصر رساتر تمایل
دارند قلة هجا را پر کنند و عناصر با رسایی کمتر در حاشیههای هجا قرار میگیرند.
طبق اصل توالی رسایی (هوپر۱97۶ ،؛ سلکرک۱98۴ ،؛ بلوینس۱99۵ ،؛ تیلر۱99۵ ،2؛
کنستوویچ2۰۰۴ ،؛ گوسنهافن 3و یاکوبز )2۰۱۱ ،۴در بعضی زبانها مانند انگلیسی
رسایی یک هجا از آغازه به سمت قله افزایش و از قله به بعد کاهش پیدا میکند
(کنستوویچ2۵۴ :۱99۴ ،؛ گوسنهافن و یاکوبز.)۱۶۵ :2۰۱۱ ،
میزان رسایی آواها نسبی است و دو عامل در درجهبندی آواها بر اساس میزان
رسایی مؤثر است :یکی واکداری و دیگری میزان باز بودن مجرای گفتار (مدرسی
قوامی .)۱۱۰ :۱392 ،پس واکهها ،رساترین آواها و همخوانهای انسدادی بیواک ،دارای
کمترین رسایی ممکن هستند .باتوجهبه اینکه در چارچوب روشهای واجشناسی
ساختاری از توزیع واجهای زبان در جایگاه آغازة ساخت هجا استفاده شده است،
چارچوب نظری پژوهش حاضر واجشناسی ساختاری و زایشی است .در بیان دیگر
مولفههایی که به واجشناسی اشتقاقی میپردازد میتوان گفت که با استفاده از مفهوم
زیرساخت و روساخت و قواعدی که نگاشت این دو سطح بازنمایی را ممکن میسازند به
تبیین ساخت هجایی واجی در کردی میپردازیم .همچنین از محدودیت واجآرایی حاکم
بر عناصر سازندة هجا در زبان کردی از قبیل هسته و آغازه نیز در تبیین بازنمایی واجی
استفاده شده است و نیز از توزیع واجها در واژه برای تقطیع هجایی استفاده میشود .در
بررسی دادههای موجود در مورد ساخت هجا در زبان کردی میتوان به شواهد
درونزبانی ۵و برونزبانی ۶تکیه کرد که طبق اوهاال ( )3 :۱98۶این شواهد چنیناند:
شواهد درون زبانی مانند دادههای مستخرج از فرهنگ لغت ،دستور ،متون نوشتاری،
گفتار به نگارش درآمده و غیره که برای توجیه تنوع واجگونهای ،محدودیتهای موجود
در توالی واحدها ،سندهی واژه ،تنوع گویشی و تنوع واژواجی بکار میروند .شواهد برون
زبانی را نیز میتوان در بازی کلمات ،اشتباهات زبانی ،اشتباهاتی که فراگیران زبان اول و
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دوم مرتکب میشوند ،و نیز هر نوع آزمایش آوایی ،روان-زبانشناختی و زبانشناختی
اجتماعی یافت (همان.)۴ :
 -۴تحلیل دادهها

در این بخش دادههای بهدستآمده از منابعی که قبالً ذکر شد ،بر اساس شم زبانی
نویسنده بهعنوان گویشور بومی زبان کردی سورانی ،واجنویسی و تقطیع هجایی شد.
آنگاه بر اساس شواهد درونپیکرهای و برون پیکرهای استداللهایی مبنیبر ساخت
هجایی زیرساختی در زبان کردی مرکزی ارائه خواهد شد .در ابتدا وجود واکة نرم
افراشتة پیشین بهعنوان یک واکة واژگانی را در قالب تعداد واکههای زبان کردی بررسی
میکنیم .در ادامه استداللهای واجشناختی مبنیبر ساخت هجایی زیرساختی را ذکر
کرده و در نهایت حضور این واکه در روساخت آوایی را با استداللی آکوستیکی تأیید
میکنیم.
 -1-۴تعداد واکهها

برخی از آثار پیشین در مورد زبان کردی تعداد واکهها را  8واکه میدانند (مککاروس،
۱9۵8؛ حاجیمارف۱97۶ ،؛ کلباسی۱3۶2 ،؛ رخزادی۱39۰ ،؛ موشیردزهیی و همکاران،
2۰۱3؛ خوشناو )2۰۱3 ،و برخی دیگر از پژوهشگران (مکنزی ۱9۶۱ ،؛ مهحوی2۰۰8 ،؛
فهتاح )2۰۱۱ ،به واکة دیگری نیز قائلاند (] [weکه با  Øنشان میدهند) و این تعداد
به  9میرسد و آن را واکة مرکب میدانند؛ اما عدهای (وهیس۱98۴ ،؛ احمد:2۰۱9 ،
 )۵۰آن را توالی غلت و واکه میدانند .پژوهش حاضر نیز علیرغم تأیید رفتار واجی
متفاوت این واکه یا ترکیب غلت و واکه با دیگر توالیهای مشابه ،و غیردستوری بودن
هجاهای بدون آغازه که برخالف قواعد واجآرایی زبان کردی هستند آن را واکة مرکب
تلقی نمیکند .همچنین این واکه محدود به برخی گونههای زبان کردی است .بر پایة
این تفاوتهای گویشی و نیز توزیع محدود همخوانها پیش از این واکه ،پژوهش حاضر
آن را توالی همخوان و واکه میداند.
واکهای که به علت نداشتن هیچ نشانهای در نظام نوشتاری مورد مناقشه است ،واکة
] [ɪاست که در برخی آثار ،مرکزی تلقی میشود (مکنزی۱ :۱9۶۱ ،؛ کلباسی2 :۱3۶2 ،؛
موشیردزهیی و همکاران7۱ :2۰۱3 ،؛ خوشناو )2۱-2۰ :2۰۱3 ،و در برخی دیگر
(مکاروس۱2 :۱9۵8 ،؛ حاجی مارف )2۴۶ :۱97۶ ،پیشین بهحساب میآید.
حامد ( )32 :2۰۱۶این واکه را یک واکة واجی نمیداند و معتقد است که این واکه
یک واکة درجشده ۱برای جلوگیری از تشکیل خوشه است و در واژههای بدون واکه نیز
1. intrusive
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۱

نقش واکه را ایفای میکند .احمد ( )۵۵ :2۰۱9نیز آن را یک واکة تهی میداند که در
مقابل واکههای واجی قرار میگیرد .در تعیین اینکه این واکه ،واجی است و یا تنها در
روساخت قابلمشاهده است باید گفت که بر اساس هال )2۰۰۰( 2واکهها درجشده یا
عادی 3هستند .واکة درجشده نقش گذر آوایی بین واحدهای همخوانی را داراست .در
واقع این واکه یک واحد واجی نیست و در نتیجه در هیچیک از سطوح بازنمایی هستة
هجا را تشکیل نمی دهد .این واکه ،معموالً اختیاری است و به لحاظ آکوستیکی نقشش
را میتوان رهش آکوستیکی بین دو همخوان مجاور در خوشههای آغازه یا پایانههای هم
هجا دانست .در مقابل واکة عادی میتواند هستة هجا شود و در نتیجه یک واحد واجی
است .طبق حامد ( )33-32 :2۰۱۶انگیزة درج واکة درجشده میتواند هجابندی
همخوان تقطیع نشده (ایتو ،)۱989 ،۴ممانعت از توالی همخوانها (بروسلو )۱982 ،۵و
نیز انگیزة ادراکی و درک بهتر همخوانها باشد (کوته .)2۰۰۰ ،۶در استداللهایی که در
ادامه خواهند آمد واجی بودن واکة نرم افراشتة ] [ɪتأیید خواهد شد.

 -2-۴استداللهایی در تأیید وجود واکة /ɪ/بهعنوان یک واحد واجی

تأیید حضور واکة /ɪ/در زیرساخت میتواند مشکالتی را که در تحلیل خوشههای آغازین
پیش میآید ،حل کند و به هر خوشة همخوانی اجازة حضور در آغازه را ندهد .استدالل-
های زیر در تأیید حضور واکة  /ɪ/بهعنوان یک واج در زیرساخت است.

 -1-2-۴واژههای همخانواده 7و وامواژهها

مقایسة تعدادی از واژههای مشترک با زبانهای خویشاوند و نیز وامواژهها در زبان کردی
نشان از این دارد که برخی واکههای موجود در این واژهها در زبان کردی با ] [ɪجایگزین
شدهاند.
( )۱وجود واکة ] [ɪدر واژههای همریشه با فارسی در مقابل دیگر واکهها
معنی
«بن ،پایه»
«درخت»
«دراز»
«برادر»

واژة کردی
bɪn
dɪɾaxt
dɪɾeʒ
bɪɾɑ

واژة فارسی
bon
deɾaxt
deɾɑz
baɾɑdaɾ

معنی
«فرصت»
«برق»
«یخ»
«بلند»

واژة کردی

fɪɾsat
bɪɾq
jɪx
bɪɫind

واژة فارسی

foɾsat
baɾG
jax
boland

1. empty
2. Hall
3. ordinary
4. Îto
5. Broselow
6. Côté
7. cognate
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کریمیدوستان ( )۱38۰در پیکرهای تطبیقی از پهلوی ،کردی و فارسی ،سه هزار
واژه از کردی ایالمی را گردآوری کرده که در ( )2چند نمونه از این واژهها که با کردی
سورانی مشترک و دارای واکة مدنظراند آمده است.
( )2وجود واکة ] [ɪهمارز دیگر واکهها از زبانهای همخانواده
معنی
«چادر»
«پسته»
«بالش»

فارسی
ʧɑdoɾ
peste
bɑleʃ

کردی
ʧɑdɪɾ
pɪsta
bɑlɪʃt

پهلوی
ʧɑtuɾ
pestak
vɑliʃn

همچنین در وامواژههایی از زبانهای مختلف ،واکة ] [ɪدر زبان کردی جایگزین
واکههای دیگر در زبان مبدأ میشود .باتوجهبه مثالهای ( )۱و ( )3میتوان از تمایل
واکة ] [ɪبرای جایگزینی با واکههای غیرافراشته در زبان مبدأ سخن گفت.
( )3جایگزینی واکة ] [ɪبا دیگر واکهها در وامواژهها
«موتور»
«شماره»
«کالس»

mɪtɪɾ/tɾ
ʒ/ʃɪmɑɾa
kɪlɑs

dɪktoɾ
mɪdiɾ
konɡɪɾa

« motoɾدکتر»
« ʃomɑɾeمدیر»
« kelɑsکنگره»

doktor
modiɾ
konɡeɾe

دادههای ( )۱تا ( )3نشان از تمایل باالی زبان برای حضور این واکه دارد که به طور
پیشفرض گزینة گویشوران برای درج است .بدیهی است که این واژهها مدخلی واژگانی
هستند که واکة ] [ɪموجود در آن همانند دیگر آواهای موجود در آنها تمایزدهندهاند و
نقش واجی دارد .مثالهای موجود دارای هیچ ساختی مغایر با قواعد واجآرایی زبان
کردی نیستند که گویشوران بخواهند برای ترمیم یک الگوی بدساخت در روساخت ،یک
واکه درج کنند .در مواردی که واژة مبدأ دارای خوشة همخوانی است (دادههای  )۴نیز
گویشوران خوشه را شکسته و واکة ][ɪرا درج میکنند.
( )۴درج واکة ] [ɪدر خوشههای همخوانی از دیگر زبانها
«کالس»
«تراکتور»
«نمایش»
«کلیشه»

/kɪlɑs/~/kalɑs/
/tɪɾɑktoɾ/ ~ /taɾɑktoɾ/
/dɪɾɑmɑ/
/kɪliʃa/

→
→
→
→

/klæs/
/træktər/
/drɑːmə/
/kliːʃeɪ/

class
tractor
drama
cliché

این وامواژهها با خوشة شکستهشده یک مدخل واژگانی هستند و بنابراین عناصر
سازندة آن بازنمایی زیرساختی محسوب میشوند .وارنر ۱و همکاران ( )۴۱۶ :2۰۰۱نیز
معتقدند که درج آوایی نتیجه همپوشی ژستهای تولیدی است؛ اما درج واجی ساخت
هجایی را به  CVنزدیکتر میکند .در نتیجه میتوان باتوجهبه مثالهای باال حضور این
1. Warner
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واکه در این واژهها را درج واجی دانست .همچنین در مورد این مثالها و تمامی
استداللهایی که در ادامه خواهند آمد میتوان گفت که در مورد حضور یا عدم حضور
این واکه در بازنمایی زیرساختی در ارتباط با خوشههای آغازین بهطورکلی دو حالت
امکانپذیر است:
 )۱واکة ] [ɪدر زیرساخت وجود دارد .اگر این استدالل درست باشد از همان صورت
واجی از حضور خوشههای آغازین جلوگیری میشود و در حالتی که در روساخت خوشة
آغازین (متشکل از همخوان-غلت) تشکیل شود نتیجة حذف این واکة واجی در بازنمایی
روساختی است.
 )2واکة  /ɪ/زیرساختی نیست و تنها در روساخت و برای ترمیم قواعد واجآرایی مغایر با
نظام واجی زبان کردی درج میشود .پس این واکه طبق قاعدة درج خوشههای آغازین را
میشکند و مانع از تشکیل خوشة آغازین میشود.
اگر فرض دوم را بپذیریم تشخیص نوع واکهای که درج میشود امکانپذیر نیست و
هرکدام از واکههای زبان به طور بالقوه میتوانند در این جایگاه قرار بگیرند .از روی بافت
نیز نمی توان تشخیص داد که کدام واکه اولویت درج دارد ،پس این آوا یک واقعیت واج-
شناختی دارد که باید در بازنمایی واجی حضور داشته باشد .درصورتیکه به فرضیة اول
قائل باشیم میتوان گفت که در زیرساخت واکة  /ɪ/درج میشود .علت انتخاب این واکه
از نظام واکهای زبان کردی را میتوان بسامد باالی این واکه در محیط بینهمخوانی
دانست که به طور پیشفرض گزینة گویشوران برای درج و جایگزینی با واکههای دیگر
است.
 -2-2-۴قواعد واجی مرتبط با حوزۀ عملکرد هجا

بعضی قواعد مانند دمش حوزة عملکردشان محدود به هجاست و تنها با قائل شدن به
هجا بهعنوان یک ساخت زبانی توجیهپذیرند .بر اساس دمش ،همخوان انسدادی بیواک
در آغازة هجای تکیهبر دمیده میشود.
قاعدة دمش (هیز)۱22: 2۰۰9 ،
: X ≠ sشرط

همچنین طبق کنستوویچ ( )۶7 :2۰۰۴همخوانهای روان ،پس از انسدادیهای بیواک
واکرفته میشوند مانند  c[l ̥]eanدر مقابل  .ɡ[l]eanحال اگر واژهای مانند plusk
«ناودان» یا « pɫɑwپلو» را در نظر بگیریم ،مشابه واژهای مانند « peˈɫɑwکفش» هستند
که واکة آن مشهود است ،انسدادی بیواک در آن دمیده نیست و روان پس از آن
واکرفته نشده است .باتوجهبه اینکه همخوان انسدادی بیواک در آغازة هجای تکیهبر
قرار ندارد ،پس این همخوان دمیده نیست .همچنین همخوان روان پس از آن واکرفته
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نشده است .درنتیجه نمیتوان همخوان انسدادی بیواک و همخوان روان را متعلق به
یک هجا دانست ،زیرا دمش همخوان انسدادی بیواک باعث واکرفتگی همخوان روان
پس از خود نشده است .باید گفت که همخوان انسدادی بیواک در ابتدای هجای
بی تکیه است که تنها از طریق قائل شدن به حضور یک واکه در زیرساخت میتوان
چنین فرضی را مسلّم دانست .هرچند قاعدة دمش قاعدهای آوایی است؛ اما در واجی
بودن واکة ] [ɪخللی وارد نمیکند ،زیرا اگر در واژهای مانند «lkɑnچسبیدن» واکهای در
زیرساخت مفروض نباشد باتوجهبه تکهجایی بودن واژه ،همخوان انسدادی بیواک
دارای دمش است که نشان میدهد این همخوان در ابتدای هجای تکیهبر است؛ اما
همخوان روان پس از آن واکرفته نمیشود بدین معنی که همخوان انسدادی و روان
پس از آن خوشه تشکیل ندادهاند و هرکدام متعلق به یک هجا هستند .پس قائل شدن
به یک واکه برای توجیه این قواعد واجی مورد انتظار است .واکة  /ɪ/یکی از واکههایی
است که زبانها به طور جهانی برای درج برمیگزینند که در کردی نیز به طور
پیشفرض گزینة گویشوران برای درج است.
 -3-2-۴وزن شعر

در بررسی اشعار کردی برای برقراری توازن در مصراعهای یک بیت از نظر تعداد
هجاهای موجود و وزن آن ،به مقایسة مصراعهای یک بیت میپردازیم که در آن یک
مصراع فقط شامل واکههایی است که همة پژوهشگران بر آن اتفاقنظر دارند و ابهامی در
مورد حضور آنها در مرکز هجا وجود ندارد و مصراع دیگر دارای واکة ] [ɪاست که
همانگونه که اشاره شد بحثبرانگیز است .با این استدالل نیز میتوان به وجود واکة /ɪ/
در زیرساخت قائل شد .برای مثال در شعر زیر از قانع ( )۱9۶۵-۱898مصراع دوم دارای
 ۱۵هجا است که همگی دارای واکههایی هستند که در نوشتار مابهازای نوشتاری دارند
و هیچ شبههای در موردشان وجود ندارد و درصورتیکه در مصراع اول در هجای سوم به
واکة ] [ɪقائل نباشیم این مصراع  ۱۴هجایی میشود و وزن شعر که فاعالتن فاعالتن
فاعالتن فاعلن ( )-U-/--U-/--U-/--U-است رعایت نمیشود.
()۵
۱۵
saɾ
taɾ

۱۴
di
xa

۱3
daɾ
ʒi

۱2
bo
ɡe

۱۱
kɑ
ɾiw

۱۰
la
sa

9
lu
di

یا در بیت زیر از سالم ()۱8۶۶-۱8۰۰
()۶

8
du
daɾ

7
ɡaɾ
saɾ

۶
ɾa
la

۵
bɑ
we

۴
du
tɑ

3
ɾm
dɑ

2
sa
na

۱
wɑ
lɑj
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۱۶
ɾa
ɾa

۱۵
ti
ʃi

۱۴
ku
ʃam

۱3
wa
ki

۱2
mɑ
di

۱۱
dɫ
naz

۱۰
nɑw
nm

9
la
da

8
nt
ɡaɾ

7
ɡɑ
ɾot

۶
mʊʒ
ʔab

۵
ʃi
si

۴
ne
qaw

3
ɫi
di

2
jɑ
jɑ

۱
xa
ba

در این بیت که در بحر هزج سروده شده است و متشکل از دو مصراع  ۱۶هجایی (چهار
پایة چهارهجایی) است ،در مصراع اول ،هجاهای  8و  ۱۱و در مصراع دوم هجای ۱۰
دارای واکهای غیر از واکة ] [ɪهستند که ساخت هجایی این وزن عروضی وجود چنین
واکههای کوتاهی را اجتنابناپذیر میکند.
باتوجهبه این مثالها میتوان استدالل کرد که الزمة توازن دو مصراع هر بیت از نظر
تعداد هجاها و به تبع آن وزن عروضی کل شعر ،قائل شدن به وجود واکة نرم افراشتة ][ɪ
است.
 -۴-2-۴شم زبانی گویشوران

گویشوران زبان بر اساس شم زبانی خود میتوانند در مورد خوشساختی یا بدساختی
ساختهای زبانی قضاوت کنند .برای مثال گویشوران بومی واژههایی را که در صورت
نوشتاری آنها واکههای واژگانی (بهجز واکة ] [ɪکه در مورد آن اتفاقنظر وجود ندارد)
وجود داشته باشد ،بهراحتی هجابندی میکنند ،بهگونهای که از ارائة  2۰واژه به 2۰
گویشور بومی از مجموع  ۴۰۰واژه 9۶ ،درصد کامالً درست هجابندی شدند و در
واژههایی که حاوی واکة  /ɪ/هستند نیز از  3۰۰واژه ( ۱۵واژه برای هر آزمودنی)9۰ ،
درصد بهگونهای هجابندی شده که واکة  /ɪ/مرکز هجا تلقی شده است که از این مقدار
 8۴درصد از واژههای ( ) ۱7هستند که ظاهراً چهار همخوان بدون واکه هستند و در
تأیید فرضیة پژوهش مبنیبر حضور واکة  /ɪ/در زیرساخت و مرکز هجا بودن ] [ɪاست.
این واژه ها در نظام نوشتاری دارای دو همخوان متوالی (بیشتر در آغازه و گاهی نیز در
پایانه) هستند و در بخش  8-2-۴تحلیل خواهند شد .الزم به ذکر است که قضاوت در
مورد نوع واکه یا زیرساختی بودن واکه به گویشوران واگذار نشده است و گویشوران تنها
تعداد هجاهای واژه را ذکر کردهاند و پژوهشگران واکة زیرساختی  /ɪ/را از پاسخ
آزمودنیها استنباط کردهاند.
 -۵-2-۴تکیه

همانگونه که گفتیم واکة نرم افراشتة ] [ɪواکهای کوتاه است و تکیهبر شدن هجای
حاوی این واکه باعث برجستگی بیشتر آن میشود .مکنزی ( )9 :۱9۶۱بهدرستی بر این

باور است که در جایگاه بدون تکیه بین دو همخوان ،واکة ] [ɪبهسختی قابل تشخیص
است؛ اما وی (همان) معتقد است که بسیاری از واژههایی که گمان میرود دارای
خوشههای دوهمخوانی هستند وقتی مشمول تغییر تکیه قرار گیرند دارای واکة ][ɪ
هستند که در شرایط عادی و بدون تکیه قابل تشخیص نبوده است .مثالهای زیر به
روشنتر شدن بیشتر این وضعیت کمک میکند.
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( )7برجستگی واکة ] [ɪدر قلة هجاهای تکیهبر در مقابل عدم برجستگی در هجاهای بیتکیه
واکة ][Iدر بافت تکیهبر
«بکنم ،انجام دهم»
«بردن»
«فرستادی»

واکة ] [Iدر بافت بیتکیه
→ ˈbɪ.kam
« ˈʧib.kamچکار کنم»
→ bɪɾ.ˈdɪn
« bɪɾd.naˈwaبردن»
→ nɑɾ.ˈdɪt
« ˈnɑɾd.tiتو را فرستاد»

پس برجستگی این واکهها در صورت تکیهبر بودن (چه تکیة واژگانی ،چه تکیة گروهی)
نیز استداللی مبنیب ر ضرورت قائل شدن به این واکه در زیرساخت واجی در زبان کردی
است .گفتن این نکته ضروری به نظر میرسد که شوا در همة زبانها بدون تکیه نیست و
واکة ] [ɪدر زبان کردی که همانند شوا است نیز میتواند تکیه بگیرد همچنان که در
بعضی از گونههای کردی واژههایی داریم ( )8که نشان از تکیهبر بودن این واکه و عدم
وجود هیچ شبههای بر حضور آن در هجا است.
( )8واکة ] [ɪدر قلة هجاهای تکیهبر
«کاهگل»
«آهو»
«غربال»
 -۴-2-6وندافزایی و واژهبستافزایی

kɑ.ˈɡɪɫ
mɑ.ˈmɪz
be.ˈʒɪŋ

گاهی افزودن یک وند یا واژهبست به یک پایه باعث تغییر تقطیع هجایی و تشکیل
تکواژگونههای متفاوت از یک تکواژ خاص میشود .برای مثال در زبان کردی ،دادههایی
از صورتهای متناوب پیشوند فعلی وجه التزامی ،شرطی و امر عبارتاند از:
(در این مثال ها پیشوند فعلی وجه التزامی با (ال) ،شناسه با (ش) و جمع و مفرد بودن با (ج) (م) نشان داده
شدهاند).

( )9پیشوند فعلی وجه التزامی ،شرطی و امر

bɪ.-zɑ.n-ɪm
ش۱م-دانستن-ال

«بدانم»

pɪ.-pe.w-ɪm
ش۱م-اندازهگیری کردن-ال
«اندازه بگیرم»
pɪ.-ʧo-Ø
ش3م-رفتن-ال

«برو»

«بیاورم»

b-e.n-ɪm
ش۱م-آوردن-ال

bɪ.-xo-y
ش2م -خوردن-ال
«بخوری»

«بتوانم»

«بکنم»

«بکش»

صورتهای متناوب پیشوند فعلی وجه التزامی ،شرطی و امر:

pɪ-t.wa.n-ɪm
ش۱م-توانستن-ال
pɪ.-ka-m
ش۱م -کردن-ال
bʊ.-kʊ.ʒ-a
ش3م-کشتن-ال
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][bʊ-

][pɪ-

][b-

][bɪ-

بافتهای وقوع هریک از این صورتهای متناوب چنین است:

] :[b-قبل از پایههایی که با واکه آغاز میشوند.
]:[pɪ-پیش از پایههایی که با همخوانهای گرفتة غیرپیوستة بیواک آغاز میشوند.
]:[bʊ-قبل از پایهای که دارای واکة غیرافراشتة پسین  /ʊ/باشد.
]:[bɪ-سایر بافتها

از میان این تکواژها /bɪ-/ ،زیرساختی است ،زیرا در بافتهای متنوعتری ظاهر میشود و
تبدیل این صورت به صورتهای دیگر از لحاظ واجی توجیهپذیر است .بافت وقوع
صورتهای دیگر محدود است و توجیه اشتقاق آنها از تکواژ زیرساختی زمانی سادهتر و
با کمترین قواعد است که تکواژ  /bɪ-/زیرساختی باشد (محمدی .)۱392 ،اگر واکة ][ɪ
در زیرساخت مفروض نباشد نمیتوان چنین تنوعی را توجیه کرد؛ اما با قائل شدن به
این واکه در زیرساخت میتوان در بافت مجاور واکه ،واکة /ɪ/را حذف کرد و در پایههایی
که دارای واکة  /ʊ/هستند این واکه مشمول هماهنگی واکهای شده و به ]( [ʊواکة نرم
افراشتة پسین) تبدیل میشود .اگر این واکه در زیرساخت مفروض نباشد ،این پیشوند به
هر پایهای افزوده شود خوشه حاصل میشود و هیچ دلیلی در توجیه اینکه چه واکهای
در این بافت از مجاورت دو همخوان جلوگیری میکند وجود ندارد .واژهبستهای
شخصی که خود دارای واکة ] [ɪهستند یک مورد دیگر از استداللهای مرتبط هستند.
نمونههایی از این واژهبستهای ضمیری چنیناند:
( )۱۰واژهبستهای ضمیری پس از واژههای مختوم به همخوان

ʧɑw.-jɑn
ʧɑw.-tɑn
ʧɑw.-mɑn
ʧɑ.w-i
ʧɑ.w-ɪt
ʧɑ.w-ɪm
«چشمشان»
«چشمتان»
«چشممان»
«چشمش»
«چشمت»
«چشمم»

حضور این واکه در صورتهای اول شخص و دوم شخص مفرد قطعی است و هیچ
گویشوری این واژهها را تکهجایی نمیداند بلکه آنها را نیز همانند دیگر اشخاص
دوهجایی میدانند .همچنین وقتی پایه به واکه ختم شود ،در ضمایر اول و دوم شخص
مفرد حذف واکة افراشتة پیشین نرم ضمایر را خواهیم داشت و در سوم شخص مفرد نیز
واکة افراشتة پیشین به جفت غلت خود تبدیل میشود تا از التقای واکهها جلوگیری
کند .بدیهی است که قائل شدن به واکة  /ɪ/در زیرساخت ،واژهبستهای شخصی را به
طور یکسان تبیین میکند چه در بافتی که پایه به واکه ختم شود (دادههای  )۱۱چه
هنگامیکه به همخوان ختم شود (دادههای .)۱۰
( )۱۱واژهبستهای ضمیری پس از واژههای مختوم به واکه

bɪ.ɾo-j
bɪ.ɾo-t bɪ.ɾo-m
«ابرویت» «ابرویش»
«ابرویم»

bɪ.ɾo.-jɑn
bɪ.ɾo.-tɑn
bɪ.ɾo.-mɑn
«ابرویشان»
«ابرویتان»
«ابرویمان»

برای تبیین تأثیر وندافزایی/واژهافزایی در بازهجابندی ،میتوانیم واژهای مانند /mɪl/
«گردن» را در نظر بگیریم که با افزودن وندها ،تکواژها یا واژهای دیگر نشان میدهیم
این واژه در صورت زیرساختی دارای واکة  /ɪ/است.

ژپوهشاهیزبانی
( )۱2تأثیر وندافزایی بر بازهجابندی در واژههایی با واکة مفروض
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][ɪ

 mɪ.la.wɑ.na  mɪl.wɑn.ka mɪ.la
 mɪl.mɑn
mɪ.lɪm
«گردنبند»
«گردنبند»
«گردنه»
«گردنمان»
«گردنم»
mɪ.la.zan
 mɪ.li.wɑn
mɪl.mɪ.lɑ.ne  mɪ.la.ɡɑ
mɪl.hʊr
«دزد گردنه»
«کُشتی ،رقابت» «یقه»
«گردنة کوه»
«گردنکلفت»

اگر واژة ] [mɪlدر زیرساخت دارای واکة  /ɪ/فرض شود ،وقتی تکواژ یا واژهای به آن
افزوده شود این واژه بدون هیچ تغییری باقی میماند؛ اما اگر به این واکه قائل نباشیم و
آن را دارای همخوان هجایی بدانیم این همخوان کناری است که به علت رساتر بودن
همخوان هجایی میشود و همخوان خیشومی بهعنوان یک همخوان تقطیع نشده باقی
میماند ،درحالیکه اگر دارای واکة زیرساختی  /ɪ/تلقی شود پایانة  /l/میتواند در تقطیع
هجایی به آغازة هجای بعدی که دارای هستة واکهای است منتقل شود و همخوان
خیشومی نیز آغازة هجایی میشود که دارای واکة ] [ɪاست .بهاینترتیب ،از قائل شدن به
همخوان تقطیعنشدة ˃ mاجتناب میکنیم که نظام واجی زبان کردی آن را
غیردستوری و برخالف قواعد توزیع عناصر آوایی در ساخت هجایی میداند ،بهگونهای
که تنها واکه در هستة هجا قرار میگیرد و همخوانها در حاشیة هجا تقطیع میشوند.
 -7-2-۴تغییر مشخصة واکه

بسیاری از واژههایی که بر اساس نظام نوشتاری ،بدون واکه تلقی میشوند دارای گونه-
های آزاد با واکههای دیگر هستند.

