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اندازه  12در حداکثر  250کلمه باشد .نام نویسنده ،مرتبة علمي ،دانشگاه محل تدریس و یا
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گرفتهاند باید در اولين پانوشت بدون شماره به این مطلب اشاره نمایند.
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کلية مثالها ،نمودارها ،و تصاویر باید دارای شمارة پياپي باشد.
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 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
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 سميعيان ()1983( -هدایت)183-184 :1342 ،
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Karimi Doostan, Gh. 2001. Ilami Kurdish, study of Badreh dialect [kordi-e Ilami,
barrasi-e gooyesh-e badreh] [Farsi]. Sanandaj: Kurdistan University
Publications. [In Persian].

کتاب
بيجن خان ،محمود ( .)1384واج شناسي ،نظریه بهينگي ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني.
Chomsky, N. 1981. Lectures on government and binding, Dordrecht, Foris

مقاله
دبيرمقدّم ،محمد (.)1367ساختهای سببي در زبان فارسي .مجله زبانشناسي ،سال پنجم،
شماره اوّل ،بهار و تابستان.75-13 ،
Say, I, and C. Pollard. 1991. An integrated theory of complement control, Language,
67:63-113.

فصل از یک کتاب و یا مقالهای از مجموعۀ مقاالت همایشها
Keenan, E. 1988. On semantics and binding theory, In J. Hawkins (ed.), Explaining
language universals (99.104-55), Oxford: Blackwell.

رساله
Tomilka, S. 1996. Focusing effects in VP ellipsis and interpretation Doctoral
dissertation, university of Massachusetts: Amherst.

اثر ترجمه شده :نام خانوادگي نویسنده ،نام کامل نویسنده( ،سال انتشار) ،نام کتاب به
صورت ایرانيک ،نام مترجم ،محل انتشار صورت ترجمه شدة اثر ،نام ناشر.
وبگاههای اینترنتی :نام خانوادگي ،نام کامل نویسنده ،عنوان مقاله و یا اثر مورد استفاده به
صورت کج نویسي ،نشاني وبگاه اینترنتي.
 از شمارهگذاری و یا قرار دادن خط تيره در آغاز مدخلهای فهرست منابع اجتناب شود.http://www.biainili-urartu.de/Iran/Urmia-2004/22.jpg

 چنانچه اثری در فهرست منابع بيش از یک سطر را به خود اختصاص ميدهد ،سطر دوّم بهبعد با استفاده از کليد  Tabبا یک سانتيمتر فاصلة بيشتر از متن ادامه یابد.
 ویراستار مجله در ویرایش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتوای آن آزاد است. چاپ مقاله منوط به تأیيد هيئت داوران است.ـ عالئم اختصاری:
ق .م :قبل از ميالد
م :ميالدی
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مزدک انوشه

1

استادیار گروۀ زبانشناسی دانشگاه تهران
تاریخ دریافت مقاله96 /12/29 :؛ تاریخ پذیرش مقاله97/5/24 :

چکیده
2

محمولهای ثانویه از جمله ساختهاییاند که در سنت دستورنویسی فارسی مغفول ماندهاند ،اما در
چهاردهه مطالعات دستور زایشی کموبیش همۀ گونههای آن بهتفصیل بررسی شدهاند .محمولهای
ثانویه بر دو گونهاند :محمولهای همامدی 3و محمولهای پیامدی .4این محمولها بند ناخودایستاییاند
که ویژگی یا صفتی را به یکی از موضوعهای جمله نسبت میدهند؛ با این تفاوت که در محمولهای
همامدی این ویژگی در زمان وقوع محمول اصلی یا اولیه پابرجاست ،اما در محمولهای پیامدی ویژگی
مورد نظر هنگام پایان یافتن یا بهسرانجام رسیدن محمول اصلی نمود مییابد .در پژوهش حاضر،
بهپیروی از راتستاین ( )2006نشان می دهیم که بندهای پیامدی و همامدی مصادیق مختلف ساختار
نحوی واحدیاند که محمول ثانویه خوانده میشود و تنها تفاوت آنها در ویژگیهای معنایی است.
افزونبراین ،برپایۀ شواهد زبانی ادعا میکنیم که محمولهای همامدی میتوانند مفعولمحور 5یا
فاعلمحور 6باشند ،اما محمولهای پیامدی صرفاً مفعولمحورند و نمیتوانند به فاعل جمله ارجاع یابند.
ساختهای فاعلمحور و مفعولمحور خردهجملههایی 7اند که در نقش ادات (افزوده) ،8بهترتیب ،به الیۀ
گروه فعلی کوچک و گروه فعلی بزرگ در به بند اصلی متصل میشوند و موضوعی که میان خردهجمله و
بند اصلی مشترک است ،از رهگذر حرکت کنارسو ،9از اولی به دومی جابهجا میشود و یک ضمیر
مستتر 10از خود بهجای میگذارد.
واژههای کلیدی :محمول ثانویه ،محمول همامدی ،محمول پیامدی ،خردهجمله ،حرکت کنارسو
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mazdakanushe@ut.ac.ir
2
. secondary predicate
3
. depictive predicate
4
. resultative predicate
5
. object-oriented
6
. subject-oriented
7
. small clause
8
. adjunct
9
. sideward movement
10
. PRO

 /2محمولهای ثانویه در زبان فارسی رویکردی کمینهگرا

 1ـ مقدمه
محمولهای ثانویه از ساختارهاییاند که تاکنون در دستور زبان فارسی مغفول ماندهاند.
بهنظر میرسد که دستورنویسان سنتی با این محمولها بیگانه بودهاند و از میان
زبانشناسان نیز فولی و همکاران ( )2005ادعا کردهاند که فارسی چنین ساختاری
ندارد .بااینهمه ،بررسی دقیقتر دادهها نشان میدهد که در این زبان هر دو نوع محمول
ثانویه که به همامدی و پیامدی موسوماند ،یافت میشود .راتستاین ( ،)210 :2006در
تبیین تمایز محمولهای همامدی و پیامدی )1(،تصریح میکند که این محمولها بند
ناخودایستاییاند که ویژگی یا صفتی را به یکی از موضوعهای جمله نسبت میدهند؛ با
این تفاوت که در محمولهای همامدی این ویژگی در زمان وقوع محمول اصلی یا اولیه
پابرجاست (جملۀ  ،)1اما در محمولهای پیامدی ویژگی مورد نظر هنگام پایان یافتن یا
بهسرانجام رسیدن محمول اصلی نمود مییابد (جملۀ :)2
( .)1معموالً بیمارستانها غذا را [آبپز] به بیماران میدهند.
= بیمارستانها در حالی غذا را به بیماران میدهند که غذا آبپز است.

تعبیر همامدی

( .)2مادران تحصیلکرده بچههایشان را [درسخوان] تربیت میکنند.
مادران تحصیلکرده بچهها را چنان تربیت میکنند که بچهها درسخوان میشوند.

تعبیر پیامدی

در میان زبانشناسان غربی ،از میانۀ سدۀ بیستم میالدی به بعد ،رفتهرفته اشارات
پراکندهای به این ساختارهای نحوی شده است (مثالً ،نک :یسپرسن )1958-1954؛ اما
هالیدی ( )1967از نخستین کسانی بوده که بهتفصیل دربارۀ محمولهای ثانویه و انواع
آن بحث کرده و شواهد زبانی متعددی آورده است:
b. Mary ate the carrotsi uncookedi

(3) a. Johni drove the car drunki.

b. Bill wiped the tablei cleani.

(4) a. Jane painted the housei redi.

در جفتدادههای ( ،)3محمولهای همامدی ،بهترتیب ،به فاعل و مفعول بند اصلی
ارجاع مییابند و ازاینرو ،ساخت نخست فاعلمحور و ساخت دوم مفعولمحور خوانده
میشود .در مقابل در هر دو دادۀ ( ،)4محمولهای پیامدی ،مفعول مستقیم جمله را
توصیف میکنند و الجرم مفعولمحورند .راتستاین ( )2006برپایۀ دادههایی مشابه،
تأکید میکند که محمولهای ثانویۀ همامدی میتوانند مفعولمحور یا فاعلمحور باشند،
اما محمولهای پیامدی صرفاً مفعولمحورند و نمیتوانند به فاعل ارجاع یابند .با این
مقدمه ،در مقالۀ پیش روی میکوشیم تا ضمن معرفی محمولهای ثانویۀ زبان فارسی و
برشمردن ویژگیهای ساختاریشان ،اشتقاق نحوی آنها را تحلیل کنیم.

پژوهشهای زبانی ،سال  ،9شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 3/1397

برای این منظور ،پس از مقدمۀ حاضر به پیشینۀ مختصر محمولهای ثانویه در
دستور زایشی اشاره میکنیم و با تمرکز بر شواهد زبان فارسی ،به معرفی انواع مختلف
این ساختها میپردازیم .دادههای زبانی ضمن تأیید دیدگاه راتستاین ( ،)2006نشان
میدهند که در فارسی نیز محمولهای همامدی میتوانند مفعولمحور یا فاعلمحور
باشند ،اما محمولهای پیامدی صرفاً مفعولمحورند و نمیتوانند به فاعل جمله ارجاع
یابند .پس از توصیف انواع محمولهای ثانویه ،بهپیروی از چامسکی ( )1981و پس از
وی ،لوژندرا ( ،)1997دندیکن ( )2006و راتستاین ( ،)2006تصریح میکنیم که این
ساختها خردهجملههایی اند که در نقش ادات (افزوده) ،به بند اصلی متصل میشوند و
موضوعی که میان خرده جمله و بند اصلی مشترک است ،از اولی به دومی جابهجا
میشود .آموزههای نظری و شواهد زبانی بر این نکته داللت میکنند که جایگاه اتصال
خردهجملۀ حامل محمولهای مفعولمحور و فاعلمحور متفاوت است و این سازهها،
بهترتیب ،به گروه فعلی بزرگ ( )VPو گروه فعلی کوچک ( )vPدر بند اصلی متصلی
میشوند .این تحلیل بر دو پیشزمینه استوار است که دربارۀ آنها نیز بهاختصار بحث
خواهیم کرد :نخست حرکت کنارسوی 1موضوع مشترک از بند فرعی به بند اصلی و
به جای گذاشتن یک ضمیر مستتر (طبق تحلیل هورنشتین و نونیس )2014؛ و دوم
ارتقای مفعول رایی به شاخص بیرونی گروه فعلی کوچک (طبق تحلیل کریمی .)2005
 2ـ رویکردی زایشی به محمولهای ثانویه

در دهۀ هفتاد میالدی ،ساخت محمولهای ثانویه توجه معناشناسان زایشی را به خود
جلب کرد (از آن جملهاند :مککاولی  ،1970گرین  ،1972دُوتی  )1979و بهویژه پای
محمولهای پیامدی به تحلیل فعلهای انجامی 2باز شد .در آن دوره ،برخی از
زبانشناسان نیز کوشیدند تا تمایز معنایی محمولهای ثانویه را با قیدهایی که وابسته به
یکی از موضوعهای جملهاند ،تبیین کنند (از جمله :جکنداف  ،1972ناپولی ،1975
مککانلـجینِت  .)1982هیمِلمان و اسکولتزـبِرنت ( )4 :2005در چارچوب تحلیل
هالیدی ( )1967یادآور شدهاند که محمولهای ثانویه مشارکمحورند ،3اما قیدهای فعل
یا فروقیدها (که به سطح  vPمتصل میشوند) عمدتاً رویدادمحور 4محسوب میشوند.
1

. sideward movement
. accomplishment
3
. participant-oriented
4
. event-oriented
2
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در بخش حاضر ابتدا برپایۀ مقدمات یادشده به معرفی انواع محمولهای ثانویه در
فارسی میپردازیم و سپس ،بهپیروی از نظریهپردازان دستور زایشی و از جمله چامسکی
( ،)1981تصریح میکنیم که این محمولها در درون خردهجملههایی قرار دارند که در
نقش ادات یا افزوده به جملۀ اصلی ملحق میشوند .این دو مبحث زمینۀ تحلیل
محمولهای ثانویۀ مفعولی و فاعلی فارسی را فراهم میآورند.
 2ـ  1ـ محمول ثانویه در دادههای فارسی

چنانکه اشاره شد ،محمولهای ثانویه ـ برخالف قیدهای گروه فعلی که رویداد محورند
ـ به یکی از موضوعهای جمله ارجاع مییابند .برای مثال ،دو نمونۀ زیر را مقایسه کنید:
depictive predicate
lower adverbial

(5) a. John left the room angry.
b. John left the room angrily.

در جملۀ ( )5aمحمول ثانویۀ « ،»angryصفتی است که به فاعل جمله نسبت
مییابد؛ اما در جملۀ ( ،)5bفروقید « »angrilyکه تفاوت ساختواژی با صفت متناظر
خود دارد ،چگونگی وقوع رویداد را توصیف میکند .در زبان فارسی عالوهبر جملههای
( )1و ( ،)2نمونههای دیگری هم برای محمولهای ثانویه یافت میشود .ماهیت معنایی
این عناصر نشان میدهد که با قید گروه فعلی ،یا اصطالحاً فروقید ،متفاوتاند:
( .)6محمول همامدی:
الف .این کارخانۀ مواد غذایی همۀ دانههای روغنی را پوستکرده بستهبندی میکند.
ب.

مأموران پلیس هر دو متهم را دستبسته به دادگاه آوردند.

پ.

همسرش همیشه پسرهایشان را دستورونشسته به مدرسه میفرستد.

( .)7محمول پیامدی:
الف .این کارخانۀ مواد غذایی همۀ دانههای روغنی را پوستکرده تولید میکند.
ب.

آشپز هندی هتل اغلب غذاهای بومیشان را [تند] درست میکند.

پ.

در این مزرعه اسبهای مسابقهای را چابک و سبکوزن پرورش میدهند.

در نظریۀ اصول و پارامترها ،محمول ثانویه بندی است که جایگاه فاعل آن با یک
ضمیر مستتر اشغال میشود (برای بحث تفصیلی ،نک :زیربخش  )2-2و این عنصر تهی
با یکی از موضوعهای جملۀ اصلی همنمایه است (از جمله نک :چامسکی ،1981
دندیکن  .)2006در همۀ دادههای باال ،فاعل ساختاری محمول ثانویه به مفعول بند
اصلی نسبت مییابد.
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بهبیان دیگر ،مفعول جملۀ اصلی در واقع فاعل بند ناخودایستایی است که محمول
ثانویه هستۀ معنایی آن را تشکیل میدهد .مثالً در محمول همامدی ( 6ـ الف) ،ویژگی
«پوستکرده بودن» که سازۀ «دانههای روغنی» را توصیف میکند ،همزمان با محمول
اولیۀ «بستهبندی کردن» وجود دارد .در محمول پیامدی ( 7ـ الف) ،باز هم این صفت
مفعولی به «دانههای روغنی» ارجاع مییابد ،اما اینبار این ویژگی ،پیامد محمول اصلی
جمله ،یعنی «تولید کردن» ،است:
( .)8این کارخانۀ مواد غذایی همۀ دانههای روغنی را PROi iپوستکرده بستهبندی میکند.
= کارخانه دانهها را در حالی بستهبندی میکند که دانهها پوستکرده هستند.

( .)9این کارخانۀ مواد غذایی همۀ دانههای روغنی را PROi iپوستکرده تولید میکند.
= کارخانه دانهها را چنان تولید میکند که دانهها پوستکرده باشند.

در نمونههای باال مفعول بند اصلی کنترلکنندۀ ضمیر مستتر است (نک :راتستاین
 .)213 :2006اما در برخی از جمالت ،سازۀ فاعل میتواند این نقش را ایفا کند .این
سخن بدین معناست که محمول ثانویه عالوهبر مفعول ،به فاعل بند اصلی نیز ممکن
است ارجاع یابد .بااینهمه ،این امکان صرفاً محدود به محمولهای همامدی است (:)2
( )10الف .امروز همکارمان PROi iخوشحال و خندان از راه رسید.
ب .عمویش PROi iزیرخاکنرفته ثروتش را به او بخشیده بود.

دو نکتۀ پایانی دربارۀ محمول ثانویه اینکه اوالً گاهی گروه حرفاضافهای نیز میتواند
این نقش را برعهده گیرد (جملۀ  11ـ الف) و ثانیاً از برخی از محمولهای ثانویه هر دو
خوانش فاعلمحور و مفعولمحور برمیآید (جملۀ  11ـ ب):
( )11الف .مأموران پلیس متهم را PROi PP iبا دستان بسته به دادگاه آوردند.
ب .سینا iدوستش را PROi/k kنرسیده به خط پایان مسابقه دید.