()۱3
«ببین ،نگاه کن»
«اجازه بده ،بگذار»
«بروم»

biɫɑ

~

borwɑ
baɫɑ
berom

~
~
~

berwɑ
beɫɑ
birom

~
~
~

bɪrwɑ
bɪɫɑ
bɪrom

همچنین در صورتهای اظهاری ۱که مدرسین در هنگام خواندن امال برای
زبانآموزان استفاده میکنند واکة ] [ɪکشیدهتر از حالت طبیعی خود تلفظ میشود و
همواره مرکز هجایی است که در آن میآید .این واکه به طور پیشفرض توسط بسیاری
از گویشوران در واژهها قرار میگیرد تا جایی که تحت یک تعمیم افراطی گویشوران
برخی گونه های جغرافیایی در محدودة کردی مرکزی واکة موجود در برخی واژهها را به
] [ɪتبدیل میکنند.
()۱۴
«کوچک»
«تند ،سریع»

→ bɪˈʧɪk
→ tɪn

bɪʧuk~ buʧɪk
)tʊn(d
1. citation form
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 -8-2-۴توالی رسایی و بازهجابندی

گفتیم که برطبق اصل توالی رسایی ،رساترین عضو ،هستة هجا میشود و همخوانهای
با رسایی کمتر نسبت به آن در آغازه یا پایانه قرار میگیرند .برخی پژوهشگران به CCV
و برخی نیز به  CGVقائلاند .در صورت قائل شدن به  CGVو درنظرگرفتن اینکه در
این خوشهها هیچگاه غلت در جایگاه همخوان اول خوشه قرار نمیگیرد و خوشة
همجایگاه تشکیل نمیشود همواره از اصل توالی رسایی پیروی میشود .درصورتیکه هر
همخوانی مجاز به تشکیل خوشة آغازین باشد ( )CCVحاالت مختلفی در ارتباط با
توالی رسایی پیش میآید .برای نمونه در دادههایی مانند ( )۱۵اصل توالی رسایی رعایت
میشود و میتوان ساخت هجایی را بهصورت  CCVCCمتصور شد.
()۱۵
«انداخته شد»
«بده»
«بگذار ،اجازه بده»

xɾɑ
bja
bɫɑ

«سخن ،گفته»
«زبان»
«چراغ»

qsa
zmɑn
ʧɾɑ

اما وجود واژههای زیر با تخطی از اصل توالی رسایی احتماالً این فرضیه را نقض میکند.
()۱۶
«چسبیدن»
«سایه»
«چیدن»

lkɑn
nsɑɾ
rnin

«صدای نفس از بینی»
«درخواست»
«ریختن»

mʃa
skɑɫɑ
rʒɑn

باتوجهبه این دادهها نمیتوان استدالل کرد که صرفاً بهخاطر تخطی از اصل توالی
رسایی خوشة آغازین تشکیل نمی شود ،زیرا مواردی از نقض این اصل در برخی زبانها
مشهود است .فر ض ما بر این است که دو همخوانی که در آغازه آمدهاند فقط در نظام
نوشتاری در پی هم میآیند و مانند خوشه بنظر میرسند؛ اما در حقیقت بین آنها یک
واکه قرار دارد که به علت کوتاهی بیش از حد آن و نداشتن نشانهای در نظام نوشتاری
مورد توجه بعضی از زبانشناسان قرار نمیگیرد .در دادههای ( )۱7بر اساس نظام
نوشتاری و قضاوت برخی بر این مبنا ،واژههایی تشکیل میشوند که دارای سه و حتی
چهار همخوان متوالی هستند.
()۱7
«رموک»
«کینه»
«پایبند آهنین»
«انداختن»

sɾk
rk
sndm
xstn

«رده ،چین»
«خسیس»
«شتر»
«نیزة بلند»

rzn
rʒd
wʃtɾ
rmb

ژپوهشاهیزبانی
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در این توالیهای سه و چهار همخوانی اگر بخواهیم بر اساس اصل قلة رسایی

(استریاده )2۰۰2 ،۱و بدون درنظرگرفتن واکه (همچنان که برخی بر این باورند)
رساترین عنصر را بهعنوان قله انتخاب کنیم ،در واژههایی مانند  /rzn/ ،/rmb/و /rʒd/
رساترین عضو  rاست و با انتخاب این عنصر بهعنوان هسته ،هجاهای بدون آغازه به
دست می آیند که در زبان کردی مجاز نیستند .در زبان کردی هجاها همواره با یک
عنصر همخوانی آغاز میشوند و حتی در صورت عدم حضور این همخوان ،یک همخوان
انسدادی چاکنایی درج میشود تا قواعد واجآرایی زبان کردی مبنیبر الزامی بودن آغازه
برای هجا نقض نشود .پس در زبان کردی این واژهها را نمیتوان تکهجایی بدون آغازه
دانست .همچنین در واژههایی مانند  /wʃtɾ/رساترین عنصر /ɾ/است و اگر آن را هسته
در نظر بگیریم آنگاه خوشة سههمخوانی آغازی و یک همخوان هجایی داریم که
هیچگاه در هیچ پژوهشی ،کردی دارای خوشة سههمخوانی آغازی تلقی نشده است و
هیچ گویشوری واژهای مانند  /wʃtɾ/را یک هجا تلقی نمیکند و بهصورت دو هجا آن را
تقطیع میکند که مرز هجا چنین تعیین میشود ./wʃ.tɾ/ :و نیز در دیگر موارد:
 /rʃ.kn/ ،/xs.tn/و ./sn.dm/
هرچند برخی همچون خلیقی ( )۱38۰به هستة هجا شدن همخوانهای رسا در
زبان کردی قائلاند؛ اما با این فرضیه فقط واژههایی مانند واژههای ( )۱8را میتوان
توجیه کرد.
()۱8
«شل ،وارفته»
«امتناع ،ترس»
«دانه»
«سست ،بیحس»

ʃl
sɫ
dnk
sr

«دل»
«سرمه»
«زلف»
«زن»

dɫ
kl
pɾʧ
ʒn

میتوان باتوجهبه مثالهای ( ،)۱8همخوانهای خیشومی و همخوانهای رساتر از
آنها در سلسلهمراتب رسایی (روانها) را بهعنوان هستة هجایی معرفی کرد؛ اما باتوجهبه
مثالهای ( )۱7به سه دلیل این انتخاب اشتباه است:
 .۱در برخی واژههای ( )۱7انتخاب عنصر رساتر بهعنوان همخوان هجایی باعث تشکیل
هجاهای بدون آغازه میشود که باتوجهبه عدم درج همخوانی در روساخت آوایی،
هجاهایی پدید می آید که نظام واجی زبان کردی آن را بدساخت تلقی میکند .پس
ناچاریم همخوان دیگری را همخوان هجایی در نظر بگیریم :اما اوالً چنین همخوانی
1. Steriade
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دارای رسایی کمتری نسبت به همخوان اول است و ثانیاً اگر در واژهای مانند /rk/
»کینه» و مثالهای فراوان ازایندست ،همخوان انسدادی بیواک (با کمترین میزان

رسایی در بین آواهای زبان) مجاز به حضور در هستة هجا باشد ،تمامی همخوانهای
رساتر از نیز مجازند در قلة هجا بیایند و وضعیتی مانند زبان ایمدلوان تاشلیهیت ۱بربر
به وجود میآید که طبق دل 3و المدالئویی )۱98۵(۴هر همخوانی میتواند هستة هجا
شود .ازآنجاییکه در بربر همواره بر اساس توالی رسایی عناصر همخوانی در هستة هجا
قرار میگیرند این را نمیتوان در کردی پذیرفت؛ زیرا اوالً مواردی را ذکر کردیم که
عنصر با رسایی کمتر بهعنوان هستة هجا انتخاب میشود و ثانیاً بربر از زبانهای متعلق
به زبانهای آفریقاسیایی ۵است و در خانوادة زبانهای هندواروپایی چنین مواردی که
هیچ محدودیتی بر هستة هجا از لحاظ رسایی قائل نیستند حاکم نیست و به طور
خاصتر در زبانهای خویشاوند و خواهر (تا جایی که میدانیم) چنین مواردی وجود
ندارد و چنین جهشی به لحاظ تاریخی و نظری قابل توجیه نیست.
 .2همان گونه که در بخش  ۶-2-۴نیز خاطرنشان کردیم در وندافزایی و واژهبستافزایی
مشاهده میکنیم که مرز هجاها تغییر میکند و در صورت قائل شدن به همخوان
هجایی ،همخوانی پدید میآید که در قالب آغازه یا پایانه تقطیع هجایی نشده است.
طبق محدودیتهای واجآرایی زبان کردی تمامی واحدهای همخوانی باید در قالب آغازه
و پایانه در حاشیههای هجا قرار بگیرند و وجود همخوانی که بهتنهایی در قالب هجایی
قرار نمیگیرد قابلقبول نیست .باتوجهبه ( )۱9نیز میتوان گفت وجود یک واکه در
زیرساخت بسیار محتمل است و اینکه همخوان پایانه در بازهجابندی به آغازة هجای
بعدی منتقل شود کامالً طبیعی و محتمل است و دو همخوان دیگر یک هجای مستقل
با قلة هجای ] [ɪمیسازند و همان گونه که در  ۴-2-۴گفتیم شم زبانی گویشوران نیز بر
آن صحه میگذارد.
()۱9

2

«کوچک ،ریز»
«خربزة نرسیده»
«لیف حمام»
«تاب خوردگی»

wɾ.da
zɾ.ka
lf.ka
ɡɾ.ʒi

→
→
→
→

«کوچک ،ریز»
«خربزة نرسیده»
«لیف حمام»
«تابخورده»

wɾd
zɾk
lfk
ɡɾʒ

1. Imdlawn Tashlhiyt Berber
 .2بربر(تامازیگت  )Tamazightیک زبان آفریقایی-آسیایی است.
3. Dell
4. Elmedlaoui
5. Afroasiatic
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 .3کریمیدوستان ( )۱38۰معتقد است که در کلمات تکهجایی تکیه روی همان هجا
قرار میگیرد درحالیکه همخوان در صورتی هجایی میشود که در هجای تکیهبر قرار
نگیرد .در نتیجه در واژهای مانند » /dɫ/دل» همخوان  /ɫ/هجایی نیست و یک واکة
کوتاه بین دو همخوان وجود دارد.
 -3-۴شواهد آکوستیکی
حال که وجود واکة  /ɪ/در زیرساخت واجی تأیید شد در مواردی که شم زبانی گویشور
زبان قادر به تشخیص واکه در ساخت هجایی نیست میتوان به شواهد آزمایشگاهی روی
آورد که بتواند به طور تجربی حضور یا عدم حضور این واکه را تأیید کند .اگر
بررسیهای آزمایشگاهی و صوتشناختی وجود واکة نرم افراشتة پیشین در زیرساخت
واجی را تأیید کنند به روایی بیشتر تحلیلها منجر میشود و در صورت ردّ وجود واکه
میتوان به استداللهای موجود شک کرد و یا آن را در روساخت محذوف دانست.
رضایی و محمدی ( )۱392در بررسی ویژگیهای صوتشناختی واکههای ساده در
هجاهای باز ،بسته ،تکیهبر و بیتکیه در زبان کردی سورانی معتقدند که در سیگنال
آکوستیکی واکة ] ،[ɪهمانند دیگر واکهها ،سازههای اول و دوم قابلمشاهده است .این
واکه پیشین است و به لحاظ جایگاه کمی از ] [iافتادهتر و از شوای انگلیسی پیشینتر
است .هرچند حامد ( )2۰۱۶و احمد ( )2۰۱9این واکه را با ] [ɨنشان میدهند و رضایی
و محمدی ( )۱392با ] ،[ɪاما این تفاوت باتوجهبه گویشهای مختلفی که بررسی شدهاند
قابل توجیه است .باتوجه به مشابهت گونة بررسی شده در پژوهش حاضر با رضایی و
محمدی ( ،)۱392در بخشهای پیشین بهصورت ] ،[ɪبه این واکه ارجاع دادیم .این واکه
در سیگنال آکوستیکی دارای مشخصاتی است که مختص واکههاست و استداللهای
دیگر مبنیبر زیرساختی بودن این واکه در ساخت هجا را مورد تأکید قرار میدهد.

 -۵بحث و نتیجه
باتوجهبه استداللهای مطرحشده ،واکة  /ɪ/در ساخت هجایی کردی مرکزی در بازنمایی
زیرساختی وجود دارد و واژههایی که با آن ساخته میشوند یک مدخل واژگانی در ذهن
گویشوران زبان هستند و دانش ناخودآگاه گویشوران از نظام واجی زبان کردی ،همواره
به این واکه قائل است .در نتیجه این واکه مرکز هجا شده و خوشههای آغازینی که صرفاً
بر اساس نظام نوشتاری بدون واکه تلقی شدهاند همگی دارای واکهای زیرساختی هستند
که به علت کوتاه بودن آن مورد غفلت واقع شده است .بیشتر پژوهشها بر سر غلت یا
غیر غلت بودن عنصر دوم آغازه اتفاقنظر ندارند .در نتیجه هجای کردی مرکزی را
بهصورت  CCVCCیا  CGVCCذکر میکنند .نگارندگان این پژوهش همسو با
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پژوهشهای احمد ( ،)۱98۶حامد ( )2۰۱۶و احمد ( )2۰۱9بر این باورند که پیش از
عضو دومی که غلت است نیز واکههای کوتاه افراشته وجود دارد که به علت کوتاه بودن
و هم جایگاه بودن با غلت پس از خود گاهی در روساخت قابل تشخیص نیست .احمد
( )92 :۱98۶نیز بعضی آغازهها را که گاهی در روساخت بهصورت  CGظاهر میشوند به
لحاظ واجی  CVGمیداند و معتقد است که گاهی این واکهها در نمودار طیفنگاشت
قابل تشخیص و گاهی غیرقابلتشخیصاند .وی (همان )93 :معتقد است که وقتی این
واکهها قبل از غلت حذف شوند ،غلت شدت یا تکیة بیشتری میگیرد.
در خوشه های آغازین مفروض در بعضی آثار ،رفتار غلت مشابه دیگر همخوانهای
غیرغلت میباشد؛ اما به علت تشابه تولیدی و مجاورت با واکههای همجایگاه این واکه
شدت کمتری دارد و بهسختی قابل تشخیص است ،درصورتیکه در نظام واجی زبان
موجود است .عدهای همچون ئهمین ( )۱7 :2۰۰3معتقدند که غلت فقط پس از
همخوانهای  ʃ ،s ،ʤ ،ʧ ،k ،xخوشه میسازد؛ اما توزیع همخوان پیش از غلتها حتی
محدود به گرفتهها نمیشود و خیشومیها و روانها را نیز در بر میگیرد (.)2۰
( )2۰توزیع غلتها در آغازه
«اجرا کردن»
«میومیوکردن»
«آرم ،لطیف»
«دیدگاه»

nwɑndɪn
mjɑwɑndɪn
njɑn
rwɑnɡa

ʃjɑw
zwɑn
ʧjɑw
ʤwɑmeɾ
غلت فرض شده است مانند » /pwɑz/پغاز»،
«شایسته»
«زبان»
«خنک»
«جوانمرد»

در واژههایی که عضو دوم آنها
فرایندی مانند عدم دمش همخوان انسدادی بیواک مشاهده میشود که همان گونه که
در بخش  2-2-۴نیز به آن اشاره کردیم نشان از این دارد که همخوان انسدادی به یک
واکه رهیده می شود و در یک هجای مجزا و بدون تکیه است و با غلتی که در نوشتار
پس از آن می آید در یک هجا نیست .همچنین واکة کوتاه افراشتة پیش از غلت میتواند
کشیده شود و آنگاه معادل واکة افراشتة خود در رأس ذوزنقة واکهها قرار گیرد .پس
ساخت هجای کردی را میتوان ) CV(C)(Cمعرفی کرد .این ساخت هجایی در بازنمایی
واجی است و تنها در بازنمایی روساختی با حذف واکة نرم افراشتة کوتاه از بافت
) )v=ɪ,ʊ( CvGV(C)(Cبه ) CGV(C)(Cتبدیل میشود .البته برای دستیافتن به یک
بررسی جامع و کلی در مورد زبان کردی ،باید به بررسی گویشهای دیگر بر پایة
استداللهای واجشناختی بپردازیم تا ببینیم این ساخت هجایی نیز در گویشهای کردی
شمالی و جنوبی حکمفرماست و یا تحت تأثیر تماس زبانها دچار دگرگونی شده است.
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The aim of this article is to explain the construction of euphemistic meaning via
the process of negation from the perspective of cognitive linguistics. The main
question of the present study is how the cognitive mechanism of negation acts
for constructing euphemistic meaning and consequently for motivating
euphemistic linguistic structures. The present research explains euphemism in
Persian by a descriptive-analytical method. Data were also collected manually
from mostly library resources containing several Persian-language dictionaries.
In this study, it is shown that the cognitive process of negation is volitionally
applied to a conceptual content by the conceptualizer and consequently a
pleasant conceptual content is activated and attention is drawn toward it. Based
on the negation process, the negated pleasant concept is represented phonetically
and the strength of attention over the unpleasant content which has not been
represented at the linguistic level will decrease. Due to the representation of the
negated pleasant concept at the linguistic level and based on the type of guided
attention distribution pattern encoded in the negative linguistic forms, the
speaker tries to distribute a portion of the listener's attention sources over the
pleasant content and he/she tries to decrease the strength of attention on the
unpleasant concept. In fact, instead of directly encoding an unpleasant concept
at the linguistic level, the speaker uses indirect methods and encodes "the
negated pleasant concept". By this indirect reference, lesser attention is assigned
to the unpleasant concept than when the concept is directly represented in the
language. Therefore, linguistic negations structure the concepts in such a way
that the window of attention does not open on the unpleasant aspects of the
entity in question and does not put them at the center of attention, and through
this way, euphemistic meaning will be constructed. It should be noted that the
present study re-emphasizes on the interaction and overlap of language and
other general cognitive abilities.
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1.Introduction
The main issue of the present study is how the cognitive process of negation that
governs the phenomenon of euphemism works, which in some cases leads to the
construction of euphemistic meaning and, consequently, the motivation of
euphemistic linguistic constructions. The main purpose of this article is to
explain how euphemistic meaning will be constructed through the process of
negation in Persian.
2.Literature Review
Metaphorical and metonymic euphemisms have been studied in the context of
cognitive linguistics. But, to the extent of our knowledge, the very fundamental
role of the "general attention system" and how it works and interacts with the
language system to construct a euphemistic meaning and the effect of "attention"
on the motivation and the choice of euphemistic linguistic forms have not been
discussed.
3.Methodology
The present research explains euphemism in Persian by a descriptive-analytical
method. This article tries to explain the construction of euphemistic meaning in
the Persian language in the framework of cognitive linguistics and especially
cognitive semantics.
4.Results
Different linguistic forms represent euphemistic meaning at the linguistic level
based on the cognitive process of negation. Litotes is one of the linguistic
constructions that reflect the cognitive process of negation. Litotes reduces the
negative semantic load of unpleasant words. Euphemistic litotes which is a kind
of morphological negation has the following general formulation:
Negative prefix + opposite of unpleasant word →euphemism
The cognitive process of negation, which plays an important role in the
construction of euphemistic meaning, is realized in Persian in the form of
various euphemistic structures. In fact, Persian language users choose different
conceptualization patterns to express negation. In the following, we will
introduce them:
Negative prefix "nā-" + opposite of unpleasant word →euphemism
1.nā-dorost (qalat(
NEG-correct (false(
“incorrect (false)”
3. nā-ārām (āšub-zade(
NEG-still ((chaos-beaten(
“restless (chaotic)”
5. nā-šakibā (ajul(
NEG-patient (hasty(
“impatient (hasty)”

2.nā-monazam(šelaxte(
NEG-ordered (messy)
“disordered (messy)”
4. nā -pāk (kasif(
NEG-clean (dirty)
“unclean (dirty)”
6.;nā-dār (faqir(
NEG-have (poor)“
“have-not (poor)”

Negation in Persian is also manifested in the form of the following structures:
Negative prefix "bi-" +opposite of unpleasant word →euphemism
7. bi-vafā (xāen)
NEG-faith (traitor)
“unfaithful (traitor)”

8. bi-samān (āšofte)
NEG-regular (messy)
“ irregular (messy)”
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9. bi-ma’ni (mohmal);
NEG-meaning(absurd/vacuous)
“meaningless/nonsense(absurd/vacuous)”

Negative particle "qeyr" +opposite of unpleasant word →euphemism
10. qeyr-e manteqi (bātel/abas)
NEG-EZ logical (fallacious/vain)
“illogical (fallacious/vain)”

11. qeyr-e fa’āl (tanbal)
NEG-EZ active (lazy)
“inactive (lazy)”

Negative particle "adam" +opposite of unpleasant word →euphemism
12. adam-e entexāb (rad)
NEG-EZ selection (rejection)
“non-selection (failure)”

13. adam-e moafaqiyat (šekast)”
NEG-EZ success (failure)
“non-success (failure)”

Sentential negation is another euphemistic linguistic structure. For example, the
following sentences and the sentences in parentheses are the possible
descriptions, or in other words, the possible construals of the same situation:
14.in xāne pāk ni-st (in xāne kasif ast(
this house clean NEG-is (this house dirty is)
“This house is not clean (This house is
dirty”(

15.man šād ni-stam (man qamgin hastam)
I happy NEG-am (I sad am)
“ I am not happy (I am sad)”

5.Discussion
When we negate or deny a conceptual frame or a concept, we are in fact evoking
that conceptual frame (Lakoff, 2014). This mechanism plays an important role
in explaining the construction of euphemistic meaning in Persian. In the Persian
language, through the cognitive process of negation, the conceptualizer to
construct a euphemistic meaning construes or conceptualizes an unpleasant
event, state, situation, and in general an entity in such a way that the unpleasant
concept is not directly in the spotlight. Rather, she negates or denies the pleasant
concept, and this mechanism causes the negated pleasant concept to be activated
and taken into consideration. Based on the process of negation, the negated
pleasant concept will be represented phonetically at the linguistic level and the
intensity of attention to the unpleasant concept, which is not represented at the
linguistic level, is reduced. This mechanism applies to all of the above data.
6.Conclusion
Linguistic negations structure the concepts in such a way that the window of
attention does not open on the unpleasant aspects of the entity in question and
does not put them at the center of attention. The present study re-emphasized on
the interaction and overlap of the language system and the general cognitive
systems.
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چکیده
هدف این مقاله تبیین ساخت معنای بهگویانه از طریق فرایند منفیسازی در چارچوب زبانشناسی شناختی
است .مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر این است که سازوکار شناختی منفیسازی به چه نحوی عمل میکند که
باعث ساخت معنای بهگویانه و به تبع آن انگیختگی ساختارهای زبانی بهگویانه میشود .مقالۀ حاضر به روش
توصیفی -تحلیلی به تبیین بهگویی در زبان فارسی میپردازد .دادهها نیز به روش دستی اکثراً از منابع
کتابخانهای که شامل چند فرهنگ لغت زبان فارسی بود گردآوری شدند .در این پژوهش نشان داده میشود
که فرایند شناختی منفیسازی توسط مفهومساز به طور ارادی بر روی محتوای مفهومی خوشایند اعمال می-
شود و به تبع آن محتوای مفهومی خوشایند فعال میشود و مورد توجه قرار میگیرد .براساس فرایند منفی-
سازی ،مفهوم خوشایند نفیشده از طریق ساختارهای نفی صرفی و جملهای در سطح زبانی نمود آوایی می-
یابد و از شدت توجه به مفهوم ناخوشایند که در سطح زبانی بازنمایی نشده است کاسته میشود .به علت
بازنمایی مفهوم خوشایند انکار شده در سطح زبانی و براساس نوع الگوی توزیع توجه هدایت شده که در قالب
صورتهای زبانی نفی رمزگذاری شده است ،گوینده سعی میکند قسمتی از منابع توجهی بر روی مفهوم
خوشایند توزیع شود و از شدت توجه بر روی مفهوم ناخوشایند بکاهد .در واقع ،گوینده به جای رمزگذاری
مستقیم مفهوم ناخوشایند در سطح زبانی ،از شیوهای غیرمستقیم استفاده میکند و «مفهوم خوشایند نفی-
شده» را رمزگذاری میکند  .در این ارجاع غیرمستقیم ،شدت توجه کمتری به مفهوم ناخوشایند نسبت به
زمانی که آن مفهوم مستقیما در زبان بازنمایی میشود اختصاص مییابد .بنابراین ،ساختارهای زبانی نفی،
مفاهیم را به گونهای ساختاربندی میکنند که پنجرۀ توجه بر روی جنبههای ناخوشایند موجودیت مورد نظر
باز نمیشود و آنها را در کانون توجه قرار نمیدهد و از این طریق معنای بهگویانه ساخته میشود .الزم به ذکر
است که پژوهش حاضر ،تاکیدی دوباره بر تعامل و همپوشانی زبان و دیگر تواناییهای شناختی عام است.
واژههای کلیدی :بهگویی ،منفیسازی ،ساخت معنا ،توجه ،مفهومسازی ،زبانشناسی شناختی.
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 -1مقدمه
در بسیاری از موقعیتهای زبانی مختلف ،کاربران زبان فارسی جهت ایجاد روابط کالميی
هنجار ،به جای واژههای ناخوشایند از بهگویی )1(،1استفاده ميیکننيد .بيهگيویی ،واژه یيا
عبارت خوشایندی است که جایگزین واژههيا یيا عبيارات صيریح و ناخوشيایند ميیشيود
(فان .)11 ،2006 ،2کاربران زبان با استفاده از جایگزینهای بهگویانه از شدت بار معنایی
منفی واژهها و عبارات آزاردهنده در موقعیتهای اجتمياعی معيین ميیکاهنيد (کرسيپو
فرناندز .)11 :2006 :3مونتینو )193 :1893( 4معتقد است که بهگویی صنعتی است کيه
برای پنهان کردن ایدههای ناخوشایند و ناراحتکننده به کيار ميیرود .ردفيرن:1884( 9
 )1191نیز اظهار میکند که بهگویی شیوه ای است جهت بیان چیزهيایی کيه در حاليت
عادی نمیتوان بر زبان آورد و از طریق آن ،منطقهای امن در زبان ایجاد ميیشيود کيه از
طرف راهبرد ادب بر زبان تحمیل شده است .بهگویی بيهطيور گسيتردهای در زبيانهيای
مختلف به کار میرود؛ بهطوری که تعداد کمی از کاربران زبان ،حتی افرادی که بيه رک-
گویی خود افتخار میکنند ،روزی را بدون استفاده از این پدیدۀ زبانی سيپری ميیکننيد
(راوسن.)1 :1891 ،6
در زبان فارسی بهگویی پدیدۀ زبانی فراگیری است .تاکنون ،پژوهشهایی در مورد
تعریف ،طبقهبندی و ترجمۀ بهگویی در زبان فارسی از دیدگاه علم بدیع و بالغت،
جامعه شناسی زبان ،کاربردشناسی زبان ،مطالعات ترجمه و آموزش زبان صورت گرفته
1
است؛ اما چگونگی تحلیل و تبیین ساخت معنا در بهگویی از طریق فرایند منفیسازی
چالشی است که فراروی رویکردهای زبانشناختی مختلف قرار داشته است .اینکه معنای
بهگویانه چگونه به وسیلۀ سازوکار شناختی منفیسازی ساخته میشود مسئلهای است
که هر نظریۀ مدعی تبیین ساخت بهگویی باید به آن پاسخ دهد؛ اما تا آنجا که
نگارندگان این مقاله اطالع دارند هیچکدام از پژوهشهای مربوط به بهگویی به بررسی
1.euphemism
2. Fan
3.Fernández
4. Munteano
5. Redfern
6. Rawson
7. negation
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این مسئله نپرداختهاند و پاسخی برای آن ارائه نکردهاند .به همین علت ،مسئلۀ اصلی
این پژوهش چگونگی ساخت معنای بهگویانه از طریق فرایند منفیسازی در زبان فارسی
است .در واقع ،این پژوهش سعی خواهد کرد که استداللی جهت تبیین چگونگی ساخت
معنای بهگویانه از طریق سازوکار منفیسازی ارائه کند .به نظر میرسد برای پاسخ به
این مسئله ،میبایستی ماهیت و بنیان شناختی بهگویی و سازوکار شناختی زیربنایی
منفیسازی که در ساخت بعضی از بهگوییها دخیل است مورد توجه قرار بگیرد؛ به
عبارت دیگر ،در بررسی و تبیيین چگونگی سياخت بهگویيیهای حاصيل از فرایند
منفیسازی در زبان فار سی تنها اکتفا کردن به ساخت زبانی آن کافی نیست و برای پی
بردن به بنیان و زیرساخت چگونگی ساخت معنای بهگویانه بایستی فرایند شناختی
زیربنایی این پدیده یعنی فرایند منفیسازی مورد بررسی قرار بگیرد .با توجه به مشاهدۀ
رفتار دادههای زبان فارسی به نظر میرسد بهگویی دارای ماهیتی شناختی است و برای
درک ماهیت این پدیده نیازمند درک چگونگی عملکرد یکی از فرایندهای شناختی
دخیل در ساخت معنای بهگویانه یعنی فرایند منفیسازی هستیم .به عبارت دقیقتر،
مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر این است که سازوکار یا فرایند شناختی منفیسازی که
حاکم بر پدیدۀ بهگویی است به چه نحوی عمل میکند که در مواردی باعث ساخت
معنای بهگویانه و به تبع آن انگیختگی 1ساختارهای زبانی بهگویانه میشود .این پژوهش
در چارچوب زبانشناسی شناختی 2و بهویژه معنیشناسی شناختی 3سعی خواهد کرد به
تحلیل و تبیین رفتار بهگوییها در زبان فارسی بپردازد .از این رو ،پژوهش حاضر ،نمود
زبانی بهگویی را بازنمودی از نظام مفهومی و شناختی زیربنایی آن میداند .با توجه به
این موارد ،به نظر میرسد زبانشناسی شناختی و بهخصوص معنیشناسی شناختی می-
تواند با توجه به ابزارهای نظری خود و در نظر گرفتن فرایندها و سازوکارهای شناختی
دخیل در ساخت معنای بهگویانه تبیینی منطقی برای این پدیده در زبان فارسی ارائه
کند.
تحلیل چگونگی ساخت معنای بهگویانه در زبان فارسی سبب انگیزش این پرسش در
این مقاله میشود که چگونه ساخت معنای بهگویانه در زبان فارسی بيه کميس سيازوکار
شناختی منفیسازی در چارچوب زبانشناسی شناختی تبیین میشود؟
1. motivation
2. Cognitive Linguistics
3. Cognitive Semantics
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بنابراین ،با توجه به مباحث مطرحشده ،هدف اصلی این مقاله تبیین چگونگی ساخت
معنای بهگویانه از طریق فرایند منفیسازی در زبان فارسی است.
همانطور که گفته شد تاکنون پژوهشهایی در مورد تعریف ،طبيقهبندی و ترجيمۀ
بهگویی در زبان فارسيی انجيام شده است؛ اما هیچکيدام از این پژوهيشها به تحيلیل
بهگویی در چارچوب زبانشناسی شناختی نپرداختهاند و استداللی جهت تبیین
چگونگی ساخت معنای بهگویانه در زبان فارسی ارائه نکردهاند .بررسی سازوکارهای
شناختی حاکم بر ساخت معنای بهگویانه در چارچوب زبانشناسی شناختی و به ویژه
معنیشناسی شناختی میتواند به شناخت بهتر ماهیت پدیدۀ بهگویی در زبان فارسی و
به تبع آن شناخت عمیقتر فرایندهای شناختی دخیل در سازمانبندی این پدیده در
زبان فارسی کمس کند .همچنین ،تبیین چگونگی ساخت بهگویی بهطور کلی میتواند
نقش مثبتی در درک کارکرد ذهن کاربران زبان ایفا کند .با توجه به این موارد ،بررسی
این پدیده در زبان فارسی در چارچوب زبانشناسی شناختی ضروری به نظر میرسد.
از طرف دیگر ،گرچه همواره در زبانشناسی شناختی بر تبیین ساختارهای زبانی بر
اساس سازوکارها و تواناییهای بنیادی شناختی تأکید شده است؛ اما در رابطه با پدیدۀ
زبانی بهگویی تا آنجا که نگيارندگان این مقاله اطالع دارند به یکی از بنیادیترین
تواناییها و سازوکارهای شناختی یعنی توانایی شناختی منفیسازی در جهت تبیین این
پدیده توجه نشده است .پ ژوهش حاضر به روش تحلیلی ي توصیفی به بررسی دادههای
بهگویی در زبان فارسی می پردازد و از آنجا که توصیف و تبیین صورت گرفته در این
مقاله بر مبنا و به کمس متون نوشتاری و گفتاری صورت میگیرد و نه بر مبنای
گزارشهای عددی و آماری؛ بنابراین ،از این جهت ،پژوهش حاضر تحقیقی کیفی
محسوب میشود .دادههای این مقاله به روش کتابخانهای و به شیوۀ دستی جمعآوری
شدهاند .اکثر دادهها پس از بررسی فرهنگهای زیر گردآوری شدهاند:
)1
)2
)3
)4
)9
)6

فرهنگ لغات و ترکیبات عامیانه (انزابینژاد و ثروت)1366 ،
فرهنگ عوام (امینی)1368 ،
فرهنگ معین (معین)1311 ،
فرهنگ عمید (عمید)1391 ،
کتاب کوچه (شاملو)...،1391 ،1319 ،
فرهنگ بزرگ سخن (انوری و همکاران)1391 ،
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 )1فرهنگ لغات عامیانه (جمالزاده)1392 ،
 )9فرهنگ فارسی عامیانه (نجفی)1391 ،
 )8فرهنگ طیفی (فراروی)1398 ،

همچنین ،در بعضی موارد ،دادهها برگرفته از رسانههای الکترونیکی است.
علت انتخاب فرهنگهای لغت به عنوان منبع جمعآوری دادهها ،احتميال جميعآوری
حجم بیشتر و متنوعتر از بهگوییهای زبان فارسی است که باعث ميیشيود تعميیمهيای
صورت گرفته بر اساس دادهها دارای اعتبيار بیشيتری باشيند .در ایين پيژوهش ،پيس از
گردآوری دادهها و بر اساس مشاهده و بررسی رفتار بهگوییهای زبان فارسيی ،دادههيایی
که دارای رفتار زبانی مشترکی بودند و طبيق فراینيد منفيیسيازی سياخته شيدهانيد در
طبقات زبانی مشترکی دستهبندی شدند .سيپس سياخت بيهگيویی در هير یيس از ایين
طبقات با توجه به سازوکار و فرایند شناختی زیربنایی آنها یعنی فرایند منفیسيازی در
چارچوب زبانشناسی شناختی و با کمس ابزارهای نظری مطرح در این چارچوب تبیيین
میشود .در واقع ،چگونگی عملکرد سازوکار شناختی دخیل در هير یيس از ایين طبقيات
جهت ساخت معنای بهگویانه مورد بررسی قرار میگیرد و در انتها اشتراکات هير یيس از
این سازوکارها جهت ساخت معنای بهگویانيه اسيتخراو و تعمیميی کليی جهيت تبیيین
چگونگی ساخت معنای بهگویانه از طریق فرایيند منفييیسيازی در زبيان فييارسی ارائيه
میشود.
کل دادههای جمع آوریشدۀ مربوط به ساختار نفی بیش از چهارصد مورد است کيه
در این پژوهش حدود هفتاد نمونه ارائه شده است؛ زیرا بررسی تمامی آنها به عمیيقتير
شدن تحلیل صورت گرفته در این مقاله کمس نميیکنيد و بيرای جليوگیری از تکيراری
بودن تحلیلها ،نمونههایی از آنها در چارچوب زبانشناسی شناختی تبیین خواهند شد.
در ادامۀ این مقاله ،به ترتیب به بیان پیشینۀ پژوهش ،چارچوب نظری پژوهش ،تحلیل
دادهها و نتایج این مقاله میپردازیم.
-2پیشینۀ پژوهش
زبانشناسان بهگویی را از دیدگاههيای مختلفيی ميورد مطالعيه قيرار دادهانيد .در حيوزۀ
مطالعات ادبی (از قبیل لینفوت-هام )2009 ،1به بررسی حوزۀ کاربرد و طبقهبندی انيواع
بهگویی در آثار ادبی پرداخته شده است .در حوزۀ جامعيهشناسيی زبيان (ماننيد راوسين،
 )1891به دالیل اسيتفاده از بيهگيویی از قبیيل تيرس و ادب پرداختيه شيده اسيت .در
1. Linfoot-Ham
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کاربردشناسی زبان (از قبیل الن و بریج )1881 ،1بررسی و طبقهبنيدی زمینيههيایی کيه
بهگویی در آنها به کار میروند توجه بیشتری به خود جلب کردهاند ،این حوزهها شيامل
مواردی مانند مسائل مربوط به ميرگ ،تبلیغيات ،ناتوانياییهيای جسيمی ،اعضيای بيدن،
بیماریهای روانی و تجارت است .در تحلیل گفتمان انتقادی (مانند حماد2001 ،2؛ ژاو،3
 )2010بررسی کارکرد بهگوییها در گفتمانهای سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.
در سالهای اخیر ،بهگویی در زبان فارسی توجه پژوهشگران ایرانيی را نیيز بيه خيود
جلب کرده است .برای مثال ،میرزاسوزنی ( )1399به کاربرد بهگيویی در ترجميۀ متيون
پرداخته است .بیاتی ( )1398ساختار زبانی بهگوییها را ميورد بررسيی قيرار داده اسيت.
ایزانلو و غالمی )2012( 4به بررسی بهگوییهای مربوط به مسئلۀ مرگ پرداختهانيد؛ اميا
مقالۀ حاضر میکوشد با رویکردی کامالً نو و متفاوت نسيبت بيه رویکردهيای قبليی و در
چارچوب زبانشناسی شناختی به بررسی و مطالعۀ بهگویی در زبان فارسی بپردازد.
بیشترین پژوهشهای صورت گرفته دربارۀ بهگویی در چارچوب جامعهشناسی زبان و
کاربردشناسی زبان است .این پژوهشها بیشتر به نقش بهگویی ،دالیيل اسيتفاده از ایين
پدیدۀ زبانی و حوزههای کاربرد بهگویی پرداختهاند و هیچکدام به مسئلۀ مهيم چگيونگی
ساخت معنای بهگویانه و سازوکارهای دخیل در ساخت معنای بيهگویانيه نپرداختيهانيد.
همچنین ،از آنجا که «معنا» در حوزۀ زبانشناسی صوری در کيانون توجيه قيرار نداشيته
است؛ به تبع آن ،هیچ پژوهشی دربارۀ بهگویی به عنوان پدیدهای زبانی در هيیچکيدام از
رویکردهای صورتگرا انجام نشده است .بهگویی در چند سال اخیر در حوزۀ زبانشناسی
شناختی نیيز از منظيری نيو ميورد تحلیيل قيرار گرفتيه اسيت .زبيانشناسيانی از قبیيل
دومینگوز ،)2009( 9کرسپوفرناندز ،)2013 ،2006( 6فان ( ،)2006سیالشکی،)2011( 1
نیاکو و همکاران ،9گرادچاک -اردلیچ و میلیچ )2011( 8و مریتز )2019( 10بهگوییهيای
1. Allan & Burridge
2. Hammad
3. Zhao
4. Izanlou & Gholami
5. Dominguez
6. Crespo-Fernández
7. Silaški
8. Nyakoe et al.
9. Gradecak-Erdeljic & Milic
10. Moritz
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استعاری و مجازی را در چارچوب زبانشناسی شناختی بررسی کردهاند؛ اما تيا آنجيا کيه
نگارندگان این سطور بررسی کردهاند ،تنها بهگوییهای استعاری و مجيازی در چيارچوب
زبانشناسی شناختی بررسی شدهاند و به دیگر سازوکارهای شناختی عام که در سياخت
بهگویی نقش مهمی ایفا میکنند توجهی نشده اسيت .همچنيین ،در هيیچکيدام از ایين
پژوهشها ،بر خالف مقاله حاضر ،به نقش بسیار بنیادی «نظام توجه عيام» 1و چگيونگی
کارکرد و تعامل آن با نظام زبان جهيت سياخت معنيای بيهگویانيه و تيأثیر «توجيه» در
انگیختگی و انتخاب صورتهای زبانی بهگویانه پرداخته نشيده اسيت؛ بيه عبيارت دیگير،
گرچه همواره در زبانشناسی شناختی بر تبیین ساختارهای زبانی بر اساس سازوکارهای
بنیادی شناختی تأکید شده است ،اما در رابطه با ساختارهای بهگویانه تاکنون به یکيی از
بنیادیترین سازوکارهای شناختی یعنی نظام توجه عام در بررسی بهگویی توجيه نشيده
است.
اکثر پژوهشهای صورت گرفته در زبان فارسی نیز مربوط بيه حيوزۀ جامعيهشناسيی
زبان و کاربردشناسی زبان و مطالعات ادبی است و در مواردی نیز سيعی در طبقيهبنيدی
زبانی بهگویی شده است .تمامی این آثار تنها به توصیف کاربردشناختی این پدیدۀ زبيانی
پرداختهاند و تا آنجا که نگارندگان اطالع دارند ،هیچکدام از آثار موجود در زبيان فارسيی
به تبیین چگونگی ساخت معنای بهگویانه نپرداختهاند .از طرف دیگير ،پژوهشيی دربيارۀ
بهگویی در چارچوب زبانشناسی شناختی در زبان فارسی انجام نشده است.
 -9چارچوب نظری
این مقاله سعی در تبیین چگونگی ساخت معنای بهگویانه در زبان فارسيی در چيارچوب
زبانشناسی شناختی و به ویژه معنیشناسی شناختی دارد؛ بنيابراین ،در ایين بخيش بيه
معرفی این چارچوب و همچنيین مفياهیم و ابزارهيای نظيری کيه در تحلیيل بيهگيویی
مورداستفاده قرار خواهند گرفت میپردازیم .از آنجا که معنیشناسيی شيناختی یکيی از
اصلیترین زیرشاخههای زبانشناسی شناختی است ،در ابتدا زبانشناسی شناختی ميورد
توجه قرار خواهد گرفيت و سيپس اصيول و ابزارهيای نظيری مطيرح در معنيیشناسيی
شناختی که در تبیین بهگویی استفاده میشوند معرفی خواهند شد.
زبانشناسی شناختی مکتب یا جنبشی 2در حوزۀ زبانشناسی و علوم شناختی اسيت
که در اواخير دهۀ هيفتاد میييالدی ظييهور کيرد (دبروفييسکا و دیييویاک .)2019 ،1در
1. general attention system
2. movement
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زبانشناسی شناختی به نقش معنا ،فرایندهای مفهومی و تجربيۀ بيدنمنيد 2در مطالعيۀ
زبان و ذهن و چگونگی تعامل آنها بيا یکيدیگر اهمیيت ویيژهای داده ميیشيود (ایيونز،3
 .)2016شاید متمایزترین ویژگی زبانشناسی شناختی نسبت به دیگر نظریههيای زبيانی
این است که یس نظریۀ زبانی واحد معین نیست بلکه شامل رویکردهای مختلفيی جهيت
مطالعۀ زبان و ذهن است (ایونز)2016 ،2001 ،؛ به عبارت دیگر ،زبانشناسيی شيناختی
چارچوبی منعطف است که مجموعهای از رویکردهایی که با یکدیگر همپوشيانی دارنيد را
تشکیل میدهد (خیررتز و کایکنز .)2001 ،4ویلسون و کیل )2001( 9نیز معتقدنيد کيه
زبانشناسی شناختی یس نظریۀ واحد نیست بلکه یس الگوواره 6در حيوزۀ زبيانشناسيی
است که شامل چند برنامه یا طرح پژوهشی متنوع است که بر رابطۀ متقابل بین زبيان و
دیگر تواناییهای شناختی تأکید میکنند.
معنیشناسی شناختی همانطور که گفته شد یکی از مهمترین زیرشاخههای مطيرح
در زبانشناسی شناختی است .در این حوزه ،رابطۀ بین تجربه ،نظام مفهيومی و سياختار
معنایی که به وسیلۀ زبان رمزگذاری میشود مورد بررسی قرار میگیيرد (ایيونز.)2001 ،
به عبارت دقیقتر ،پژوهشگران این حوزه به بررسی ساختار مفهومی( 1بازنمایی دانيش) و
مفهومسازی( 9ساخت معنا) ميیپردازنيد (هميان) .در واقيع ،کيانون توجيه معناشناسيان
شناختی بر رابطۀ بین زبيان ،معنيا و شيناخت( )2متمرکيز اسيت (اليوود و گياردنفورس،8
 .)1888انعطافپذیری و پویایی موجود در زبانشناسی شناختی ،زمینۀ مناسبی را بيرای
تبیین بهگویی در زبان فارسی که در قالب ساختارهای زبانی متنوعی بازنمایی ميیشيود
فراهم میسازد.
لیکاف )1891( 10معتقد است از آنجا که زبان جنبهای از شناخت عام است ،از
سازوکارهای شناختی عام استفاده میکند و کارکرد اصلی زبان «انتقال معنا» است؛
1. Dabrowska & Divjak
2. embodied experience
3. Evans
4. Geeraerts & Cuyckens
5. Wilson & Keil
6. paradigm
7. conceptual structure
8. conceptualization
9. Allwood & Gärdenfors
10. Lakoff
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بنابراین ،در معنیشناسی شناختی ،دستور زبان میبایستی تا آنجا که امکان دارد نشان
دهد که چگونه عوامل 1صورت زبانی با عوامل معنا ارتباط مییابند .در واقع ،از آنجا که
اولویت با معنا و نقش ارتباطی است( ،)3صورتهای زبانی تا آنجا که امکان دارد بایستی
بر اساس معنا و نقش ارتباطی تبیین شوند .در معنیشناسی شناختی ،کاربردشناسی به
عنوان «معنیشناسی ارتباط» در نظر گرفته میشود.
علت اینکه زبانشناسی شناختی بر روی عبارت «شناختی» تأکید میکند ایين اسيت
که این رویکرد زبان را محصول ذهن انسان در نظر میگیرد .بر اساس این تعهد یا اصيل،
زبان و سازمانبندی زبانی میبایستی اصول شناختی کليی را مينعکس کنيد نيه اصيولی
شناختی که تنها ویژۀ زبان در نظر گرفته میشوند (ایيونز و گيرین .)2006 ،2همچنيین،
نظریۀ زبانی میبایستی با فرایندهای شناختی عام انسان سازگار و منطبق باشيد (تیلير،3
)2012؛ بنابراین ،بخش فراوانی از مطالعات زبانشناسی شناختی بر شناخت عام انسان و
فرایندهای ادراک ،توجه و مقولهبندی و اینکه چگونه این فرایندها به نوبه خيود در زبيان
منعکس میشوند متمرکز شده است (همان).
 -2تحلیل دادهها
 -1-2بهگویی و فرایند منفیسازی

نفی4یس پدیدۀ جهانی شناختی است (لواندوفسکا-توماشيچیس 1889 ،1886 ،؛ ميازن ،
 )2004که در تعداد قابل توجهی از بهگوییهای زبان فارسی نیز نقش بسیار بنیادی ایفيا
میکند .نفی اصطالحی معنایی است به معنای انکار یا نفی کيردن یيس عبيارت یيا یيس
گزاره (لواندوفسکا-توماشچیس ،1886 ،چانگ .)1886 ،1مقوليۀ شيناختی نفيی در قاليب
صورتهای زبانی مختلفی نمود مییابد .فرایند مربوط بيه ایين پدیيده ،فراینيد شيناختی
منفیسازی است که در ساخت معنای بهگویانه در زبان فارسيی دخیيل اسيت و در ایين
بخش به بررسی سازوکار چگونگی تأثیر این فرایند در ایجاد معنيای بيهگویانيه خيواهیم
پرداخت .صيورتهای زبانی مخيتلفی بر مبينای فرایند شيناختی ميينفیسيازی ،معنيای
9

6

1. parameter
2. Evans & Green
3. Tyler
4. negation
5. Lewandowska-Tomaszczyk
6. Mazzon
7. Chang
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بهگویانه را در سطح زبانی بازنمایی میکنند .رد خُلف 1یکی از ساختارهای زبيانی اسيت
که فرایند شناختی منفیسازی را منعکس میکند .رد خلف به عنوان انکيار متضياد یيس
موجودیت تعریف میشود (لنهام ،191 :1881 ،2لیدا و وارچال .)182 :2011 ،3در واقيع،
رد خلف صنعتی است که در آن انکار متضاد یس عبارت جيایگزین آن عبيارت ميیشيود
(پیترز .)461 :2006 ،4به عبارت دقیقتر ،در رد خلف ،برای اشاره به یس مفهوم ،از نفيی
ضد آن مفهوم استفاده میشود .رد خلف ،اثباتی است که از راه نفی ضد آن حاصل ميی-
شود (داد )19 :1391 ،مانند ناآباد (ویران) ،نامالیمات (سختیها/دشيواریهيا) ،نااسيتوار
(سست) ،ناپخته (خام) ،بیسامان (آشفته) .به نظير ميیرسيد کيه ایين سياختار یکيی از
پرکاربردترین ابزارهای بازنمایی بهگویی در زبان فارسی است .در رد خلف بهگویانه ،برای
اشاره به واژۀ ناخوشایند و آزاردهنده ،از طریق منفیسيازی متضياد واژۀ ناخوشيایند کيه
دارای بار معنایی مثبت است ،عمل میشود .در واقع ،گوینده از طریق این شیوه :آنچهه را
که هست (یعنی معنای منفی را) به مخاطب نمیگوید ،بلکه آن چیزی را که نیست (یعنی معنای مثبت

را) بیان میکند .رد خلف باعث کاهش بار معينایی منيفی واژههای ناخيوشایند میشود .در
واقع ،میتوان واژههای ناخوشایند را با سهولت بیشتری در تعامالت کالمی بيه کيار بيرد.
همان طور که مطرح شد ،رد خلف ،شیوهای پرکاربرد در زبان فارسی جهت بازنمایی بيه-
گویی است ،برای مثال ،میتوان به جای بازنمایی دو مفهوم ناخوشيایند «کيور» و «کير»
که مربوط به وضعیت ناخوشيایند جسيمی افيراد هسيتند ،از طریيق رد خليف ،تعبیيری
خوشایند از موقعیتی ناخوشایند ارائه کرد .با استفاده از پیشوند منفیساز «نا» بيه عيالوۀ
متضاد مفهوم ناخوشایند کور و کر یعنی «بینا» و «شنوا» ،واژههای بهگویانيۀ «نابینيا» و
«ناشنوا» ساخته میشود .در زبان فارسی ،ساختار نفی از نوع رد خلف بهگویانه که نيوعی
نفی ساختواژی 9است دارای صورتبندی کلی زیر است:
پیشوند منفیساز  +متضاد واژه ناخوشایند ← بهگویی

فرایند شناختی منفیسازی که در ساخت معنای بهگویانه نقش مهمی ایفا میکند ،در
زبان فارسی در قالب ساختارهای بهگویانه مختلفی محقق میشود .در واقع ،کاربران زبان
1. litotes
2. Lanham
3. Łyda & Warchał
4. Peters
5. morphological negation
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فارسی الگوهای مفهومسازی مختلفی را برای بیان نفی انتخاب میکنند .در ادامه ،به
معرفی آنها میپردازیم(:)4
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نفی جملهای 1یکی دیگر از ساختارهای زبانی بهگویانه است .برای مثال ،جملۀ ( )91و
جملۀ داخل پرانتز هر کدام توصیفی ممکن یا به عبارت دیگر تعبیری 2ممکن از یس
حالت یکسان یعنی احساس غم یس شخص هستند:
 )91من در این شرایط راحت نیستم (من در این شرایط مضطرب هستم).
)99صبح بیبی حالش خوب نبود (بد حال بود).
 )98این خانه پاک نیست (کثیف است).
)60چون من نمیبینم (کور هستم) ،سارا بخشهایی از مطالب را در هنگام ارائه به من یادآوری میکند.

در بعضی موارد از افعالی که ذاتاً منفی یا انکاری هستند مانند فعل «از دست دادن» در
بازنمایی بهگویی استفاده میشود:
 )61در تصادف رانندگی بیناییاش را از دست داد.
 )62دختر جوانی بر اثر سانحه تصادف ،زیبایی خود را از دست داد.

صورتهای منفی شدۀ دیگری نیز وجود دارند مانند:
)63
)64
)69
)66

کشف حجاب کردن (برهنه کردن)
فاقد قوۀ تمیز کامل (دیوانه ،عقبمانده)
توسعهنیافتگی (عقبماندگی)
قبول نشده (مردود/رفوزه)

اما مسئلۀ مهم در این مقاله ،تبیین چگونگی تأثیر سازوکار شناختی منفیسازی در
ساخت معنای بهگویانه در زبان فارسی و به تبع آن انگیختگی صورتهای زبانی منفی
4
بهگویانه است .لیچ )182 :2014( 3از منظر کاربردشناسی و با توجه به اصل ادب
نمونههایی از رد خلف را ارائه میکند و بیان میکند که ساختار رد خلف مؤدبانهتر و
مالیمتر است .راوسن ( )1891نیز معتقد است میتوان از صفات مثبت همراه با پسوند
منفی (یعنی رد خلف) به عنوان بهگویی استفاده کرد .اما این دو پژوهشگر به تحلیل و
تبیین علت ساخت معنای بهگویانه و این مسئله مهم که چرا این ساختارهای زبانی
معنای خوشایندتری را القا میکنند نمیپردازند.
در ادامه این بخش سعی خواهد شد به تبیین چگونگی ساخت معنای بهگویانه از
طریق فرایند شناختی منفیسازی بپردازیم .در تمام بهگوییهایی که در باال ارائه شده
1. sentential negation
2. construal
3. Leech
4. Politeness Principle
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است نقش فرایند زیربنایی و شناخيتی منيفیسازی قابل توجه است .لیيکاف ()2014
در چارچوب زبانشناسی شناختی معتقد است هنگامیکه ما یس قالب مفهومی و یا یس
مفهوم را نفی یا انکار میکنیم ،در واقع آن قالب مفهومی را فراخوانی 1میکنیم .مثال
معروف او در این زمینه که حتی بخشی از عنوان کتاب او نیز هست ،این جمله است(:)9
به یک فیل فکر نکن!

او بیان میکند که زمانیکه شما یس واژه را میشنوید ،قالب مفهومی آن واژه را در مغز
خود فعال میکنید .حتی هنگامی که یس قالب مفهومی را نفی میکنید ،شما آن را
فعال میکنید و مورد توجه قرار میدهید .در واقع ،هنگامی که گوینده با استفاده از نفی
جملهای ،عبارتی مثل «به یس فیل فکر نکن!» را بیان میکند مخاطب به یس فیل فکر
خواهد کرد .در واقع ،هر واژهای ،مانند واژۀ فیل ،یس قالب مفهومی را فراخوانی میکند
که میتواند یس تصویر و یا دیگر انواع دانش باشد :فیلها بزرگ هستند ،گوشهای
آویخته و خرطوم دارند ،اکثراً در جنگل زندگی میکنند و غیره .لیکاف همچنین می-
افزاید که این سازوکار یعنی فراخوانی مفهوم نفیشده عالوه بر حوزۀ زبانشناسی
شناختی در حوزه علوم اعصاب 2نیز تأییدشده است .بنابراین ،از طریق بازنمایی زبانی
یس مفهوم حتی اگر در قالب ساختار نفی باشد ،آن مفهوم فراخوانی و تقویت خواهد شد
و توجه را به سمت خود جلب میکند .شاید بتوان ساختار معنایی جملۀ «به یس فیل
فکر نکن!» را در قالب تصویر زیر( )6با سهولت بیشتری نشان داد:

شکل  -1 -2فرایند منفیسازی

در این تصویر ،نفی به وسیلۀ ضربدر نشان داده شده است ،و تصویر نفیشده یعنی تصویر
فیل همچنان مورد توجه بیننده قرار دارد .گیون ،)1818( 3ورهاگن )2001( 4و لنگکر
( )2013نیز معتقد هستند که نفی باعث فراخوانی مفهومی که نفی یا انکار شده است