در جملۀ (الف) ،گروه حرف اضافهای نوعی محمول همامدی است که وضعیت مفعول را
در حین رخ دادن محمول اصلی توصیف میکند .در جملۀ (ب) ،سازۀ درون قالب
محمول همامدی است که میتواند به وضعیت فاعل یا مفعول جمله ارجاع یابد.
 2ـ  2ـ خردهجملههای اداتی

پیشتر گفتیم که در دهۀ هفتاد میالدی پژوهشگران عمدتاً بر جنبههای معنایی
محمولهای ثانویه و بهویژه محمولهای پیامدی متمرکز بودند؛ تا آنکه سرانجام در دهۀ
هشتاد میالدی ،نحویون بهتدریج بهسراغ تحلیل ساختهای پیامدی و همامدی رفتند .از
آن میان ،ویلیامز ( )1980که سرفصل تازهای در موضوع محمولها گشود ،و پس از او،
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سیمپسون ( )1983و راتستاین ( ،)1983بهدرستی نشان دادند که بندهای پیامدی و
همامدی مصادیق مختلف ساختار نحوی واحدیاند که محمول ثانویه خوانده میشود.
این تحلیل تازه در تقابل با رویکرد معناشناسان زایشی قرار داشت که غالباً محمولهای
پیامدی و همامدی را ساختهایی مستقل و متفاوت میانگاشتند؛ از جمله دُوتی
( )1979که در تحلیل معنایی فعل ،زمان دستوری و وقت ،تصریح کرده بود محمولهای
پیامدی محصول آن دسته از فرایندهای واژگانیاند که به تولید فعل مرکب میانجامند،
اما محمولهای همامدی ساختاری اداتگونه دارند .بدینترتیب ،تحلیلگران نحوی با رد
رویکردهای پیشین ،کوشیدهاند به همان پرسشهایی پاسخ دهند که ما نیز امروزه در
مورد زبان فارسی از خود میپرسیم .مهمترین این پرسشها عبارتاند از :الف)
محمولهای فاعلمحور و مفعولمحور در چه جایگاهی تولید میشوند و آیا از این منظر
تفاوتی میان آنها وجود دارد؟ ب) آیا محمول ثانویه نسبت خواهری با فاعل خود دارد ،یا
اینکه خردهجملهای میسازد که جایگاه فاعلاش با ضمیر مستتر پر میشود؟ پرسش
دوم یکی از دو ساختار زیربنایی (الف) یا (ب) را به جملهای مثل ( )12نسبت میدهد
(برگرفته از :راتستاین  ،213 :2006بازنماییهای :)13
( .)12امروز همۀ ما همکارمان را خوشحال دیدیم.
الف .امروز همۀ ما  VPهمکارمان را iخوشحال iدیدیم.
ب .امروز همۀ ما [ VPهمکارمان را PROi SC[ iخوشحال] دیدیم].

در بازنمایی (الف) ،محمول ثانویه با مفعول مستقیم جمله که نقش فاعل را برای آن
ایفا می کند ،رابطۀ خواهری دارد؛ اما در بازنمایی (ب) ،ضمیر مستتری که با مفعول
مستقیم جمله هممرجع است ،در جایگاه فاعل محمول ثانویۀ همامدی نشسته است .این
بازنمایی از یکسو ساختار خردهجمله را به محمولهای ثانویه نسبت میدهد و از سوی
دیگر نشان میدهد که در درون این بندهای وابسته ـ مانند عبارتهای وصفی ـ اشتقاق
کنترلی شکل میگیرد (برای ساختار عبارتهای وصفی ،نک :انوشه .)1395
با سربرآوردن نظریۀ حاکمیت و مرجعگزینی و مبانی نظری آن در دهۀ هشتاد
میالدی ،بازنمایی (12ـ ب) جایگاه مستحکمتری در برابر تحلیل مسطح (12ـ الف)
یافت که مدافعانی چون ویلیامز ( )1980داشت .برای مثال ،معیار تتا اجازۀ تولید
بازنمایی نادستوری (12ـ الف) را نمیدهد:
( .)13معیار تتا :به هر موضوعی باید فقط یک نقش معنایی اعطا شود .هر نقش معنایی باید فقط به یک
موضوع اعطا شود.
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این معیار مانع از آن میشود که یک سازۀ اسمی همزمان موضوع دو یا چند هستۀ
واژگانی باشد .پس ،بازنمایی (12ـ الف) که در آن «همکارمان» موضوع دو محمول
«خوشحال» و «دیدن» است ،بهدلیل تخطی از معیار تتا فرومیریزد .بازنمایی (12ـ ب)
با این مشکل مواجه نیست؛ اما در عوض ،باید در بازنمایی درختی جایگاهی برای ضمیر
مستتر بیابد که تحت حاکمیت نباشد .هرچند این محدودیت در مورد انواع محمولهای
ثانویه صادق است ،اما در چارچوب حاکمیت و مرجعگزینی ،تحلیلگران و از جمله
چامسکی ( )1981عمدتاً بر ساختهای همامدی تمرکز کرده بودند .چامسکی با رد
تحلیل ویلیامز ( ،)1980نشان میدهد که این ساختها تابع نظریۀ کنترلاند و یک
ضمیر مستتر در جایگاه فاعل آنها مینشیند )3(.افزونبراین ،وی (همان) بین محمولهای
ثانویه که خردهجملههایی در جایگاه اداتاند ،و خردهجملههای متممی تمایز قائل
میشود .در زبان فارسی نیز این تفاوت میان ساختهای یادشده وجود دارد .برای مثال
در جملۀ ( ،)14صفت «زنده» که هستۀ محمول ثانویه است ،در بند ناخودایستایی
نشسته که نقش موضوعی ندارد و میتواند بهسادگی از ساختار نحوی حذف شود .اما در
جملۀ ( ،)15حذف صفت «زنده» از خردهجملۀ متممی امکانپذیر نیست .این رفتار
نحوی متفاوت نشان میدهد که ساختار دو جملۀ مورد نظر متفاوت است و بنابراین،
نمیتوان بازنماییهای یکسانی را به هر دو نسبت داد:
( .)14خردهجملۀ اداتی:
الف .امدادگران معدنچیان را زنده پیدا کرده بودند.
ب .امدادگران معدنچیان را PROi SC iزنده پیدا کرده بودند.
( .)15خردهجملۀ متممی:
الف .امدادگران معدنچیان را زنده تلقی کرده بودند.
ب* .امدادگران معدنچیان را PROi SC iزنده تلقی کرده بودند.

در جملۀ ( 14ـ الف)« ،زنده بودن معدنچیان» و «پیدا کردن معدنچیان» دو رخدادیاند
که همزمان بهوقوع پیوستهاند و ازاینرو« ،زنده» محمول همامدی است .طبق بازنمایی
( 14ـ ب) ،این محمول همامدی همان خردهجملۀ اداتی است که از بند ناخودایستای
کنترلی تشکیل میشود .در مقابل ،بازنمایی نادستوری (15ـ ب) نشان میدهد که
اشتقاق کنترلی را نمیتوان به خردهجملۀ متممی نسبت داد.
در تبیین این موضوع ،راتستاین ( )217 :2006بهپیروی از چامسکی (:1981
 ،)136یادآور میشود که ضمیر مستتر نباید تحت حاکمیت باشد ،حال آنکه جایگاه
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فاعل در خردهجملههای متممی تحت حاکمیت فعل قرار دارد .برپایۀ آنچه تاکنون
گفتهایم ،خردهجمله محدود به فعلهایی چون «پنداشتن ،انگاشتن ،دانستن ،نامیدن»
نیست و تعریف آن فراتر از ساختاری است که با فعلهای زیر ساخته میشود (برای
ساختار خردهجملههای متممی ،نک :هگمن 1994؛ و در فارسی ،درزی :)1384
( )16الف .مسلمانان [ SCیکدیگر را [ NPبرادر]] میشمارند.
ب .هیئت منصفه [ SCمتهم را [ APبیگناه]] تشخیص داد.
پ .کافر [ SCهمه را [ PPبه کیش خود]] پندارد.

فعل های جمالت باال در جایگاه موضوع درونی خود به یک خردهجملۀ متممی نیاز دارند
که در سنت دستورنویسی زبان فارسی تمیز خوانده میشود .در مقابل آنها ،ساختهای
دارای محمول ثانویه خردهجمله را بدون نقش تتا و در جایگاه ادات میپذیرند .بههمین
دلیل است که دندیکن ( )60 :2006با توجه به اشتقاق نحوی محمولهای ثانویه،
تعریف کلی زیر را برای خردهجملهها بهدست میدهد:
( .)17خردهجمله:
خردهجمله ساختاری فاعلی ـ محمولی است که زمان ندارد.

اکنون میتوانیم اشتقاق نحوی محمولهای ثانویۀ همامدی و پیامدی را تحلیل
کنیم .این تحلیل ،بر مجموعۀ ویژگیهای زیر مبتنی است:
( .)18ویژگیهای بند محمول ثانویه:
الف .محمول ثانویه میتواند تعبیر همامدی یا پیامدی داشته باشد.
ب .محمول ثانویۀ همامدی میتواند فاعلمحور یا مفعولمحور باشد.
پ .محمول ثانویۀ پیامدی فقط مفعولمحور است و تعبیر فاعلمحور ندارد.
ت .در این ساختها دو اشتقاق موازی ،شامل بند فرعی و اصلی ،وجود دارد.
ث .بند محمول ثانویه نوعی خردۀ جملۀ اداتی است که عنصر زمان ندارد.
ج.

موضوع مشترک از بند محمول ثانویه به بند اصلی حرکت کنارسو میکند.

چ.

پس از حرکت موضوع ،بند اصلی به بند فرعی متصل میشود و نقش اداتی مییابد.

ح.

فاعل محمول ثانویه ضمیر مستتری است که با موضوع مشترک همنمایه است.

براساس ویژگیهایی که در فهرست ( )18برشمردهایم ،در دو بخش سوم و چهارم به
اشتقاق نحوی محمولهای مفعولمحور و فاعلمحور میپردازیم؛ اما پیشتر باید دو نکته
را تبیین کنیم که زیربنای تحلیلمان را تشکیل میدهند :یکی حرکت کنارسو که در
ردیف ( 18ـ ج) به آن اشاره کردهایم و حرکتی نحوی در دستور زایشی است؛ دیگر
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ارتقای مفعول مستقیم به شاخص بیرونی گروه فعلی کوچک که در برخی از زبانهای و
از جمله فارسی رخ میدهد .حرکت کنارسو فرایندی است که در آن یک عنصر زبانی
بهدلیل الزامات نحوی از یک درخت فرعی به درخت اصلی جابهجا میشود .نونیس
( 2001و  2004و  ،)2012بوئکس و همکاران ( )2010و هورنشتین و نونیس ()2014
تصریح میکنند که میان حرکت کنارسو و حرکت آشنای فراسو تفاوت ماهوی وجود
ندارد و هر دو فرایند محصول سازوکار «رونویسی و بازادغام» هستند .در حرکت کنارسو،
یک سازه در شاخۀ فرعیِ اشتقاق رونویسی میشود و از خود یک ضمیر مستتر بهجای
میگذارد و سپس ،در شاخۀ اصلی بار دیگر ادغام میشود.
انوشه ( )1395در تبیین ساختار عبارت های وصفی از این فرایند استفاده میکند و
نشان می دهد که سازۀ فاعل طی حرکت کنارسو ،از بند عبارت وصفی به بند اصلی
جابهجا میشود .پدیدۀ دومی که پیش از تحلیل ساختار محمولهای ثانویه باید به آن
اشاره کنیم ،حرکت فراسوی مفعول رایی در زبان فارسی است .کریمی ()107 :2005
نشان میدهد که مفعول های مستقیم مشخص در زبان فارسی از جایگاه ادغام خود در
گروه محمول حرکت میکنند و به شاخص بیرونی گروه فعلی کوچک ارتقا مییابند.
برپایۀ دو نکتۀ اخیر ،در بخشهای آتی به تحلیل ساختار محمولهای ثانویه در فارسی
میپردازیم.
 3ـ ساختار محمولهای مفعولمحور

در بخش گذشته ویژگیهای کلی محمولهای ثانویۀ همامدی و پیامدی را که در
فهرست ( )18جمعبندی شدهاند ،معرفی کردیم .بااینهمه دو نوع محمول یادشده
اشتقاق نحوی یکسانی دارند و آنچه سبب تمایز خوانش همامدی و پیامدی میشود ،در
ویژگیهای معنایی محمول اولیه (اصلی) و ثانویه ریشه دارد )4(.چنین پدیدهای را در
تقابل دادههای ( )8و ( )9مشاهده کردیم .همچنین ،در دو جملۀ زیر محمول ثانویه
(الفبایی) بهترتیب ،تعبیر پیامدی و همامدی دارد ،اما این تمایز صرفاً بهدلیل تفاوتهای
معنایی دو محمول «فهرست کردن» و «اعالم کردن» و رابطۀ آنها با موضوع مشترک
بند فرعی و اصلی (اسامی پذیرفتهشدگان) است:
( )19الف .سازمان سنجش اسامی پذیرفتهشدگان را PROi[ iالفبایی] فهرست کرد.
ب .سازمان سنجش اسامی پذیرفتهشدگان را PROi[ iالفبایی] اعالم کرد.

تعبیر پیامدی
تعبیر همامدی
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در مقابل ،چنان که در ادامه استدالل خواهیم کرد ،اشتقاق نحوی محمولهای
مفعولمحور و فاعلمحور متفاوت است و خردهجملۀ شامل محمول ثانویه در جایگاههای
متفاوتی به بند اصلی متصل میشود .پس در جملههای زیر ،بهرغم همسانی محمولهای
اصلی و ثانویه ،با اشتقاقهای نحوی کموبیش متفاوتی روبهرو هستیم:
( )20الف .پدر PROi[ iصبحانهنخورده] بچهها را به مدرسه برد.
ب .پدر iبچهها را PROi/k[ kصبحانهنخورده] به مدرسه برد.

تحلیلی که در ادامه ارائه می دهیم ،باید بتواند توضیح دهد که چرا جملۀ (الف) صرفاً
خوانش فاعلی دارد ،اما جملۀ (ب) مبهم است و هر دو خوانش فاعلی و مفعولی از آن
برمیآید .بررسی این موضوع را از ساختهای مفعولمحور زیر آغاز میکنیم:
( .)20آشپزمان غذا را [آبپز] پخت.
= آشپزمان غذا را چنان تهیه کرد که غذا آبپز شد.

تعبیر پیامدی

( .)21آشپزمان غذا را [آبپز] آورد.
= آشپزمان غذا را در حالی سرو کرد که غذا آبپز بود.

تعبیر همامدی

هر دو محمول ثانویۀ باال خوانش مفعولمحور دارند و تنها تفاوت آنها در تعبیری است
که از برایند محمول اصلی و محمول فرعی برمیآید؛ چنانکه ساخت نخست تعبیر
پیامدی و ساخت دوم تعبیر همامدی دارد .بدینترتیب ،دو جملۀ ( )20و ( )21صرف
نظر از تفاوت واژگانی محمول اصلیشان ،اشتقاق نحوی یکسانی دارند .در بازنمایی زیر
دو نکتۀ مهم قابل توجه است .نخست اینکه مقولۀ خردهجمله را بهپیروی از تحلیلهای
رایج ،گروه مطابقه ( )AgrPدرنظر گرفتهایم (از جمله نک :چامسکی  ،1981هگمن
 )1994البته ،برخی از تحلیلگران فرافکنهای دیگری را نیز برای محمولهای ثانویه
بهکار بردهاند که تفاوتی در تحلیل ایجاد نمیکند و فقط برچسب را تغییر میدهد .مثالً،
آسادا ( )2012محمول همامدی را تحت تسلط یک گروه زمان ناخودایستا ( )TPمیداند
و محمول پیامدی را در درون گروه محمولی قرار میدهد که در ذیل گروه فعلی بند
اصلی تولید میشود .دوم اینکه در تحلیل حاضر بند فرعی یا همان گروه مطابقه را که
شامل محمول ثانویۀ مفعولمحور است ،مانند بسیاری از تحلیلگران و از جمله دندیکن
( )2006و آسادا ( )2012به گروه محمول بند اصلی ـ یعنی به گروه فعلی ـ متصل
کردهایم .در مجموع ،بازنمایی هر دو محمول پیامدی و همامدی در ( )20و ()21
بهصورت زیر خواهد بود:
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( )22الف .آشپزمان غذا را آبپز {پخت /آورد}.

در بازنمایی باال ،گروه معرف «غذا» که در شاخص  AgrPنشسته است ،فاعل
ساختاری بند فرعی و مفعول بند اصلی است .این سازه طی حرکت کنارسو به جایگاه
متمم  VPحرکت میکند تا نقش معنایی درونی فعل اصلی (پختن /آوردن) را برآورده
سازد .پس ،ازآنجاکه «غذا» با دو محمول ـ یعنی «آبپز» و «پختن /آوردن» ـ رابطۀ
معنایی دارد ،برای رعایت معیار تتا یک  PROدر جایگاه اولیه از آن باقی میماند .این
تحلیل همسو با رویکرد هورنشتین ( ،)2009بوئکس و همکاران ( )2010و هورنشتین و
نونیس ( )2014است .سپس ،بند فرعی به فرافکن  VPمتصل میشود و نقش اداتی
مییابد .در مراحل بعدی ،هستۀ  vو الیۀ  vPبه اشتقاق افزوده میشوند و فاعل در
شاخص درونی این فرافکن ادغام میشود .با توجه به اینکه هستۀ  vعهدهدار بازبینی
حالت مفعولی است و مشخصۀ حالت مفعول رایی قوی است ،سازۀ «غذا» به شاخص
بیرونی الیۀ  vPحرکت فراسو میکند تا حالت مفعولی آن در حوزهای موضعی بازبینی
شود .فرایند اخیر همان حرکت فراسوی مفعول است که نخستینبار کریمی ()2005
معرفی کرده است .سرانجام ،با اضافه شدن هستۀ تهی  ،Tفعل اصلی به این هسته ارتقا
و انضمام مییابد (نک :درزی و انوشه  )1389و فاعل نیز به شاخص  TPجابهجا میشود
تا اصل فرافکن گسترده ( )EPPرا برآورده سازد .بازنمایی باال اشتقاق نحوی همۀ
محمولهای همامدی و پیامدی مفعولمحور را نشان میدهد که در آن بند فرعی به VP
(و نه  )vPمتصل شده است .این جایگاه میتواند توضیح دهد که چرا در جفتدادههای
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زیر ،جملۀ (الف) در برابر جملۀ (ب) بینشان است (عالمت تعجب بر نشانداری جمله
داللت میکند):
( .)23الف .بیمارستانها غذا را [آبپز] به بیماران میدهند.
ب ! .بیمارستانها [آبپز] غذا را به بیماران میدهند.
( .)24الف .مادران تحصیلکرده بچههایشان را [درسخوان] تربیت میکنند.
ب! .مادران تحصیلکرده [درسخوان] بچههایشان را تربیت میکنند.
( .)25الف .برادر خوشتیپات باز هم در شروع ترم موهایش را [آلمانی] زد.
ب ! .برادر خوشتیپات باز هم در شروع ترم [آلمانی] موهایش را زد.