9

1. evoke
2. neuroscience
3. Givon
4. Verhagen
5. Langacker
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میشود .برای مثال ،برای توصیف یا تعبیر یس حالت ذهنی واقعی یعنی احساس غم اگر
جملۀ «سارا شاد نیست» به کار برود مفهوم «شادی» نیز مورد توجه قرار میگیرد.
بنابراین ،عملیات شناختی منفیسازی اگر بر روی هر محتوای مفهومی اعمال شود آن
محتوای مفهومی را فعال میکند و مورد توجه مخاطب قرار میدهد )1(.این سازوکار در
تبیین ساخت معنای بهگویانه در زبان فارسی نقش مهمی ایفا میکند .در زبان فارسی،
مفهومساز جهت ساخت معنای بهگویانه ،رویداد ،حالت ،موقعیت و به طور کلی
موجودیت ناخوشایند را به گونهای از طریق فرایند شناختی منفیسازی تعبیر یا مفهوم-
سازی میکند که مفهوم ناخوشایند بهطور مستقیم در کانون توجه قرار نمیگیرد ،بلکه
مفهوم خوشایند را نفی یا انکار میکند و این سازوکار باعث میشود که مفهوم خوشایند
نفیشده فعال شود و مورد توجه قرار بگیرد .بر اساس فرایند منفیسازی ،مفهوم
خوشایند نفیشده در سطح زبانی نمود آوایی مییابد و از شدت توجه به مفهوم
ناخوشایند که در سطح زبانی بازنمایی نشده است کاسته میشود .این سازوکار در مورد
تمامی دادههای باال صادق است .برای مثال ،گوینده برای توصیف یا تعبیر حالت یس
شخص میتواند به جای عبارت ناخوشایند «عجول» از نفی ساختواژی در قالب عبارت
خوشایندتر «ناشکیبا» استفاده کند و یا به جای واژۀ «مأیوس» از واژۀ «ناامید» استفاده
کند .از طریق فرایند شناختی منفیسازی ،مفهومساز مفاهیم مثبت و خوشایندی که
انکار شدهاند (یعنی شکیبایی و امید) را فعال کرده ،مورد توجه قرار میدهد و در سطح
زبانی بازنمایی میکند .در این حالت ،شدت توجه کمتری بر مفاهیم ناخوشایند (یعنی
عجله و یأس) نسبت به زمانی که این مفاهیم مستقیماً توسط مفهومساز در کانون توجه
قرار میگیرد و در زبان بازنمایی میشوند ،اختصاص مییابد .همچنین ،به علت بازنمایی
مفهوم خوشایند انکار شده در سطح زبانی و بر اساس نوع الگوی توزیع توجه هدایتشده
توسط گوینده که در قالب صورتهای زبانی باال رمزگذاری شده است ،گوینده سعی
میکند قسمتی از منابع توجهی شنونده بر روی مفهوم خوشایند توزیع شود و از شدت
توجه او بر روی مفهوم ناخوشایند بکاهد .در نفی جملهای نیز همین سازوکار برای ایجاد
()9
معنای بهگویانه استفاده میشود:
 )61چرا اتاق تمیز نیست؟ (چرا اتاق کثیف است؟).
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در جملۀ باال ،گوینده به جای رمزگذاری مستقیم مفهوم ناخوشایند «کثیف» در
سطح زبانی ،از شیوهای غیرمستقیم استفاده میکند .در این حالت ،مفهوم خوشایند
نفیشده (یعنی تمیز) رمزگذاری میشود .در این ارجاع غیرمستقیم ،شدت توجه کمتری
به مفهوم ناخوشایند نسبت به زمانی که آن مفهوم ناخوشایند مستقیماً در زبان بازنمایی
میشود اختصاص مییابد و از این طریق ،معنای بهگویانهتر یا خوشایندتری را میسازد.
جان کالم اینکه ،برای ساخت معنای بهگویانه ،فرایند شناختی منفیسازی توسط
مفهومساز به طور ارادی بر روی محتوای مفهومی خوشایند اعمال میشود و به تبع آن
محتوای مفهومی خوشایند فعال میشود و مورد توجه قرار میگیرد .در واقع ،فرایند
منفیسازی در نوع مفهومسازی خوشایندتر از موقعیت ناخوشایند دخیل است و این
مفهومسازی صورت گرفته در قالب ساختارهای زبانی نفی در زبان فارسی بازنمایی می-
شود .به عبارت دیگر ،مفهومساز با تعبیر و شیوۀ مفهومسازی خاص خود از موقعیت
ناخوشایند و رمزگذاری آن در قالب ساختار نفی ،مفهوم خوشایند را در سطح زبانی
بازنمایی میکند و مورد توجه قرار میدهد و از این طریق از شدت توجه بر جنبۀ منفی
موقعیت ناخوشایند نیز کاسته میشود و به تبع آن معنای خوشایندتری القا میشود.
 -2نتیجه
این مقاله در پی تبیین چگونگی ساخت معنيای بيهگویانيه از طریيق سيازوکار شيناختی
منفیسازی در چارچوب زبانشناسيی شيناختی بيود .بيا توجيه بيه چيارچوب شيناختی
اتخاذشده جهت تحلیل بهگویی در زبان فارسی ،پژوهش حاضر ،نمود زبيانی بيهگيویی را
بازنمودی از نظام مفهومی و شناختی زیربنایی ذهين کياربران زبيان فارسيی دانسيت .در
واقع ،بهگویی را به عنوان پدیدهای در نظر گرفت که محصول کارکردهای شناختی ذهين
است .با توجه به مشاهده و تحلیل دادههای زبيان فارسيی ،نشيان داده شيد کيه فراینيد
شناختی منفیسازی در ساخت معنای بهگویانه در زبان فارسی دخیل است.
بخش اصلی این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیر فرایند شناختی منفیسازی در
ایجاد معنای بهگویانه و به تبع آن انگیختگی صورتهای زبانی منفی بهگویانه اختصاص
داشت .در این مقاله نشان داده شد که عملیات شناختی منفیسازی اگر بر روی هر
محتوای مفهومی اعمال شود آن محتوای مفهومی را فعال میکند و مورد توجه مخاطب
قرار میدهد .این سازوکار در تبیین ساخت معنای بهگویانه در زبان فارسی نقش مهمی
ایفا کرد .در واقع ،جهت ساخت معنای بهگویانه ،فرایند شناختی منفیسازی توسط
مفهوم ساز به طور ارادی بر روی محتوای مفهومی خوشایند اعمال میشود و به تبع آن
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محتوای مفهومی خوشایند فعال میشود و مورد توجه قرار میگیرد .در ادامه نتیجه
گرفته شد که فرایند منفیسازی در نوع مفهومسازی خوشایندتر از موقعیت ناخوشایند
دخیل است و این مفهومسازی صورت گرفته در قالب ساختارهای زبانی نفی در زبان
فارسی بازنمایی میشود .در واقع ،با توجه به بررسیهای صورت گرفته استدالل شد که
ساختارهای زبانی به شیوهای معنای بهگویانه را رمزگذاری یا بازنمایی میکنند که از
شدت توجه به جنبههای ناخوشایند صحنه ،رخداد ،موقعیت یا به طور کلی موجودیت
مورد نظر کاسته میشود .به عبارت دیگر ،ساختارهای زبانی که توسط گوینده انتخاب
میشوند مفاهیم را به گونهای ساختاربندی میکنند که پنجرۀ توجه بر روی جنبههای
ناخوشایند موجودیت مورد نظر باز نمیشود و آنها را در کانون توجه قرار نمیدهد .زبان
فارسی جهت ساختاربندی محتوای معنایی خوشایند ،ساختارهای زبانی مختلفی را در
اختیار کاربران قرار میدهد که یکی از مهمترین این ساختارهای زبانی یعنی ساختار
نفی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
جان کالم اینکه ،بر اساس فرایند شناختی منفیسازی مفهوم خوشایند نفیشده از
طریق ساختارهای نفی صرفی و جملهای در سطح زبانی نمود آوایی مییابد و از شدت
توجه به مفهوم ناخوشایند که در سطح زبانی بازنمایی نشده است کاسته میشود .به
علت بازنمایی مفهوم خوشایند انکار شده در سطح زبانی و بر اساس نوع الگوی توزیع
توجه هدایتشده که در قالب صورتهای زبانی نفی رمزگذاری شده است ،گوینده سعی
می کند قسمتی از منابع توجهی شنونده بر روی مفهوم خوشایند توزیع شود و از شدت
توجه او بر روی مفهوم ناخوشایند بکاهد .این به این معنا است که گوینده به جای
رمزگذاری مستقیم مفهوم ناخوشایند در سطح زبانی ،از شیوهای غیرمستقیم استفاده
میکند و «مفهوم خوشایند نفیشده» را رمزگذاری میکند .در این ارجاع غیرمستقیم،
شدت توجه کمتری به مفهوم ناخوشایند نسبت به زمانی که آن مفهوم مستقیماً در زبان
بازنمایی میشود اختصاص مییابد و باعث ساخت معنای بهگویانه میشود.
همانطور که در تحلیلهای این مقاله مشخص بود ،تأکید اصلی و ویژۀ این پژوهش
بر مسئلۀ چگونگی ساخت معنای بهگویانه و نحوۀ عملکرد سازوکار شناختی منفیسازی
در ساخت معنای بهگویانه و به تبع آن ،چگونگی انگیختگی ساختارهای زبانی بهگویانه
بود .این مسئلۀ مهم در حوزۀ جامعهشناسی زبان ،کاربردشناسی زبان ،زبانشناسی
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کاربردی (آموزش زبان) ،مطالعات ادبی و تحلیل گفتمان انتقادی که به بررسی پدیدۀ
بهگویی پرداختهاند به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است .در رویکردهای صورتگرا
نیز پدیدۀ زبانی بهگویی هیچگاه مطرح نبوده است و هیچگونه پژوهشی دربارۀ آن صورت
نگيرفته است .در حوزۀ زبانشناسی شناختی در سالهای اخیر چگونگی ساخت معنای
به گویانه از طریق دو سازوکار شناختی استعاره مفهومی و مجاز مفهومی مورد توجه قرار
داشته است .اما نکتۀ مهم دربارۀ این پژوهشها این است که این آثار به یکی از مهم-
ترین سازوکارهای شناختی یعنی توانایی شناختی منفیسازی که در موارد بسیاری در
ساخيت بهگویی بنيیادیترین نقش را ایفا میکند توجهی نکردهاند .در انتها ،الزم به ذکر
است که پژوهش حاضر ،تأکیدی دوباره بر تعامل و همپوشانی زبان و دیگر تواناییهای
شناختی عام بود.
پینوشتها
 .1در سنت مطالعات زبان فارسی از اصطالح حسنتعبیر نیز استفاده شده است.
 .2شناخت کنش یا فرایند ذهنی کسب دانش و فهم از طریق تفکر ،تجربه و احساسات است .به عبارت
دیگر ،شناخت ،توانایی ادراک ،واکنش ،فهم ،ذخیرهسازی و بازیابی اطالعات ،تصمیمگیری و پاسخهای
مناسب است ) .)Pearsall & Hanks, 1998در واقع ،شناخت ،فرایندهای ذهنی است که به وسیلۀ آن دانش
کسب میشود ) .(Martin, 2015از جملۀ این فرایندهای ذهنی میتوان به ادراک ،استدالل ،توجه و حل
مسئله اشاره کرد .از دیدگاه ایونز ( )2001شناخت مربوط به تمام جنبههای عملکرد ذهنی آگاهانه و
ناخودآگاه است .به طور خاص ،شناخت ،رویدادهای ذهنی (سازوکارها و فرایندها) و دانشی را تشکیل
میدهد که در مجموعهای از وظایف اعم از وظایف سطح پایین مانند«درک شیء» تا وظایف سطح باال
مانند «تصمیمگیری» دخیل هستند.
 .3یکی از دالیل انتخاب زبانشناسی شناختی و بهویژه معنیشناسی شناختی جهت تحيلیل ساخت
معنای بهگویانه در این پژوهش این است که این جنبش شناختی بر اهمیت «معنا» و ساخت آن در
زبان تأکید دارد و زبان را در درجه اول پدیدهای معنایی تلقی میکند و سعی در بررسی شیوههای
تعامل شناخت و زبان دارد (خیررتز2006 ،؛ کرمر .)2016 ،در چارچوب معنیشناسی شناختی،
ساختارهای معنایی محدودیتهایی را برای صورتهای زبانی ممکن که جهت بازنمایی این ساختارهای
معنایی به کار میروند ایجاد میکنند .بنابراین ،نحو را نمیتوان مستقل از معنیشناسی توصیف کرد
(الوود و گاردنفورس.)1888 ،
.4الزم به ذکر است که واژههای ناخوشایند در داخل پرانتز قرار میگیرند و این روند در سرتاسر مقاله
ادامه خواهد داشت.
 .9این کتاب تحت عنوان  Don’t Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debateدربارۀ
زبان و سیاست و شیوههای زبانی مناظرههای سیاسی بین دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در
ایاالتمتحده آمریکا است .او معتقد است هنگامی که در یس مناظرۀ سیاسی ،گفتمان یا قالب فکری
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حزب رقیب را انکار یا نفی میکنید همزمان آن قالب فکری را فراخوانی کرده و مورد توجه قرار می-
دهید.
 .6برگرفته ازhttps://www.bookdepository.com/Dont-Think-Elephant-George-Lakoff/9781920769451 :
 .1البته به نظر می رسد چون مفهوم خوشایند نفی شده است ،کامالً در کانون توجه یا پیشزمینۀ توجيه
قرار ندارد و از طرف دیگر چون در سطح زبانی بازنمایی شده است کامالً در پسزمینه توجه قرار نگرفته
است .برای مثال ،مفهوم زیبایی در واژۀ «زیبا» در پیشزمینه توجه قرار دارد و کيامالً برجسيته و فعيال
است ،در «نازیبا» نیز به علت تبلور آوایی مورد توجه قرار میگیرد اما به علت آنکه مفهوم زیبایی نفيی و
انکار شده است کامالً در پیشزمینۀ توجه قرار ندارد و نسبت به مورد اول (یعنيی واژۀ زیبيا) نیميهفعيال
است اما همچنان قابل دسترس است و مفهوم زیبایی در واژۀ «زشت» غیرفعيال اسيت و در پيسزمینيه
توجه قرار دارد زیرا هیچگونه نمود آوایيی نيدارد .بنيابراین ،اسيتفاده از اصيطالح «میيانزمینيۀ توجيه»
( )Midground of Attentionبرای مفهومی که نفی میشود مناسبتر به نظر ميیرسيد .بيه ایين معنيا کيه
مفهوم نفیشده نه کامالً در کانون توجه است و نه اینکه هیچ توجهی به آن نمیشود .اصيطالح «میيان-
زمینۀ توجه» برگرفته از تالمی ( )2019 ،2001است.
 .9البته بین نفی صرفی و جملهای تفاوت معنایی جزئی وجود دارد ،اما از آنجا که این تميایز معنيایی در
تبیین ساخت معنای بهگویانه نقشی ایفا نمیکند از بررسی آن صرف نظر میکنیم (برای مطالعۀ بیشيتر
در این باره رجوع شود به ورهاگن.)69 -66 :2001 ،
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How the brain encodes the speech acoustic signal into phonological
representations is a fundamental question for the neurobiology of language. The
following paper is aimed to investigate the relationship between the
phonological and phonetic properties of Persian simple vowels and
neurophysiological events corresponding to them. To achieve such goal, we
employed electroencephalography to map the Persian vowel system onto
cortical sources using the N1 auditory evoked component. We found evidence
that the N1 is characterized by asymmetrical indexes in the auditory areas of the
cortex, structuring vowel representations. Properties of these ERPs were
analyzed and modelled on one hand by the landmarks in the spectral window of
their respective stimulus (such as F1, F2 and F2-F1) and on the other hand by
the phonological distinctive features categorizing them (namely, height and
place). The results revealed that the responses contain at least two
distinguishable modulations of N1 components: a symmetric N1a which peaked
between 113 to 149 milliseconds after the onset of the stimulus and a heavily
left-leaning N1b which peaked between 149 to 170 milliseconds thereafter. Both
N1a and N1b subcomponents showed strong correlations with a variety of
parameters of both phonological and acoustic nature of the respective stimuli.
However, N1a was significantly better modelled by acoustic factors while N1b
displayed a better fit to a model based on phonetic factors. Based on such
results, this paper argues that firstly the perceptual procedure of vowel
categorization is a gradient process starting from demarcation of the stimulus
signal according to acoustic landmarks which is done almost symmetrically then
the processing load shifts significantly to the left hemisphere for the
categorization of the input based on its perceived distinctive features. And
secondly, that such information can be exploited to draft a ‘tonochronic’ map of
such perceptual processes and define a perceptual field for every vowel and
distinctive feature in the tonochronic space.
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Abstract
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1. Introduction
How our brains encode the speech acoustic signal into phonological
representations is a fundamental question for the neurobiology of language
and the question of whether this process is characterized by tonochronic
properties of the primary auditory cortex remains a long-lasting challenge.
As the previous magnetoencephalographic studies have failed to achieve a
consensual account of the hierarchical or asymmetric indexes for speech
processing, the following paper is aimed to approach this problem through
an investigation of the relationship between the phonological and phonetic
properties of standard Persian simple vowels and the neurophysiological
events corresponding to them using electroencephalographic technics.
2. Literature review
Although it is well understood since the 1980's that the recognition of
acoustic constructions are tightly related to the activities of certain neural
clusters which their location in the primary auditory cortex and other
adjacent areas mirrors the location of activated auditory receptors inside the
basilar membrane of the inner ear, it was only in the early 2000s that
magneto-encephalographic studies demonstrate there is also a tonochronic
element into this processes: sounds with different acoustic characteristics are
processed according to different timetables. Yet after more than a decade
and a half, MEG technics used in those studies have failed to arrive at a
consensus about the source, (bi-)laterality, and distinctive properties of this
tonochronic element. Manca and Grimaldy (2016) worked out the causes of
such ineffectiveness by attributing it to the relatively lower temporal
resolution of MEG and the insensitivity of the MEG to the radial neural
sources and suggested that by employing EEG we might be able to work our
way past the problem of accessing the hierarchical internal structure of early
auditory response (auditory N1) of the cortex.
3. Materials and method
Eighteen volunteers (9 women; mean age ± SD: 26.3 ± 3.8) participated in
the experiment after providing written consent. The subjects were all native
speakers of Persian, right-handed, and without any history of auditory,
neurological, or any other significant health impairment. The participants
were each presented four strings of auditory stimuli played successively at a
random order with a random interval of 1400 to 1700 milliseconds. Each
string consisted of 50 iterations of each six simple vowels of standard
Persian as pronounced by a young-adult male native speaker at neutral tone
plus 18 iterations of a 200 milliseconds long, 1KHz pure tone as distractor
stimulus. They were asked to passively listen to the stimuli while the
neurologic reactions of their cortexes were being recorded via a 32-channel
EEG cap with a standard 10-20 configuration and sample rate of 512Hz. The
resulting signals were then cleared, processed, and analyzed into
independent components through the ICA algorithm.
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The results then were statistically analyzed and used to examine the efficacy
of a phonological estimator model based on discrete and abstract distinctive
features of height and place of the vowels against an acoustic estimator
model based on continuous physical landmarks (namely F1, F2, and F2-F1)
in the spectral window of the acoustic signal.
4. Results
The preliminary results revealed the existence of two separate and distinct
modulations of the auditory N1 component in primary auditory response.
The earlier subcomponent of N1 (henceforth N1a) was observed to appear at
latencies of around 113 to 149 milliseconds, symmetrically distributed
between left and right cortical hemispheres, while the heavily left-leaning
later sub-component (N1b) started to appear only as late as 149 to 170
milliseconds after the onset of the stimulus. Both modeling approaches also
suggest that the latency and amplitude of the neural responses corresponding
to each type of Persian vowels are strongly related to their acoustics and
phonologic properties viz. back vowels (those with lower F2s) evoke
significantly later but weaker responses in both modulations.
5. Conclusion
This study demonstrates that the quantifiable properties of early auditory
responses of Persian speakers might be categorized into three groups. First,
those correlated to the type of stimulus (e.g. N1a & N1b latency and
amplitude). Next, those which are correlated to the idiosyncratic
characteristics of a specific instance of the vowel (Absolute laterality and the
delay between N1a and N1b peaks) and at last those which are the properties
of the processing system (relative laterality).
The comparison of the phonological and acoustic models further suggests
that While certain properties (those of the first category) of both N1a and
N1b subcomponents showed strong correlations with the estimator
parameters of both phonological and acoustic nature, However, N1a was
significantly better modeled by acoustic factors whereas N1b displayed a
better fit to a model based on phonetic factors. Based on such results, this
paper argues that the perceptual procedure of vowel categorization is a
gradient process that starts from the demarcation of the stimulus signal
according to acoustic landmarks. The first step is done almost
symmetrically. Then the processing load shifts significantly to the left
hemisphere to categorize the input based on its perceived distinctive
features. And secondly, that such information can be exploited to draft a
tonochronic map of such perceptual processes and define a perceptual field
for every vowel and distinctive feature in the tonochronic space.
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شواهد الکتروانسفالوگرافیک بازنمایی عصبشناختی مشخصههای آوایی و
واجی واکههای زبان فارسی در قشر شنوایی مغز
1

عباس نصری

دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

غالمحسین کریمی دوستان
استاد گروه زبانشناسی همگانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله99 /8/25 :؛ تاریخ پذیرش مقاله99/3/20 :
علمی  -پژوهشی

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مشخصههای آوایی و واجی واکههای ساده زبان فارسی و واقعههای
عصبشناختی متناظر با آن در دستگاه شناختی بشر میپردازد .بدین منظور با طراحی آزمایشی تجربی،
از  20نفر از گویشوران زبان فارسی خواسته شد تا به توالیهایی از واکههای ساده زبان فارسی با ترتیب
تصادفی گوش کنند و همزمان پاسخ دستگاه عصبی آنان به شنیدن این واکهها با استفاده از روش
الکتروانسفالوگرافی ثبت شد .سپس با استخراج پتانسیلهای وابسته به رخداد متناظر با پردازش هر واکه
در قشر شنوایی اولیه مغز آنان ،ویژگیها و مشخصات این واکنشها و نسبت آنان از یک سو با
برجستگیهای پنجره طیفی سیگنال صوتی ( F1, F2و  )F2-F1و از سوی دیگر با مشخصههای ممیز
واجی محل تولید و ارتفاع زبان بررسی شد .در این بررسیها مشخص شد قرار گرفتن در معرض هر یک
از محرک های مورد استفاده در این آزمایش دستکم در دو مرحله پاسخ عصبی برجستهای تولید میکند
که هر دو ،هم با مشخصات طیفی-زمانی محرک و هم با مشخصههای انتزاعی-مقولهای واکهها
همبستگی آماری دارند .نتایج این پژوهش تاییدی بر این فرضیه است که فرآیند تفکیک ادراکی واکهها
از یکدیگر حاصل روندی تدریجی از نشانگذاری بر اساس برجستگیهای صوتشناختی تا مقولهبندی
مشخصات واجی است که در مرحله اول در دو نیمکره مغز به صورت متقارن انجام میشود و با
برجستگیهای صوتشناختی نسبت به مشخصههای واجی همبستگی باالتری دارد ،اما در مرحله دوم بار
اصلی پردازش به نیمکره چپ منتقل شده و ویژگیهای پاسخ عصبی به هر واکه در این مرحله مطابقت
باالتری با مشخصههای واجی نشان میدهند .بدین ترتیب برجستهترین ماحصل این پژوهش دستیابی
به نقشه «زماننواختی» پردازش عصبی واکههای زبان فارسی و حوزه ادراکی مشخصه محل تولید واکه
در دستگاه شنوایی گویشوران این زبان است .هرچند توان تفکیک اندازهگیری انجام شده در این
آزمایش برای بیرون آوردن همبسته عصبی پردازش مشخصه ارتفاع زبان از زیر سایه اثر بزرگتر
مشخصه محل تولید کافی به نظر نمیرسد.

واژههای کلیدی :قشر شنوایی ،عصبشناسی زبان ،مشخصه ممیز ،الکتروانسفالوگرافی ،بازنمایی
ادراکی ،نظام واکهای.
 .1رایانامۀ نویسنده مسئول مقاله:

a.nasri@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
چگونگی نگاشت سیگنالهای صوتی آوا به بازنمایی انتزاعی واجی یکی از پرسشهای
اصلی در حوزه واجشناسی عصبی است .فرض رایج در این حوزه وجود تناظری یکپارچه
بین واحدهای پایه زبانی و واحدهای پایه عصبتنکردشناختی 1در مراحل رایانش و
بازنمایی اصوات زبانی است (امبیک و پوپل ،2015 2گریمالدی .)2012 3این واحدهای
پایه زبانی به اعتقاد جمهور زبانشناسان (برای مثال نک .هله  ،2002استیونس ،2002
لدهفوگد  )2006نه واجهای هر زبان که «مشخصههای واجی» هستند که مشخصه ممیز
نیز نامیده میشوند .مشخصههای ممیز گرچه ماهیتاً اتصاالتی انتزاعی بین سازوکارهای
حوزه تولید صوت و برونداد صوتشناختی دستگاه گفتار هستند اما رمزگشایی و ادراک
تقریبا همیشه موفق و همسان آنان نزد شنونده نشان میدهند که این مشخصهها
بایستی واجد همبستههای مادی چه در حوزه فیزیک صوت و چه در حوزه ادراک عصبی
باشند.
واجها ،اعم از واکه و همخوان ،خوشههایی از این مشخصههای واجیاند که دو به دو
در تقابل قطبی در ارزش یک یا چند مشخصه قرار دارند .بطور خاص ،مهمترین
مشخصههای ممیز دارای موضوعیت در بین واکهها نشاندهنده این تقابلهای دودویی
در ارتفاع زبان ،جایگاه تولید در طول حفره دهان و گردشدگی لبها هستند .تقابل
قطبی در ارزش دستکم یکی از این مشخصهها عامل تمایز در تولید و بالتبع ادراک
متفاوت مثال واکه ( /o/با مشخصه  )/-high/در «تو (ضمیر)»  /to/با واکه ( /u/با مشخصه
 )/+high/در «تو (حرف اضافه)»  /tu/است .طبیعی است که شکل متفاوت دستگاه
گفتار در حین عبور جریان هوا موجب تولید پیامهای صوتی با مشخصات طیفی-زمانی
متمایزی میشود .این تمایزات برای شنونده به وسـیله تحـلیـل برجـستـگیهـای
6
صوتشناختی 4پیام مانند نقاط اوج نسبی در پنجره طیفی 5سیگنال آن پیام (سازههای

1. Neuro-anatomic
2. Embick and Poeppel
3. Grimaldi
4. acoustic landmarks
5. spectral window
6. formants
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صوتی با نماد …  )F1, F2,قابل رمزگشایی است .از دیدگاه عـصبتنـکردشـناختی،
میتوان فرض کرد که ساختارهای صوتشناختی مستقیماً به فعالیت خوشههایی از
نورونها در قشر شنوایی مغز نگاشتپذیرند که سلولهای درون آن خوشه به ویژگیهای
طیفی آن صوت حساساند (رمانی ،ویلیامسون و کافمن ،1982 1اول و شایخ،1997 2
سانز و لنگرز .)2014 3این فرض اساسی را «اصل جاینواختی» 4مینامند .این فرآیند
رمزنگاریِ مکانمحورِ بسامدهای محرک صوتی از طریق تحریک نورونهای حلزونی
گوش ،به ترتیب قرارگیری آنها در موازات غـشـاء باسـیـالر 5در گوش درونی انجام
می شود .سپس سیگنال حاصله از مسیر ساقه مغز به قشر شنوایی مغز منتقل میشود
(مسگرانی و دیگران 2014؛ تاالوژ و دیگران .)2004 6این سازوکار زمانمحور رمزنگاری
مذکور (موسوم به «اصل زماننواختی )»7باعث میشود که هر بخش از سیگنال ارسالی
از گوش درونی متناظر با بخش مشخصی از رمزنگاری مکانمحور با تاخیر زمانی
متفاوتی در قشر شنوایی مغز پردازش شود (رابرتز و دیگران  2000 ،1998و  .)2004با
کنار هم قرار دادن این دو عامل به صورت دو محور و مشخص کردن جایگاه و تاخیر
زمانی پردازش هر مشخصه ممیز واجشناختی میتوان نقشهای واجی-عصبی از فرآیند
پردازشی در قشر شنوایی مغز بدست داد که تناظری از واقعیت عصبشناختی از فرآیند
ادراک گفتار در مغز آدمی خواهد بود .نتایج حاصل از تصویربرداری مغز تاکنون تصویری
کلی از نواحی اصلی درگیر در پردازش اطالعات گفتاری در اختیار ما میگذارد که
نشاندهنده چگونگی کارکرد تخصصی داالن شنوایی 8مغز است .بهطور کلی ،قشر
شنوایی اولیه مغز ( )A1بهعنوان بخشی از یک شبکه عظیم و پیچیده عصبی ،وظیفه
استخراج مشخصههای صوتشناختی را از درون سیگنال ورودی از اعصاب شنوایی بر
عهده دارد (هیکاک 9و پوپل 2004؛ اسکات و جانسرود )2003 10در مقابل قشرهای

1. Romani, Williamson & Kaufman
2. Ohl and Schich
3. Saenz and Langers
4. tonotopic principle
5. basilar membrane
6. Talavage
7. tonochronic principle
8. auditory pathway
9. Hicock
10. Scott and Johnsrude
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ثانویه شنوایی که در شکنج گیجگاهی فرازین 1و شیار گیجگاهی فرازین 2قرار دارند،
وظیفه تبدیل مشخصات صوتشناختی به بازنماییهای واجی را بر عهده دارند (هیکاک
و پوپل 2004؛ اسکات و جانسرود 2003؛ روشکر 3و اسکات  .)2009در این سطح هنوز
بین پژوهشگران درباره چگونگی توزیع این پردازش بین نیمکرههای مغز اختالفاتی
وجود دارد که بعضی از آنان (مانند هیکاک و پوپل  2004و 2007؛ اسکات و جانسرود
 2003و اسکات و مکگتیکن )2013 4قائل به پردازش متقارن سیگنال هستند و برخی
دیگر (از جمله دویت 5و روشکر  2012و آبلسر و آیسنر )2009 6معتقدند بخش
شنیداری نیمکره چپ نقش اصلی را در پردازش این اطالعات دارد .همچنین روز به روز
بر انبوه شواهد قاطعی افزوده میشود که نشان میدهد وظیفهسپاری نواحی شنوایی
برای پردازش مشخصه های واجی منطبق بر اصول توپوگرافی است (برای مثال رمانی و
دیگران  ،1982تاالوج و دیگران  2004و سانز و النگرز  .)2014این بدان معنی است که
نواحی شنوایی مغز انسان به صورت خوشههای نورونی تخصصی ـ البته با مرزهای
تدریجی و مبهم ـ به صورت گزینشی به پارامترهای صوتشناختی محرکهای صوتی
واکنش نشان میدهند بنابراین در مورد هر محرک واجد مشخصات صوتشناختی
متفاوت ،الگوهای طیفی-زمانی مختلفی قابل مشاهده خواهد بود (رمانی و دیگران
1982؛ پانتف 7و دیگران 1995؛ کاس و هکت .)2000 8مطالعات انجام شده با روش
مگنتوانسفالوگرافی 9بر روی ( N1mمیدان مغناطیسی متناظر با سازند  N1در
الکتروانسفالوگرافی )10نیز موید نتایج مشابهی هستند .اما از آنجا که سازند  N1پتانسیل
وابسته به رخداد 11رویدادی یکپارچه نیست (نانتنن و پیکتون1982 12؛ وودز 1995؛
)1. superior temporal gyrus (STG
)2. superior temporal sulcus (STS
3. Rauschecker
4. McGettigan
5. DeWitt
6. Obleser and Eisner
7. Pantev
8. Kaas and Hackett
)9. magnetic-encephalography(MEG
)10. electro-encephalography (EEG
)11. event-related potentials (ERP
12. Nääntänen & Picton
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کمپبل و دیگران 2007؛ هونهورست 1و دیگران  ،)2009چالش اصلی تفکیک
زیرسازندهای تشکیل دهنده آن و برقراری ارتباط بین آنها و فرآیندهای پردازشی در
حال وقوع در مغز است .هرچند روش  MEGدارای قدرت تفکیک مکانی باالتری نسبت
به  EEGاست (آلفورس 2و دیگران  ،2010بیلت )2017 3اما مطالعات انجام شده در این
روش در تعیین مشخصات ،مبدا و عدمتقارن نیمکرهای امواج  N1mوحدت نظر ندارند،
در این پژوهشها منشا پردازشهای شنوایی به نواحی مختلفی از جمله صفحه
گیجگاهی فوقانی شامل قشر شنوایی اولیه و شکنج گیجگاهی فوقانی (آبلسر و دیگران
 2003الف و ب ،پوپل و دیگران  ،)1997صفحه گیجگاهی (آبلسر و دیگران 2004الف)
و شیار گیجگاهی فوقانی (اویلیتز و دیگران  )2004نسبت داده شده .مانکا و گریمالدی
( )2016این مسئله را به محدودیت  MEGدر حساسیت به مولفه عمودی میدان
مغناطیسی مغز نسبت میدهند .در مقابل  EEGهم به مولفه عمودی و هم به مولفه
مماسی میدان الکتریکی حساس است .آن دو نتیجه میگیرند که مطالعه سازند N1
پتانسیل وابسته به رخداد در این روش بتواند تفکیک دقیقتری از مشخصات و مبدا اجزا
آن ارائه کند.
اکثر مطالعات انجام شده با  MEGدر حوزه ادراک آوایی به دلیل طبیعت طیفیـ-
زمانی ثابت واکهها بر این دسته از آواهای زبانی متمرکز شدهاند (دیش 4و دیگران
1996؛ دیش و لوک 2000 ،1997؛ اویلیتز و دیگران 2004؛ رابرتز و دیگران 2004؛
ملکله 5و دیگران 2003؛ آبلسر و دیگران  2003الف؛ شستاکووا 6و دیگران 2004؛
شارینگر 7و دیگران  )2011اما گاهی نیز مطالعاتی بر روی همخوانها انجام شده است
(مانند گیج 8و دیگران  1998و 2006؛ آبلسر و دیگران  2003ب 2004 ،و  )2006اما
در نهایت این مطالعات تا کنون این پرسش را بیپاسخ گذاشتهاند که پردازش آواهای
زبانی در مغز بر اساس مشخصات طیفی-زمانی آنها و به مدد سرنخهای صوتشناختی
انجام میگیرد یا بر اساس مشخصههای انتزاعی واجی .پژوهش در این حوزه با روش
1. Hoonhorst
2. Ahlfors
3. Baillet
4. Diesch
5. Mäkelä
6. Shestakova
7. Scharinger
8. Gage
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الکتروانسفالوگرافی عمر چندانی ندارد و محدود به مطالعهای است که مانکا و گریمالدی
(مانکا و دیگران 2019؛ گریمالدی و دیگران  )2016بر روی نظام واکهای گویش سالنتو
از زبان ایتالیایی انجام دادهاند .در پژوهش حاضر به منظور بررسی مشخصات طیفی-
زمانی پاسخ عصبی اولیه قشر شنوایی مغز به واکههای ساده زبان فارسی با طراحی
آزمایشی تجربی ،تعدادی از گویشوران زبان فارسی در شرایط کنترل شده در معرض
واکههای ساده این زبان قرار گرفتند تا با ثبت  ERPمتناظر با پردازش آن واکهها در
پاسخ عصبی قشر شنوایی مغز آنان ویژگیها و مشخصات این واکنش بررسی شود .هدف
از این بررسی تالش برای دستیابی به پاسخ سه پرسش است :توزیع بار پردازشی فرآیند
ادراک واکهها بین دو نیمکره مغز چگونه است؟ آیا همبستههای عصبشناختی
مشخصههای واجی و صوتشناختی واکهها در پتانسیل وابسته به رخداد متناظر با
پردازش آنها قابل دسترسی است؟ و در نهایت اینکه کدام دسته از مشخصههای
ساختاری واکهها ،ویژگیهای طیفی-زمانی پاسخ عصبی مربوطه را بهتر توصیف و پیش-
بینی میکنند؟
 .2روش پژوهش
در این بخش به معرفی روش گردآوری دادهها ،شیوه و دالیل تعیین و حذف دادههای
غیر قابل استفاده و نیز روش پردازش و استخراج اطالعات از دادههـای خام پرداخته
میشود.
 .2 ،1آزمودنیها

داوطلبان مشارکتکننده در این آزمون  18نفر گویشور بومی بالغ ( 9مرد و  9زن،
میانگین سن 26.3 :سال؛ انحراف معیار  )3.8زبان فارسی بودند .پیش از انجام آزمایش
داوطلبان با مراحل آزمایش آشنا شده ،مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و از آنان رضایت-
نامه اخذ شد .همه آزمودنیها بر اساس پرسشنامه «اندیس راستدستی ادینبورگ»
(الدفیلد  )1971نمره راستدستی دستکم  9از  10کسب کردند .آزمودنیها فاقد سابقه
بیماری یا اختالالت عصبشناختی یا شنوایی یا سایر مشکالت عمده سالمت بودند)1( .
دادههای این آزمایش در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ایران مستقر در دانشگاه تهران
گردآوری شد.
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 .2 ،2محرکها و روال

محرکهای مورد استـفاده در این آزمون  6واکـه سـاده زبان فارسـی معـیار (مطابق
بیجنخان  )100-94:1384به عالوه یک سوت ممتد تک بسامدی بود .گوینده مذکر
بالغ ده نمونه از هر  6واکه را خارج از بافت آوایی با لحنی متعارف تلفظ کرد .ضبط با
نرخ نمونهبرداری  44.1کیلوهرتز و توان تفکیک شدت  16بیـت انجام شده .سپس
تلفظهای ضبط شده به وسیله نرمافزار پرات (بورسما و وینینک )2011 1برای شدت 70
دسیبل و دیرش  200میلیثانیه نرمالیزه و جدا شد .پنج ضبط از میان ده ضبط هر
واکه که فرکانس پایه نزدیکتری به میانگین فرکانس پایه ده ضبط داشتند به عنوان
محرک انتخاب شدند .این کار به منظور کنترل اثر احتمالی تفاوت  F0بر روی پاسخ
عصبی شرکتکنندگان انجام شد .شکل  1پراکندگی مشخصات سازهای محرکهای
استفاده شده در آزمایش را در دو محور سازه اول ( )F1و تفاضل سازه دوم و اول (F2-
 )F1را نشان میدهد که به وضوح ،افزایش هر یک به ترتیب متناظر با تمایل به
مشخصههای واجی «افتاده» و «پیشین» است .در جدول  1نیز میانگین و انحراف معیار
مشخصات سازهای هر دسته از محرکها قابل مشاهده است.

شکل  .1فضای واکهای محرکهای استفاده شده در آزمون به همراه بیضی حوزه اعتماد  90درصد
( 2انحراف معیار) ،یکای سنجش :هرتز

محرک

بسامد پایه

F1

F2

F3

F2-F1

][æ
][e
][o
][â
][i
][u

117

)695(±20

)1605(±44

)2454(±84

)910(±56

145

)484 (±7

)2012(±13

)2656(±22

)1527(±14

132

)450(±8

)845(±18

)2732(±76

)395(±12

143

)602(±26

)1066(±14

)2773(±16

)464(±26

150

)294(±5

)2436(±42

)3149(±64

)2142(±40

165

)386(±23

)881(±37

)2882(±73

)495(±30

جدول  .1میانگین مشخصات طیفی محرکها .یکای سنجش :هرتز ،انحراف معیار درون پرانتز

1. Boersma and Wienik
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بسامد سازه پایه و اول تا سوم هر محرک به صورت میانگین ناحیه زمانی  25الی
 175میلیثانیه در نقاطی به فاصله  2.5میلیثانیه ( 61نقطه) از هم اندازهگیری شد.
طبق نتایج پژوهشهای انجام شده (گیج و دیگران 1998؛ گریمالدی و دیگران )2016
شیب و شدت بخش خیز و فرود در ابتدا و انتهای واکه در دامنه و تاخیر نسبی سازند
 N1در سیگنال پاسخ موثر نیست ،لذا این دو بخش از اندازهگیری حذف شدند .محرک
هفتم یعنی سوت ممتد تک بسامدی به طول  200میلیثانیه توسط نرمافزار پرات
ساخته شد .محرکها با کمک نرمافزار  E-prime 2.0به وسیله یک جفت بلندگوی
 Logitech S120با شدت  70دسیبل در فاصله حدود  60سانتیمتری از گوش
آزمودنی ها پخش شد .قبل از انجام آزمون با پخش چند نمونه از هر محرک اطمینان
حاصل شد که آزمودنیها قادر به تشخیص صحیح هر  6واکه با مشخصات ارائه مذکور
باشند.
 .2 ،3روش آزمون

آزمودنیها در طول آزمون مقابل یک صفحهنمایش رایانهای نشسته بودند و از آنان
خواسته شده بود به مجموعهای از محرکها گوش دهند .هر آزمودنی در معرض  4بسته
محرک قرار گرفت که هر بسته شامل  50تکرار از هر کدام از  6محرک اصلی و 18
تکرار از محرک فریب بود .ترتیب پخش محرکها با عملگر )( randomدر نرمافزار
 E-Prime 2.0تصادفیسازی شده و فاصله بین آغاز دو محرک متوالی ،بین  1400الی
 1700میلیثانیه متغی ر بود .برای کاهش اختالل حاصل از حرکات چشم از آزمودنیها
خواسته شده بود در طول ضبط به یک نشانه «بهعالوه  »+سفید به ابعاد تقریبی 3
سانتیمتر در مرکز صفحه سیاه نمایشگر نگاه کنند .در فاصله بین هر دو بسته محرک،
یک دقیقه برای استراحت آزمودنیها در نظر گرفته شده بود .زمان صرف شده برای هر
بسته حدود  9دقیقه بود.
 .2 ،4گردآوری و پیشپردازش دادهها

برداشت سیگنال پیوسته  EEGبه وسیله دستگاه ( G.HIAMPشرکت  )G.tecو کاله
 32 ActiCapکاناله با آرایش  20-10استاندارد و نرخ نمونهبرداری  512هرتز انجام شد.
ثبت برخط داده با عبور از یک صافی میانگذر  80-0.16هرتزی و یک صافی ناچ در
بسامد جریان الکتریکی ( 50هرتز) انجام شد .الکترود مرجع به الله گوش راست متصل
بود و مقاومت الکتریکی در محل اتصال هر الکترود به پوست سر آزمودنی در طول
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آزمون کمتر از  5کیلواهم نگاه داشته شد .پردازش آفالین سیگنال با کمک افزونه
 EEGLABدر محیط نرمافزار  MATLAB 2019aانجام شد .دادهها با استفاده از صافی
باالگذر  0.5 FIRهرتزی (حد تاثیر  0.58هرتز) رده  4096و صافی پایینگذر 50 FIR
هرتزی رده  49.67( 1024هرتز) فیلتر شد .سیگنال پیوسته به صورت بازههایی از 200
میلیثانیه قبل از شروع هر محرک اصلی تا 1ثانیه پس از آن افراز شده و میانگین 200
میلیثانیه قبل از محرک به عنوان بیسالین از هر بازه کسر شد .آرتیفکتهای چشمی،
 ECGو عضالنی با الگوریتم  ICAاز سیگـنال حذف شد (حداکـثر  4سازند) .سپس
بازههای حاوی خطوط صاف (اختالف حداکثر و حداقل کمتر از  2میکروولت)،
آرتیفکتهای پلهای و اختالف پتانسیل قلهبهقله با قدر مطلق باالتر از  120میکروولت
کنار گذاشته شدند .به طور میانگین  7.2درصد از دادههای هر آزمودنی از مطالعه حذف
شد .بازههای باقیمانده برای هر واکه و همه آزمودنیها به طور جداگانه میانگینگیری
شد 3 .نفر از آزمودنیها که در پاسخ وابسته به رخداد ایشان سازند  N1در بازه زمانی
 80تا  160میلیثانیه پس از آغاز محرک مشاهده نشد از مطالعه کنار گذاشته شدند و
بدین ترتیب میانگینگیری نهایی بر روی  15آزمودنی انجام شد ( 9نفر زن ،میانگین
سن 26.7 :سال؛ انحراف معیار.)3.9 :
 .2 ،5روش تحلیل
1

با بررسی نتایج تفکیک سازندهای بدست آمده از الگوریتم  ،ICAوجود دو زیرسازند از
موج  N1با شکل موج مشابه و اختالف فاز حدود  20تا  30میلیثانیه به وضوح قابل
مشاهده بود .این دو زیرسازند در آزمودنیهای مختلف به ترتیب در بازه زمانی -135
 100و  135-170میلیثانیه ظاهر میشدند .به لحاظ توپولوژی تمرکز این دو زیرسازند
به ترتیب بر الکترودهای میانی و میانی-کناری نیمکره چپ بود .لذا تاخیر و دامنه موج
 N1aبا استفاده از الکترودهای  ،Czمیانگین  FC1و  FC2و میـانگین  CP1و CP2
اندازهگیری شد و در مقابل اندازهگیری موج  N1bدر الکترودهای  ،C3میانگین  FC1و
 FC5و میانگین  CP1و  CP5انجام شد .تحلیل مقادیر مربوط به تاخیر و دامنه هر یک
از دو زیرسازند  N1برای هر واکه با استفاده از یک مدل واجی و یک مدل صوتشناختی
2
و اعمال آزمون تعقیبی توکی (در صورت نیاز) با استفاده از نرمافزار IBM SPSS 26
انجام شد .در مد ل واجی متغیرهای مستقل گسسته و در مدل صوتشناختی پیوسته

1. independent component analysis
2. Tukey’s post-hoc test
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بودند لذا تحلیل در مدل اول با روش «مدلسازی خطی عام تکمتغیر »1و در مدل دوم با
تعیین ضریب همبستگی خطی پارامتری (پیرسون) انجام گرفت.
محرک

تاخیر N1a

دامنه N1a

تاخیر N1b

دامنه N1b

میانگین دامنه
نیمکره راست

میانگین دامنه
نیمکره چپ

][æ

)127.1 (7.1

)4.53(0.62

)144.7 (7.1

)4.17(0.67

)2.68(0.52

)3.95(0.66

][e

)126.3 (6.0

)4.70(0.83

)146.2(7.4

)4.36(0.83

)2.54(0.56

)4.03(0.83

][o

)129.3(6.3

)3.82(0.72

)150.8(7.0

)3.51(0.79

)2.18(0.48

)3.23(0.77

][â

)131.5(7.4

)3.98(0.68

)151.9(5.4

)3.69(0.74

)2.24(0.50

)3.44(0.73

][i

)129.1(7.8

)4.14(0.77

)148.4(7.1

)3.82(0.80

)2.32(0.53

)3.57(0.80

][u

)134.5(7.2

)3.66(0.94

)153.6(8.5

)3.38(0.98

)2.04(0.62

)3.10(0.96

جدول  .2نتایج آزمایش :تاخیر (یکای سنجش میلیثانیه) و دامنه (یکای سنجش میکروولت) نقطه اوج هر
زیرسازند

شکل  . 2تاخیر و دامنه پتانسیل وابسته به رخداد در هر زیرسازند ،مرتب شده بر اساس محل تولید و ارتفاع زبان
در هر واکه (لوزی آبیN1a :؛ مربع نارنجی )N1b

در مدل واجی تقابل دوتایی  0و  1متناظر با مشخصه محل تولید (به ازای ][-back

و ] )[+backدر نظر گرفته شد و برای مشخصه ارتفاع زبان دو تقابل دوتایی ( 0و  1به
ازای ] [-lowو ] [+lowو  0و  1به ازای ] [-highو ] )[+highو یک تقابلی سهتایی (0 ،1
و  -1به ترتیب به ازای ] [-low,-high] ،[+low,-highو ] )[-low,+highطرح شد .در
مدل صوتشناختی نیز از سه متغیر پیوسته  F2 ،F1و  F2-F1به عنوان تخمینگر
1. univariate general linear model
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استفاده شد .در هر مورد از روش مدلسازی حذفی با رگرسیون خطی جفتی برای
مقایسه کیفیت تطابق دو مدل با دادهها استفاده شد در این روش افزایش قدرمطلق
لگاریتم نسبت درستنمایی 1نشاندهنده وجود اختالف بهینگی دو مدل در بازنمایی
متغیر وابسته است .مقایسه میزان عدمتقارن موج متاخر  N1با مقایسه میانگین دامنه
نقطه اوج در دو زوج متقارن از  7الکترود در نیمکره چپ (،CP1 ،C3 ،FC5 ،FC1 ،F3
 )P3 ،CP5و راست ( )P4 ،CP6 ،CP2 ،C4 ،FC6 ،FC2 ،F4صورت گرفت که از میان
 14الکترود هر نیمکره برجستهترین واکنش را نسبت به محرک داشتند.
 .3نتایج
برای هر یک از واکه های مورد آزمایش میانگین و انحراف معیار تاخیر و دامنه دو
زیرسازند  N1aو  N1bو بیشینه دامنه در دو نیمکره چپ و راست مغز مطابق جدول 2
به دست آمد .تاخیر زمانی نقطه اوج زیرسازند متقدم به طور متوسط  129میلیثانیه
پس از آغاز محرک و در بازه  113الی  149و زیرسازند متاخر به طور متوسط 149
میلیثانیه و در بازه  133الی  171میلیثانیه بود.
η2

p

F

متغیر

0.008

0.397

0.725

Lat.

0.105

*0.002

10.303

Abs. Lat.

0.001

0.804

0.062

Lat.

0.017

0.213

1.57

Abs. Lat.

0.005

0.516

0.426

Lat.

0.001

0.740

0.111

Abs. Lat.

0.005

0.807

0.214

Lat.

0.019

0.438

0.833

Abs. Lat.

عامل
+/- Back
+/-High
+/-Low
Low/High/Mid

جدول  .3برجستگی آماری و مقیاس تاثیر 2عوامل مورد مطالعه در مدل واجی بر متغیرهای یکسویگی نسبی و
مطلق مولفه متاخر ( N1مقادیر واجد معناداری آماری در سطح اعتماد  0.05با عالمت ستاره مشخص شده اند).

مشاهده توصیفی نمایش داده شده در شکل  2نشان میدهد که تاخیر هر دو زیرسازند
متقدم و متاخر  N1در واکههای پسینتر نسبت به واکههای پیشین با شیبی مالیم
افزایش مییابد و در مقابل از دامنه آن کاسته میشود .همچنین تاخیر هر دو سازند در

)1. Log likelihood ratio (LogLR
2. effect size
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واکههای افتاده بیشتر از واکههای میانی اما کمتر از واکههای افراشته است و دامنه
 ERPدر واکههای افتاده نیز بیشتر از واکههای افراشته اما کمتر واکههای میانی است.
 .3 ،1عدم تقارن بین نیمکرهای

میانگین دامنه زیرسازند  N1bبه وضوح در نیمکره چپ ( )-3.55µV, SD = 0.89قویتر
از نیمکره راست ( )-2.33µV, SD = 0.59است ( )t(178) = -10.82, p = 0.0000اما
رابطه میزان یکسویگی نسبی 1نیمکره چپ با متغیرهای محل تولید و ارتفاع واکه به
لحاظ آماری معنیدار ( )p<0.05نیست (نک .جدول  )3اما مقدار یکسویگی مطلق 2در
دامنه زیرسازند متاخر  N1در واکههای پیشین بیشتر از پسین است (χ2(1) = 10.303 ,
) .p = 0.002هرچند به طور متوسط میزان برتری مطلق نیمکره چپ در واکههای میانی
بیشتر از واکههای افراشته و افتاده است اما این تاثیر وارد بازه معـنـیداری آمـاری
نمیشود.
r

N

متغیر

p

ضریب همبستگی

0.245

-0.074

Lat

0.202

0.089

ALat
Lat

0.087

0.145

*0.002

0.301

0.08

0.149

Lat

*0.007

0.260

Alat

90

ALat

تخمینگر
F1
F2
F2-F1

جدول  .4مقدار همبستگی آماری میان عوامل مورد مطالعه در مدل صوتشناختی و متغیرهای یکسویگی نسبی
و مطلق مولفه متاخر ( N1مقادیر واجد معناداری آماری در سطح اعتماد  0.05با عالمت ستاره مشخص شده اند).

در مدل صوتشناختی نیز رابطه میان تخمینگرهای طیفی  F2 ،F1و  F2-F1با
یکسویگی نسبی در هیچ یک از مدلهای همبستگی مورد استفاده به لحاظ آماری
معنیدار نیست (نک .جدول  )4در مقابل نتایج مربوط به مقدار یکسویگی مطلق نشان
میدهد که هرچند این متغیر با  F1رابطه معنیداری ندارد اما با افزایش  F2و F2-F1
افزایش مییابد ( .)p<0.01در مجموع مقایسه دو مدل واجی و صوتشناختی نشان
میدهد که برای تخمین میزان عدمتقارن نیمکرهای در دامنه الکتریکی در لحظه اوج
میانگین بزرگی دامنه موج در نیمکره چپ تقسیم بر راست 1. Laterality
میانگین بزرگی دامنه موج در نیمکره چپ منهای راست 2. Absolute Laterality
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زیرسازند  N1bمدل واجی ( = )LogLR(place*F2-F1) = 3.107, LogLR(place*F2

 )0.785بر هر دو تخمینگر مدل صوتشناختی برتری دارد.
 .3.2دامنه و تاخیر در پتانسیلهای وابسته به رخداد
در مدل واجی ،متغیر دامنه لحظه اوج  ERPدر هر دو زیرسازند متقدم N1a
( )χ2(1) = 13.599, p = 0.004, η2= 0.134و متاخر χ2(1) = 10.739,( N1b

 p = 0.002,و  )η2= 0.109در مقیاس تاثیر متوسط با محل تولید رابطه دارد ،این یعنی
واکههای پسین موجب ایجاد پتانسیلهای وابسته به رخدادی در قشر شنوایی میشوند
که هم در مرحله اول ( 3.82µVدر برابر  )4.46µVو هم مرحله دوم پردازش (3.53µV
در برابر  )4.12µVضعیفتر از واکههای پیشین است .همچنین تاخیر هر دو زیرسازند
 )χ2(1) = 9.983, p = 0.002, η2= 0.102( N1aو χ2(1) = 13.949, p = 0.000, ( N1b
 )η2= 0.137با مشخصه محل تولید رابطه نشان میدهد .به عبارت دیگر شنیدن
واکههای پسین  ERPرا با تاخیر بیشتری در قشر شنوایی مغز فعال میکند .همچنین
علیرغم اینکه مشاهده اولیه نشان میدهد که پتانسیلهای وابسته به رخداد متناظر با
واکههای افراشته تاخیر بیشتر و شدت کمتری نسبت به واکههای افتاده و میانی دارند،
اما مدلسازی آماری مشخص میکند که رابطه هیچیک از متغیرهای دامنه و تاخیر
زمانی در  N1aو  N1bبا هیچیک از سه تخمینگر مشخصه ارتفاع زبان به لحاظ آماری
معنیدار نیست و مقیاس تاثیر هیچ یک از  12مدلسازی نیز از  η2 = 0.043تجاوز
نمیکند ،با این حال در مورد دامنه  N1aو  N1bاختالف بین واکههای افراشته و سایر
واکهها بسیار به مرز معنیداری آماری نزدیک است (به ترتیب p = 0.070
و .)p = 0.098
F2-F1
F2

تاخیر N1b

تاخیر N1a

دامنه N1b

دامنه N1a

ضریب همبستگی

-0.232

-0.213

0.239

0.228

p

0.014

0.022

0.012

0.015

ضریب همبستگی

-0.289

-0.265

0.273

0.281

p

0.003

0.006

0.005

0.004

0.168

0.262

0.162

0.160

LogLR F2/F2-F1

جدول  .5مقایسه دو تخمینگر پیوسته  F2و  F2-F1در تعیین مشخصههای دامنه و تاخیر دو زیرسازند  N1aو
N1b

در مدل صوتشناختی تخمینگر  F1با متغیرهای دامنه و تاخیر در زیرسازند متاخر
 N1و متغیر تاخیر زیرسازند متقدم  N1رابطهای نشان نمیدهد اما همبستگی بین
افزایش  F1و افزایش دامنه در  N1aمعنیدار است (.)r = 0.174, p = 0.049, N = 90
واکههایی که  F1باالتری دارند (به طور مشخص  æو  )aنسبت به واکههایی که F1
پایینی دارند (مشخصا  uو  )iدارای  N1aقویتری هستند .تخمینگرهای  F2و F2-F1
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با هر چهار متغیر مورد مطالعه همبستگی نشان میدهد ،همانطور که در جدول  5قابل
مشاهده است ،افزایش  F2/F2-F1موجب تعجیل در ظهور  ERPو افزایش دامنه آن
میشود .مقایسه دو مدل در متغیرهایی که رابطه حداقل یکی از تخمینگرهای هر یک
از دو مدل صوتشناختی و واجی با یکی از متغیرهای عصبشناختی مورد مطالعه به
لحاظ آماری معنیدار است نشان میدهد که مدل صوتشناختی برای توصیف N1a
توان باالتری دارد ( .)LogLR=2.604در مقابل مشخصات دامنه ( )LogLR = 0.783و
تاخیر  )LogLR = 0.704( N1bرا مدل واجی با دقت باالتری توصیف میکند .از بین
دو تخمینگر صوتشناختی  F2و  F2-F1نیز در تمام موارد  F2با اختالف اندکی
تخمینگر بهتری برای توصیف مشخصات هر دو زیرسازند متقدم و متاخر  N1است
(میانگین .)LogLR = 0.188
 .4بحث و نتیجه
نتایج این آزمایش نشان میدهد که بین مشخصه محل تولید واکه و مشخصات
عصبتنکردشناختی  ERPمتناظر با آن ،رابطه آماری برقرار است؛ چه در  N1aو چه در
 N1bکاهش فاصله  F2و ( F1مشخصه صوتشناختی واکههای پسین) باعث افزایش
تاخیر در ظهور قله موج و کاهش شدت آن میشود .نتایج اولیه آزمایش همچنین نشان
میدهد که رابطه متغیر ارتفاع زبان با دامنه امواج  N1بر خالف یافتههای مطالعات انجام
شده با ( MEGاز جمله آبلسر و دیگران  2003الف و ب ،شارینگر و دیگران ،2011
شستاکوواو دیگران  )2004معکوس است؛ اما شواهد آماری برای اعتنا به این نتایج کافی
نیست ،و نتایج این پژوهش نمیتواند مستمسک رد یافتههای آنان شود .این نتایج دقیقا
مطابق با پیشفرض مطرح در اصل زمان نواختی است که پیشتر به آن اشاره شد .به طور
خاص نتایج حاصل از این آزمایش را میتوان برای ترسیم نقشه زماننواختی ادراک
واکههای زبان فارسی در قشر شنوایی مغز بهکار برد .در شکل  3نمونهای از این نقشه
قابل مشاهده است که در آن هر یک از نقاط رنگی میانگین مختصات قرارگیری قله
 ERPمتناظر با هر واکه در میان آزمودنیها در دو محور افقی زمان و عمودی پتانسیل
است .دایرههای بزرگ روی تصویر بازنمایی هندسی «حوزه ادراک »1دو ارزش مشخصه
] [backدر واکههای زبان فارسی است .هرچه محل وقوع قله موج دو زیرسازند  N1aو
 N1bحاصل از یک محرک فرضی به مرکز یکی از این دوایر نزدیکتر باشد احتمال
ادراک آن با مشخصه متناظر (پیشین یا پسین) افزایش مییابد.
1. perceptual field
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شکل  .3نقشه زماننواختی واکههای زبان فارسی به همراه بیضی بازه اطمینان ( 1انحراف معیار) برای تشخیص
مشخصه ]( [±Backراست) و حوزه ادراکی هر واکه (چپ) .میانگین بینافردی  ERPهر واکه با نقاط رنگی
مشخص شده :قرمز  ،æآبی  ،eسبز  ،iآبی روشن  ،oبنفش  ،aسیاه u

دیگر یافته مهم این آزمایش این است که در تمام موارد مدل مبتنی بر مشخصههای
واجی در توصیف مختصات  N1bبر مدل مبتنی بر برجستگیهای صوتشناختی برتری
دارد و در مقابل مدل صوتشناختی مختصات  N1aرا بهتر توصـیف میکند .این امر
میتواند شاهدی بر این مـدعا باشد که مولـفه متـقدم  N1aهمبسـته (یا تظـاهر)
عصبشناختی پردازش مشخصات صوتشناختی محرکهای دریافتی و مولفه متاخر آن
( )N1bهمبسته (یا تظاهر) عصبشناختی پردازش مشخصههای واجی باشد .مشاهده
ترکیبی مهمی که در نتایج این آزمایش به چشم میآید این است که یکسویگی نسبی
در دامنه مولفه متاخر  N1نه در بین انواع محرکها تفاوت معناداری دارد ( = )F(5,84
 )1.429, p = 0.222و نه در بین نمونههای محرکها رابطهای با متغیرهایی چون دامنه،
تاخیر و اختالف زمانی دو زیرسازند  N1aو  N1bدارد (در همه موارد  |r|<0.041و
 .)p>0.700هنگامی که این نکته در کنار همبستگی باال بین یکسویگی مطلق و هر چهار
متغیر مرتبط با دامنه  N1قرارگیرد (در همه موارد  r>0.719و  ،)p<10-25نشان میدهد
که میزان نسبی یکسویگی فارغ از نوع محرک یا مشخصات نمونه محرک ،بخشی از
مشخصات ماهوی  N1bاست .به عبارت دیگر ،به نظر میرسد مستقل از اینکه قشر
شنیداری مغز مشغول پردازش چه واکهای است ،میزان سوگیری آن در استفاده از
نیمکره چپ (با میانگین نسبت  )1.53تقریبا ثابت است .از سوی دیگر علیرغم این که
همزمان با افزایش دامنه پتانسیلهای وابسته به رخداد ،فاصله زمانی بین قله دو
زیرسازند افزایش پیدا میکند ( )r = 0.209, p = 0.048اما این رابطه متاثر از ماهیت
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مقولهای واکه (اینکه واکه مثال  /a/یا  /i/باشد) نیست ( )F(5,84) = 0.424, p=0.831و
بین نمونههای محرکهای مختلف به طرز تقریبا یکنواختی پراکنده است .اگر این فرض
تقریبا بدیهی را بپذیریم که افزایش دامنه  ERPحاصل افزایـش تـعداد نـورونهای
فعالشده و شدت فعالیت آنهاست و افزایش تعداد نورونهای مورد نیاز یا میزان
فـعالیت آن ها برای انجام هر وظیفه پردازشی به معنی افزایش بار پردازشی آن وظیفه
است ،به نظر میرسد اختالف زمانی بین قلههای دو زیرسازند  N1aو  N1bتابعی از
میزان صعوبتی است که قشر شنوایی مغز در اولین مرحله پردازش با آن روبرو میشود.
در مجموع نتایج این پژوهش شواهدی اولیه ارائه میدهد که فرآیند تفکیک ادراکی
واکهها از سیگنال صوتی تا پیام عصبتنکردشناختی ،حاصل رونـدی تـدریجی از
نشانگذاری و پردازش بر اساس مشخصات صوتشناختی تا مقولهبندی بر اساس
مشخصات واجی است که در مرحله اول در دو نیمکره چپ و راست به صورت تقریبا
متقارن انجام میشود اما در نهایت بار اصلی پردازش به نیمکره چپ منتقل میگردد.
همچنین به نظر میرسد که همبستههای عصبشناختی فرآیند پردازش واکهها در قشر
شنوایی مغز دارای سه دسته ویژگی متمایز باشند :گروهی از این ویژگیها (برای مثال
دامنه زیرسازندهای  )ERPتابع مشخصههای مقولهای محرک (اعم از صوتشناختی یا
واجی) هستند ،گروهی دیگر (اختالف زمانی بین دو زیرسازند) متاثر از ویژگیهای
منحصر به فرد نمونههای محرک دریافتی اند و دستهای نیز (مثل میزان یکسویگی در
 N1bو عدم یکسویگی در  )N1aبه نظر میرسد بخشی از مشخصات ذاتی و مستقل از
درونداد این زیرسیستم از دستگاه عصبی باشند .بدیهی است که اظهار نظر قطعی در
این زمینه و تفکیک این سه دسته از ویژگیهای پاسخ عصبی به شواهد تجربی بیشتری
نیاز دارد.
پینوشتها
 .1کمیته اخالق در پژوهشهای زیستپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران تطابق روال اجرایی پیشنهادی این
آزمایش با اعالمیه هلسینکی را در مصوبه شماره  IR.IUMS.REC.1398.468تایید کرده است
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Clausal dependents of noun in Persian are divided into two groups: relative
clauses (restrictive relative clause /RRC and non-restrictive relative clause
/NRRC), and clausal complements of noun (CCN). By mentioning the
semantic and syntactic differences between these two groups, Iranian
researchers often consider them as independent and distinct clauses. In this
study, we show that the so-called CCN is a kind of RC and for some reason
they cannot be complements. First, like RCs, these clauses are optional and
adjunctive. Second, those few nouns that can accept a clausal dependent,
unlike their corresponding verbs, do not semantically indicate an event or
process or action. Third, the behavior of these clauses happens to be
remarkably similar to that of NRRCs, mainly because the head nominal in
both clauses are definite. The necessity of definiteness arises from the
information structure of the clause and its being discourse-bound. On the
other hand, contrary to what has been described in the literature, the head N
of the clauses is not necessarily a predicative noun; however, semantically it
necessarily does contain an event descriptor. That is why not every noun can
be the head N of these clauses. The seeming CCNs are in fact RCs that are
the product of relativization of an event argument. Since this element is
hidden and located in one of the functional projections, CCNs seem to have
no gap/resumptive pronoun. Thus, it is better to use the term “event-relative
clauses” to refer to these clauses. The syntactic analysis of these clauses –in
a manner similar to the syntactic analysis of RCs– will justify the
impossibility of extraction, because according to Phase Theory, CP and DP
are the phases that the extracted item must first move to their edges;
However, the specifier of these two phrases is filled in by the relative
operator and the DP, and no element can be extracted from it.
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Abstract
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1.Introduction
Relative clauses (RCs) may be restrictive (RRC) or non-restrictive (NRRC).
Head N in a RRC is indefinite and is accompanied by the relative marker “-i”. In
a NRRC, the head N is definite. In CCN, the noun is definite, too. All of these
clauses begin with the complementizer “ke”. The presence or absence of a
gap/resumptive pronoun, different characteristics of the head N and other
differences between RC and CCN have caused these two clauses to be
considered as two separate and independent phenomena. In the present study
and through examining the CCNs and reviewing their most important
differences with RCs, we will show how valid these differences are in Persian
and how they can be explained.
2.Literature Review
Most Iranian researchers (Gholamalizadeh, 2003; Tabibzadeh, 2015; and
Taghvaiepour, 2005) consider CCN as an independent type of noun dependents.
Karimi (2001) is the only one who considers these clauses as a kind of RC, but
does not explain the differences between the two.
Scholars such as Stowell (1981), Grimshaw (1990), Nichols (2003), and Kayne
(2010) have argued that nouns cannot take a clausal complement. Thus, it was
claimed that CCN is a kind of RC (Nichols, 2003; Arsenijevic, 2009;
Haegeman, 2012, 2014).
3.Methodology
This is a descriptive-analytical research and it is mainly based on Chomsky
(2000, 2001), Karimi (2001), Nichols (2003) and Haegeman (2012).
4.Results
To show that CCNs are a type of RC, we examined the differences that
apparently exist between the two. Contrary to some scholars’ claims, CCNs do
not behave like arguments and cannot be theta-marked by nouns. Since nouns do
take prepositional arguments, they are defective argument-takers, which require
a preposition to transmit theta-marking from them to their complements. CPs
cannot occur with prepositions. So this means of transmitting a theta role is not
available and the theta criterion is violated (Grimshaw, 1990). In addition, CCN
is always optional and so, as an adjunct clause, behaves like an island (because
of CED/ condition on extraction domains) (Nichols, 2003; Kayne, 2010). The
noun that takes a clausal complement is not necessarily a predicative noun, and
these nouns, unlike their corresponding verbs, do not refer to a process. The
characteristic of these nouns is that they have a semantic property called event
descriptor. There is also an element called event argument in the clause, which
is being relativized. The necessity of definiteness for the head N of these clauses
is due to the information structure of the clause. CCNs are discourse-bound
clauses and contain old information (Hegarty, 1992). These differences are valid
when comparing the behavior of the RRC and CCN; however, the behavior of
NRRC is, in some respects, just like the behavior of CCN. It seems that some of
these similarities arise from the definiteness of the head N in both clauses.
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5.Discussion
Since the relativized element in CCN is the event argument, We suggest the
term event-relative clause to be used to refer to these clauses. Due to the fact
that RCs in Persian are not derived by movement and the relative operator is in
the specifier of CP from the beginning and the so-called head N is in the
specifier of DP, in the CCN the operator is in the specifier of CP from the
beginning and is coindexed with event argument (in the specifier of ForceP) and
also with N.
6.Conclusion
The syntactic analysis of these clauses – in a manner similar to the syntactic
analysis of RCs – will justify the impossibility of extraction, because according
to phase theory, CP and DP are the phases that the extracted item must first
move to their edges; However, the specifier of these two phrases is filled in by
the relative operator and the DP, and no element can be extracted from it.
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بند متممی اسم در زبان فارسی
مونا ولیپور