با توجه به حرکت مفعول رایی به شاخص بیرونی  ،vPجایگاه بینشان این سازه باید
باالتر از محمول ثانویهای باشد که به  VPمتصل شده است .اگر بند محمول ثانویه مانند
عبارت وصفی به  vPملحق میشد (نک :انوشه  ،)1395انتظار میرفت که جمالت (الف)
و (ب) به یک اندازه بینشان باشند .بههمین ترتیب ،تحلیلی که از جایگاه اتصال
محمولهای ثانویۀ مفعولمحور بهدست دادهایم ،میتواند توضیح دهد که چرا در میان
نمونه های دستوری زیر ،جملۀ (پ) در مقابل دو جملۀ (الف) و (ب) بهشدت نشاندار
است:
( .)26الف .پیمانکار در مرکز شهر ساختمانی را که کارفرما سفارش داده بود [دوطبقه] ساخت.
ب .پیمانکار ساختمانی را که کارفرما سفارش داده بود در مرکز شهر [دوطبقه] ساخت.
پ! .پیمانکار در مرکز شهر [دوطبقه] ساختمانی را که کارفرما سفارش داده بود ساخت.

در جملههای باال ،مفعول مستقیم رایی (ساختمانی را که کارفرما سفارش داده بود) به شاخص
بیرونی  vPارتقا یافته و قید مکان (در مرکز شهر) به الیۀ باالیی فرافکن  vPمتصل شده
است .بهدلیل سازه فرمانی متقارن این دو جایگاه بر هم ،ترتیب خطی آنها در سطح آوایی
آزاد است و هریک میتواند بر دیگری تقدم بجوید .اما محمول ثانویه (دوطبقه) که ذیل
فرافکن  AgrPبه سطح  VPمتصل میشود ،در جایگاه پایینتری از مفعول مستقیم و
قید مکان قرار دارد و باید در توالی واژگانی پس از آنها تظاهر بیابد .بههمین دلیل ،در
میان دادههای ( ،)26دو جملۀ (الف) و (ب) بینشاناند و فقط هرکدام از دو سازۀ مفعول
و قید که در زنجیرۀ خطی پیش از دیگری بیاید ،بهلحاظ کالمی برجستهتر میشود .در
جملۀ (پ) ،محمول ثانویه دستخوش قلب نحوی شده و با اتصال به فرافکن  ،vPمیان
قید و مفعول نشسته است .ازاینرو ،این جمله در مقابل دو جملۀ دیگر کامالً نشاندار
است .بدینترتیب ،جایگاهی که برای اتصال محمول ثانویۀ مفعولمحور پیشنهاد شده
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است ،میتواند بهخوبی از عهدۀ تبیین دادههای تجربی برآید .طبق این تحلیل ،ساخت
زیربنایی جمالت ( ،)26پس از حرکت فاعل به شاخص  TPو حرکت فراسوی مفعول به
شاخص بیرونی  vPاز یکسو ،و ارتقا و انضمام فعل اصلی به هستۀ تهی  Tاز سوی دیگر،
بهصورت زیر است:
(.)27

[TP

پیمانکار [ vPدر مرکز شهر

[vP

ساختمانی را که کارفرما سفارش داده بود

[VP[ tSub vP

[ AP[ PROObj AgrPدوطبقه]] [ T[ ]]]]] tV tObj VPساخت]].

در این بازنمایی که بهپیروی از هورنشتین و نونیس ( ،)2014عنصر تهیِ  PROمحصول
حرکت است ،سازۀ مفعول ابتدا از درون  AgrPبه متمم  VPحرکت کنارسو کرده و
 PROرا بهجای گذاشته است .در این جایگاه ،نقش معنایی درونی فعل «ساخت» تخلیه
شده و سپس ،مفعول با بهجای گذاشتن یک رونوشت (با تسامح tObj ،در بازنمایی باال)،
به شاخص بیرونی  vPرفته است.
 4ـ ساختار محمولهای فاعلمحور

تاکنون ساختار محمولهای ثانویۀ مفعولمحور را بررسی کردهایم و اشتقاق ( 22ـ ب) را
به این ساختهای نحوی نسبت دادهایم .بااینهمه ،محمولهای همامدی ـ برخالف
محمولهای پیامدی ـ فاعل جمله را نیز میتوانند توصیف کنند (مانند دادۀ  11ـ ب).
در چنین مواردی ساخت همامدی قرابت بسیاری با فروقیدها دارد و گاهی واقعاً تمایز
آنها از هم دشوار است .شواهد نظری و تجربی نشان میدهند که محمولهای همامدی
فاعلمحور ،برخالف همتایان مفعولمحور خود ،به سطح گروه فعلی کوچک متصل
می شوند و اساساً یک دلیل شباهت آنها به فروقیدها همین نکته است .نخستین شاهدی
که تأیید می کند محمول همایندی فاعلی به الیۀ گروه فعلی کوچک ملحق میشود ،به
سازوکار حرکت کنارسو و زمانبندی اتصال بند فرعی به بند اصلی بازمیگردد .در
ساختهای فاعل محور ،گروه معرف فاعل میان بند محمول ثانویه و جملۀ اصلی مشترک
است و از این منظر ،به عبارت های وصفی شباهت دارد .پس فاعل که موضوع مشترک
میان دو بند است ،نخست باید از بند فرعی به شاخص  vPدر بند اصلی حرکت کند و
آنگاه بند فرعی به بند اصل ی متصل شود و هویت اداتی بیابد .اگر بند فرعی زودتر به بند
اصلی ملحق شود و مثالً به فرافکن  VPاتصال بیابد ،در ادامۀ اشتقاق ،خروج کنارسوی
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فاعل به شاخص  vPناقض شرط دامنۀ خروج 1است .طبق این شرط ،خروج هیچ سازهای
از درون اداتها و فاعلها که جزایر نحوی محسوب میشوند ،مجاز نیست .بدینترتیب،
اگر محمولهای همایندی فاعلمحور به فرافکن  VPمتصل شوند ،تحلیلمان با مشکالت
نظری مواجه میشود .شاهد دوم را در توالی بینشان سازههای نحوی میتوان یافت .در
دادههای ( )23تا ( )26مشاهده کردیم که محمولهای مفعولمحور در ترتیب بینشان
پس از فروقیدها و مفعولهای مستقیم رایی تظاهر مییابند .دادههای مشابه نشان
میدهند که محمولهای ثانویۀ فاعلمحور الزاماً تابع چنین محدودیتی نیستند و ایبسا
در برخی از نمونهها تقدم آنها بر مفعول مستقیم ارجح است .برای مثال ،در نمونههای
زیر «خوشحال و خندان» و «زیرخاکنرفته» محمولهای ثانویهایاند که به فاعل بند
اصلی ارجاع مییابند:
( .)28امروز همکارمان [خوشحال و خندان] ما را به شام دعوت کرد.
= همکارمان ما را به شام دعوت کرد ،در حالی که خوشحال و خندان بود.

تعبیر همامدی

( .)29عمویش [زیرخاکنرفته] ثروتش را به او بخشیده بود.
= عمویش ثروتش را به او بخشیده بود ،در حالی که هنوز نمرده بود.

تعبیر همامدی

در هر دو نمونۀ باال محمول ثانویه که خوانش همامدی دارد و فاعلمحور است ،پیش از
مفعول مستقیم آمده و ساخت حاصل همچنان بینشان است .ازآنجاکه مفعول رایی در
روساخت در شاخص بیرونی  vPقرار دارد ،میتوانیم نتیجه بگیریم که بند شامل محمول
همایندی نیز در سطح  vPبه اشتقاق افزوده میشود .نکتۀ دیگر اینکه محمول ثانویۀ
فاعلمحور (در باالترین الیۀ  )vPو مفعول مستقیم رایی (در شاخص بیرونی  )vPبر هم
سازهفرمانی دوسویه میکنند و لذا ،در توالی خطی تقدم هریک بر دیگری مجازی است.
این تحلیل بدین معناست که عالوهبر جملههای ( )28و ( ،)29دو ترتیب واژگانی زیر هم
مجاز است:
( .)30الف .امروز همکارمان ما را [خوشحال و خندان] به شام دعوت کرد.
ب .گویا عمویش ثروتش را [زیرخاکنرفته] به او بخشیده بود.

اما اگر محمولهای ثانویۀ فاعلمحور ـ مانند محمولهای مفعولمحور ـ به الیۀ ( VPیا
دقیقتر بگوییم )PredP :متصل میشدند ،در توالی بینشان فقط جمالت ( )30بهدست
میآمدند و خوانش ساختهای ( )28و ( )29نشاندار میشد.

). Condition on Extraction Domain (CED

1
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شاهد آخر به ساختهای مبهمی بازمیگردد که هر دو خوانش فاعلمحور و
مفعولمحور از آنها برمیآید .پیش از این ،در ( 11ـ ب) با چنین نمونههایی آشنا شدیم.
این دادهها با تفصیل بیشتری در زیر تکرار شدهاند:
( .)31نقاش iتصویر این بانو را PROi/k[ kچشمبسته] کشید.
= الف .نقاش تصویر بانو را کشید ،در حالی که چشمهای نقاش بسته بود.

همامدی فاعلمحور

= ب .نقاش تصویر بانو را چنان کشید که چشمهایش بسته تصویر شد.

پیامدی مفعولمحور

( .)32سینا iدوستش را PROi/k[ kنرسیده به خط پایان مسابقه] دید.
= الف .سینا دوستش را درحالی دید که سینا نرسیده به خط پایان بود.
= ب .سینا دوستش را درحالی دید که دوستش نرسیده به خط پایان بود.

همامدی فاعلمحور
همامدی مفعولمحور

در جملۀ ( ،)31تعبیر فاعلمحور خوانش همامدی دارد ،اما هنگامی که محمول ثانویه به
مفعول ارجاع مییابد ،خوانش پیامدی از آن برمیآید .در جملۀ ( ،)32هر دو تعبیر
فاعلمحور و مفعولمحور خوانش همامدی دارند .در مجموع ،با توجه به ابهام ساختاری
جمالت باال ،بهنظر میرسد که دو اشتقاق نحوی متفاوت را باید به آنها نسبت داد و با
یک ساختار واحد نمیتوان دو تعبیر متفاوت (فاعلمحور و مفعولمحور) بهدست آورد.
بدینترتیب ،اگر جمله ای ابهام ساختاری دارد و هر دو تعبیر فاعلی و مفعولی را میتوان
به آن نسبت داد ،انتظار میرود که دو ساختاری نحوی متفاوت نیز برای آن جمله وجود
داشته باشد .اما عالوهبر این نکته ،به شیوۀ دیگری نیز میتوانیم از تقابل جمالت مبهم و
غیرمبهم استفاده کنیم و نشان دهیم که محمولهای همامدی فاعلی به الیۀ  vPمتصل
میشوند .برای این منظور ،بار دیگر جمالت زیر را درنظر بگیرید:
( )33الف .پدر PROi[ iصبحانهنخورده] بچهها را به مدرسه برد.
ب .پدر iبچهها را PROi/k[ kصبحانهنخورده] به مدرسه برد.

چرا در جملۀ (الف) ضمیر مستتر صرفاً به فاعل ارجاع مییابد ،اما در جملۀ (ب) هر دو
سازۀ فاعل و مفعول میتوانند با این عنصر تهی همنمایه باشند؟ پاسخ این پرسش در
این است که در جملۀ (ب) با دو ساختار نحوی متفاوت مواجهایم .در این جمله ،بند
محمول ثانویه (یا همان خردهجملۀ اداتی) پس از مفعول مستقیم تظاهر یافته است.
پس این بند یا ممکن است به یکی از دو جایگاه زیر متصل شده باشد:
( .)34جایگاه اتصال محمول ثانویه در ( 33ـ ب):
الف .اتصال به ← VP

خوانش مفعولی

ب .اتصال به ← vP

خوانش فاعلی

 /16محمولهای ثانویه در زبان فارسی رویکردی کمینهگرا

چنانکه پیش از این گفتهایم ،توالی خطی ادات متصل به  vPو مفعول مستقیم رایی
آزاد است و بههمین دلیل ،در جملۀ ( 33ـ ب) این امکان وجود دارد که خردهجمله به
الیۀ  vPملحق شده باشد .در مقابل در جملۀ ( 33ـ الف) ،بند محمول ثانویه پیش از
مفعول مستقیم رایی تظاهر یافته است .پس این بند فقط میتواند به فرافکن  vPاتصال
یافته باشد و امکان الحاق آن به سازۀ  VPوجود ندارد:
( .)35جایگاه اتصال محمول ثانویه در ( 33ـ الف):
الف .اتصال به ← VP

میسر نیست

ب .اتصال به ← vP

خوانش فاعلی

در مجموع ،اگر در ساختهای همامدی فاعلی و مفعولی دو جایگاه متفاوت برای
اتصال خردهجملۀ اداتی به بند اصلی داشته باشیم ،میتوانیم تقابل دادههایی همچون
( 33ـ الف و ب) را توضیح دهیم .با توجه به جایگاهی که برای محمولهای ثانویۀ
فاعلمحور پیشنهاد دادهایم ،اشتقاق نحوی هر دو حالت جملۀ ( 36ـ الف) بهصورت
بازنمایی ( 36ـ ب) در زیر خواهد بود:
( )36الف .عمویش {زیرخاکنرفته ثروتش را}  { /ثروتش را زیرخاکنرفته} به او بخشید.

در اشتقاق باال ،سازۀ «زیرخاکنرفته» یک واژۀ واحد با مقولۀ صفتی است که در هستۀ
 APآمده است .در شاخص  AgrPگروه «عمویش» قرار گرفته که نقش فاعل محمول
ثانویه را هم برعهده دارد .فاعل مورد نظر که با هر دو محمول ثانویه (زیرخاکنرفته) و
اصلی (بخشید) رابطۀ معنایی دارد ،از طریق حرکت کنارسو به شاخص  vPدر بند اصلی
جابهجا میشود تا نقش معنایی بیرونی فعل «بخشیدن» را تخلیه کند .در ادامه ،مفعول
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مستقیم رایی (ثروتش را) به شاخص بیرونی  vPمیرود تا مشخصۀ حالت قویاش بازبینی
شود .اکنون نوبت الحاق بند فرعی به بند اصلی است .در نتیجۀ این فرایند ،محمول
ثانویه جزئی از بند اصلی میشود و شاخۀ  AgrPماهیت اداتی مییابد .پس از افزوده
شدن الیۀ زمان به بند اصلی« ،عمویش» از طریق حرکت فراسو خود را به شاخص TP
میرساند و فعل اصلی نیز به هستۀ  Tمنضم میشود .در سطح آوایی ،رونوشتهای
پایینی سازههای فاعل و مفعول از اشتقاق حذف میشوند و بهجای رونوشت فاعل در
شاخص  ،AgrPضمیر مستتری می نشیند که نقش آن برقراری رابطۀ معنایی با محمول
ثانویه است .نکتۀ دیگر آنکه بهدلیل سازهفرمانی متقارن دو سازۀ «زیرخاکنرفته» و
«ثروتش را» ،در سطح آوایی هر دو توالی جملۀ ( 36ـ الف) میتواند تولید شود.
آخرین نکتۀ این نوشتار به ابهامی بازمیگردد که در جملهای مثل ( )32مالحظه
کردیم .گفتیم که این جمله دارای دو خوانش فاعلی و مفعولی است .در مورد خوانش
مفعولی مسئلهای وجود ندارد؛ اما آیا در خوانش ( 32ـ الف) که آن را محمول فاعلمحور
خواندهایم ،واقعاً سازۀ «نرسیده به خط پایان مسابقه» را باید محمول ثانویه دانست؟
درست است که در این تعبیر ،عبارت مذکور به وضعیت فاعل ارجاع مییابد ،اما مگر نه
این است که مکان وقوع فعل «دیدن» نیز از رهگذر همین عبارت بیان میشود؟ آیا در
این خوانش ،جملۀ ( )32تفاوتی با جملۀ «سینا دوستش را در ورزشگاه دید» دارد؟
چهبسا پاسخ این مسئلۀ تازه این باشد که در خوانش فاعلمحور هم با دو ساختار
متفاوت روبهروییم که البته تفاوت معنایی ایجاد نمیکنند .یکبار سازۀ «نرسیده به خط
پایان مسابقه» متعلق به نهاد جمله است و محمول ثانویه بهشمار میرود و بار دیگر
همین عبارت بخشی از گزاره است و فروقید یا قید مکان محسوب میشود .اگر این
گمان صحیح باشد ،بازنمایی خطی جملهای مثل ( )37را ـ فارغ از حرکت سازهها و
هستهها ـ به دو ترتیب میتوان نمایش داد:
( .)37سینا نرسیده به خط پایان مسابقه دوستش را دید.
الف .محمول ثانویه NP[ :سینا [ AgrPنرسیده به خط پایان مسابقه]] دوستش را دید.
ب .فروقید مکان :سینا [ AdvP[ vPنرسیده به خط پایان مسابقه] دوستش را دید].

بازنماییهای خطی ( 37ـ الف و ب) بر دو ساختار نحوی متمایز داللت میکنند ،اما این
تفاوت در ساختار ،به تفاوت ملموسی در معنا نینجامیده است ،زیرا خردهجملۀ اداتی
یکبار وابستۀ کنشگر (سینا) و بار دیگر وابستۀ خود کنش (دیدن) است.
این امکان که یک سازۀ واحد را بتوان یکبار وابستۀ نهاد دانست و یکبار نیز
وابستۀ گزاره تلقی کرد ،موضوعی بدیع یا اشتقاقی بیمانند نیست و در جملۀ زیر نیز
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عبارت «از چامسکی» نقش و جایگاه دوگانهای دارد .این سازه در حالت (الف) وابستۀ
فاعل جمله است و در حالت (ب) بخشی از گروه فعلی کوچک محسوب میشود:
( .)38امسال یک کتاب جدید از چامسکی منتشر شد.
الف .وابستۀ فاعل :امسال [ NPیک کتاب جدید [ PPاز چامسکی]] منتشر شد.
ب .وابستۀ فعل :امسال یک کتاب جدید [ PP[ vPاز چامسکی] منتشر شد].