1

استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

علی درزی
استاد زبانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله99/3/22 :؛ تاریخ پذیرش مقاله99/9/28 :
علمی  -پژوهشی

چکیده
بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی به دو دستۀ بندهای موصولی (تحدیدی و غیرتحدیدی) و بندهای
متممی اسم تقسیم میشوند .پژوهشگران ایرانی اکثراً ضمن برشمردن تفاوتهای معنایی و نحوی
بندهای متممی اسم و بندهای موصولی ،این دو را بندهایی مستقل و متمایز دانستهاند .در پژوهش
حاضر نشان میدهیم که بندهای اصطالحاً متممی اسم ،نوعی بند موصولیاند و بنا به دالیلی اساساً
نمی توانند متمم واقع شوند .اول اینکه این بندها همچون بندهای موصولی ،اختیاری و افزودهاند .دوم
اینکه معدود اسمهایی که میتوانند بند متممی بپذیرند ،برخالف افعال متناظرشان از نظر معنایی بر یک
رویداد یا فرایند یا عمل داللت نمیکنند .سوم اینکه رفتار این بندها اتفاقاً شباهت چشمگیری به
بندهای موصولی غیرتحدیدی دارد .این شباهت به دلیل معرفه بودن هستۀ اسمی (موصوف) در این هر
دو بند است .لزوم معرفگی موصوف برخاسته از وضعیت اطالعی بند و گفتمانمقید بودن آن است .از
طرف دیگر ،برخالف آنچه در پیشینۀ پژوهشهای فارسی آمده ،موصوف این بندها لزوماً یک اسم
گزاره ای نیست؛ اما لزوماً از نظر معنایی دربردارندۀ یک توصیفگر رویدادی است .به همین دلیل است
که هر اسمی نمیتواند موصوف این بندها قرار گیرد .در واقع ،بندهای متممی اسم ،نوعی بند موصولی
غیرتحدیدی هستند که محصول موصولیشدن یک موضوع رویدادیاند .از آنجایی که این عنصر ،پنهان
است و در یکی از فرافکن های نقشی قرار دارد ،بندهای متممی ظاهراً فاقد شکاف/ضمیر سایهاند .بدین
ترتیب ،بهتر است برای اشاره به این بندها از اصطالح «بندهای موصولی رویدادی» استفاده شود .تحلیل
نحوی این بندها به صورتی مشابه با بندهای موصولی ،عدم امکان خروج سازهها و جزیرهای عمل کردن
این بندها را نیز تبیین خواهد کرد؛ چراکه بر اساس نظریۀ فاز ،گروه متممساز و گروه حرفتعریف
فازهایی هستند که سازه های داوطلب خروج ابتدا باید به حاشیۀ آنها حرکت کنند؛ اما شاخص این دو
گروه به ترتیب بهوسیلۀ عملگر موصولی و گروه حرفتعریف پر شده است و هیچ عنصری نمیتواند از آن
خارج شود.
واژههای کلیدی :گروه اسمی مرکب ،بند موصولی ،بند متممی اسم ،شکاف ،ضمیر سایه ،خروج.

 .1مقدمه
بندهای وابستۀ اسم بندهایی هستند که در پی یک هستۀ اسمی میآیند و اصطالحاً
یک گروه اسمی مرکب 2را تشکیل میدهند )۱(.سنتاً بندهای وابستۀ اسم به دو دستۀ
بندهای موصولی و بندهای متممی اسم تقسیم میشوند .بندهای موصولی ممکن است
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تحدیدی یا غیرتحدیدی باشند .هستۀ اسمی یا موصوف در بندهای تحدیدی با نشانۀ
موصول «-ی»( )2همراه است .موصوف ،اسمی نکره است که دامنۀ مصادیق آن با گرفتن
بند موصولی محدود میشود (مثال ۱الف)؛ اما موصوف بندهای موصولی غیرتحدیدی
پیشاپیش معرفه است و بند بعد از آن به منزلۀ بدل است برای آن (مثال ۱ب) .موصوف
در بندهای متممی اسم هم معرفه است (مثال ۱ج) .تمامی این بندها با متممساز «که»
آغاز میشوند که حضور آن اجباری است.
 .۱الف .مردی [که عاشق لیلی بود] ،سر به بیابان گذاشت.
ب .مجنون [که عاشق لیلی بود] ،سر به بیابان گذاشت.
ج .این داستان [که مجنون عاشق لیلی بود] ،واقعی است.

بود و نبود شکاف / ۱ضمیر سایه 2و ویژگیهای متفاوت موصوف و سایر تفاوتهای
میان بندهای موصولی و متممی اسم باعث شده که این دو بند ،دو پدیدۀ مجزا و
مستقل در نظرگرفته شوند؛ اما از زمانی که استوول ( )۱98۱در متممیبودن این بندها
تشکیک کرد ،کم وبیش این ادعا قوت گرفته است که بندهای متممی اسم ،اساساً نوعی
مستقل و جدا از بندهای موصولی نیستند .در پژوهش حاضر ،ضمن بررسی بندهای
متممی اسم و مرور مهمترین تفاوتهای آنها با بندهای موصولی ،نشان میدهیم که این
تفاوتها در زبان فارسی تا چه اندازه معتبرند و چگونه میتوان آنها را تبیین کرد.
بعد از این مقدمه ،بخش دوم مقاله آغاز میشود که به مرور پیشینۀ پژوهشهای
زبانشناسان ایرانی و سپس به مرور مهمترین دستاوردهای زبانشناسان غیرایرانی
اختصاص دارد .در بخش سوم ،ابتدا به بررسی مهمترین تفاوتهای بندهای متممی اسم
و بندهای موصولی میپردازیم و ضمن اشاره به خاستگاههای آنها ،اعتبار و روایی آنها را
بهعنوان مالکهای تمایزبخش بندهای متممی و موصولی میسنجیم .در بخش چهارم،
با لحاظ دستاوردهای بخش سوم به تحلیل نحوی بندهای متممی اسم ،خواهیم پرداخت
و بر این اساس ،ناممکن بودن خروج از این بندها را تبیین خواهیم کرد .بخش آخر به
نتیجهگیری مباحث اختصاص دارد.

 .2پیشینۀ پژوهش
پژوهشگران معدودی (غالمعلیزاده۱382 ،؛ طبیبزاده۱393 ،؛ کریمی 2۰۰۱ ،و
تقواییپور )2۰۰۵ ،به بررسی بندهای متممی اسم در زبان فارسی پرداختهاند .بهجز
کریمی ( ،) 2۰۰۱بقیۀ این پژوهشگران رویکرد مشابهی به بندهای متممی اسم دارند و
1. gap
2. resumptive pronoun
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آن را نوع مستقلی از وابستههای اسم میدانند .در این بخش ،بعد از مروری بر این
پژوهشها ،بهاختصار به مطالعاتی اشاره خواهیم کرد که ویژگیهای بندهای متممی اسم
را در قیاس با بندهای موصولی و عمدتاً با تمرکز بر مثالهای انگلیسی بررسی کردهاند.
 .1 .2پژوهشگران ایرانی

غالمعلیزاده ( )۱۶2-۱۶۰ :۱382جملهوارههای متممی را جملهوارههایی میداند که
پس از برخی اسامی معنا ظاهر میشوند و برخالف بندهای موصولی ،برای هستۀ اسمی
به منزلۀ متمماند .برخی از این اسامی معنا عبارتاند از داستان ،واقعیت ،حقیقت ،نظر،
نظریه ،فرض ،فرضیه ،اندیشه ،فکر ،پیشنهاد ،شایعه ،بیان ،گفته ،پیام ،اعالمیه ،اخطاریه،
خبر ،سیاست و . ...او جملهوارههای متممی را به دو دسته تقسیم میکند .دستۀ اول
جملهوارههایی هستند که موصوف آنها با یک صفت اشاره همراه است (مثال 2الف).
دستۀ دوم جملهوارههایی هستند که موصوف آنها یک ضمیر اشاره («این» ( )3و ندرتاً
«آن») است (مثال 2ب) .به گفتۀ غالمعلیزاده هستۀ جملهوارههای متممی هیچ ردی
در درون جملهواره ندارد؛ اما هستۀ جملهوارههای موصولی لزوماً دارای رد یا نقشی
نحوی درون جملهوارۀ موصولی است.
 .2الف .این داستان که داوود ورشکست شده است ،ساختگی است( .غالمعلیزاده،
۶( ۱۶۰ :۱382الف))
ب .این که او نمیتواند نزد ما بیاید مرا ناراحت کرد( .غالمعلیزاده۱۶۱ :۱382 ،
(8الف))
طبیبزاده ( )۱393به پیروی از دستورهای وابستگی بندهای متممی اسم را مستقل و
متفاوت از بندهای موصولی در نظر میگیرد .در این چارچوب ،در ظرفیت بعضی از
اسمها (اسمهای گزارهای) ،یک بند متممی وجود دارد .طبیبزاده تالش کرده
تفاوت های بندهای موصولی و متممی را برشمرد .در این میان ،از آنجایی که بعضاً
بندهای موصولی تحدیدی و غیرتحدیدی تفاوتهای آشکاری باهم دارند ،ناگزیر شده
است که به تفاوتهای این دو دسته نیز اشاره کند .معیارهایی که طبیبزاده بر اساس
آنها وضعیت بندهای موصولی تحدیدی و غیرتحدیدی و بندهای متممی اسم را مقایسه
کرده عبارتاند از  .۱وضعیت موصوف؛  .2جانشینپذیری بند وابسته با یک عنصر دیگر؛
 .3متممساز؛  .۴نقشهای موصوف در جمله؛  .۵شکاف/ضمیر سایه؛ -« .۶ی» موصولی؛
 .۷امکان پسگذاری۱؛  .8امکان درونهگیری؛  .9امکان انباشتگی2؛  .۱۰ترتیب بندها؛ .۱۱
اسنادی شدن (محمول واقع شدن) بند؛  .۱2وجه فعل .عمدۀ این معیارها برگرفته از

1. extraposition
2. stacking
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چینکوئه و کراپووا ( )2۰۱2است .گفتنی است در همۀ این موارد ،لزوماً این بندها رفتار
متفاوتی را از خود بروز نمیدهند.
کریمی ( )2۰۰۱ابتدا به بررسی نحوی بندهای موصولی میپردازد و سپس تالش
میکند که همین تحلیل را به بندهای متممی اسم نیز تعمیم دهد؛ به عبارت دیگر،
کریمی بندهای متممی اسم را نوعی بند موصولی در نظر میگیرد اما به تبیین
تفاوتهای بند موصولی با بند متممی نمیپردازد.
تقواییپور ( )۷۰-۶۶ :2۰۰۵بندهای متممی اسم را به سه دسته تقسیم کرده است.
به گفتۀ او دستۀ اول بسیار مشابه بندهای موصولی است .موصوف در این دسته مانند
بندهای موصولی با نشانۀ «-ی» همراه است (مثال  .)3این مثال به شم نگارندگان
بدساخت است .ساخت چنین جملهای از نظر نحوی نیز ممکن نیست چراکه موصوف
بندهای متممی اسم به دالیلی که خواهیم گفت ،لزوماً معرفه و فاقد نشانۀ «-ی» است.
دستۀ دوم و سوم همان دو دستهای هستند که غالمعلیزاده به آنها اشاره کرده بود.
تقواییپور نیز مهم ترین تفاوت بندهای موصولی و بندهای متممی اسم را در بود و نبود
شکاف/ضمیر سایه دانسته است.
 .3داستانی [که داوود ورشکست شده است] ساختگی است( .تقواییپور۶۶ :2۰۰۵ ،
()۴
())۴3.3
 .2 .2پژوهشگران غیرایرانی

به گفتۀ هگمن ( )2۷2 :2۰۱2استوول ( )۱98۱نخستین کسی بود که متممی بودن این
بندها را با اشاره به ناتوانی اسمها در دادن نقشهای معنایی زیر سؤال برد .گریمشاو
( )۱99۰این بحث را پی گرفت و نشان داد که اسمها اعطاکنندۀ ناقص نقشهای
معنایی ۱هستند و نمیتوانند یک بند را بهعنوان متمم خود برگزینند .چا ( )۱998با
طبقه بندی اقسام مختلف بندهای موصولی و متممی اسم در زبان کرهای ،بیان میکند
که یک قسم از بندهای موصولی فاقد شکاف/ضمیر سایهاند و بدین ترتیب این معیار
بهعنوان اصلیترین معیار تفارق بندهای موصولی و متممی متزلزل میشود .نیکولز
( )2۰۰3با استداللهایی نشان میدهد بندهای اصطالحاً متممی اساساً افزودهاند و
جزیرهای عمل کردنشان نتیجۀ طبیعی ماهیت آنهاست .به گفتۀ کین ( )2۰۱۰نیز
اسمها نمیتوانند فرافکن باشند و بالطبع نمیتوانند متمم بگیرند .در نتیجه ،بندهای
اصطالحاً متممی اسم ،فیالواقع موصولیاند .به اعتقاد آرسنجویک ( )2۰۰9بندهای
متممی نوع خاصی از بندهای موصولیاند و ویژگیهای خاص آنها به جایگاه
1. defective theta marker
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موصولیسازی و نوع هستۀ اسمی برمیگردد .به عقیدۀ هگمن (2۰۱2؛  )2۰۱۴بندهای
متممی اسم دقیقاً مشابه بندهای موصولی (از رهگذر حرکت یک عملگر تهی در زبان
انگلیسی) اشتقاق مییابند .چینکوئه و کراپووا ( )2۰۱2نیز ضمن برشمردن تفاوتهای
این بندها با بندهای موصولی تحدیدی و شباهتهایشان با بندهای موصولی
غیرتحدیدی ،آنها را نوع تقلیلیافتهای از بندهای موصولی غیرتحدیدی دانستهاند .در
بخش بعدی مقاله ،به آرای بعضی از این پژوهشگران با تفصیل بیشتری اشاره خواهد
شد.

 .3تفاوتهای بندهای موصولی و بندهای متممی اسم
وجود بندهای متممی اسم به عنوان قسمی مستقل توسط بعضی پژوهشگران مورد
تردید و رد و انکار قرار گرفته است .به گمان برخی ،این اصطالح اساساً بیمسما و
ناموجه است و نیازی به آن نیست؛ چراکه این بندها گونهای از بندهای موصولیاند
(هگمن .)2۷2 :2۰۱2 ،ذیالً به طرح و بررسی استداللهایی خواهیم پرداخت که در
حمایت از ادعای مذکور مطرح شدهاند .این استداللها ناظر بر تبیین تفاوتهایی است
که ظاهراً بین بندهای متممی اسم و بندهای موصولی وجود دارد.
 .1 .3متمم یا افزوده؟

یکی از تفاوت های بندهای متممی اسم و بندهای موصولی این است که بندهای
موصولی برخالف بندهای متممی ،توصیفگر موصوف و به منزلۀ افزودهاند .از طرف
دیگر ،اعتقاد بر این بوده است که ظاهراً بندهای متممی از اسم نقش معنایی میگیرند؛
دقیقاً همانطور که بعضی از بندها نقش معنایی خود را از فعل میپذیرند .در مثالهای
۴الف و ب ،گروههای اسمی «این ادعا» و «ادعای مونا» یک بند متممی پذیرفتهاند؛
همانطور که در مثال ۴ج فعل «ادعا کردن» یک بند متممی دارد.
 .۴الف .مونا این ادعا را مطرح کرد [که با خدا صحبت کرده است].
ب .هانیه ادعای مونا را [که با خدا صحبت کرده است] باور کرد.
ج .مونا ادعا کرد([)۵که با خدا صحبت کرده است].
اما اینکه این بندها بتوانند از اسم نقش معنایی بپذیرند ،محل شک است .به گفتۀ
اِستووِل ( ) ۱98۱بندهای متممی اسم برخالف بندهای متممی فعل نمیتوانند از اسمی
که به آن وابسته می شوند ،نقش معنایی بگیرند .به زعم وی ،این بندها نوعی بدل و در
واقع افزوده هستند (به نقل از هگمن.)2۷2 :2۰۱2 ،
گریمشاو ( )8۰-۷3 :۱99۰تصریح میکند که بندهای متممی اسم رفتاری شبیه به
رفتار موضوعها ندارند .به گفتۀ او متممپذیری اسمها تنها از رهگذر حرفاضافه ممکن
است .در واقع ،حرفاضافهها کمک می کنند که نقش معنایی از اسم به متمم منتقل
شود؛ اما از آنجایی که آمدن بندها با حرفاضافه ممکن نیست ،نقش معنایی نمیتواند
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منتقل شود و معیار تتا نقض میشود؛ بنابراین اسمها اساساً نمیتوانند متممی از نوع بند
بپذیرند.
حتی با فرض متممپذیری هستههای اسمی ،باید توجه کرد که این بندها همیشه
اختیاریاند (مثال  ۵الف) حتی اگر فعل متناظر با موصوف ،اجباراً به بند متممی نیازمند
باشد (مثال  ۵ب) .همین ا ختیاری بودن ،ماهیت متمایز آنها را از سایر متممها نشان
میدهد.
 .۵الف .استنباط علی (که احکام فقهی قابل فسخ نیست) نادرست است.
ب* .علی استنباط میکند.
نیکولز ( )۱۵۶ :2۰۰3نیز متذکر میشود که ویژگی خاص اسمها و آنچه آنها را از
دیگر مقوالت دستوری جدا میکند ،این است که اسمها دریافتکنندۀ نقش معنایی
هستند و نه اعطاکنندۀ آن؛ بنابراین اساساً نمیتوان این بندها را بندهای متمم اسم
دانست و باید آنها را افزوده در نظر گرفت .بر اساس چامسکی ( )۱98۶خروج یک عنصر
استفهامی از درون بند متممی اسم ،به دلیل نقض مجاورت و در واقع عبور از بیش یک
گره مقیدکننده است (مثال  .)6aنیکولز ( )۱۵۶-۱۵۵ :2۰۰3با ارائۀ دالیلی برای رد این
توجیه ،نشان می دهد که دلیل این بدساختی به ماهیت این بندها یعنی افزوده بودن آنها
برمیگردد .در مثالهای  6bو  ،6cخروج یک گروه اسمی ارجاعی ( )which uncleاز
درون بند موصولی و بند قیدی که هر دو افزودهاند ،جمله را بدساخت کرده است (برای
تبیین دالیل این بدساختی با توجه به افزوده بودن این بندها نک ،ریتزی)۱99۰ ،؛ به
عبارت دیگر ،جزیرهای عمل کردن بندهای متممی اسم ،به دلیل  ۱CEDاست.
?6. a. *Which ticketi did Sonia deny the claim that she had misplaced ti
b. *Which unclei did John give away the lottery ticket that Sonia had
?bought for ti
?c. *Which unclei did John stay at home since he didn’t want to visit ti
))(Nichols, 2003: 156 (3b, 4a, 4b

کین ( )۱۷۶-۱۷۴ :2۰۱۰نیز معتقد است که اساساً اسمها نمیتوانند فرافکنی کنند و
بالطبع نه متمم میپذیرند و نه میتوانند شاخص داشته باشند .او نتیجه میگیرد که
موصولی دانستن بندهای مشهور به متممی اسم ،ناگزیر است .بدین ترتیب به دلیل
ناتوانی اسمها در فرافکنی و دادن نقش معنایی ،اختیاری بودن بندهای متممی و
جزیرهای عمل کردن آنها می توان گفت که این بندها نیز مانند بندهای موصولی،
افزودهاند .استداللهای آتی نیز مؤید این ادعا خواهند بود.

1. Condition on Extraction Domains
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 .2 .3ماهیت موصوف

طبیبزاده ( )۱98-۱9۷ :۱39۱اشاره کرده است که فقط تعداد کمی از اسمها که آنها
را اسمهای گزارهای مینامیم متمم میگیرند .به گفتۀ او ،اسمهای گزارهای شامل تمام
مواردی هستند که در دستورها تحت عنوان مصدرها ،اسم مصدرها و حاصل مصدرها از
آنها یاد میشده است؛ بنابراین عمدتاً اسمهای مشتق از فعلی که ساخت ظرفیتی فعل
پایۀ خود را به طریقی حفظ کردهاند و نیز اسمهایی که با پسوند «-ی» یا «-گری»
مصدری ساخته شدهاند ،متمم میگیرند.
یکی از دالیل قائل شدن به بندهای متممی اسم ،تناظری است که بین فعلهایی که
بند متممی میپذیرند و اسمهای مشتق از آنها ،وجود دارد .در واقع گفته میشود که
موصوف بندهای متممی اسم ،یک اسم گزارهای است و این اسم در ظرفیت خود مانند
فعلها احتیاج به متمم دارد .به گفتۀ طبیبزاده «در ساخت ظرفیتی اسمهایی چون
اصرار ،خواهش ،موافقت و قصد یک متمم بندی وجود دارد ،زیرا فعلهای پایۀ آنها،
یعنی اصرار کردن ،خواهش کردن ،موافقتکردن و قصد کردن ،هر کدام یک متمم بندی
میگیرند» ( .)2۱۰-2۰9 :۱39۱برای نمونه« ،استنباط» در مثال  ۷الف متناظر فعل
«استنباط کردن» (در مثال ۷ب) و بدین ترتیب یک اسم گزارهای است.
 .۷الف .استنباط علی [که احکام فقهی قابل فسخ نیست] ،نادرست است.
ب .علی استنباط میکند [که احکام فقهی قابل فسخ نیست].
اما اسمهایی که بند متممی میگیرند برخالف فعلهای متناظرشان به یک فرایند
اشاره ندارند؛ به عبارت دیگر ،این اسمها بیش از اینکه شبیه اسمهای فرایندی ۱یا
رویدادی 2باشند ،به اسمهای نتیجهای 3شباهت دارند (گریمشاو .)۷۴ :۱99۰ ،برای
نمونه ،مثال ۷الف به رویداد «استنباط کردن» اشاره ندارد بلکه بیانگر نتیجۀ این عمل و
استنباط حاصل از آن است؛ استنباطی که محتوای آن توسط بند مشخص شده است.
از طرف دیگر ،بسیاری از اسمهایی که ظاهراً بند متممی میپذیرند ،از فعل مشتق
نشدهاند و فاقد ظرفیتاند و نمیتوان آنها را اسم گزارهای دانست؛ برای نمونه میتوان به
اسمهای «قصه»« ،داستان»« ،حقیقت»« ،واقعیت»« ،مفهوم» و «پیام» اشاره کرد که
مشتق از فعل نیستند و ساخت ظرفیتی نیز ندارند (مثال 8الف) .نکتۀ دیگر آنکه محدود
دانستن بندهای متممی به اسمهای گزارهای و ساخت ظرفیتی آنها ،مسئلۀ دیگری را
نیز بیپاسخ میگذارد .در زبان فارسی موصوف بندهای متممی اسم میتواند ضمیر اشارۀ

1. process
2. event
3. result
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«این» باشد .این عنصر به مصداقی خارج از جمله اشاره ندارد بلکه دقیقاً به گزارهای
داللت میکند که متعاقب آن میآید (مثال  8ب).
 .8الف .این داستان [که مجنون عاشق لیلی بود] ،حقیقت دارد.
ب .این [که مجنون عاشق لیلی بود] ،حقیقت دارد.
پرواضح است که «این» را نمیتوان یک اسم معنی یا اسم گزارهای دانست و از طرف
دیگر مرجع آن نیز خارج از جمله نیست که آن را با مسائل مربوط به بافت گره بزنیم.
این ساخت در زبان فارسی تا حدودی شبیه بندهای فاعلی دارای  thatدر زبان انگلیسی
است .چنانکه به اختصار اشاره خواهیم کرد بعضی پژوهشگران رفتار بندهای متممی اسم
را مشابه بندهای فاعلی و بندهای متممی فعلهای واقعنگر ۱دانستهاند و این هر سه بند
را به صورتی یکپارچه و یکسان تحلیل کردهاند (بهویژه نک .هگمن 2۷9-2۵۷ :2۰۱2 ،و
منابع او) .وجود چنین ساختی در زبان فارسی شاهدی است که مهر تأییدی بر چنین
تحلیلهایی میزند.
اما این نکته انکارناپذیر است که تقریباً هر اسمی میتواند موصوف بندهای موصولی
قرار گیرد در صورتی که صرفاً بعضی از اسمها ،بند متممی میگیرند .برای مثال
نمیتوان برای اسمهایی مثل «دختر»« ،خانه»« ،وفاداری»« ،عشق»« ،سالمتی»،
«زیبایی»« ،تعلق»« ،پرنده» و بسیاری دیگر ،بند متممی آورد .در مثال 9الف« ،عشق»
موصوف بند موصولی است اما همین کلمه نمیتواند موصوف یک بند متممی باشد
(مثال 9ب).
 .9الف .عشقی [که مجنون به لیلی داشت] ،زبانزد خاص و عام است.
ب* .این عشق [که مجنون شیفتۀ لیلی بود] ،زبانزد خاص و عام است.
همان طور که گفتیم ،دلیل این امر برخورداری موصوف از ساخت موضوعی نیست .در
واقع ،اسمهایی که بندهای متممی میپذیرند ،مشخصهای معنایی دارند که به آن
توصیفگر رویدادی 2میگویند .این اسمها اسمهایی هستند که ذاتاً میتوانند بیانگر یک
رویداد باشند؛ اما مشکل دیگر اینجاست که ضمیر اشارهای که در مثال 8ب موصوف
واقع شده است ،چنین مشخصۀ معناییای ندارد .در پاسخ باید گفت از آنجایی که
مشخصۀ موضوع رویداد در بند متممی حاضر است و ضمیر اشارۀ «این» ماهیت خود را
از این بند و ارجاع بدان کسب میکند ،این مشخصه از درون بند به آن منعکس میشود.
در بخش بعدی به این مسئله بازخواهیم گشت.
1. factive predicates
2. event descriptor
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 .3 .3شکاف/ضمیر سایه