سازۀ «از چامسکی» در بازنمایی (الف) ادات سطح گروه اسمی و در بازنمایی (ب) ادات
سطح گروه فعلی کوچک است ،اما باز هم این تفاوت ساختاری ،تمایز معنایی
چشمگیری ایجاد نمیکند .در مجموع ،اگر تحلیلهای پیشگفته صحیح باشند ،به جملۀ
( )32میتوان دو معنا و سه ساختار (محمول ثانویۀ فاعلی ،محمول ثانویۀ مفعولی و قید
گروه فعلی) را نسبت داد.
 5ـ نتیجه

در مقالۀ حاضر به معرفی محمولهای ثانویۀ زبان فارسی و تبیین ساختار نحوی آنها
پرداختیم و نشان دادیم که برخالف برخی از تحلیلها ،هر دو نوع محمول همامدی و
پیامدی در این زبان وجود دارند .افزونبراین ،برپایۀ شواهد زبانی یادآور شدیم که
محمولهای همامدی و پیامدی میتوانند خوانش مفعولمحور داشته باشند ،اما خوانش
فاعلمحور محدود به محمولهای ثانویۀ همامدی است و البته از برخی از محمولهای
همامدی هر دو خوانش فاعلی و مفعولی برمیآید .در تبیین اشتقاق نحوی این
محمولهای فرعی ،بهپیروی از آموزههای برنامۀ کمینهگرا و دادههای زبانی فارسی
استدالل کردیم که محمولهای ثانویه نوعی خردهجملهاند که در نقش ادات یا افزوده به
بند اصلی متصل میشوند .از آن میان ،محمولهای همامدی و پیامدی ساختار نحوی
یکسانی دارند و تفاوت آنها صرفاً معنایی است؛ اما محمولهای فاعلمحور و مفعولمحور
ساختارهای ویژۀ خود را دارند و جایگاه اتصال خردهجمله به جملۀ اصلی در آنها متفاوت
است .در مجموع ،براساس ویژگیهایی که در فهرست ( )18برای محمولهای ثانویۀ
همامدی و پیامدی برشمردیم ،و همچنین با توجه به تحلیلهای ارائهشده ،یافتههای
پژوهش حاضر را میتوان در قالب تعمیم زیر جمعبندی کرد:
( .)39ساختار محمولهای ثانویه:
الف .محمولهای مفعولمحور خردهجملههای اداتیاند که به فرافکن  PredPمتصل میشوند.
ب .محمولهای فاعلمحور خردهجملههای اداتیاند که به فرافکن  vPمتصل میشوند.
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باید یادآور شد که در این ساختارها ،موضوعی که میان محمول ثانویه و محمول اولیه
مشترک است ،از طریق حرکت کنارسو ،از شاخۀ فرعی (خردهجمله) به شاخۀ اصلی
(جملۀ اصلی) جابهجا میشود و یک ضمیر مستتر ( )PROدر محل تولید خود بهجای
میگذارد.
پینوشتها
 .1تجلی ( )1397محموله های ثانویه پیامدی را در گروه قیدهای فارسی دسته بندی میکند بدین ترتیب ،تحلیل
وی از این منظر با رویکرد اثر حاضر قرابت دارد که سازه های پیامدی را از جنس ادات میداند.
 .2تشخیص میان قیدهای وابسته به فعل و محمولهای مفعولمحور چندان دشوار نیست ،اما آنجا که پای
محمولهای ثانویۀ فاعلمحور بهمیان میآید ،این تمایز گاهی مشکلساز میشود .در این ساختها باید تشخیص
دهیم که عنصر مورد نظر قیدی است که به محمول اولیه نسبت مییابد ،یا خود محمول ثانویهای است که وضعیت
فاعل را توصیف میکند .در جملۀ ( 10ـ ب) ظاهراً با چنین مشکلی مواجه نیستیم ،اما نمونۀ ( 10ـ الف) میتواند
چالشبرانگیز باشد و «خوشحال و خندان» قید حالتی تعبیر شود که به خود رویداد (= رسیدن) ارجاع مییابد.
 .3چامسکی ( )110 :1981در تبیین تعارض نظریۀ ویلیامز ( )1980با معیار تتا ،محمولهای همامدی زیر را
بررسی و تحلیل میکند و یادآور میشود که ساخت ( )iaتعبیری شبیه به ( )iiدر زیر دارد:
(i) a. John [VP left the room] [PRO angry].
b. John [VP left the room] [PRO empty].
(ii) = (ia). John left the room while he was angry.

بااینهمه ،گف تنی است که وی در سراسر اثر خود نامی از محمولهای ثانویه و همامدی بهمیان نمیآورد و در
مقایسۀ اشتقاقهای نحوی باال با خردهجملهها ،به نام کلی ساخت کنترلی بسنده میکند.
 .4برخی از تحلیلگران ،مانند آسادا ( ،)2012اشتقاقهای متفاوتی را به محمولهای همامدی و پیامدی نسبت میدهند.
چنانکه دیدیم ،دستکم در مورد زبان فارسی به ساختهای نحوی متفاوتی برای دو نوع محمول یادشده نیازی نداریم.
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تحلیلی ساختمحور از ترکیبات ناماندام «دل» در زبان فارسی
آوا ایمانی
دانشجوی دکتری گروۀ زبانشناسی همگانی ،دانشگاه اصفهان
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استاد گروۀ زبانشناسی همگانی ،دانشگاه اصفهان
تاریخ دریافت مقاله96 /10/27 :؛ تاریخ پذیرش مقاله96/12/19 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی ساخت ترکیبات ناماندام «دل» به عنوان یکی از ناماندامهای فعال زبان
فارسی است که در چارچوب صرف ساختی بوی ( )2010به تحلیل الگوی واژهسازی ]دل [X-میپردازد
و میکوشد تنوعات معنایی ،عمومیترین طرحواره ساختی ناظر بر عملکرد این الگوی واژهسازی،
انشعابات حاصل و نیز ساختار سلسلهمراتبی آن را در واژگان گویشوران فارسی مورد بررسی قرار دهد.
روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و دادهها شامل  71واژه مرکب است که از جستجو در فرهنگ
بزرگ سخن ،فرهنگ زانسو ،پیکرۀ بیجنخان و جستجوگر گوگل استخراج شدهاند .نتایج پژوهش حاکی
از آن است که یک طرحوار ساختی عمومی و سه زیرطرحواره فرعی ،ناظر بر این ساخت هستند و مفهوم
«ویژگی متمایزکنندۀ هستار مرتبط با معنای دل و  ،»Xانتزاعیترین همبستگی صورت و معنای ناظر بر
این ساخت است که از تمام محصوالت آن برداشت میشود .این مطلب متضمن این است که الگوی
واژهسازی ]دل [X-از اساس ساختی صفتساز (ویژگیساز) و چندمنظوره است و کاربرد برخی
محصوالت آن در مقولۀ اسم به واسطۀ فرآیند تبدیل میسر شده و رخداد چنین تبدیلی نتیجۀ فعالشدن
سازوکار مفهومی مجاز است .به سخنِ دیگر ،چندمعنایی که در اینجا با آن روبرو هستیم نه در سطح
واژههای عینی بلکه در سطح ساختها و طرحوارههای انتزاعی قابلتبیین است.
واژههای کلیدی  :صرف ساختی ،طرحوارۀ ساختی ،چندمعنایی ساختی ،ترکیب ،ناماندام
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

a.rafiei@fgn.ui.ac.ir
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 -1مقدمه
پدیدۀ ترکیب به عنوان یکی از فرآیندهای زایا توجه بسیاری از محققین داخلی و
خارجی (بیستو و اسکالیس2005 ،1؛ بوئر2008 ،2؛ بوی2012 ،3؛ رالی2013 ،4؛
طباطبائی1388 ،؛ محمودی بختیاری1389 ،؛ سامع 1390 ،و امیرارجمندی و عاصی،
 )1392را به خود معطوف داشته است .با این وجود ،هنوز ابعاد ناشناختهای در تحلیل
این فرآیند و تنوعات معنایی حاصل از آن در زبانهای مختلف از جمله فارسی وجود
دارد که همگی محل تأمل میباشند .در این میان ،رویکرد صرف ساختی 5به عنوان یکی
از جدیدترین رویکردهای حوزۀ صرف سعی دارد با بهکارگیری مفاهیم و ابزارهای جدید
مانند ایده سلسلهمراتبی بودنِ 6طرحوارههای ساختی ،7پیشفرض بودن ماهیت وراثت8و
امکان ساختی بودن بخشی از ویژگیهای صورت و معنای ساختهای زبانی ،توصیف و
تحلیل دقیقتری از فرآیندهای مختلف ساختواژی از جمله فرآیند ترکیب ارائه دهد و با
نگاهی نو برخی از مسائل و ابهامات مربوط به این فرآیند را تبیین کند .از جمله مسائلی
که رویکردهای صرفی پیشین مانند رویکرد تکواژـ بنیاد 9قادر به توجیه و حل آن نبوده
و نیست ،مواردی است که نتوان در ساختار واژه شاهد تناظر یکبهیک واژ-تکواژ شد .اما
رویکرد صرف ساختی کلیت واژه را نه حاصل عملکرد قواعدی بر روی ریشه بلکه حضور
برخی ساختهای خاصِ صرفی میداند .از طرفی ظهور برخی عناصر واژگانی مستقل
مانند «دل» به عنوان عضو ثابت (سازۀ اول یا دوم) در تعداد زیادی از ترکیبات زبان
فارسی ،مسالهای درخور توجه و همراه با ابهامات و پیچیدگیهای متعددی است که در
چارچوب دستور ساختی 10و رویکردهای اخیر ساختواژی قابل بررسی است و ممکن
است این سوال را در ذهن ایجاد کند که آیا این عناصر واژگانی مستقل تبدیل به
وندهای اشتقاقی شدهاند؟ و آیا این پدیده را باید از مصادیق و نمونههای فرآیند
1
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دستوریشدگی 1تلقی کرد و یا نمونهای از فرآیند واژگانیشدگی 2و یا هیچ کدام از این
دو فرآیند مطرح نبوده و عامل دیگری در ساخت اینگونه ترکیبات نقش دارد؟ پژوهش
حاضر با تمرکز بر صرف ساختی (بوی )2010،که خود برگرفته از دستور ساختی
گلدبرگ )1995( 3است ،سعی دارد عالوه بر پرسشهای فرعی فوق ،به دو پرسش اصلی
به شرح زیر پاسخ دهد-1 :طرحوارههای ساختی عمومی ناظر بر ساختِ واژههای مرکب
حاصل از ناماندام «دل» در فارسی کدامند؟ -2تنوعات معنایی قابل برداشت از
محصوالت طرحوارههای ساختی عمومی چگونه شکل گرفتهاند و تاثیر آنها در تشکیل
سلسله مراتب و زیرطرحوارههای فرعی چیست؟
به منظور انجام این پژوهش ترکیبات ناماندام «دل» از فرهنگ بزرگ سخن ،فرهنگ
فارسی زانسو ،پیکرۀ بیجنخان و جستجوگر گوگل گردآوری شدند .همچنین دادههای
درزمانی از پیکره فرهنگیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی که گستره وسیعی از منابع
فارسی از قرن چهارم ه .ق .تاکنون را تشکیل میدهد استخراج شدند .سپس به منظور
محدود کردن پژوهش ،از میان کل ترکیبات به دست آمده ( 130واژۀ مرکب) فقط آن
دسته از واژههایی که «دل» در جایگاه اول ظاهر میشود ( 71واژه) انتخاب و در دو بعد
همزمانی و درزمانی مورد تحلیل قرار گرفتند و بررسی ترکیبات «-Xدل» (ترکیباتی که
«دل» به عنوان سازۀ دوم ظاهر میشود) به پژوهشهای آتی موکول گردید .مقاله حاضر
متشکل از پنج بخش میباشد .بخش مقدمه که به بیان مسأله و طرح کلی پژوهش
میپردازد .بخش دوم به پیشینه پژوهش اختصاص مییابد .در بخش سوم مبانی نظری
شامل معرفی رویکرد صرف ساختی و مفاهیم کلیدی آن ارائه میشود .در بخش چهارم
که به تحلیل دادهها و بحث اختصاص یافته است ،مقولهبندی واژهها ،بررسی تنوعات
معنایی و نحوۀ شکلگیری آنها از طرحوارۀ اصلی به دست داده میشود و در بخش
پایانی نتایج حاصل از پژوهش بیان میگردد.
 .2پیشینۀ پژوهش
در این بخش ابتدا به شرح مختصری از چگونگی فرآیند ترکیب میپردازیم و سپس در
ادامه برخی از مهمترین پژوهشهای انجام شده بر اساس چارچوب صرف ساختی که به
1
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فرآیند ترکیب و یا سایر فرایندهای واژهسازی پرداختهاند ،ارائه میشود .در دستور
سنتی ،ترکیب اغلب به صورت جمع دو تکواژ قاموسی آزاد در یک واژه در نظر گرفته
شده است ،مانند واژۀ «سبزیپلو» .اما در شرح چگونگی فرآیند ترکیب بهتر است به
تعریف آدامز )30 :1973( 1اشاره کرد که معتقد است کلمۀ مرکب معموالً نتیجۀ ترکیب
دو صورت آزاد یا دو واژهای است که قبل از ترکیب شدن به صورت مستقل وجود
دارند و این صورتها اگرچه از دو عنصر تشکیل میشوند ولی مشخصات ممیزۀ یک
کلمه را دارند ،به طوریکه اجزای آنها را با صورتهای دیگر نمیتوان جدا ساخت و
ترتیبشان نیز ثابت است .در ادامه برخی از مهمترین پژوهشهای انجام شده در
چارچوب صرف ساختی به شرح زیر بیان میشود:
هانینگ و بوی )2014(2در مقالهای به بررسی و تحلیل فرآیند اشتقاق و ترکیب و
ظهور وندهای اشتقاقی بر اساس رویکرد صرف ساختی میپردازند و ضمن اشاره به آراء
و دیدگاههای افراد مختلف در خصوص نحوه برخورد و مواجه آنها با پدیدۀ ظهور وندهای
اشتقاقی جدید ،به این مسأله میپردازند که این پدیده را مصداق و نوعی از
دستوریشدگی تلقی کنند و یا نوعی واژگانیشدگی و یا هیچ کدام .آرکودیا  )2012( 3با
اشاره به تمایز و دستهبندی سنتی کلمات مرکب به درونمرکز و برونمرکز بر اساس
وجود یا عدم وجود سازۀ هسته به مروری به برخی مسائل کلیدی در باب مفهوم
4
ساختواژیِ هسته میپردازد و موارد مشکلساز را شرح داده و سپس مسأله هستهداری
در اشتقاق و ترکیب را از منظر صرف ساختی میکاود و در ادامه مینویسد که قائل
شدن به واژگان سلسلهمراتبی با زیرطرحوارههایی که بیانگر تعمیمهای میانی 5هستند
یک ابزار نظری بسیار قوی را برای تبیین پدیدۀ گونهگونی 6در هستهداری فراهم میکند
8
و آدرینگ و بوی )2007( 7در تحلیل کلمات غیربسیط و گروهها دو مورد جواز ساختی
معرفی میکنند و معتقدند واژههایی که دارای یک معنای خاص هستند مجوز خود را یا
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از پیکربندیهای1ساختواژی و یا از پیکربندیهای نحوی خاص میگیرند .عالوه بر این،
آنها معتقدند آنچه برای فراهم کردن یک تبیین درست و مناسب از حقایق زبان هلندی
در این خصوص ضروری است مطرح کردن ساخت اصطالحات ساختی 2با درجات
مختلف انتزاع است که در آن بتوان به ویژگیهای ساختواژیِ واژههایی که در این
اصطالحات ساختی استفاده میشوند ،ارجاع داد.
در بین پژوهشگران زبان فارسی رفیعی و ترابی ( )1393به بررسی وراثت و
انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان و نمونههایی از واژهسازی زبان فارسی بر
مبنای رویکرد صرف ساختی میپردازند و با تمرکز بر شیوه تعبیر مفهوم وراثت در این
رویکرد تحت عنوان انگیختگی ،درصدد تشریح نقش الگوهای واژهسازی در تولید و
درک واژههای غیربسیط برمیآیند که لزوماَ و در تمامی ویژگیهای صوری و معنایی با
الگوی مربوط به خود مطابقت ندارند ،ترابی ( )1393به بررسی عملکرد وندهای اشتقاقی
اسم عاملساز زبان فارسی در چارچوب صرف ساختی پرداخته و سه پسوند اشتقاقی
اسم عاملساز «-گر» -« ،چی» و « -بان» را مورد بررسی قرار میدهد و در پایان،
نغزگویکهن و داوری ( )1391به بررسی ناماندامها به عنوان سازۀ ترکیب و پدیده
شبهوندشدگی و تحلیل فرآیند دستوریشدگی در زبان فارسی میپردازند.
 -3مبانی نظری
صرف ساختی

صرف ساختی یکی از جدیدترین نظریههای صرفی با رویکرد واژه-بنیاد است که برای
توصیف و بررسی رابطه نظاممند بین صورت و معنی در واژهسازی از مفهوم ساخت بهره
میگیرد .ایدۀ استفاده از مفهوم ساخت در تحلیلهای نحوی اولین بار توسط گلدبرگ
( )1995معرفی شد و نام دستور ساختی را به خود گرفت .سپس بوی ( )2010با الهام
از دستور ساختی مفهوم ساخت را در تحلیلهای صرفی به کار گرفت و عنوان صرف
ساختی را بر آن نهاد .در این رویکرد هر واژه یک نشانۀ زبانی و حاصل جفتشدگی
صورت و معنا است .صورت یک واژه خود شامل دو بعد واجی و واژ -نحوی است و
معنای آن می تواند شامل ابعاد معناشناختی و کاربردشناختی باشد ،بنابراین هر واژه یک
قطعه پیچیده اطالعاتی است که از جفتشدگی دست کم سه نوع اطالعات به وجود
. Configuration
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آمده است و در رویکرد مذکور به صورت « :PHONبعد واجی» :SYN« ،بعد واژ-
نحوی» و « :SEMبعد معنایی» نشان داده میشوند و بر اساس چنین رویکردی هر واژه
دارای مدخلی در واژگان است که این مدخل به بخش اطالعاتی مربوط به آن واژه
متصل است (بوی .)7 :2010،تمامی این اطالعات و ویژگیهای یک نشانۀ زبانی که یک
ساخت صرفی محسوب میشود را میتوان در نموداری به شکل زیر نشان داد:
اطالعات معنایی
اطالعات کاربردشناختی
اطالعات گفتمانی

اطالعات واجی

اطالعات واجی

اطالعات ساختواژی
اطالعات نحوی

معنا

صورت

نا
نمودار  .1ساخت در رویکرد صرف ساختی

در این رویکرد با قائل شدن به وجود اصطالح ساختی و طرحوارههایی که ناظر بر
ساخت مجموعه واژهها هستند ،واژههای مدخل شده در واژگان به صورت نظاممند در
قالب زیرمجموعههایی از طرحوارهها سازماندهی میشوند (بوی .)5-3 :2010،به عبارتی،
طرحوارههای ساختی ویژگیهای پیشبینیپذیر طبقات عناصر واژگانی را مشخص
میکنند و همچنین تعیین میکنند که واژههای جدید مشابه چگونه میتوانند تولید
شوند .با توجه به مطالب فوق ،در صرف ساختی الگوهای واژهسازی میتوانند به عنوان
طرحوارههای انتزاعی دیده شوند که تعمیمی برای ساخت مجموعهای از واژههای
پیچیدۀ موجود به شمار میآیند و نمایانگر یک رابطۀ نظاممند بین صورت و معنا
هستند .به عنوان مثال اسمهایی مانند « ،»driver« ،»bakerیا « »senderکه از فعل
ساخته شدهاند را میتوان با متصور شدن طرحوارۀ زیر توجیه کرد:
>< [[x]vi er]Nj ↔ [agent/instrument of SEMi]j

در این طرحواره ،پیکان دو سر نشاندهندۀ همبستگی دوسویۀ صورت و معناست.
همنمایهسازی برای نمایش رابطۀ نظاممند میان صورت و معنا به کار میرود؛ SEMi
اشاره به معنای فعل  Viدارد؛ نمایۀ  jبیانگر آن است که معنای ساخت با صورت کلی
آن دارای پیوند است و متغیر  Xنیز نشانگر یک شکاف تهی 1است که میتواند با
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عناصری از مقولۀ فعل پر شود .هنگامی که این شکاف با یک فعل پر میشود واژۀ
جدیدی به دست میآید و میگوییم این واژه یک نمونیافتگی 1از طرحوارۀ مورد نظر
است و این نمونیافتگیهای عینی و بالفعل را برساخت 2مینامند.
 -4تحلیل دادهها و بحث
 -1-4مقولهبندی ترکیبات «دل»X-

پس از استخراج واژههای مرکب متشکل از ناماندام «دل» ،ابتدا آنها را از نظر معنا و
نوع ارجاعشان به دو مقوله معنایی اصلی به شرح زیر طبقهبندی میکنیم  :الف) مفهوم
عامل و ب) مفهوم ویژگی.
الف) عامل :واژههای مرکبی که در این مقوله میگنجند غالباَ دارای مفهوم «عامل» بوده
و دارای الگوی ]دل -بن مضارع[ هستند ،مانند «دلانگیز»« ،دلآزار»« ،دلفریب»،
«دلکش»« ،دلخراش» و غیره .اما در میان برخی محصوالت این الگو تنوعات معنایی
دیگری مشاهده میشود که بر مفهوم «عامل» داللت ندارند و در بخشهای بعدی به
تحلیل این تنوعات معنایی و نحوۀ شکلگیری آنها میپردازیم.
ب) ویژگی :بخش اعظم دادههای گردآوری شده در این طبقه جای میگیرند .واژههای
این مقوله بر «ویژگی شخص /شئ» داللت دارند و دارای الگوی ]دل-اسم /صفت[ و یا
]دل -صفت مفعولی[ هستند ،مانند «دلزنده»« ،دلسرد»« ،دلسنگ»« ،دلرحم»،
«دلباخته»« ،دلداده»« ،دلشکسته» و غیره.
پس از مقولهبندی معنایی واژههای مرکب مذکور این پرسش اساسی مطرح میشود
که چگونه میتوان این تنوعات معنایی نظاممند را توجیه کرد؟ نظاممند نامیدن این
تنوعات از آن روست که به نظر میرسد این معانی صرفا به یک یا چند واژۀ حاصل از
این الگوی واژهسازی تعلق ندارد بلکه تمامی واژههای این الگو به نوعی در این مقولههای
معنایی جای میگیرند .رینر )2005( 3معتقد است تغییر معنایی در الگوهای واژهسازی و
چندمعناییشدگی عالوه بر عوامل و سازوکارهای معنایی (شناختی -مفهومی) از قبیل
استعاره ،مجاز ،تقریب ،4و بازتحلیل ،5میتواند به دلیل عوامل غیرمعنایی نظیر حذف،
1
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همنامیشدگی ،1قرضگیری ،و ترجمه قرضی نیز حاصل شود .در ادامه به توصیف
تنوعات معنایی ترکیبات «دل »X-و نحوه شکلگیری آنها در چارچوب صرف ساختی با
تکیه بر دادههای همزمانی و درزمانی استخراج شده میپردازیم.
 -2-4توصیف الگوی واژهسازی «دل »X-و تنوعات معنایی آن در صرف ساختی

مقولهبندی واژههای مرکب متشکل از ناماندام «دل» دو مسئله را روشن میسازد .اولین
مسأله وجود تنوع معنایی در الگوی واژهسازی«دل »X-و محصوالت آن است .همانگونه
که در بخش قبلی ذکر شد ،محصوالت این الگوی واژهسازی را میتوان در دو مقوله
معنایی «عامل» و «ویژگی» قرار داد که در هر یک از این دو مقولۀ معنایی شاهد
تنوعات معنایی متعددی هستیم و به عالوه برخی واژههای مرکب این الگو خود دارای
بیش از یک معنا هستند و در بیش از یکی از مقولههای معنایی مطرح شده قرار
میگیرند ،مانند واژۀ «دلباز» در ترکیب «خانۀ دلباز» که هم به معنای وسیع و گشاده
است و هم مطابق با فرهنگ سخن به معنای کسی است که دل میبازد (دلبازنده) و در
نتیجه دارای معنای عاملی نیز هست (گرچه این معنا امروزه دیگر چندان کاربرد ندارد و
تقریبا منسوخ شده است) .عالوهبراین ،واژههای «دلگیر» و «دلدار» بسته به بافت هم
میتوانند معنای عاملی داشته باشند و هم معنای مفعولی .به عبارتی ،واژۀ «دلگیر» در
جملۀ «من از تو دلگیر شدم» ،دارای معنای مفعولی است و بر ویژگی کسی که دلش
گرفته میشود داللت دارد .در حالی که در ترکیبات «خانۀ دلگیر» و «شب دلگیر»،
دارای معنای عاملی است و بر ویژگی کسی /چیزی که دل را میگیراند داللت دارد .در
مورد واژۀ «دلدار» نیز همین وضعیت چندمعنا بودن صادق است.
دومین مسأله ،گوناگونی مقوله نحوی و معنایی سازه دوم در الگوی «دل »X-است.
چون سازههای دومِ این ساخت محدود به یک مقولۀ نحوی یا معنایی خاص نیست و سه
مقولۀ فعل ،اسم ،و صفت میتوانند به عنوان سازۀ دوم در این ساخت شرکت کنند
گرچه فراوانی مقولههای صفت و فعل به عنوان سازۀ دوم بیشتر از مقولههای اسم و
صفت مفعولی است .اما سؤالی که با مشاهده این نکته مطرح میشود این است که چرا با
وجود ثابت بودن جزء اول و یکسان بودن مقولۀ نحوی سازۀ دوم ،باز هم محصوالت
حاصل دارای تنوعات معنایی متعددی هستند؟ این تنوعات معنایی از کجا نشأت
میگیرد؟ آیا این تنوعات معنایی منوط به مقولۀ نحوی و معنایی سازۀ دوم است؟ و یا از
. Homonymisation
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ساخت نشأت میگیرد؟ به عنوان مثال واژههای «دالور»« ،دلدار»« ،دلبر»« ،دلربا»،
«دلنواز» ،و «دلفریب» که دارای ساخت ]دل -بن مضارع[ هستند بر مفهوم «عامل»
داللت دارند (عامل انجام عمل  Xبر روی دل) .در حالی که هیچ یک از اعضای
شرکتکننده در ساخت یعنی نه «دل» و نه «بن مضارع» به تنهایی بر مفهوم «عامل»
داللت ندارند و با توجه به مثالهای ذکر شده از دستۀ اول که دارای مفهوم «عامل»
هستند ،به خوبی روشن میشود که مفهوم «عامل/کنندگی» برگرفته از هیچ کدام از
اجزای ساخت نیست بلکه برگرفته از خود ساخت است چون در رویکرد صرف ساختی
باور بر این است که ساخت میتواند دارای مفاهیم و ویژگیهایی باشد که برگرفته از
هیچ کدام از اجزاء شرکتکننده در ساخت نیست.
از طرفی ،در میان واژههای مقولۀ اول مواردی وجود دارد که گرچه در ظاهر دارای
مفهوم عاملی هستند اما در واقع این ترکیبات دارای معنای مفعول -محور یا متمم-
محور (ویژگی مفعول/متممِ عمل  Xدر رابطه با معنای دل) هستند ،مانند «دلپذیر»،
«دلپسند»« ،دلخواه»« ،دلنشین» ،و «دلچسب» .عالوهبراین ،واژههای «دلخور»،
«دلگیر»« ،دلریش» و «دلسوز» نه دارای معنای عامل -محور هستد و نه معنای
مفعول/متمم -محور .بلکه این واژهها بر «ویژگی کسی که دلش  Xشده است
(میشود)» ،داللت دارند .به عبارتی ،بعد از بررسی معنای محصوالت ساخت ]دل -بن
مضارع[ که متعلق به مقولۀ اول هستند ،تنوعات معنایی متعددی نمایان میگردد که
بخشی از این تنوعات معنایی و معنای دقیق برخی از این ترکیبات فقط بر اساس نوع
رابطۀ بین دل و عمل Xو فقط در بافت مشخص میشود ،مانند واژههای «دلباز»،
«دلگیر» و «دلدار» که پیشتر به آنها اشاره شد و معنای آنها منوط به بافت است.
نکته در خور توجه دیگر این است که در مورد واژههای مرکب متشکل از سایر
ناماندامهای بدن که دارای ساخت ] -Xبن مضارع[ هستند نیز همین وضعیت صادق
است و معنای برخی از این واژههای مرکب کامال بافت -وابسته است ،مانند واژههای
«کمرشکن»« ،دستگیر» و «دستافشان» که هم دارای معنای عاملی هستند و هم
معنای مفعولی و در واقع معنای دقیق آنها در بافت تعیین میشود .به عنوان مثال در
ترکیب «کار کمرشکن» به معنای «کاری که کمر را میشکند» در مقابل «کامیون
کمرشکن» به معنای «نوعی کامیون که از کمر شکسته میشود» و در واژۀ «دستگیر»
به معنای «کسی که دست دیگران را بگیرد  /مددکار» و یا در معنای «گرفتار و اسیر» و
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همچنین در واژۀ «دستافشان» به معنای «دستافشاننده و رقاص» و یا در معنای
«چیزی که به دست افشانده شود» چون «تخم دستافشان» ،این تنوعات و دوگانگی
معنایی به چشم میخورد که کامالَ بافت -وابسته است.
بوی ( )325 :2012در این خصوص معتقد است که در تعیین معنای واژههای
مرکب ،روابط معنایی متنوعی میان اجزای ساخت مدنظر حاکم است؛ ماهیت و معنای
این روابط معنایی عالوه براینکه ریشه در ساخت دارد متأثر از معنای اجزای ساخت،
دانش دایرهالمعارفی و بافت نیز هست .این دیدگاه تا حدودی همسو با رایدر)1991( 1
است که به تحلیل تنوعات معنایی در اسامی عامل میپردازد و سه مفهوم اصلی حالت
معنایی ،2ساخت رویداد 3و بازتحلیل سرنمون 4را در مرکز توجه قرار میدهد و معتقد
است که حالتهای معنایی مانند عامل و غیره دارای سازماندهی سرنمونی هستند و
رویدادهای پیچیده میتوانند خود به واحدهای کوچکتر شکسته شوند و سازماندهی
دقیق آنها در واقع بستگی به زاویۀ دید گوینده دارد .بدینصورت که در هر رخداد ،توالی
از رویدادهای خرد وجود دارد که زنجیرۀ رخداد نام دارد و در واقع ماهیت معنایی اسامی
عامل را میتوان به صورت «نتیجۀ تغییرات در تعبیر رخداد تعریفکننده» تفسیرکرد.
با توجه به مطالب فوق ،مشخص میشود که ساخت ]دل -بن مضارع[ در اصل
ویژگیساز است و معنای کلی ساخت به جای مفهوم «عامل» بر «ویژگی کسی/چیزی»
داللت دارد و از طرفی معنای دقیق برخی از محصوالت این ساخت در واقع به صورت
دو-الیهای رمزگذاری میشود .به این صورت که در درون خود ساخت ]دل-بن مضارع[،
رابطۀ بین دل و  Xنوع دقیق معنا را تعیین میکند و منجر به تنوعات معنایی در بین
محصوالت این ساخت میشود .به گونهای که در برخی از این ترکیبات« ،دل» مفعولِ
عمل  ،Xمتممِ عمل  Xو یا فاعل عمل  Xاست و خودِ ساخت نیز بیانگر یک ویژگی
برای کسی /چیزی اعم از عامل (انسان  /غیرانسان) ،مفعول (انسان /غیرانسان) ،متمم
(انسان /غیرانسان) و یا فاعل (انسان) است .بنابراین بهتر است برای تعیین معنای دقیق
ساخت به جای مفاهیم سنتی مثل فاعل ،مفعول ،متمم و عامل از تعاریف معنایی
دقیق تری استفاده کنیم که بتواند تمامی معانی قابل برداشت از محصوالت این ساخت را
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در بر بگیرد .با توجه به مطالب مذکور ،عمومیترین و انتزاعیترین معنایی که از تمامی
محصوالت ساخت ]دل -بن مضارع[ برداشت میشود عبارت است از« :ویژگی
متمایزکنندۀ کسی یا چیزی در رابطه با معنای دل و عمل  Xبه طوری که «دل»،
کننده،کنشپذیر و یا اثرپذیر عمل  Xباشد» و بدین ترتیب میتوان طرحوارۀ ساختی
زیر را برای محصوالت این طبقه به شرح زیر پیشنهاد داد:
↔ [del [X]V]A
]ویژگی متمایزکنندۀ کسی/چیزی در رابطه با معنای دل و عمل  Xبه طوری که دل ،کننده/کنشپذیر/اثرپذیرِ

عملX

باشد[

حال به بررسی تنوعات معنایی واژههای مقوله دوم که بر مفهوم «ویژگی» داللت
دارند میپردازیم .واژههای این مقوله نیز گرچه بر مفهوم کلی «ویژگی» داللت دارند ،اما
دارای تنوعات معنایی متعددی هستند .به عنوان مثال واژههای «دلسنگ»« ،دلخون»،
«دلرحم»« ،دلپاک»« ،دلسرد»« ،دلنازک»« ،دلتنگ» و «دلخوش» همگی دارای
ساخت ]دل– اسم/صفت[ هستند و بر«ویژگی متمایزکنندۀ کسی /چیزی که دلش X
(مثل  )Xاست» داللت دارند .در حالیکه واژههایی مانند «دلشکسته»« ،دلسوخته»،
«دلشیفته»« ،دلزده» ،و «دلآزرده» که دارای ساخت ]دل -صفت مفعولی[ هستند،
بر«ویژگی متمایزکنندۀ کسی که دلش  Xشده است» داللت دارند .و از طرفی دیگر ،در
میان محصوالت همین ساخت مواردی یافت میشود که معنای آنها متفاوت از سایر
محصوالت است ،مانند واژههای «دلباخته»« ،دلسپرده»« ،دلبسته» ،و «دلداده» که
بر«ویژگی متمایزکنندۀ کسی که دلش را  Xکرده است» داللت دارند .با توجه به
تنوعات معنایی فوقالذکر و مقولۀ نحوی سازۀ دوم ،مشخص میگردد که واژههای این
مقوله خود دارای دو ساخت مستقل ]دل– اسم/صفت[ و ]دل -صفت مفعولی[ هستند و
در این مقطع از زمان میتوان دو طرحوارۀ ساختی به شرح زیر را پیشنهاد داد:
]ویژگی متمایزکنندۀ کسی یا چیزی که دلش  ( Xمثل ) Xاست[ ↔ (1) [del [X]N/A]A
]ویژگی متمایزکنندۀ کسی که دلش (را)  Xشده (کرده) است[ ↔ (2) [del [X]PP]A

و در ادامه میکوشیم به تحلیل مسأله تنوعات معنایی ساخت ]دل [X-و نحوۀ
شکلگیری آنها در قالب رویکرد صرف ساختی بپردازیم و سلسلۀ مراتب طرحوارههای
ساختی عمومی و فرعی ناظر بر محصوالت این ساخت را شناسایی و ترسیم نماییم.
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 -3-4تحلیل الگوی واژهسازی و نحوۀ شکلگیری تنوعات معنایی ساخت ]دل[X-