مهم ترین تفاوت بندهای موصولی و بندهای متممی اسم در بود و نبود شکاف یا ضمیر
سایه است .در بندهای موصولی (تحدیدی و غیرتحدیدی) عنصری همنمایه با موصوف
درون بند موصولی وجود دارد .این عنصر همنمایه ،در زبان فارسی یا به صورت شکاف
ظاهر میشود (مثال ۱۰الف و ۱۰ب) و یا به صورت ضمیر سایه (مثال ۱۰ج و ۱۰د)؛ اما
ظاهراً چنین عنصری در بندهای متممی اسم وجود ندارد (مثال ۱۰هـ).
 .۱۰الف .مردی [که  eعاشق لیلی بود] ،سر به بیابان گذاشت.
ب .مجنون [که  eعاشق لیلی بود] ،سر به بیابان گذاشت.
ج .مردی [که لیلی به او دلبسته بود] ،سر به بیابان گذاشت.
د .مجنون [که لیلی به او دلبسته بود] ،سر به بیابان گذاشت.
هـ .این داستان [که مجنون سر به بیابان گذاشت] ،واقعی است.
در مثال ۱۰هـ ،برخالف مثالهای قبل هیچ عنصر همنمایه با موصوف در جایگاه
موضوع (مثل جایگاه فاعل در ۱۰الف و ۱۰ب یا جایگاه مفعول غیرمستقیم در ۱۰ج و
۱۰د) قرار ندارد؛ اما عنصر دیگری در بند پیرو مثال ۱۰هـ وجود دارد که آن عنصر
میتواند موصولی شود .این عنصر موضوع رویداد ۱است( .)۶در مثال  ۱۱نیز ،بند پیرو
همراه با  ،claimموضوع رویداد ( )eرا موصولی کرده است و بنابراین اساساً یک بند
موصولی است (نیکولز)۱۵۷ :2۰۰3 ،
]11. a. The claim [that Sonia had misplaced the lottery ticket
b. [DP The claimi [CP ϕi [that [IP Sonia [ei [had bought the lottery
))ticket]]]]]] (Nichols, 2003: 157 (5a, d

چنانکه گفتیم همۀ اسمها نمیتوانند موصوف چنین بندهایی قرار گیرند .در واقع،
موصوف در معنای واژگانیاش باید دارای ویژگی توصیفگر رویدادی باشد تا بتواند با
موضوع رویداد موجود در بند ،همنمایه گردد .در مثالهای  ۱2علیرغم حضور موضوع
رویداد در بندهای پیرو ،نمیتوان به موصولیسازی دست زد؛ به این دلیل که «عشق» و
«کتاب» توصیفگر یک رویداد نیستند.
 .۱2الف* .این عشق [که مجنون شیفتۀ لیلی بود] ،زبانزد خاص و عام است.
ب* .این کتاب [که مجنون شیفتۀ لیلی بود] ،پرفروش است.
بدین ترتیب ،در بندهای متممی نیز همانند بندهای موصولی عنصری همنمایه با
موصوف حضور دارد و از این نظر نیز تفاوتی بین بندهای موصولی و متممی اسم وجود
ندارد؛ به عبارت دیگر ،تفاوت این دو نوع بند در نوع عنصر موصولیشده و جایگاه آن
است.
1. event argument
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 .4 .3معرفگی

یکی دیگر از تفاوت هایی که ظاهراً بین بندهای موصولی و بندهای متممی اسم وجود
دارد ،وضعیت موصوف از نظر معرفگی/نکرگی است .موصوف بندهای موصولی تحدیدی
نکره است و با گرفتن بند موصولی مصادیق آن محدود و معین میشود؛ اما موصوف
بندهای موصولی غیرتحدیدی و بندهای متممی اسم ،معرفه است.
موصوف بندهای متممی اسم در زبان فارسی یا اسمی است همراه با صفت اشاره
(۱3الف) یا اسمی است همراه با یک مضافالیه معرفه (۱3ب) و یا اساساً یک ضمیر
اشاره (۱3ج) است.
 .۱3الف .این عقیده [که موالنا سرایندۀ مثنوی است] ،صحیح است.
ب .عقیدۀ او [که موالنا سرایندۀ مثنوی است] ،صحیح است.
ج .این [که موالنا سرایندۀ مثنوی است] ،صحیح است.
به نظر میرسد لزوم معرفگی برای موصوف برخاسته از وضعیت اطالعی بند است.
بندهای متممی اسم بندهایی گفتمانمقید ۱هستند؛ به عبارت دیگر ،این بندها
پیشاپیش به گفتمان معرفی شدهاند و به زبان دیگر حاوی اطالع کهنهاند (نک .هگارتی،
 .)۱992مقایسۀ مثالهای ۱۴الف و ب ،تقابل اطالع کهنه و نو را بهتر نشان میدهد .در
مثال ۱۴الف ،بند متممی اسم بیانگر اطالع کهنه است و با موصوف معرفۀ «این» همراه
شده است؛ اما بند متممی مذکور در مثال دوم میتواند حاوی اطالع نو یا کهنه باشد.
این ویژگی گفتمانی بندهای متممی اسم ،در نحو با لزوم معرفگی موصوف پیوند
میخورد.
 .۱۴الف .این [که االن احساس آرامش میکنم] ،جای شکر دارد.
ب .جای شکر دارد که [االن احساس آرامش میکنم].
هوپر و تامسون ( )۱9۷3بندهای متممی محمولهای واقعنگر ،بندهای فاعلی و بندهای
متممی اسم را غیراظهاری 2میدانند .مِلوُلد ( )۱99۱با بررسی وضعیت بندهای متممی
محمولهای واقع نگر و تشابه آنها با بندهای متممی اسم ،بر این عقیده است که این
بندها همگی دربردارندۀ یک موضوع رویداد هستند که دارای نقش ارجاعی 3است و
توسط یک عنصر معرفه مجوزدهی میشود .به سخن دیگر ،این بندها حاوی مشخصۀ
[+معرفه] هستند .به این ویژگی معرفگی ،در اثر هگارتی ( )۱992با اصطالح

1. discourse-bound
2. nonasserted
3. referential function
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آشنابودگی ۱اشاره شده است .غیراظهاری بودن یا معرفگی یا آشنابودگی با آنچه دربارۀ
وضعیت اطالعی این بندها گفتیم ،ارتباطی تنگاتنگ دارد (نک .کیپارسکی و کیپارسکی،
۱9۷۰؛ کمپسون۱3۵-۱3۴ :۱9۷۵ ،؛ کوستر۱9۷8 ،؛ میلر2۰۰۱ ،؛ هگمن:2۰۱2 ،
2۷9-2۵۷؛ )2۰۱۴
همانطور که گفتیم ،پژوهشهای پیشین به بعضی از تفاوتهای جزئی بندهای
موصولی و بندهای متممی اسم نیز اشاره کردهاند (چینکوئه و کراپووا2۰۱2 ،؛
طبیبزاده .)۱393 ،اتفاقاً عمدۀ این تفاوتها ،هنگام مقایسۀ رفتار بند موصولی تحدیدی
و بندهای متممی اسم معتبرند؛ اما رفتار بندهای موصولی غیرتحدیدی از نظر بعضی
معیارها (همچون بدساخت شدن یا حاشیهایشدن جمله هنگام پسگذاری ،ناممکن
بودن انباشتگی ،امکان محمولشدگی و نبود نشانۀ «-ی» موصولیسازی در فارسی)
دقیقاً مانند رفتار بندهای متممی اسم است .به نظر میرسد که پارهای از این شباهتها
مولود معرفه بودن موصوف در این هر دو بند است .به هر حال چینکوئه و کراپووا
( )2۰۱2به اعتبار همین شباهتها و استداللهای دیگر ،بندهای متممی اسم را
تقلیلیافتۀ بندهای موصولی غیرتحدیدی دانستهاند.
با توجه به مباحث مطرحشده در این بخش ،مشخص شد که بندهای متممی اسم،
در حقیقت متمم نیستند و در واقع نوعی از بندهای موصولیاند .اگر همچنان بندهای
موصولی را بر اساس تعاملشان با موصوف به دو دستۀ تحدیدی و غیرتحدیدی تقسیم
کنیم ،بندهای متممی اسم در واقع نوعی از بندهای موصولی غیرتحدیدیاند .از آنجایی
که در این بندها ،عنصر موصولیشده موضوع رویداد است ،پیشنهاد میگردد که برای
اشاره به این بندها از اصطالح «بندهای موصولی رویدادی» استفاده شود.

 .4تحلیل نحوی
در بخش قبل به تفاوتها و استداللهایی اشاره کردیم که معیار تمایزگذاری بین این دو
بند بودهاند و بی اعتباری آنها را برای قائل شدن به چنین تمایزی نشان دادیم .در این
بخش خواهیم دید که این بندها مشابه بندهای موصولی اشتقاق مییابند و تفاوتهای
پیش گفته خللی در چنین تحلیلی ایجاد نخواهد کرد .از رهگذر چنین تحلیلی ،میتوان
ناممکن بودن خروج سازهها از درون بندهای متممی اسم را نیز توجیه نمود.
 .1 .4تحلیل نحوی بندهای متممی اسم به مثابۀ بندهای موصولی

بندهای موصولی در زبان انگلیسی از رهگذر حرکت هستۀ اسمی (موصوف) از درون بند
موصولی به شاخص بند (شاخص گروه متممساز) شکل میگیرند و شکاف درون بند از
نوع رد 2است و امکان حضور ضمیر سایه نیز وجود ندارد .پژوهشها نشان میدهند که
1. familiarity
2. trace
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بندهای موصولی فارسی مانند بعضی دیگر از زبانها (مثل عبری ،عربی ،ایرلندی ،ولزی
و )...محصول حرکت نیستند .در این زبان ،عملگر موصولی در شاخص گروه متممساز و
هستۀ اسمی در شاخص گروه حرفتعریف به صورت درجا تولید میشود .این عملگر با
شکاف/ضمیر سایه و موصوف همنمایه است (کریمی2۰۰۱ ،؛ دمیردشه.)۱99۱ ،
بر اساس تحلیل کریمی ( )2۰۰۱نشانۀ موصول «-ی» هستۀ ساخت موصولی است.
جایگاه این عنصر ،هستۀ گروه حرفتعریف است که بنا بر پیشنهاد کین ( )۱99۴یک
گروه متممساز را بهعنوان متمم خود میپذیرد .بر این اساس ،ساخت بندهای موصولی
در زبان فارسی به صورت بازنمایی  ۱۵خواهد بود .مثال ۱۶الف و نمودار درختی آن
(۱۶ب) ،این تحلیل را روشنتر میسازد.

))15. [DP [DP (D) N]i [D' -i [CP OPi [C' ...proi…]]]] (Karimi, 2001: 72 (31

 .۱۶الف DP[ DP[ .اون کتاب]- D'[ iی [ C'[ iOP CPکه سپیده دیروز  iproمیخوند]]]]
رو میزه( .کریمی۴۱( ۷۶ :2۰۰۱ ،و))۴2
ب.
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در این جمله گروه حرفتعریف [اون کتاب] از ابتدا در شاخص باالترین گروه
حرفتعریف تولید شده است .این گروه با عملگر موجود در شاخص گروه متممساز درونه
و با ضمیر ناملفوظ ۱درون این گروه ،همنمایه است .نشانۀ موصولی «-ی» در هستۀ
حرفتعریف قرار گرفته و گروه متممساز موصولی (بند موصولی) متمم آن است.
کریمی ( )2۰۰۱بدون اشاره به تفاوتهای بند موصولی و بند متممی اسم ،تالش کرده
که برای بندهای متممی اسم نیز تحلیلی مشابه بندهای موصولی ارائه دهد .وی ابتدا به
شباهت ساختاری دو جملۀ  ۱۷و ۱8اشاره میکند .سپس ،تحلیلی مشابه مثال ( ۱۷نک.
نمودار ۱۶ب) را برای جملۀ  ۱8نیز ارائه میدهد؛ با این تفاوت که در مثال  ۱8به دلیل
نبود نشانۀ موصول «-ی» ،هستۀ گروه حرفتعریف یک عنصر تهی است
[ DP[ .۱۷اون کتابی] [ CPکه سپیده دیروز میخوند]] رو میزه( .کریمی۷8 :2۰۰۱ ،
())۵2

1. pro
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[DP

 .۱8الف.
))۵۱( ۷8
ب.

[این واقعیت] [ CPکه رامین بیگناهه]] برا همه روشنه( .کریمی:2۰۰۱ ،

چنانکه گفتیم در درون بندهای متممی برخالف بندهای موصولی ،خبری از شکاف
یا ضمیر سایه در جایگاه موضوع نیست؛ اما مشخص نیست که کریمی به چه دلیل قائل
به ضمیر ناملفوظ درون بند شده است.
به پیروی از نیکولز ( )2۰۰3اشاره کردیم که عنصر همنمایه با موصوف و عملگر
موصولی در بندهای متممی اسم ،یک موضوع رویدادی است .نیکولز دربارۀ جایگاه و
شکلگیری موضوع رویداد از نظر نحوی توضیحی نمیدهد .آرسنجویک ( )2۰۰9در
پژوهش دیگری ،جایگاه این عنصر را در فرافکن نیرو در نظر گرفته است و هگمن
( ) 2۷3 :2۰۱2نیز ،نحوۀ اشتقاق این بندها را مانند سایر بندهای موصولی در زبان
انگلیسی از رهگذر حرکت میداند .به زعم او ناممکن بودن پدیدههای بند اصلی ۱در
بندهای متممی اسم همانند بندهای موصولی به خاطر نحوۀ اشتقاق آنها از رهگذر
فرایند حرکت (در زبان انگلیسی) و محدودیتهای ناظر بر حرکت است.
با توجه به اینکه بندهای موصولی در فارسی با حرکت اشتقاق نمییابند و عملگر
موصولی از آغاز در شاخص گروه متممساز و موصوف در شاخص گروه حرفتعریف قرار
دارد ،به نظر می رسد که اشتقاق بندهای متممی اسم نیز به همین ترتیب صورت بگیرد.
بر اساس تحلیل آرسنجویک ( )2۰۰9عملگر موصولیسازی در زبانهایی که اشتقاق
بندهای موصولی شان از رهگذر حرکت و ارتقاست ،درون شاخص گروه نیرو تولید
میشود و سپس به شاخص گروه متممساز میرود و از خود ردی در شاخص گروه نیرو
باقی میگذارد()۷؛ اما در زبان فارسی این علمگر از ابتدا در شاخص گروه متممساز تولید
میشود و با عنصری تهی در شاخص نیرو که همان موضوع/متغیر رویدادی است و
)1. main clause phenomena (MCP
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همچنین با موصوف ،همنمایه میگردد .بازنمایی نحوی بندهای متممی در فارسی به
صورت نمودار ۱9ب برای مثال ۱9الف پیشنهاد میشود.
 .۱9الف .این عقیده [که موالنا سرایندۀ مثنوی است]...
ب.

 .2 .4خروج از درون بندهای متممی اسم

با توجه به تحلیل پیشگفته ،میتوان ناممکن بودن خروج از بندهای متممی اسم را با
استفاده از نظریۀ فاز ۱توضیح داد .چامسکی (2۰۰۰؛ 2۰۰۱؛  )2۰۰8در راستای
کمینهکردن محاسبات نحوی و پیچیدگی آنها ،نظریۀ فاز را مطرح میکند و مراحل
اشتقاق را به فازهای مشخصی محدود مینماید .بدین ترتیب ،اشتقاق مرحله به مرحله
(فاز به فاز) پیش میرود و همگرایی 2در هر یک از این فازها بررسی میگردد .به گفتۀ او
گروه فعلی کوچک ( )vPو گروه متممساز ( )CPفازهای نحوی هستند که وقتی ساخته
3
می شوند متمم آنها (به ترتیب گروه فعلی بزرگ و گروه زمان) وارد مرحلۀ بازنمون
میشود و برای خوانش آوایی و معنایی به سطوح رابط ۴منتقل میگردد .اگر ساختِ
حاصل همگرا باشد ،اشتقاق ادامه پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت ،در همین نقطه
متوقف میشود.

1. phase theory
2. convergence
3. spell-out
4. interfaces

ژپوهشاهیزبانی

 ،سال  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان265 /1399

چامسکی باز هم برای کاستن از پیچیدگیهای محاسباتی ،شرط نفوذناپذیری فاز ۱را
مطرح می کند .ورود متمم هستۀ فاز به سطوح رابط به منزلۀ انتقال آن به حوزههای
بیرون از نحو است و به همین دلیل در مراحل بعدی اشتقاق در دسترس نخواهد بود .به
سخن دیگر ،در فاز  αکه هستهاش  Hاست ،دامنۀ ( Hمتمم آن) برای سازوکارهای
نحوی خارج از  αدسترسپذیر نیست و تنها  Hو حاشیۀ 2آن برای چنین عملیاتی در
دسترساند (چامسکی۱۰8 :2۰۰۰ ،؛ ۱3 :2۰۰۱؛ هورنشتاین و همکاران3۴8 :2۰۰۵ ،
( .))۵3در واقع وقتی یک ساخت نحوی همگرا تلقی میگردد ،تمامی عناصر آن برای
شرکت در محاسبات بعدی غیرفعال میشوند .نظریۀ فاز حرکت چرخهای بالفصل( 3برای
مثال حرکت پرسشواژه در مثال  )2۰را نیز توضیح میدهد؛ چراکه بر اساس این نظریه
عناصر نحوی داوطلب شرکت در مراحل بعدی اشتقاق ،باید به حاشیۀ فاز حرکت کنند
تا دسترسی به آنها امکانپذیر باشد؛ در غیر این صورت ،دامنۀ فاز به منزلۀ زندان یا
جزیرهای گریزناپذیر خواهد شد .در مثال  2۰اگر  whatدرون پایینترین  VPباقی بماند
و این گروه وارد بازنمون شود ،مطابق با شرط نفوذناپذیری فاز برای اشتقاقهای بعدی
در دسترس نخواهد بود و نمیتواند مشخصۀ قوی پرسشواژۀ متممساز پرسشی در بند
اصلی را برآورده سازد؛ بنابراین باید قبل از بازنمون به شاخص  vPحرکت کند تا برای
محاسبات بعدی در دسترس باشد (هورنشتاین و همکاران3۵8 :2۰۰۵ ،؛ چیتکو:2۰۱۴ ،
32و.)33
?20. a. What did you say that John ate
b. [CP whati did you say [CP ti [IP John ate ti ]]] (Hornstein et al., 2005:
))358 (80a,b
بعد از معرفی شدن  vPو  ،CPپژوهشگران با بررسی مالکهایی برای تعیین فازها،

گروههای حرفتعریف ( )DPمعرفه/مشخص را نیز فاز تلقی کردند (برای مثال ،نک.
ماتوشانسکی2۰۰۵ ،؛ چیتکو .)۱23 :2۰۱۴ ،با توجه به این مفهوم میتوان ناممکن بودن
خروج یک سازۀ نحوی از درون بندهای متممی اسم را نیز به دو طریق توجیه کرد.
اول اینکه چنانکه گفتیم گروه متممساز فاز است و تنها حاشیۀ آن برای اشتقاقهای
باالتر دسترسپذیر است .عنصر داوطلب خروج ،بر اساس شرط نفوذناپذیری فاز و
همچنین بر اساس حرکت چرخهای ابتدا باید به شاخص این گروه بیاید؛ اما شاخص این
گروه با عملگر موصولی پر شده است و عنصر داوطلب خروج ،مفرّی ندارد (مثالهای
2۱ب و ج).
1. phase impenetrability condition
2. edge
3. successive-cyclic
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دوم اینکه حتی اگر فرض کنیم که شاخص گروه متممساز خالی و میزبان مناسبی
برای عنصر داوطلب خروج است ،باز هم اشتقاق ممکن نیست .همانطور که گفتیم یکی
از ویژگیهای موصوف بندهای متممی اسم ،معرفگی است .در واقع این بندها جزئی از
یک گروه حرفتعریف معرفه هستند و این گروهها نیز فازند (چیتکو )۱23 :2۰۱۴ ،و
تنها شاخصشان برای اشتقاقهای باالتر در دسترس است .چنانکه از نمودار پیداست،
شاخص این گروه نیز توسط یک گروه حرف تعریف دیگر پر شده است .پر بودن شاخص
به این معنی است که فاز برای تمام عناصر موجود در آن تبدیل به یک زندان یا جزیره
شده و خروج هیچ عنصری ممکن نخواهد بود (مثالهای 2۱د و هـ).
 .2۱الف .این عقیده [که موالنا سرایندۀ مثنوی است] ،درست است.
ب* .این عقیده [ CPمثنوی که موالنا سرایندۀ آن است] ،درست است.
ج* .این عقیده [ CPموالنا که سرایندۀ مثنوی است] ،درست است.
د DP[* .مثنوی این عقیده [که موالنا سرایندۀ آن است] ،درست است.
هـ DP[* .موالنا این عقیده که سرایندۀ مثنوی است] ،درست است.

نتیجه
برخالف تلقی اکثر دستورپژوهان ایرانی مبنی بر استقالل بندهای متممی اسم از
بندهای موصولی ،این بندها نوعی بند موصولی غیرتحدیدیاند و بهتر است برای اشاره
به آنها از اصطالح «بندهای موصولی رویدادی» استفاده شود؛ به عبارت دیگر ،این بندها
به دالیلی همچون اختیاری بودن ،ناتوانی اسمها در اعطای نقش معنایی به بندها،
ویژگیهای معنایی اسمهایی که موصوف این بندها قرار میگیرند و ...نمیتوانند متمم و
موضوع باشند؛ بنابراین برخالف تلقی رایج ،مانند بندهای موصولی افزودهاند .بعضی از
تفاوتهای بندهای متممی اسم و بندهای موصولی تحدیدی ،به دلیل تمایز موصوف این
دو بند از نظر معرفگی/نکرگی است؛ ویژگی ای که وضعیت این بندها را به بندهای
موصولی غیرتحدیدی شبیه میکند؛ اما لزوم معرفگی برای موصوف در بندهای متممی
برخاسته از وضعیت اطالعی بند و گفتمانمقید بودن آن است .از طرف دیگر ،بندهای
متممی برخالف بندهای موص ولی ظاهراً فاقد شکاف/ضمیر سایه هستند .این تفاوت
ظاهری ،به آن دلیل است که بندهای متممی محصول موصولیشدن یک موضوع رویداد
در بند هستند .از آنجایی که این عنصر پنهان است و در یکی از فرافکنهای نقشی قرار
دارد ،بندهای متممی ظاهراً شکاف/ضمیر سایه ندارند .در واقع تفاوت این بند با سایر
بندهای موصولی در نوع و جایگاه عنصری است که دستخوش موصولیسازی میشود.
این عنصر که یک موضوع رویدادی است دامنۀ اسمهایی را که میتوانند موصوف این
بند قرار گیرند ،به اسمهایی محدود میکند که دربردارندۀ مشخصۀ توصیفگر رویدادی

ژپوهشاهیزبانی

 ،سال  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان267 /1399

باشند .تحلیل بند متممی اسم به صورت یک بند موصولی ،به ما اجازه میدهد که با
تکیه بر نظریۀ فاز ناممکن بودن خروج از درون این بندها را تبیین کنیم.
پینوشتها
 .۱دقیقتر است که به جای گروه اسمی از اصطالح گروه حرفتعریف ( )determiner phraseاستفاده کنیم؛
چراکه چنانکه خواهیم دید بندهای موردنظر همگی در ساخت یک گروه حرفتعریف به کار میروند؛ اما برای
سهولت ،پیش از ورود به دقایق اشتقاق نحوی این بندها ،تسامحاً از اصطالحات رایج گروه اسمی ،هستۀ اسمی یا
موصوف استفاده خواهیم کرد.
 .2در این پژوهش ،به پیروی از کریمی (-« )2۰۰۱ی» را نشانۀ موصول و هستۀ گروه حرفتعریف در نظر
گرفتهایم.
 .3دربارۀ ماهیت این عنصر اختالفنظر وجود دارد (نک .درزی۱99۶ ،؛ درزی و تفکری رضایی۱389 ،؛ انوشه،
.)۱393
 .۴تقواییپور ( )2۰۰۵این مثال را به نقل از غالمعلیزاده ( )۱382ذکر کرده است؛ اما مثال مورد استناد
غالمعلیزاده همان مثال 2الف است که در آن موصوف با «-ی» همراه نیست.
 .۵گفتنی است که در فعلهای مرکب ،جزء غیرفعلی به تنهایی بار معنایی و ساخت موضوعی را به دوش نمیکشد.
در بسیاری موارد ،تغییر فعل سبک کافی است تا ساخت موضوعی و معنا بهکلی تغییر کند؛ همچون «دست زدن»،
«دست کشیدن»« ،دست دادن»« ،دست کردن»« ،دست گرفتن» و «دست خوردن» .مگردومیان ( )2۰۰2و فولی
و همکاران ( )2۰۰۴ساخت موضوعی فعلهای مرکب را برآیندی از هر دو جزء دانستهاند (برای تحلیلی دیگر نک.
کریمیدوستان.)۱99۷ ،
 .۶این رویداد را میتوان به طریق زیر صورتبندی کرد و آن را چنین خواند« :رویدادی وجود دارد که عبارت است
از «سر به بیابان گذاشتن» که کنشگر آن مجنون است» (همچنین نک .نیکولز)۱۵۷ :2۰۰3 ،
[(مجنون) کنشگر & ( )eسر به بیابان گذاشتن] ∃ e
 .۷هگمن (2۰۱2؛  )2۰۱۴معتقد است که عملگر مذکور در بندهای ناسازگار با پدیدههای بند اصلی (مانند بند
متممی اسم) در درون گروه زمان تولید میشود و سپس از آنجا حرکت میکند؛ اما در بندهای سازگار با
پدیده های بند اصلی (مانند بندهای قیدی حاشیه ای) در جایگاهی باالتر مثل گره نیرو تولید میشود و سپس
حرکت میکند.
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This paper explores the evolution of the inflectional verbal prefix mi and its
diverse roles from the Old Persian through the Middle Persian language, to the
New Persian. In the earlier stages of Persian, verbal prefixes played varied roles,
such as the adverbial function. Verbal prefixes could extend or restrict the
principal meaning of the verb, or even change it altogether. The majority of
verbal prefixes could originally be used both as adverbs and prepositions.
However, the middle period of the Persian language witnessed a gradual
reduction in the functional roles verbal prefixes played, as the language drifted
toward analyticity. For this reason, verbal prefixes were no more able to change
the verb meaning as they used to in the earlier stages. In other words, they
changed to be fixed prefixes which were not generative anymore in middle
Persian and the later stages of the language. In fact, verbal prefixes were
grammaticalized and accepted various grammatical roles. This prefix is the
contemporary Persian mi that represents the durative or habituative aspect. This
inflectional prefix mi originates from old *ham-aiwa through the middle Persian
hamē which means “always” in Middle Persian. Hamē also represents continuity
and habits, while it does not have a fixed place in the sentence having been
attested in a variety of places. In classical Persian literature texts, hamē is
attested in the forms of hami and mi. The two classical Persian forms gradually
moved closer to the verb, and were finally attached to the verb to be
grammaticalized as an inflectional prefix. Contemporary mi represents not only
continuity and habit, but also plays a modal role to signify unfulfilled wishes
and unrealized assumptions by prefixing a past verb. Thus, the adverbial
*ham-aiwa has gone through a long process of grammaticalization, and has
become an inflectional prefix to signal continuity and habits aspect and also
irreal modality.
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1. Introduction
In grammaticalization, some lexical forms may take several functional roles and,
in this way, lose some grammatical functions gradually and represent newer
functions.
One of the linguistic forms which has shown various functions and undertook
different grammatical functions, is verbal prefix mi. In this respect, Jackson and
Kent have provided a relatively comprehensive list of prefixes of Avestan and
Old Persian languages with their probable meaning. They mentioned that these
forms have had sequentially three main functions such as adverb, preposition,
and prefix of verb. Most of these prefixes, in the passage of time from ancient
period to Middle Persian are seen in verbs as molded and sedimentary which
had lost their productivity.
In Persian language, this verbal prefix of verb that are remained from the past,
have some specification and functions as before.
First, they are as adverb for verb, show direction, orientation and direction of
verb movement and add concepts like up, down, front, back to verb, like come
up, come down, come to.
Second function of prefix in verb group, is reinforcement of verb meaning and
emphasis on it. This function is nothing except adverbial function, like "barāshoftan (blazing)" and "bar-khastan (rising)". If these prefixes are omitted from
verb group, adverbs of emphasis like “must”, “certainly” and “definitely” can be
replaced.
Third function of prefixes in verb structure, is creating new meaning and
concept in it. Such a function, in comparison with other functions, has lower
frequency; especially, in the process of evolution, a limited number of these
prefixes have lost its meaning and concept: including bar-residan in the
meaning of “to research” and “to interrogate”, and bar-gaštan in the meaning of
“to return”.
2. literature Review
Prefix mi, in most of the Iranian Grammar books has been considered as a prefix
which represents the aspect of the verbs such as durative and habitual aspect.
Some of the researchers have also mentioned that this prefix can be used in
desiderative mood and conditional sentences.
3. Methodology
In this paper, attend has been made to find the traces of this mi and hami in
Middle Persian languages and also the Persian classic literary texts. We have
studied old form of mi and hami in Old and Middle Persian languages and their
functions and roles in different period of Persian language. Finally, we
mentioned the new functions of this prefix which has undertaken in today's
Contemporary Persian language.
4. Discussion
Although in the evolution of prefix mi the two functions of it, durative and
habitual aspect, have been sustained in the Middle Persian and New Persian
texts, but it has been regrammaticalized todays and now it plays the role of
inflectional prefix for the verbs in irreal sentences. In this paper, the evolution of
prefix mi its form and function in three periods of Persian language was studied.
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In Old Iranian language, ham is an adverb and a prefix of verb which had
conveyed the meaning of "participation and accompaniment". By adding this
prefix to the word aiwa with meaning of “one”, in Middle period, the new form
hamēw or hamē has been created as an adverbial prefix which meant "always,
ever" and used to indicate something happens regularly in different positions of
sentences. In this period, hame changed into hami in Persian literature texts and
has played the role of adverb to indicate continuity and habitual aspect.
Gradually, (it) has been regrammaticalized and became close to verb of
sentence, and finally, has undertaken inflectional prefix of the verb. In today's
Persian, inflectional prefix mi is joined to verb for indicating continuity and
habitual aspect in past and present tense.
5. Conclusion
In Old Iranian Languages, the lexeme ham had two functions: 1) as an adverb
for the verbs, 2) as a prefix for forming a new word (by meaning "participation
and accompaniment"). At this time, the word ham and aiwa were combined with
each other and created the form of hamaiwa and later hamēw. By the passage of
time, this form has been shortened and a new form of the word appeared. In the
Middle Persian Languages, it played the role of habitual and durativeprogressive aspect but in New Persian another function was assigned to this
word, namely representing the irreal modality of the verb in conditional
sentences. However, todays it seems that the role of representing durativeprogressive aspect this prefix being replaced by the word to have.
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چکیده
در گذشتة زبان فارسی ،پیشوندهای فعلی کارکردهای گوناگونی بر عهده داشتند ،از جمله کارکرد قیدی
و گاهی هم معنای اصلی فعل را گسترش یا محدود یا به کلی دگرگوون مویکردنود .غالو پیشووندهای
فعلی در اصل هم به جای قید به کار میرفتهاند و هم به عنوان حرف اضافه .در دورة میانة زبان فارسوی،
از کارکردهای نقشی آنها به تدریج کاسته شده و زبان به سمت تحلیلیشدگی پیش رفته و پیشووندهای
فعلی کمتر باعث تغییر معنای واژگانی فعل شدهاند .به دیگر سخن ،به صورت پیشوندهای تثبیتشوده و
غیرزایا در دورة میانه و سپس در دورة بعدی ظاهر شدهاند .این صورتهای زبانی در رونود تحووز زبوان
فارسی ،غالباً دستوری شدهاند و نقشهای گوناگون دستوری را بر عهده گرفتهاند .یکی از این صورتهای
واژگانی ،پیشوند «می» در زبان فارسی امروز است که چنین روندی را پشت سر گذاشته و موضوو ایون
مقاله هم بررسی تحوالت تاریخی و نقش آن در زبان فارسی امروز است .در فارسی امروز« ،می» بهعنوان
پیشوند تصریفی با افعاز ماضی و مضار همراه میشود و نمود استمرار یا عادت را بازنمایی میکنود .در
این مقاله ،سیر تحوز «می» از دورة باستان تا فارسی امروز بررسی میشود و به کارکردهای آن در ادوار
مختلف زبان فارسی اشاره میگردد .این پیشوند بازماندة صورت  *hamaiwaدر دورة باستان است کوه
به صورت  hamēبه فارسی میانه رسیده است hamē .در فارسی میانه قید به معنی «همیشه» اسوت و
نمود استمرار و عادت را بازنمایی کرده و جای ثابتی در جمله نداشته و در جایگاههای گوناگون به کار -
رفته است .در متون ادب فارسی ،این پیشوند به صورت «همی» و «می» باقی مانده و به تدریج به فعول
جمله نزدیک شده و طی روند دستوریشدگی ،کارکرد پیشوند تصریفی بر عهده گرفته است .در فارسوی
امروز« ،می» عالوه بر نمود استمرار و عادت ،برای بازنمایی مفاهیم وجهی نیز کواربرد دارد .در جمالتوی
که مفهوم آرزوی تحققنیافته و فرض نامحقق را بیان میکنند ،این پیشوند به فعل ماضی افزوده میشود
و کارکرد وجهی بر عهده میگیرد .بدینترتی  ،پیشوند «می» که پیشتر رونود دسوتوریشودگی را طوی
کرده و از مقولة قیدی به پیشوند تصریفی بدز شده و بازنمایی نمود استمرار و عادت را بر عهده گرفتوه
است ،در فارسی امروز ،دستوریتر شده و در بازنمایی وجه نیز نقش ایفا کرده است.
واژههای کلیدی :نمود استمراری ،نمود عادت ،قید ،پیشوند فعلی ،دستوریشدگی.
 . 1رایانامة نویسندة مسئوز:

monshizadeh30@yahoo.com
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1ـ مقدمه
در روند تحوالت زبانی ،برخی از صورتهای واژگانی در رونود دسوتوریشودگی 1ممکون
است کارکردهای متعدد نقشی بر عهده گیرند و در این مسیر ،برخی نقشهای دسوتوری
را به تدریج از دست بدهند و نقشهای جدیدتری را بازنمایی کنند.
یکی از صورتهای زبانی که در تحوالت زبان کارکردهای گوناگونی از خود بوروز داده
است و نقشهای دستوری مختلفی را بر عهده گرفته است پیشوند فعلوی «موی» اسوت.
جکسن )209 :1892( 2و کنت )86 :1953( 3فهرست نسبتاً جامعی از پیشوندهای زبوان
اوستایی و فارسی باستان همراه با معانی آنها را ارائه کرده و همانجا متذکر شدهانود کوه
این صورتها به تواتر سه نقش عمدة را بر عهده داشوتهانود ،یعنوی قیود ،حورفاضوافه و
پیشوند فعل .غال این پیشوندها در گذر از دورة باستان به فارسی میانه به صورت قالبی
و رسوبی در افعاز دیده میشوند که زایایی خود را از دست دادهاند .برخی از پژوهشگران
از جمله صمصوامی ( ،)1346فرشویدورد ( )1386و ابوالقاسومی (257 :1387وو  )266و
فهرستهای متنوعی از این پیشوندها را معرفی کردهاند.
در فارسی امروز ،پیشوندهای فعلی که از گذشته به یادگوار مانودهانود ،کماکوان سوه
کارکرد مهم دارند (ابوالقاسمی254 :1387 ،و :)256
 .1حکم قید را برای فعل دارند ،جهت ،سمت و جهت حرکت فعل را نشان میدهنود
و بیانگر مفاهیمی چون باال ،پایین ،پیش ،پس را بوه فعول مویافزاینود ،ماننود برآمودن،
فرودآمدن ،فراآمدن.
 .2کارکرد دوم پیشوند در گروه فعلی تقویت معنای فعل و ایجاد تأکید بور آن اسوت.
این کارکرد چیزی جز کارکرد قیدی نیست ،مانند «برآشوفتن»« ،برخاسوتن» .اگور ایون
پیشوندها از گروه فعلی حذف شوند ،قیدهای تأکید نظیور البتوه ،بایود ،مویبایود ،قععواً،
میتوانند جایگزین آنها شوند.
 .3سومین کارکرد پیشوند در ساختمان فعل ،ایجاد معنا و مفهومی تازه در آن اسوت.
چنین کارکردی در مقایسه با کارکردهای دیگر ،بسوامد کمتوری دارد ،بوهویوژه در رونود
تحوز ،تعداد محدودی از این پیشوندها کماکان معنی و مفهوم را دگرگون ساختهانود :از
1. grammaticalization
2. Jackson
3. Kent
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جمله «بر رسیدن» به معنی تحقیق کردن و پرسیدن و «برگشتن» به معنی بازگشوتن و
دگرگونشدن.
گذشته از این ،برخی پیشوندها مانند «می» کارکرد تصریفی بر عهوده دارنود کوه بوه
فعل ماضی و مضار میپیوندد و برای بیان نمود اسوتمرار و عوادت بوه کوار مویرود .در
حالی که در متون ادب فارسی ،این صورت زبانی به صورت «هموی» بوه کوار رفتوه و در
جایگاههای مختلف جمله آمده است.
در بیشتر کتابهای دستور زبان فارسی ،از کاربرد «موی» بوا فعول ماضوی و مضوار
سوخنی بووه میووان آمووده اسووت .انوووری و گیوووی (49 :1375وو  )50در بحووث از ماضووی
استمراری از کاربرد پیشوند «می» با فعل ماضی سخن گفتهاند و مهمترین موارد کواربرد
آن را داللت بر استمرار ،تکرار ،عادت و  ...دانستهاند .آنان همچنین ،در برخی بافتهوایی
که داللت بر آرزو دارد یا در جمالت شرط و جزای شرط ،کاربرد ماضی اسوتمراری را بوه
جای مضار التزامی دانستهاند .انوری و گیوی (50 :1375و 56 ،51و  )57به کاربرد این
پیشوند در ساخت ماضی نقلی مستمر (میخوردهام) ،ماضی ملموس (داشتم میخووردم)
و ماضی ملموس نقلی (داشته میرفته) اشاره کردهاند .همچنین ،از کواربرد ایون پیشووند
در مضار اخباری یاد کردهاند و مهمترین موارد کاربرد آن را وقو فعول در زموان حواز،
افعالی که پیوسته در حاز رخدادن هسوتند ،عوادت و تکورار و در شورط و جوزای شورط
دانستهاند (انوری و گیوی57 :1375 ،و  .)58فرشویدورد ( )380 :1392نیوز بوه کواربرد
«می» برای بیان نمود ناتمام و استمراری اشاره کرده است.
ناتلخانلری ( )271 ،235 ،221 :2/1377بوه کواربرد «موی» و «هموی» در سواخت
ماضی استمراری ،ماضی پیاپی و ماضی اخباری و نیز جایگاه «می» در متون ادب فارسی
به تفصیل سخن گفته است .ابوالقاسمی (240 :1387و  )241در بحث از ساختمان فعل،
کارکردهای «می» و «همی» را در شعر و نثر گذشتة فارسی توصیف کرده است.
دستورنویسان در برخی ساختها ،فعل ماضی استمراری را به جوای مضوار التزاموی
دانستهاند:
 )1کاش دوباره میآمد و دیدة ما را با جماز خود روشن میکرد.

انوری و گیوی ( )50 :1375معتقدند در جملة فوق «میآمد» و «روشن میکرد» بوه
جای «بیایود» و «روشون کنود» آموده اسوت .بوه بواور آنوان ( ،)50 :1375در جملوة 2
«میآمد» نوعی فعل التزامی است ،اما نمیتوان به جای آن ماضی التزامی گذاشت:
 )2دیروز به دیدار علی رفتم کاش سعید هم میآمد.
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نکتة قابل تأمل آن است که «می» در این افعاز چه کوارکردی دارد و چورا و چگونوه
میتوان پیشوند «می» را همراه با فعل ماضی ،التزامی دانسوت یوا بوه جوای آن مضوار
التزامی به کار برد .آنچه آنها بدان اشاره میکنند ،بحثی کامالً معنایی و کالمی است کوه
در جای خود به بررسی آن میپردازیم ،اما نکتة اصلی آن است که «می» در ایون افعواز
چه کارکردی دارد .برای بحث در باب این مسئله ،باید سیر تحوز پیشوند «می» و رونود
دستوریشدگی و نیز دستوریترشدگی 1آن را در تاریخ زبان فارسی از قدیمترین ایام توا
امروز بررسی کرد.
در این مقاله ،صورتهای کهن «می» و «همی» در زبانهای اوستایی ،فارسی باستان
و فارسی میانه بررسی میکنیم و به نقوش و کوارکرد آن در ادوار مختلوف زبوان فارسوی
میپردازیم و سرانجام ،کارکردهایی را که در زبان فارسی اموروز بور عهوده گرفتوه اسوت،
توصیف میکنیم.
2ـ تحلیل

در این بخش ،سیر تحوز «می» و «همی» از دورة باستان و فارسی میانه بوه متوون ادب
فارسی و فارسی امروز ،هم به لحاظ صورت و هم کارکرد ،بررسی میشود.
2ـ1ـ دورۀ باستان

در اوستایی و فارسی باستان ،پیشوند  hamو تکواژگونوههوای آن  ،han ،hąm ،haبورای
بیان همراهی ،اشتراک و تعاون به کار میرفته است (جکسن209 :1892 ،و210؛ کنوت،
 .)213 ،86 :1953در پارة زیر از زبان فارسی باستان ،پیشووند  hamبوا ریشوة  gamبوه
معنی «آمدن» ،همراه شده است و معنی آن را تغییر داده است:
hamgmatā
گرد هم آمدند

hamiçiya
شورشیان

pasāva
پس

)3

پس آنگاه شورشیان گرد هم آمدند (کتیبة بیستون  ،2سعر 32؛ کنت.)121 :1953 ،

در پارة زیر از زبان اوستایی ،hąm ،تکواژگونة  ،hamبا فعل  bārayənهمراه شده
است .این فعل به معنی «بردن ،حامل بودن» است و با افزودن پیشوند  hąmمعنی
«باهم بردن» و در نتیجه «انبار کردن» حاصل کرده است .در این پاره hąm ،دو بار
تکرار شده است؛

1. more grammatical
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نخست در آغاز جمله و با فاصله از فعل و دیگر بار ،بالفاصله قبل از فعل:
iδa šaētəm hąm bārayǝn
اینجا
ثروت
انباشتند
اینجا ثروت انباشتند (( )1وندیداد  ،4بند 44؛ ابوالقاسمی.)165 :1387 ،

hąm
پیشوند

)4

2ـ2ـ قید  hamēدر فارسی میانه
در فارسی میانه hamē ،یا  hamēwقید به معنی «همیشه ،همواره» است و بورای داللوت
بر استمرار وقو فعل در جایگاههای گوناگون به کوار رفتوه اسوت (برونور166 :1977 ،1؛
ابوالقاسمی192 :1387 ،؛ شروو239 :2010 ،؛ اشوه .)450 ،151 :2017 ،2ایون صوورت
زبانی را زبانشناسان تاریخی بر اساس قواعد آوایی آن دوره بازسازی کردهانود و آن را در
دورة باستان به صورت  *hamaiwaدر نظر گرفتهاند که از پیوستن پیشوند  hamبوه واژة
 aivaبه معنی «یک» ساخته شده است .درگذر از دورة باستان به میانه بوا تبودیل واکوة
مرک  aiبه  ēو حذف  aپایانی ،به  hamēwیا  hamēبدز شده است.در پارة زیر از متوون
فارسی میانة مانوی hamēw ،بعد از فعل برای داللت بر نمود استمرار و تداوم آمده است:
5) zīwāy hamēw šādīhā.

آرزو میکنم که همیشه به شادی زندگی کنی (ابوالقاسمی.)192 :1387 ،

در جملة زیر ،قید  hamēبا فاصله و پیش از فعل  bē xuftو  šudآمده و نمود عادتی
را بازنمایی کرده است:
6) paywastag hamē pad šab ka ardawān ī bē šudag baxt bē xuft, ān kanīzag
pad nihān ō nazdīkīh ī ardaxšīr šud.

پیوسته هر ش  ،وقتی اردوان بختبرگشته میخوابید ،آن کنیز پنهانی به نزد اردشیر میرفت
(ابوالقاسمی.)192 :1387 ،

در جملة زیر از بندهش hamē ،پیش از فعل به کار رفته است:
7) kāmag ī gannāg mēnōg hamē warzēnd.
همواره به خواست اهریمن عمل میکنند (شروو.)239 :2010 ،3
2ـ3ـ همی و می در متون ادب فارسی

در متون ادب فارسی« ،همی» همان واژة  hamēدر فارسی میانه بوده که برای داللت بر
استمرار به کار رفته است (ناتلخانلری223 :2/1377 ،؛ ابوالقاسمی .)240 :1387 ،در
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این متون نیز« ،همی» قید است به معنی «همیشه ،پیوسته ،پیاپی» و در آغاز ،میان و
پایان جمله ظاهر شده است:
 ) 8یوسف همی با اشک و خون آغشته  ...روی سوی آسمان کرد (قصة یوسف و زلیخا ،قرن
پنجم ،به نقل از ناتلخانلری.)223 :2/1377 ،
 )9چون بومسلم این کارها بکرد و همی بر دست او همی برآمد (زینالخبار گردیزی ،قرن پنجم،
به نقل ناتلخانلری.)223 :2/1377 ،
 ) 10و طاهر  ...خالف اندر ایشان افکند که امین همی به بغداد حشم را ماز بخشید (مجمل
التواریخ و القصص ،قرن ششم ،به نقل ناتلخانلری.)223 :2/1377 ،
 )11و من این معنی ندانم همی (هدایة المتعلمین فی الع  ،قرن پنجم ،به نقل ناتلخانلری،
.)278 :2/1377

همی با حذف  haآغازی به «می» نیز بدز شده و در کنار صورت «همی» در متون
ادب فارسی به کار رفته است:
 )12و چون بازگشت ،همه راه درین حاز تفکر میکرد (سیاستنامه ،قرن پنجم ،به نقل از
ناتلخانلری.)225 :2/1377 ،

در متون این دوره ،گاهی «می» و «همی» قبل از پیشوند فعل آمده است:
 ) 13گرد لشکرگاه می برآمد تا چه مانده بود (تفسیر قرآن کریم ،قرن پنجم ،به نقل از ناتل-
خانلری.)228 :2/1377 ،
 )14یکی آ نکه محمودیان از دم این مرد می باز نشدند (تاریخ بیهقی ،قرن پنجم ،به نقل از
ناتلخانلری.)228 :2/1377 ،

همراه با فعلهای مرک  ،گاهی بر سر جزء غیرفعلی آمده است:
 ) 15بسیاری پیغمبران  ...مدتی بر آن شریعت همی کارکردند (کشفالمحجوب ،قرن چهارم ،به
نقل از ناتلخانلری.)228 :2/1377 ،
 ) 16مرا رشک وی می رنجه داشت (تفسیر قرآن پاک ،قرن چهارم و پنجم ،به نقل از ناتل-
خانلری.)229 :2/1377 ،

در همین متون ،می و همی گاهی پیش از «بو» پیشوند فعل و حرف نفی «نو» آمده-
اند:
 )17گروهی از ایشان می بپوشاند مر راستی را پیش نادانان .خود می نگویند از حدیث پیغامبر
ما (تفسیر قرآن پاک ،قرن چهارم و پنجم ،به نقل از به نقل از ناتلخانلری.)224 :2/1377 ،
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در برخی از نمونهها« ،می» و «همی» پیش از فعل آمدهاند و ظاهراً به تدریج ،به
پیشوند تصریفی فعل بدز میشوند و نقش نمودی آن را قیود دیگری بر عهده میگیرند:
 )18چون ملک نوشروان از شکار بازگشت ،همه روز همی اندیشید (سیاستنامه ،به نقل از ناتل-
خانلری.)224 :2/1377 ،
 )19امیر  ...پیوسته اینجا به شراب و نشاط مشغوز میبود (تاریخ بیهقی ،به نقل از ناتلخانلری،
.)225 :2/1377

به نظر میرسد «همی» و «می» به تدریج کارکرد قیدی را از دست میدهند و به
عنوان پیشوند بر سر فعل ظاهر میشوند .در متون همین دوره ،می به تدریج به فعل
نزدیکتر شده و پیشوند فعل و حرف نفی پیش از آن ظاهر میشود:
 )20و او البته هیچچیز بدیشان نمیداد (ترجمة تفسیر طبری ،قرن چهارم ،به نقل از ناتل-
خانلری.)229 :2/1377 ،
 )21امیر به تن خویش به جنگ برنمینشست (تاریخ بیهقی ،قرن پنجم ،به نقل از ناتلخانلری،
.)230 :2/1377

در فعلهای مرک نیز به تدریج ،می و همی بر سر همکرد فعلی آمده است:
 )22تباه نمیکردند حیوان را بیمنفعتی که بود (کشفالمحجوب ،قرن چهارم ،به نقل از ناتل-
خانلری.)231 :2/1377 ،

در متون ادب فارسی« ،می» و «همی» برای داللت بر نمود عادت و تکرار به فعل
پیوسته و در پایان فعل نیز «ی» آمده است .این فعل را ناتلخانلری «ماضی پیاپی»
خوانده است (ناتل خانلری:)243 :2/1377 ،
 )23او همه روز پیغمبر را همیگفتی که من جنازة ترا همیپرورم (ترجمة تفسیر طبری ،قرن
چهارم ،به نقل از ناتلخانلری.)243 :2/1377 ،
 )24هر ش که نوبت آب وی بودی همهش  ...دشنام میدادی و شیخ میشنیدی (مقامات
ژندهپیل ،قرن ششم ،به نقل از ناتلخانلری.)245 :2/1377 ،

«می» و «همی» در متون این دوره بر سر مضار اخباری نیز آمده است:
 )25بر تو اثر عدز همیبینم (تاریخ بلعمی ،قرن چهارم ،به نقل از ناتلخانلری.)271 :2/1377 ،

همچنین ،با مضار اخباری برای داللت بر عادت انجام کار ،به کار رفته است:
 )26هر روز بعد از زمان فریضه ،چهار رکعت نماز  ...میگزارم (تاریخ برامکه ،قرن چهارم و
پنجم ،به نقل از ناتلخانلری.)271 :2/1377 ،

با افعالی که داللت بر وقو عمل به طور دائم و پیوسته دارند نیز ،آمده است:
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 )27این هفت فلک بر مثاز چرخ ،گرد او همیگردد (ترجمة تفسیر طبری ،قرن چهارم ،به نقل
از ناتلخانلری.)272 :2/1377 ،
 )28همچون قرص خورشید که از فلک در میگردد (معارف بهاولد ،قرن ششم ،به نقل از ناتل-
خانلری.)272 :2/1377 ،

کارکرد دیگر «همی» و «می» پیوستن به فعل امر است و برای بیان امر به کاری
است که باید دوام یا تکرار داشته باشد (ناتلخانلری301 :2/1377 ،؛ ابوالقاسمی:1387 ،
:)241
بر ل

آب همی رو (تاریخ بلعمی ،قرن چهارم ،به نقل از ناتلخانلری،

 ) 30مادر او را گفت ل
.)301 :2/1377
 )31تو به سعادت در سرای رو و میباش تا رسوز بیاید (سمک عیار ،قرن ششم ،به نقل از
ناتلخانلری.)301 :2/1377 ،
2ـ4ـ می در فارسی امروز

در فارسی امروز« ،می» بر سر فعل مضار و ماضی میآید .کاربرد امروز «می» برای بیان
نمود عادت یا تکرار یا تداوم با فعل ماضی و مضار آمده است و در غالو کتو دسوتور
زبان به آن اشاره شده است:
 )32در این مدت خودم برای خودم ورقة انجام کار مینوشتم و امضا میکردم و میرفتم ...
حقوقم را میگرفتم (آزاحمد ،به نقل از انوری و گیوی.)49 :1375 ،
 )33هر بار که به دیدن آن مرحوم میرفتیم ،او را غرق در معالعه و مکاشفه میدیدیم .غالباً
هنگام دیدن ما شعری از مولوی را زمزمه میکرد (وحیدیان کامیار و عمرانی.)41 :1387 ،
 )34در این مبحث ،توجه خواننده را به دو نکته جل میکنیم (وحیدیان کامیار و عمرانی،
.)44 :1387

در فارسووی امووروز ،عووالوه بوور «مووی» صووورت واژگووانی فعوول «داشووتن» بووا فراینوود
دستوریشدگی برای بیان استمرار به کار رفته است و تاکنون همراه با «می» برای بیوان
استمرار یا تداوم یا تکرار به کار میرود ،گرچه در سوایر گوویشهوا و زبوانهوای ایرانوی،
«می» حذفشده یا اصالً به کار گرفته نشده و صرفاً «داشتن» برای چنین نقشی به کوار
رفته است:
 )35دارم بازی میکنم.
 )36داشتیم حرف میزدیم (ماهوتیان.)228 :1387 ،
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داشتن برخی از ویژگیهای نمود استمراری و تداوم را به خود اختصاص داده و از
کارکردهای «می» کاسته شده است.
 )37هوا داشت تاریک میشد (شفایی = )80 :1363 ،تاریک میشد.

در فارسی امروز به نظر میرسد ،صورف فعول «داشوتن» بوهمورور جوایگزین «موی»
میشود ،اما قابل پیش بینی نیست که چه زمانی ممکن است جایگزین آن شود و به طور
کامل جای آن را بگیرد .با توجه به بسیاری از گویشهوا و زبوانهوای ایرانوی ،مویتووان
احتماز داد که بهتدریج ،صورتهای فعل «داشتن» نقوش «موی» را بور عهوده گیرنود و
«می» از این ساختها حذف شود ،چنانکه در مازندرانی« ،می» برای بیوان اسوتمرار بوه
کار نمیرود و به جای آن از فعل «داشتن» استفاده میشود:
میخوردم  /داشتم میخوردم38) dāštəmə xərdəmə :
میخورم  /دارم میخورم39) dārmə xərəme :

آنچه در این مقاله حائز اهمیت بسیار است ،بیان این نکته است که «می» در فارسوی
امروز کارکرد وجهی نیز دارد .درواقع ،در روند دستوریشدگی« ،می» از مقولوة قیود بوه
جزء تصریفی برای بیان نمود استمرار بدز شده و سپس ،در فارسوی اموروز دسوتوریتور
شده و کارکرد وجهی یافته است .یکی از مفاهیم وجهوی کوه «موی» بازنموایی آن را بور
عهده گرفته است ،بیان مفهوم آرزویی است که محقق نشوده اسوت و امکوان تحقوق آن
نیست .به دیگر سخن ،نوعی بیان عاطفی یا احساسی است از وقو یا عدم وقو فعل:
 )40کاش به حرفهای مادرم گوش میدادم (شفایی.)79 :1363 ،
 )41کاش دوباره میآمد و دیدة ما را با جماز خود روشن میکرد (انوری و گیوی.)50 :1375 ،
 )42دلم میخواست االن پیش ما بود (انوری و گیوی.)45 :1375 ،

در نمونة شمارة  ،41اگر به جای «میآمد» و «روشن میکرد» چنانکه انوری و گیوی
گفتهاند ( ،)50 :1375فعل مضار التزامی به کار رود ،معنی جمله دگرگونشده و به
جملة تمنایی بدز می شود ،نه بیان احساس و عاطفه برای امری که محقق شده یا نشده
است .درواقع ،کاربرد فعل مضار التزامی در نمونة  ،41بر احتماز وقو فعل داللت دارد.
دیگر کارکرد وجهی «می» برای بیان فرض و امری است که محقق نشده یا تحقق
آن بعید به نظر میرسد:
 )44دلم میخواست میدیدید آنها چه میکنند.
 )45چه خوب بود گاهی میآمد و تماشا میکرد (شفایی.)80 ،79 :1363 ،
 )46دیروز به دیدار علی رفتم ،کاش سعید هم میآمد (گیوی و انوری.)50 :1375 ،
 )49اصرار الزم نیست ،اگر میدانستم میگفتم (انوری و گیوی.)45 :1375 ،
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 )50امروز کارنامهها را میدادند ،اگر تو هم میآمدی ،کارنامهات را میگرفتی (انوری و گیوی،
.)50 :1375
 )51اگر دیروز عصر به منزز شما میآمدم ،شما را مالقات میکردم.
 )52اگر به چشم خودم نمیدیدم ،باور نمیکردم (شفایی.)79 :1363 ،

در فارسی گفتاری امروز ،به نظر میرسد که به تدریج ،در برخی ساختها کاربرد می
همراه با فعل ماضی ،جایگزین ماضی بعید فارسی معیار شده است:
 )47دیروز به دیدار علی رفتم ،کاش سعید هم آمده بود = کاش سعید هم میآمد.
 )48کاش به حرفهای مادرم گوش کرده بودم = گوش میکردم.
 )49امروز کارنامهها را میدادند ،اگر تو هم آمده بودی (= میآمدی) ،کارنامهات را گرفته بودی
(= میگرفتی).
 )50اگر دیروز عصر به منزز شما آمده بودم (= میآمدم) ،شما را مالقات کرده بودم
(= میکردم).

کارکرد دیگر «می» همراه با فعل ماضی ،در بافتهایی است که انجام عملی را در
زمان آینده آرزو و تمنا یا پیشنهاد میکنند:
 )51کاش ما هم تابستان آینده به مسافرت میرفتیم (وحیدیان کامیار.)41 :1387 ،

در این جمله« ،میرفتیم» برای بیان آرزو و تمنا یا پیشنهاد سفر کردن در آینده
است .بدینترتی « ،می» همراه با فعل ماضی ،میتواند بسته به بافت ،دو مفهوم وجهی
داشته باشد :برای بیان آرزوی وقو عملی که در زمان گذشته تحقق نیافته است و برای
بیان آرزو و تمنا یا پیشنهاد انجام عملی در زمان آینده که وقو آن محتمل است:
 )52کاش علی میرفت.

در این جمله« ،میرفت» میتواند بر آرزویی داللت کند که تحقق نیافته است .در
بافتی دیگر ،همین صورت میتواند بر آرزو یا پیشنهاد «رفتن» در زمان آینده داللت
کند.
3ـ نتیجه

در این مقاله ،سیر تحوز پیشوند تصریفی «می» ،صورت و کارکرد آن در سوه دورة زبوان
فارسی بررسی شد .در زبان اوستایی و فارسی باستان ham ،قید یا پیشووند فعلوی اسوت
که معنی «اشتراک و همراهی» افاده میکرده است .با افزودن این پیشوند بوه واژة aiwa
به معنی «یک» ،در دورة میانه صورت  hamēwیا  hamēپدید آمده کوه کوارکرد قیودی
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داشته و به معنی «همواره ،همیشه» بووده و بورای داللوت بور اسوتمرار وقوو اموری در
جایگاههای مختلف جمله به کار میرفته و جایگاه ثابتی نداشوته اسوت hamē .در متوون
ادب فارسی ،به صورت «همی» و «می» بازمانده اسوت و در ایون دوره نیوز قیودی بورای
داللت بر نمود استمرار و عادت بوده که قابلیت جابجایی در جمله داشته است .بهتودریج،
طی روند دستوری شدگی بوه فعول جملوه نزدیوک شوده و در نهایوت ،کوارکرد پیشووند
تصریفی فعل را بر عهده گرفته است .در فارسی امروز نیز ،پیشوند تصریفی «موی» بورای
بیان نمود استمرار و عادت در زمان مضار و ماضی به فعل متصل مویشوود .در فارسوی
نو ،با دستوریشدن فعل داشتن که برای نمود استمرار به کار گرفتهشده ،به نظر میرسد
که یکی از کارکردهای «می» را به خود اختصواص داده اسوت .گذشوته از ایون ،پیشووند
«می» دستوری تر شده و بازنمایی وجه را نیز بر عهده گرفته است و در جملوههوایی کوه
آرزو و تمنایی محقق نشده را بیان میکند ،به کار میرود .همچنین ،در جمالت شورطی
برای داللت بر امر نامحقق با فعل ماضی همراه و جایگزین ساخت ماضی بعید مویشوود.
در برخی بافتها« ،می» همراه با فعل ماضی بر آرزو یوا پیشونهاد انجوام عمول در زموان
آینده داللت دارد و در این صورت تحقق عمل محتمل و ممکن است.
پینوشتها
 .1به نظر میرسد در ترجمة ابوالقاسمی ،سهوی در بیان زمان فعل رخ داده است ،جز آنکوه اسوتاد محتورم فعول را
انشایی ( )injunctiveدر نظر گرفته باشند.
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