در صرف ساختی بوی ( )76 :2010برای تحلیل الگوهای صرفی که در محصوالت آنها
تنوع معنایی قابل مشاهده است دو رویکرد عمده تکمعنایی 1و چندمعنایی 2وجود دارد.
در رویکرد تکمعنایی که چندمعنایی ساختی 3نیز نامیده میشود ،بر اساس روابط میان
اجزای یک ساخت صرفی ،معنایی بسیار کلی و مبهم به آن منسوب میگردد و ساخت از
اساس دارای چند کاربرد در نظر گرفته میشود .بر اساس این رویکرد ماهیت
چندمنظورۀ ساخت است که باعث میشود واژههای حاصل نیز در چند زیرمجموعه
معنایی قرار بگیرند و همچنین هر کدام به طور بالقوه دارای چندین کاربرد باشند.
اما در رویکرد چندمعنایی که چندمعناییشدگی منطقی 4نیز نامیده میشود ،یکی از
معانی چندگانۀ ساخت صرفی ،معنای آغازین و سرنمونی آن در نظر گرفته میشود و
سایر معانی از آن برگرفته میشوند .بر اساس این رویکرد همین معنا نقطه آغازی بوده
است برای انشعاب زیرطرحوارههای مختلف از طریق ایجاد بسطهای مفهومی (استعاره و
مجاز) و به این ترتیب بر اساس رویکرد مذکور یک مقوله مفهومی میتواند دچار نوعی
چندشاخه شدگی شود که در آن هر یک از انشعابات به نحوی با مفهوم سرنمونی مرتبط
هستند (بوی.)79-78 :2010،
به عبارتی ،وجود تنوع معنایی در محصوالت ساخت ]دل [X-که به طور همزمانی
امکان تصور و طبقهبندی این محصوالت را به صورت ساختهای سهگانۀ ]دل -بن
مضارع[] ،دل -اسم/صفت[ و ]دل -صفت مفعولی[ با معانی سهگانه فراهم میکند و
همچنین قرار گرفتن برخی از محصوالت این ساخت در بیش از یک مقولۀ معنایی که
در ابتدای بخش  2-4به آن اشاره شد ،باعث مطرح شدن این مسئله میشود که آیا
میبایست در ساخت ]دل [X-یکی از این مفاهیم را معنای سرنمونی در نظر گرفت و
برای سایر معانی ذکر شده ،زیرطرحوارههایی مجزا قائل شد که به تدریج از معنای
سرنمونی منشعب شدهاند (چندمعناییشدگیمنطقی) ،و یا اینکه این الگو از ابتدا الگویی
با قابلیت کاربرد چندگانه بوده است و به همین دلیل واژههایی را تولید میکند که هر
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کدام به طور بالقوه می توانند برای اشاره به بیش از یک مفهوم به کار بروند (چندمعنایی
ساختی).
ابتدا تحلیل دادهها را برمبنای فرض چندمعناشدگی منطقی پی میگیریم و سعی
می کنیم مفهومی را در این ساخت پیدا کنیم که بتوان آن را نقطۀ آغاز فعالیت ساخت
در نظر گرفت تا بدین ترتیب معنای آغازین و مقولۀ سرنمونی ساخت را مشخص سازیم.
با نگاهی اجمالی به محصوالت این ساخت میتوان متوجه شد که تمام واژههای دارای
ساخت ]دل [X-صفت هستند .اما برخی از این واژهها (صفات عامل و صفات مفعولی)
در بافتهای خاصی میتوانند عالوه بر کاربرد صفتی ،کاربرد اسمی نیز داشته باشند،
مانند واژههایی که در مثالهای زیر مشخص شدهاند:
مثال ( )1دلداده را مالمتکردن چه سود دارد /میباید این نصیحتکردن به دلستانان
(دهخدا)148 :21/1351 ،
مثال ( )2دلدار که خون ریزد یک موی نیازارد /دل نیز به یک مویش آزار نیندیشد (دهخدا،
)148 :21/1351

در واقع ،کاربرد اسمی این واژهها را میتوان یا حاصل حذف دانست و یا حاصل
سازوکار مفهومی مجاز .بدین صورت که به واسطه سازوکار مجاز گویشوران یک زبان
می توانند برای اشاره به یک موجود از یک ویژگی برجسته در آن کمک بگیرند و
دسترسی ذهنی به کلیت وجودی آن موجود را فراهم کنند .اما نکتهای که فرضیه تبدیل
صفت عامل به اسم عامل را به چالش میکشد این است که در پیشینۀ پژوهشهای
مرتبط با فرآیند تبدیل ،آراء و نظرات مختلف و گاه متناقضی در خصوص تعیین جهت
فرآیند تبدیل وجود دارد .لیبر )125 :1981( 1رویکرد بدون جهتی 2را برای این نوع
فرآیند تبدیل در نظر میگیرد ،طباطبائی ( )1382و رفیعی ( )1387معتقدند که در
زبان فارسی فرآیند تبدیل صفت به اسم متداولتر و پربسامدتر از رخداد تبدیل اسم به
صفت است و آمبریت )2010( 3جهتی دوسویه را برای فرآیند تبدیل پیشنهاد میدهد و
به باور وی قائل شدن به جهتی دوسویه در فرآیند تبدیل از بعد شناختی مناسبتر و
منطقیتر به نظر میرسد و نیز تحلیلی یکدست برای تمامی موارد تبدیل در زبان ارائه
می دهد .شایان ذکر است که تأیید یا رد هر یک از سه فرضیه فوق در خصوص تعیین
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جهت فرآیند تبدیل با قاطعیت امکانپذیر نیست و نیازمند بررسیهای درزمانی و
پیکرهای گسترده است که از حوصله پژوهش حاضر خارج است.
در پژوهش حاضر با توجه به مالک فراوانی و کاربرد تمام محصوالت این ساخت در
مقوله صفت نسبت به مقوله اسم به نظر میرسد که در این مقطع از زمان مقولۀ
سرنمونی ساخت را باید صفت درنظر گرفت .چون در میان محصوالت ساخت ]دل[X-
تنها یک ترکیب است که در مقولۀ اسم به کار میرود و کاربرد صفتی ندارد ،و آن نوواژۀ
«دلنوشته» است که از جستجو در گوگل به دست آمده و واژهای رایج در بین
وبالگنویسان و مخاطبان فضای مجازی است .این نوواژه در اصل صفت بوده و به معنای
«ویژگی چیزی که با دل نوشته شده است» اشاره دارد و سپس تحت سازوکار مجاز
مفهومیِ «ویژگی یک پدیده به جای آن پدیده» ( DEFINING PROPERTY FOR
 )CATEGORYتبدیل به اسم شده است و متفاوت بودن مقولۀ نحوی آن با مقولۀ
نحوی سایر محصوالت این ساخت را میتوان با مفهوم وراثت پیشفرض توجیه کرد.
بدینصورت که چون پیشفرض بودن سازوکار وراثت متضمن این مسأله است که تمام
ویژگیهای یک گره مسلط لزوماَ به گره پایینتر به ارث نمیرسند و در هنگام واژهسازی
همواره امکان جایگزینی ویژگیهای پیشبینی نشده با ویژگیهای پیشفرض طرحواره
وجود دارد ،بنابراین با وجود عدم تطابق این نوواژ با ویژگی پیشفرض طرحوارۀ [del
 [X]PP]Aبرای مقولۀ نحوی واژههای حاصل ،یکپارچهسازی این نوواژه با طرحواره [del
 [X]PP]Aبا مشکل چندانی مواجه نمیشود و تشکیل واژۀ «دلنوشته» تحت نظارت
طرحواره مورد بحث رخ میدهد و در کنار دیگر واژههای مجموعه صفات متشکل از
«دل» و صفت مفعولی در واژگان ذهنی گویشوران زبان فارسی مستقیماَ در زیر همین
طرحواره جای میگیرد:
>]ویژگی کسی/چیزی که دلش  Xشده است[ ↔ <[del [X]PP]A
دلانگیخته

دلشیفته

دلزده

دلنوشته

.......

نمودار  .2طرحوارۀ ساختی الگوی ترکیب ]دل -صفت مفعولی[

عالوهبراین ،مطابق با بوی ( )325 :2012برای مشخص نمودن معنای دقیق واژههای
مرکب ،عالوه بر نقش و تأثیر ساخت باید به معنای دقیق هر یک از سازههای ترکیب،
رابطۀ بین آنها و بافت نیز توجه کرد .با توجه به این مطلب میتوان به نقش معنایی
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«دل» به عنوان جزء اول ساخت اشاره کرد که تا حد زیادی متأثر از دانش دایرهالمعارفی
و بافت فرهنگی گویشوران فارسیزبان است .چرا که «دل» در فرهنگ فارسیزبانان
غالباَ جایگاه عواطف و احساسات محسوب میشود و بخش اعظمی از مفهومسازیهای
مربوط به حوزۀ عواطف و احساسات در این زبان از رهگذر تغییرات معنایی «دل» و به
واسطه عملکرد سازوکارهای مفهومی مجاز و استعاره شکل میگیرد (شریفیان:2011 ،
 .)171 - 170بر همین اساس میتوان در خصوص بخش اعظم واژههای مرکب ساخت
]دل [X-که در مقولۀ معنایی دوم جای میگیرند و در بردارندۀ مفهوم «ویژگی
شخص/شئ» هستند ،اینگونه استدالل کرد که در اکثر این ترکیبات« ،دل» با معنای
تحتاللفظی و واقعی خود (شکم /قلب فیزیکی) در ساخت حاضر نمیشود بلکه تحت
عملکرد سازوکارهای مفهومی مختلفی از جمله :مجازهای مفهومی «دل به مثابۀ
روح/جان»« ،دل به مثابۀ نیت /باطن»« ،دل به مثابۀ میان یا درونِ چیزی» ،و همچنین
استعارهنگاشتهای «دل ظرف شجاعت است»« ،دل ظرف اندیشه و خاطرات است»،
«دل ظرف احساسات و عواطف است» و «دل ظرف امیال و اشتیاق است» ،معانی
مجازی و استعاری پیدا میکند و با این معانی مجازی /استعاری به عنوان سازۀ اول در
ترکیب ظاهر میشود و در نتیجۀ تعامل این معانی با معنای جزء دومِ ترکیب و تعامل
این دو سازه با ساخت ،این بار معنایی جدید (ویژگی متمایزکنندۀ  )Xشکل میگیرد که
حاصل ساخت ]دل [X-است.
با مطالب ذکر شده در این بخش ،روشن میشود که مفهوم «ویژگی متمایزکنندۀ
هستار 1مرتبط با معنای دل و  »Xانتزاعیترین معنایی است که از تمام محصوالت این
ساخت برداشت میشود و در این مقطع از زمان میتوان آن را معنای سرنمونی ساخت
در نظر گرفت و احتماالَ سایر معانیِ قابل برداشت از این ساخت به واسطۀ بسط روابط
مفهومی و یا عوامل غیرمعنایی مانند حذف ،همنامیشدگی ،قرضگیری و یا ترجمۀ
قرضی از آن نشأت گرفتهاند .اما برای اثبات و تایید هر کدام از این دو فرض ابتدا باید به
تقدم و تأخر زمانی پیدایشِ سه ساخت ]دل-بن مضارع[] ،دل -اسم/صفت[ ،و ]دل-
صفت مفعولی[ و نحوۀ شکلگیری آنها بپردازیم .بدین منظور محصوالت این سه ساخت
را در متون کهن زبان فارسی از قرن چهارم تاکنون که نگارندگان به آنها دسترسی
داشتهاند ،مورد جستجو و بررسی قرار میدهیم و با استفاده از اطالعات و منابع تاریخی
. entity
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موجود به ذکر نمونههایی از هر سه ساخت و زمان احتمالی حضور این واژهها در زبان
فارسی میپردازیم .حضور واژۀ «دلگیر» با دو معنای عاملی و مفعولی و همچنین
واژههای «دلپسند» و «دلسوز» با معنای عاملی یا مفعولی در نمونههای زیرهمگی
شاهدی بر اثبات وجود و فعالیت ساخت ]دل -بن مضارع[ از قرن چهارم تاکنون در زبان
فارسی است:
شاهد ( )1چون این کار دلگیرت آمد به بن /ز شطرنج باید که رانی سَخًن (فردوسی)303 :1383 ،
شاهد ( )2غم ناچریدن بدو کار کرد /تنش ترس و دلگیر و بیمار کرد (ابیالخیر)314 :1370 ،
شاهد ( )3ازو بستد آن نامۀ دلپسند /برو آفرین کرد و بگشاد بند (فردوسی)138 :1383 ،
شاهد ( )4دلسوز چند بود همی خواهی /خیره بر این خیس تن ای مسکین (قبادیانی)158 :1359 ،

همچنین وجود واژههای «دلشاد»« ،دلگرم»« ،دلسنگ»« ،دلخون» و «دلرحم» از
قرن چهارم تاکنون حاکی از حضور و فعالیت ساخت ]دل -اسم/صفت[ است:
شاهد ( )5به جامه بپوشید و آمد دوان /پرامید و دلشاد و روشن روان (فردوسی)159 :1383 ،
شاهد ( )6خواجه وی را دلگرم کرد و نیکویی گفت و بازگردانید (بیهقی)369 :1350 ،
شاهد ( )7ای صبا ،آنان که دلسنگاند ،بهر ما بگوی /ما ز غم مًردیم دل از بهر ما بیغم کنند (دهلوی،
)320 :1343
شاهد ( )8دوات در طلب آب لطف تو دلخون /قلم ز هیبت نام بزرگ تو سرشق (انوری ابیوردی،
)273 :1356
شاهد ( )9شاه که بالفطره خوشنفس و پاکنیت و دلرحم هستند طفل او را روزی در اندرون دیدند
خوششان آمد .فرمودند غالباَ اندرون بیاورند (اعتمادالسلطنه)227 :1374 ،

نکتهای که در شواهد فوق در خصوص واژۀ «دلرحم» به چشم میخورد این است
که این واژه نسبت به سایر واژههای همگروه خود متأخرتر است و به لحاظ معنایی نیز
اندکی متفاوت از سایر واژهها مانند «دلسنگ» و «دلخون» است .این تفاوت نشأت
گرفته از مؤلفههای معنایی اسمی است که به عنوان سازۀ دوم در این ساخت شرکت
میکند .واژههای «سنگ» و «خون» اسامی ملموس و دارای مشخصههای معنایی
]+اسمجنس +اسمذات[ هستند .در حالیکه« ،رحم» اسمی انتزاعی و دارای مشخصههای
معنایی ]+اسمجنس +اسم معنی[ است .این عدم تطابق واژۀ «رحم» با مشخصۀ معنایی
پیشفرض طرحواره  [del[X]N]Aبرای اسمی که به عنوان سازۀ دوم در ساخت شرکت
میکند را میتوان با قائل بودن به مفهوم وراثت پیشفرض توجیه کرد .به بیان دیگر ،به
نظر میرسد از زمان آغاز فعالیت این ساخت  ،در ابتدا فقط اسامی ملموس به عنوان
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سازۀ دوم در ساخت شرکت میکردهاند اما به تدریج و با گسترش فعالیت این ساخت،
اسامی انتزاعی نیز در ساخت وارد شدهاند و مشخصۀ معنایی پیشفرض طرحواره برای
اسامی که به عنوان سازۀ دومِ ساخت شرکت میکنند ،نادیده گرفته میشود و با قائل
شدن به وراثت پیشفرض ،واژۀ «دلرحم» تحت نظارت همین طرحواره شکل میگیرد؛
>]ویژگی کسی که دلش ( Xمثل )Xاست[ ↔ <[del [X]N]A
دلسنگ

دلخون

دلرحم

........

.......

نمودار  .3طرحوارۀ ساختی الگوی ترکیب ]دل -اسم[

در مورد ساخت ]دل– صفت مفعولی[ نیز شواهد تاریخی موجود حاکی از حضور این
ساخت از قرن چهارم تاکنون است که برای اثبات حضور آن میتوان به شواهد زیر اشاره
کرد:
شاهد ( )10هر آنکس که پیوستۀ او بود /بزرگی که دلبستۀ او بود (فردوسی)135 :1383 ،
شاهد ( )11از میان ایشان هیچ کس نبود که از کتابها و توریت چیزی بدانستی و سخت غمگین بودند
و دلشکسته (بلعمی.)227 :1341 ،
شاهد ( )12چو دلداده یاری ز دل بر به رشک /زمانی همی بارد از دیده اشک (اسدی)163 :1354 ،

بر اساس شواهد تاریخی موجود میتوان دریافت که سه ساخت مذکور هیچگونه
تقدم و یا تأخر زمانی نسبت به یکدیگر ندارند و از قرن چهارم تاکنون هر سه ساخت
وجود داشتهاند .بنابراین ،هیچ کدام از سه زیرطرحوارۀ ناظر بر ساخت ]دل [X-را
نمیتوان برگرفته از دیگری دانست چون هر کدام از این سه زیرطرحواره به صورت
مستقل و مستقیماَ از خود طرحواره عمومی ناظر بر این ساخت منشعب شدهاند .بنابراین
فرض چندمعناییشدگی منطقی رد میشود و مسئله تنوعات معنایی و نحوۀ شکلگیری
محصوالت این ساخت را میتوان حاصل رویکرد چندمعناشدگی ساختی انگاشت .حال
پس از مشخص نمودن طرحوارۀ ساختی عمومی و زیرطرحوارههای آن ،طرحوارۀ نهایی
پیشنهادی برای ساخت ]دل [X-در قالب نمودار ( )4ترسیم میگردد:
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]ویژگی متمایزکنندۀ هستار مرتبط با معنای دل و [del[X]V/Nَ/A/PP]A ↔ [x

ویژگی متمایزکنندۀ کسی/چیزی ↔ [[del]N [X]V]A
↔][[del]N [X]PP
در رابطه با معنای دل و عمل  Xبه طوریکه دل ،کننده/
ویژگی متمایزکنندۀ کسی که
است
دلش (را)  Xشده (کرده)
/کنشپذیر /اثرپذیر عمل  Xباشد
ویژگی متمایزکنندۀ کسی/چیزی که دلش ( Xمثل  ) Xاست ↔ [[del]N [X]N/A]A

نمودار  .4طرحوارۀ نهایی ساخت مرکب ]دل[X-

همانگونه که در نمودار ( )4مالحظه میگردد میتوان در واژگان سلسلۀ مراتبی،
زیرطرحوارههایی برای تعابیر مختلف ساخت در نظر گرفت که هر یک از این سه مفهوم
در واقع به مثابۀ زیرطرحوارههایی از طرحوارۀ کلیتر <ویژگی متمایزکنندۀ هستار
مرتبط با معنای دل و  > Xمحسوب میشوند و به نظر میرسد که دلیل اصلی به وجود
آمدن ساخت ]دل [X-بهکارگیری آن در توصیف هستاری از روی ویژگی متمایز آن
میباشد .به عبارت دیگر ،کارکرد ابتدایی این ساخت این است که در هر کاربرد X ،را به
ویژگی برجستۀ هستاری تبدیل نماید که واژۀ مرکب حاصل به هدف متمایز کردن
هستار مدنظر از هستاری دیگر ساخته شده است .و در پایان ،میتوان چنین استدالل
کرد که ساخت ]دل [X-از اساس ساختی صفتساز (ویژگیساز) و چندمنظوره است و
بر اساس همین ماهیت چندمنظورۀ ساخت است که باعث میشود محصوالت حاصل از
آن نیز در سه زیرمجموعه معنایی مستقل قرار بگیرند و همچنین برخی از واژههای
حاصل از آن به طور بالقوه دارای بیش از یک معنا باشند .به عبارتی ،چندمعناییکه در
اینجا با آن روبرو هستیم نه در سطح واژههای عینی بلکه در سطح طرحوارههای انتزاعی
قابلتبیین است و از این رو آن را چندمعنایی ساختی مینامند که همانا چندمعنایی در
سطح ساختهای انتزاعی زبان است.
 -5نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوعات معنایی ساخت ]دل [X-و همچنین تعیین
طرحواره ساختی عمومی و زیرطرحوارههای آن در چارچوب صرف ساختی بوی ()2010
انجام شد .مسألهای که پس از مقولهبندی معنایی واژههای حاصل از این ساخت مشاهده
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شد وجود تنوعات معنایی متعدد و نظاممند در آنها بود .همچنین ،مطابق با بوی
( )325 :2012در خصوص تعیین معنای واژههای مرکب به این نکته اشاره شد که
روابط معنایی متنوعی میان اجزای ساخت حاکم است که ماهیت و معنای این روابط
معنایی عالوه بر اینکه ریشه در ساخت دارد ،متأثر از معنای اجزای ساخت ،دانش
دایرةالمعارفی و بافت است و در این راستا ،به نوع رابطۀ بین «دل» و سازۀ  Xو سهم
معنایی این دو به عنوان اجزای ساخت اشاره شد که تا حدود زیادی متأثر از دانش
دایرةالمعارفی و بافت فرهنگی گویشوران فارسیزبان است .عالوهبراین ،بررسیهای
دقیقترِ تنوعات معنایی محصوالت این ساخت نشان داد که یک طرحوارۀ عمومی و سه
زیرطرحوارۀ فرعی ناظر بر ساخت ]دل [X-هستند و «ویژگی متمایزکنندۀ هستار
مرتبط با معنای دل و  »Xانتزاعیترین معنایی است که از تمامی محصوالت این ساخت
برداشت میشود .و در ادامه ،بر اساس شواهد تاریخی موجود در متون کهن فارسی از
قرن چهارم تاکنون مشخص شد که رویکرد چندمعناییشدگی منطقی در این ساخت
مطرح نیست .بنابراین ،مسئله تنوعات معنایی محصوالت این ساخت را حاصل
چندمعناشدگی ساختی انگاشتیم .به سخن دیگر ،چندمعناییکه در اینجا با آن روبرو
هستیم نه در سطح واژههای عینی بلکه در سطح طرحوارههای انتزاعی قابلتبیین است
که همانا چندمعنایی در سطح ساختهای انتزاعی زبان است و در پایان ،آغازین دانستن
مفهوم «ویژگی متمایزکنندۀ هستار» متضمن این مسأله است که ساخت ]دل [X-از
اساس ساختی صفتساز (ویژگیساز) و چندمنظوره است و کارکرد اصلی آن تولید
صفات مختلف مرتبط با معنای دل و مفهوم  Xبوده و کاربرد برخی از محصوالت این
ساخت در مقولۀ اسم ،درواقع به واسطۀ فرآیند تبدیل میسر شده است و رخداد چنین
تبدیلی را نیز میتوان در نتیجۀ فعالشدن سازوکار مفهومی مجاز در سطح واژگان
دانست.
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رویکردی ساختی شناختی به پسوند «– گار» در زبان فارسی
پارسا بامشادی
دانشجوی دکتری گروۀ زبانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی

نگار داوری اردکانی

1

دانشیار گروۀ زبانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دریافت مقاله97 /2/31 :؛ تاریخ پذیرش مقاله97/9/13 :

چکیده
پسوند « -گار» یکی از پسوندهای اسم ساز و صفت ساز زبان فارسی است که بیشتر پژوهشگرانی که تا به
امروز پیرامون آن مطالعه کرده اند آن را دارای معنای فاعلی دانسته اند .هدف از پژوهش پیش رو آن است
که این پسوند را از دیدگاه دو نظریۀ سااتتواۀ سااتتی و دساتور شاناتتی ماورد بررسای قارار داده و
تبیینی ساتت بنیاد و شناتتی از چگونگی شکل گیری واۀه های ساتته شده با این پسوند ارائه دهد .ایان
پژوهش از لحاظ تجربی (یعنی روش گردآوری داده هاا) پیکاره بنیااد و از لحااظ نظاری (یعنای روش و
چهارچوب تحلیل) مبتنی بر رویکرد شناتتی و ساتت بنیااد اسات .داده هاای پاژوهش  29واۀ مشات
ساتته شده با پسوند « -گار» را دربرمی گیرد که از پیکر ساتتواۀی تود نگارندگان (شامل بایش از ده
هزار واۀ مشت و مرکب فارسی) و فرهنگ زانسو (کشانی )1372 ،استخراج شده اند .یافته های پاژوهش
نشان میدهد که پساوند « -گاار» دارای شاش زیرطرحاوار سااتتی اسات و در ایان زیرطرحاوارههاا
قلمروهای شناتتی کنشگری ،جهت و رابطه را بیان می کند .این یافته ها همچنین بیانگر آن است که دو
فرایند شناتتی «بریافت» و «مقوله بندی» دارای نقش تعیینکنناده در شاکلگیاری زیرطرحاوارههاای
پسوند « -گار» و مقولۀ معنایی این پسوند هستند.
واژه های کلیدی :پساوند « -گاار» ،صارف سااتتی ،صارف شاناتتی ،دساتور شاناتتی ،رویکارد
ساتتبنیاد ،پسوند اشتقاقی ،وندافزایی
 . 1رایانامۀ نویسند مسئول:

negar.davariardakani@anu.edu.au
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 -1مقدمه
وندافزایی یکی از شیوههای اصلی واۀهسازی در زبان فارسی است و زبانوران فارسی با
پیشوندها و پسوندهای پرشماری که در اتتیار دارند تاکنون هزاران واۀ اشتقاقی
ساتتهاند .پسوند « -گار» یکی از پسوندهای زبان فارسی است که پیشینۀ کاربرد آن به
دور ایران باستان برمیگردد و به گفتۀ فرشیدورد ( )377 :1386در فارسی باستان
بصورت  kāraو در پهلوی بهصورت  kārبه کار میرفته است .این پسوند بیشتر به
ستاک حال یا گذشتۀ فعل افزوده میشود و اسم یا صفت میسازد .گرچه تا کنون در
چندین پژوهش که پیرامون اشتقاق و واۀهسازی در زبان فارسی انجام گرفته به بررسی
پسوند « -گار» نیز پرداتته شده است ،بیشتر آنچه پژوهشگران دربار معناها و
کاربردهای این پسوند گفتهاند تکرار و بازگفت پژوهندگان پیش از تود است و از
نظریههای نوین زبانشناسی در بررسی این پسوند استفاده نشده است.
در پژوهش پیشرو که از لحاظ تجربی (یعنی روش گردآوری دادهها) پیکرهبنیاد و از
لحاظ نظری (یعنی روش و چهارچوب تحلیل) مبتنی بر رویکرد شناتتی و ساتتبنیاد
است ،تواست ما آن است که پسوند « -گار» را در چهارچوب دو نظریۀ ساتتواۀ
ساتتی( 1بوی )2010 ،و دستور شناتتی( 2النگاکر )2013 :2008 ،بررسی کرده و به
تبیینی ساتتبنیاد و شناتتی از چندمعنایی این پسوند دست یابیم .مهمترین بنیادها و
مفاهیم این دو نظریه در بخش سوم مقاله معرفی تواهد گردید .دادههای پژوهش
دربرگیرند  29واۀ مشت ساتتهشده با پسوند « -گار» است که از پیکر ساتتواۀی
تود نگارندگان (شامل بیش از ده هزار واۀ مشت و مرکب فارسی) و فرهنگ زانسو
(کشانی )1372 ،استخراج شده است .این پژوهش در پی پاسخ دادن به پرسشهای زیر
است )1( :معناهای گوناگون پسوند « -گار» کدامند و پیوند شبکهای و پایگانی میان این
معناها چگونه است؟ ( )2پسوند « -گار» در کاربردهای گوناگون تود کدام قلمروهای
شناتتی را بازنمایی میکند؟ ( )3فرایندهای شناتتی دتیل در پیدایش چندمعنایی
پسوند « -گار» کدامند؟
در بخش دوم مقاله مروری بر پیشینۀ پژوهشهای انجامشده پیرامون پسوند «-
گار» تواهیم داشت .در بخش سوم به معرفی پایگاه نظری پژوهش میپردازیم.در بخش
چهارم به واکاوی پسوند « -گار» در چهارچوب ساتتواۀ ساتتی شناتتی میپردازیم و
سرانجام در بخش پنجم دستاوردهای پژوهش را ارائه تواهیم نمود.
. Construction Morphology
. Cognitive Grammar
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 -2پیشینۀ پژوهش
گرچه دستورنویسان سنتی از بیش از نیمقرن پیش تا کنون پیرامون پسوند « -گار»
سخن گفتهاند ،فراگیرترین و چشمگیرترین پژوهشها پیرامون این پسوند را در
کتابهایی میتوان یافت که در آنها به طور ویژه به بحث واۀهسازی و اشتقاق در فارسی
پرداتته شده است .البته این پژوهشها برپایۀ نظریههای زبانشناسی انجام نشدهاند و
دنباله رو همان رویکرد سنتی به ساتتواۀه هستند .در اینجا نگاهی گذرا بر این پژوهشها
و یافتههای آنها میافکنیم.
از دید صمصامی ( -« )354-355 :1346گار» پسوندی است که افاد فاعلیت
میکند و دارای معناهای زیر است )1( :صفت فاعلی :ترسگار ،پذرفتگار؛ ( )2صیغۀ
مبالغه :سازگار ،آفریدگار؛ ( )3صیغۀ شغل :آموزگار؛ ( )4صفت مفعولی :آفریدگار (به
معنای آفریدهشده ،مخلوق)؛ ( )5صفت لیاقت :ماندگار ،رفتگار؛ ( )6سببیت :روزگار
(سبب روز و شب) و یادگار (سبب به یاد آوردن) .کشانی ( -« )46 :1371گار» را
گونهای از پسوندهای « -کار» و « -گر» دانسته که میتواند با مادههای فعلی و برتی
اسمها ترکیب شود ،مانند آموزگار ،یادگار .به گفتۀ صادقی ( )1372پسوند « -گار» با
پیوستن به ستاک گذشته و حال ،صفت فاعلی میسازد :سازگار ،پروردگار ،کردگار .به
باور صادقی واۀههای «روزگار ،یادگار ،آزگار» بسیط شمرده میشوند که دو واۀ نخست
دارای پایه اسمیاند ولی واۀ سوم به احتمال قوی از فعل «آتتن» به معنای «کشیدن،
طول کشیدن» است (آز  +گار) .فرشیدورد ( )377-382 :1386بر آن است که « -گار»
پسوندی است اسمساز و صفتساز که در فارسی باستان بهصورت  kāraو در پهلوی kār
بوده است .وی این پسوند را دارای معناهای زیر میداند )1( :به ماد ماضی میپیوندد و
(الف) صفت فاعلی :آموتتگار ،کردگار ،پروردگار یا (ب) صفت لیاقت :ماندگار (ا ماندنی)،
رفتگار (ـ رفتنی) میسازد؛ ( )2به ماد مضارع میپیوندد و صیغۀ مبالغه و شغلی
میسازد :آمرزگار ،آموزگار ،سازگار؛ ( )3به ریشۀ فعل میچسبد و اسم مصدر میسازد:
آزگار (از آتتن)؛ ( )4به اسم میپیوندد و معنای فاعلی و مبالغه و شغل دارد :کامگار،
تدمتگار؛ ( )5به اسم میپیوندد و معنای نسبت دارد :تداوندگار ،یادگار؛ ( )6به معنای
مجموعه میآید :روزگار .کلباسی ( )134 :1391پسوند « -گار» را وندی نسبتا زایا
میداند و میگوید در سه معنی فاعلی ،شغلی و نسبت با اسم (مانند :یادگار) ،ستاک
حال (مانند :سازگار) یا ستاک گذشتۀ فعل (مانند :تواستگار) ترکیب میشود و اسم
(مانند :روزگار) یا صفت (مانند :پرهیزگار) میسازد .معناهای این پسوند عبارتند از)1( :
فاعلی :پرهیزگار ،سازگار ،آمرزگار ،آفریدگار؛ ( )2شغلی :آموزگار؛ ( )3نسبت :تداوندگار،
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روزگار .سامعی و تفسیری ( )104 :1393دو ساتتار برای پسوند « -گار» در نظر
گرفتهاند[ )1( :فعل مضارع (عمل)  +گار]  صفت/اسم با معنای فاعلی و استمرار:
آموزگار ،پرهیزگار ،سازگار؛ ([ )2فعل ماضی (عمل)  +گار]  صفت/اسم با معنای
فاعلی و استمرار :آفریدگار ،پروردگار ،تواستگار ،کردگار ،ماندگار.
اکنون که پیشینۀ مهمترین پژوهشهای انجامشده پیرامون پسوند « -گار» را از نظر
گذراندیم ،شایسته است اشارهای بسیار کوتاه به پژوهشهای انجامگرفته در حوز
ساتتواۀ فارسی در چهارچوب دو نظریۀ ساتتواۀ ساتتی و دستور شناتتی داشته
باشی م .نظریۀ ساتتواۀ ساتتی تاکنون چندان مورد توجه پژوهشگران حوز زبان
فارسی قرار نگرفته و پژوهشهای اندکی در این چارچوب انجام شده است که عبارتند از:
رفیعی و ترابی ( )1393پیرامون بحث وراثت و انگیختگی در رابطۀ صورت و معنا در
واۀگان زبان فارسی؛ بامشادی و انصاریان ( )1394پیرامون تبیین ساتتارهای ساتتواۀی
ناپایگانی زبان فارسی؛ بامشادی و انصاریان ( )1395پیرامون چندمعنایی پسوند « -گر»
فارسی با رویکردی ساتتی -شناتتی؛ بامشادی و قطره ( )1396پیرامون چندمعنایی
پسوند « -ی» فارسی با رویکردی ساتتبنیاد .در چهارچوب رویکرد شناتتی به
ساتتواۀه ،در سال های اتیر چند پژوهش روی زبان فارسی انجام شده که عبارتند از:
کربالییصادق و گلفام ( )1395در بررسی واۀههای مرکب و مشت مکانساز فارسی؛
محمودی بختیاری و شاهحسینی ( )1394در بررسی چندمعنایی تکواۀ «کار» در ساتت
واۀههای مرکب زبان فارسی؛ گلفام و کربالییصادق ( )2014در بررسی واۀههای مرکب
ابزاری در زبان فارسی .بامشادی و داوری اردکانی ( )1397نیز کوشیدهاند با ایجاد پیوند
میان دستور شناتتی و ساتتواۀ ساتتی ،ضمن بررسی چندمعنایی پسوند « -ار» در
زبان فارسی ،نقش فرایند شناتتی «بریافت» 1را در شکلگیری چندمعنایی این پسوند
بررسی نمایند.
 -3پایگاه نظری
 -1-3ساختواژۀ ساختی
«ساتتواۀ ساتتی» نظریهای است که بوی ( )2010آن را در کتابی با همین نام معرفی
کرده است .این نظریه رویکردی ساتتبنیاد و شناتتی به حوز ساتتواۀه دارد .رویکرد
ساتتبنیاد رویکردی است که دانش زبانی سخنگویان را دانش «ساتت»2های زبان به
. construal
. construction
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شمار میآورد و واحد مطالعۀ زبان را ساتت میداند .در این رویکرد هم الگوهای
واۀهسازی و هم الگوهای نحوی «ساتت» به شمار میآیند .هر ساتت دارای دو بخش
است :بخش صوری و بخش معنایی .بخش صوری آن دربرگیرند ویژگیهای
ساتتواۀی-نحوی و ویژگیهای واجی است درحالیکه بخش معنایی دربردارند
ویژگیهای معنایی ،کاربردشناتتی و گفتمانی است .همۀ این اطالعات و ویژگیهای در
پیوند با یک ساتت را میتوان در نموداری به شکل زیر نشان داد:
اطالعات واجی
اطالعات ساتتواۀی
اطالعات نحوی

اطالعات معنایی
اطالعات کاربردشناتتی
اطالعات گفتمانی

صورت

معنا

شکل « .1ساتت» و دو بخش صوری و معنایی آن (بوی)2015 ،

ساتتواۀ ساتتی ،الگوهای واۀهسازی را طرحوارههایی انتزاعی بهصورت جفتهایی از
معنا و صورت میداند که واۀههای منفرد زبان بر اساس آنها شکل میگیرند .برای نمونه،
اگر یک زبانور فارسی به تعداد کافی از واۀههایی مانند «دونده ،راننده ،تواننده ،گوینده،
شنونده» را فرابگیرد ،آنگاه الگوی واۀهسازی  [[x]V -ænde]Nکه دربردارند معنای
«انجامدهنده/ابزار انجام عمل  »xاست را فرامیگیرد .این الگوی واۀهسازی درواقع
طرحوارهای انتزاعی است که زبانور آن را از واۀههای عینی زبان تود انتزاع کرده است.
یعنی برپایۀ شماری از واۀههای دارای پسوند « -نده» که میان ساتتار صوری و ساتتار
معنایی آنها همبستگی سامانمند وجود دارد طرحوار پیشگفته در ذهن او شکل
میگیرد و پس از آن هم برای درک معنای واۀههای جدید دارای پسوند « -نده» و هم
برای ساتت واۀههای جدید با این پسوند از این طرحواره استفاده میکند .همبستگی
سامانمند میان صورت و معنا یعنی رابطهای که میان جفت واۀههای زیر دیده میشود:
الف) ستاکهای حال فعل :دو ،گیر ،پر ،بین ،گوی ،توان ،ران
ب) واۀههای مشت پسوندی :دونده ،گیرنده ،پرنده ،بیننده ،گوینده ،تواننده ،راننده
با نگاهی به واۀههای باال میبینیم که واۀههای دستۀ (ب) از افزودن یک پسوند «-
نده» به واۀههای دستۀ (الف) ساتته شدهاند و دارای معنای «کنشگر یا ابزار انجام کنش
مورد اشاره در ستاک فعل» هستند .در نتیجه ،واۀههای دستۀ (ب) را دارای ساتتار
درونی میدانیم که میان صورت و معنای آنها همبستگی سامانمندی میتوان یافت و
ساتتار درونی آن را بهصورت ] [V-ændeنشان میدهیم .به سخن دیگر ،تفاوت میان
جفتواۀههای دستۀ (الف) و (ب) از دید صوری در یک پسوند «-نده» و از دید معنایی
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در مفهوم «کنشگر یا ابزار انجام کنش» است .همبستگی صورت -معنا در واۀههای دستۀ
(ب) را میتوان در قالب یک طرحوار ساتتی 1به صورت زیر نشان داد .طرحوار
ساتتی ابزاری برای بازنمایی ساتتهای ساتتواۀی به صورت طرحوارهای است.

>a. <[[x]Vi -ænde]Nj ↔ [Agent of SEMi]j

در این طرحواره ،پیکان دوسر نشاندهند همبستگی دوسویۀ صورت و معناست.
همنمایهسازی برای نمایش رابطۀ سامانمند میان صورت و معنا به کار میرود؛ SEMi
اشاره به معنای ستاک فعلی  Viدارد و نمایۀ  jبیانگر آن است که معنای کلیت ساتت
با صورت کلی آن دارای پیوند است .متغیر  xنیز نشانگر یک جایگاه تهی 2است که
میتواند با عناصری از مقولۀ فعل (ستاک حال) پر شود .هنگامی که این جایگاه ،برای
نمونه ،با «فرست» پر شود ،واۀ «فرستنده» به دست میآید و میگوییم این واۀه یک
نمونیافتگی 3از طرحوار موردنظر است .این نمونیافتگیهای عینی و بالفعل را
«برساتت» 4نیز مینامند .یکی از اصول کلیدی در ساتتواۀ ساتتی این است که
واۀگان آمیختۀ( 5غیربسیط) زبان بسیار ساتتارمندند و این ساتتارمندی ناشی از وجود
طرحوارهها و زیرطرحوارهها 6است .زیرطرحوارهها نمونههایی از طرحوارهها هستند که
معنای آنها مشخصتر از معنای طرحوارههاست .برای نمونه ،فرآیند ترکیب که یکی از
زایاترین فرآیندهای واۀهسازی در زبان فارسی است را میتوان بهصورت طرحوار کامال
انتزاعی  [Xi Yj ]Zkنمایش داد .این طرحواره میتواند دارای زیرطرحوارههای گوناگونی
برای انواع ترکیبها در زبان فارسی باشد ،مانند:
ترکیب صفت -اسم :توشچهره ،زیبارو
ترکیب اسم -اسم :جنگافزار ،دامپزشک
ترکیب اسم -فعل :چاقوساز ،میوهفروش
ترکیب اسم -صفت :قدبلند ،روسفید
ترکیب صفت -فعل :بلندگو ،توشنویس
ناگفته پیداست که هریک از این زیرطرحوارهها تود میتوانند دارای زیرطرحوارههای
دیگری نیز باشند .ساتتار شبکهای و پایگانی طرحوار ترکیب در زبان فارسی و
زیرطرحوارههای گوناگون آن را میتوان به صورت زیر نشان داد:
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. constructional schema
. slot
3
. instantiation
4
. construct
5
. complex words
6
. subschema
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[Xi Yj ]Zk
[Ai Nj ]Ak

[Ni Nj ]Nk

[Xi Vj ]Zk

[Ai Vj ]Ak

[Ni Aj ]Ak

[Ni Vj ]Nk
j ]Nkفروش [Ni
j ]Nkفروش iمیوه[

شکل  .2بخشی از ساتتار شبکهای و پایگانی طرحوار ترکیب در زبان فارسی

در باالترین سطح از این شبکۀ طرحوارهای ،دو واۀه از مقولۀ  Xو  Yبا هم ترکیب
شده و واۀهای از مقولۀ  Zبهدست میآید .در سطح پایینتر چهار زیرطرحواره داریم که
در سه مورد از آنها مقولههای هر دو واۀ ترکیبشونده و مقولۀ واۀ حاصل از ترکیب
مشخص میشود .زیرطرحوار  [Xi Vj]Zkتود میتواند دارای دو زیرطرحوار دیگر
باشد ،یکی برای ترکیب اسم با فعل و دیگری برای ترکیب صفت با فعل .زیرطرحوار
مربوط به ترکیب اسم-فعل تود میتواند زیرطرحوارههای دیگری داشته باشد که در
یکی از آنها اسمها با ستاک فعلی «فروش» ترکیب میشوند .به این ترتیب ،هر چه از
باالی نمودار به سمت پایین بیاییم ،از میزان طرحوارهبودگی 1کاسته و بر میزان
مشخصبودگی افزوده میشود .در نهایت میبینیم که با قرار گرفتن دو واۀ «میوه» و
«فروش» در کنار یکدیگر ،اسم «میوهفروش» به دست میآید .در رویکرد ساتتبنیاد و
از جمله در نظریۀ ساتتواۀ ساتتی باور بر این است که هر ساتت زبانی دارای معنایی
است که برآمده از سازهها و اجزای تشکیلدهند آن نیست بلکه مربوط به کلیت ساتت
است که آن را «معنای ساتتی»( 2یا به بیان کلیتر «ویژگیهای ساتتی» )3مینامند.
برای نمونه ،در همین واۀ «میوهفروش» معنای کنشگری را باید معنایی ساتتی به
شمار آورد زیرا برآمده از هیچ یک از اجزای سازند این ترکیب (یعنی میوه و فروش)
نیست.
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3
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 -2-3دستور شناختی
دستور شناتتی (النگاکر )2013 ،2008 ،یکی از برجستهترین و تاثیرگذارترین نظریهها
در قلمرو زبانشناسی شناتتی است .در دستور شناتتی ،واحدهای بنیادین زبان
ساتتارهای نمادین دانسته میشوند و ساتتار نمادین 1عبارت است از جفتشدگی یک
ساتتار معنایی 2با یک ساتتار واجی 3.یکی دیگر از بنیادهای دستور شناتتی این است
که زبان را فرآورد مفهومسازی آدمی میداند و بر آن است که معنای هر عبارت زبانی
دربردارند محتوای مفهومی 4آن عبارت و بریافت 5تاصی است که از آن محتوای
مفهومی داریم .بریافت یعنی «توانایی ما در درک و بازنمایی یک موقعیت به شیوههای
گوناگون» (النگاکر .)43 :2008 ،آدمی میتواند موقعیتها و رویدادها را به شیوههای
گوناگون تفسیر کند و برداشتها و دریافتهای گوناگونی از آنها به دست دهد .از این رو،
زبان شیوههای گوناگونی برای معناسازی و معنارسانی در اتتیار آدمی میگذارد .النگاکر
این شیوههای گوناگون تفسیر موقعیتها و رویدادها را «بریافت» مینامد .یکی از
مهمترین نمودهای بریافت« ،برجستگی» نام دارد.
برجستگی .هنگامی که بخشی از یک قلمرو مفهومی نسبت به دیگر بخشهای آن به
لحاظ شناتتی برجستهتر باشد و بیشتر در کانون توجه قرار گیرد ،با پدید برجستگی
سروکار داریم .مهمترین نمود یا جنبۀ برجستگی را برنمایی 6مینامند .هر عبارت زبانی
بخشی از قلمرو شناتتی پایۀ تود را برجسته کرده و در کانون توجه قرار میدهد که
دربردارند معنای اصلی آن عبارت زبانی نیز هست .بخشی از قلمرو پایه که توسط
عبارت زبانی برجسته میشود را برنما 7مینامند و این فرآیند را برنمایی گویند .برای
نمونه ،واۀ «ابرو» بخشی از ساتتار مفهومی «صورت» را برنمایی میکند .از این رو،
«صورت» قلمرو پایه برای معنای «ابرو» به شمار میآید .هر عبارت زبانی میتواند یک
چیز 8یا یک رابطه 9را برنمایی کند« .چیز» مفهومی بسیار کلی و طرحوارهای است که
میتواند عینی یا انتزاعی باشد و در نمودارهای دستور شناتتی با نماد دایره یا بیضی
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نشان داده میشود .هر عبارتی که چیزی را برنمایی کند از مقولۀ اسم است .فعل عبارتی
است که بیانگر رابطۀ فرآیندی میان دو یا چند هستان 1است .دیگر مقولههای دستوری
همچون صفت و حروف اضافه رابطهای را برنمایی میکنند که بر تالف فعل ،از نوع
فرآیندی نیست بلکه رابطهای است غیرزمانی و غیرفرآیندی .از دیدگاه دستور شناتتی،
زبان را میتوان فهرست کرانگشاده و ساتتارمندی از واحدهای زبانی جاافتاده دانست
که میان آنها پیوندهای شبکهای برقرار است .این ساتتار شبکهای رابطۀ تنگاتنگی با
کاربرد زبان دارد ،از یک سو آن را شکل میدهد و از سوی دیگر از آن شکل میپذیرد
(النگاکر .)222 :2013 ،از این رو ،نظام زبان متشکل از شبکههای گستردهای از
ساتتارهایی است که با رابطۀ مقولهبندی به هم پیوند توردهاند .رابطۀ مقولهبندی 2بر
دو گونه است :رابطۀ جزییاتافزایی 3و رابطۀ گسترشدهی .4رابطۀ جزییاتافزایی عبارت
است از رابطۀ میان یک طرحواره با ساتتارهای مشخصتری که برآمده از آن طرحواره
هستند و ویژگیهای آن طرحواره را در تود دارند .این ساتتارهای مشخصتر را
جزییاتافزوده (یا نمونیافتۀ) آن طرحواره مینامند و رابطۀ میان آنها را با عالمت پیکان
با تط پیوسته نشان میدهند .رابطۀ گسترشدهی رابطۀ میان یک ساتتار طرحوارهای
یا مشخص با ساتتار دیگری است که از لحاظ ویژگیهایش کمابیش با ساتتار پیشین
تفاوت دارد و بازتابند تمام و کمال ویژگیهای آن نیست .در این نوع رابطه ،ساتتار
اولی را ساتتار مقولهبند یا پیشنمونه و ساتتار دومی را گسترشیافته میگویند و آن را
با عالمت پیکان با تطوط گسسته نشان میدهند.
رابطۀ جزییاتافزایی

رابطۀ گسترشدهی
B

A

B

A

در دستور شناتتی برای اشاره به محتوای مفهومی از اصطالح «قلمرو شناتتی»
استفاده میشود و باور بر این است که هر عبارت زبانی مجموعهای از قلمروهای
شناتتی را به عنوان پایه و بستر معنای تود برمیانگیزد ،یعنی به عنوان محتوای
مفهومی تود که باید بریافت تاصی از آن ارائه دهد (النگاکر .)44 :2013 ،قلمرو
شناتتی ساتتاری دانشی است که معنای تکواۀهای اشتقاقی را میتوان بر حسب آنها
1
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. categorization
3
. elaboration
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. extension
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بیان و توصیف نمود .ساتتار هر قلمرو شناتتی معموال دارای چند رویه 1است .رویه
بخشی از یک قلمرو شناتتی است که با مفهومی ویژه در پیوند است .هر رویه به کمک
یک صورت زبانی تاص بیان میشود .برای نمونه ،پیشوندهای ،tri- ،bi- ،mono-
 quadو مانند آن در زبان انگلیسی همگی بیانگر قلمرو شناتتی «کمیتنمایی»هستند ولی هر یک از این پیشوندها رویۀ تاصی از این قلمرو شناتتی را نشان میدهند
و در نتیجه عدد تاصی را بیان میکنند (همهوند.)21 :2011 ،
 -4بررسی دادهها
در این بخش ابتدا طرحوارهها و زیرطرحوارههای وابسته به پسوند « -گار» را در
چهارچوب ساتتواۀ ساتتی شناسایی و واکاوی میکنیم؛ سپس مهمترین فرایندهای
شناتتی دتیل در شکلگیری این (زیر)طرحوارهها و همچنین ارتباط آنها با قلمروهای
شناتتی را بررسی می نماییم؛ در پایان ،مقایسۀ کوتاهی میان این پسوند با دو پسوند «-
کار» و « -گر» انجام میدهیم.
 -1-4طرحوارهها و زیرطرحوارههای پسوند « -گار»
با بررسی دادههای پیکر پژوهش درمییابیم که واۀههای دارای پسوند « -گار» یا دارای
پایۀ فعلی هستند یا پایۀ اسمی .در واۀههای دارای پایۀ فعلی ،پسوند « -گار» میتواند به
ستاک حال یا به ستاک گذشتۀ فعل افزوده شود .براین پایه ،سه ساتتار صوری برای
این واۀهها میتوان قائل شد[ )1( :ستاک حال فعل  +گار]؛ ([ )2ستاک گذشتۀ فعل +
گار]؛ ([ )3اسم  +گار] .در ادامه هر یک از این سه ساتتار را از لحاظ صوری و معنایی
بررسی میکنیم.
 -1-1-4ساختار [ستاک حال  +گار]
واۀههای دارای ساتتار [ستاک حال  +گار] میتوانند از مقولۀ اسم یا صفت باشند .از این
رو ،باید آنها را حاصل دو زیرطرحوار ساتتی بدانیم که واۀههای حاصل از یکی از آنها
اسم و واۀههای حاصل از دیگری صفت است .بازنمایی این دو زیرطرحواره را به شکل زیر
نمایش میدهیم:
]jانجامدهند فرایند 1) [[a](Vpres)i –gɑr]Nj  [SEMi
مانند :آموزگار ،آمرزگار
]jدارای قابلیت/تمایل به انجام فرایند 2) [[a](Vpres)i –gɑr]Aj  [SEMi
مانند :سازگار ،پرهیزگار ،آمیزگار ،کامگار ،آزگار

در این بازنماییها نماد  Vpresکه مقولۀ واۀ پایه را نشان میدهد ،بیانگر ستاک حال
فعل است و نمادهای  Aو  Nبهترتیب نشانگر صفت و اسم هستند .واۀههای برآمده از
. facet
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زیرطرحوار شمار  1از مقولۀ اسم بوده و بر انجامدهند فرایندی داللت دارند که در
ستاک فعل مورد اشاره قرار گرفته است .واۀههای حاصل از زیرطرحوار شمار  2از
مقولۀ صفت بوده و توصیفگر کسی/چیزی هستند که دارای توانایی/تمایل به انجام
فرایندی است که در ستاک فعل به آن اشاره شده است .بر این اساس ،معنای برتی از
واۀههای حاصل از این دو زیرطرحواره را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
 )1الف .آموزگار :انجامدهند فرایند «آموتتن» (به معنای آموزاندن)
ب .آمرزگار :انجامدهند فرایند «آمرزیدن»
پ .همسر سازگار :همسری که دارای قابلیت/تمایل به انجام فرایند «ساتتن» (به معنای مدارا کردن) است
ت .انسان پرهیزگار :انسانی که دارای قابلیت/تمایل به انجام فرایند «پرهیختن» (پرهیز کردن) است
ث .سالهای آزگار :سالهایی که دارای تمایل به انجام فرایند «آجیدن» (به معنای طول کشیدن) هستند
ج .شاه کامگار :شاهی که دارای قابلیت/تمایل به انجام فرایند «کامستن» (به معنای به مراد رسیدن) است

زیرطرحوارههای شمار  1و  2هم از لحاظ صوری و هم از لحاظ معنایی با هم تفاوت
دارند و در نتیجه آنها را زیرطرحوارههایی از یک طرحوار مرتبه باالتر میدانیم که
بازنمایی آن را به صورت زیر نشان میدهیم:

]jاشارهگر به /توصیفگر انجامدهند فرایند [[a](Vpres)i –gɑr]Yj  [SEMi

در بخش صوری این طرحواره ،مقولۀ واۀ حاصل از آن با نماد  Yبیان شده است که
در زیرطرحوارههای مرتبه پایینتر آن به صورت اسم یا صفت تواهد بود .در بخش
معنایی طرحواره هر دو مفهوم اسمی و صفتی واۀههای حاصل از طرحواره بیان شده
است.
 -2-1-4ساختار [ستاک گذشته  +گار]
از میان  28واۀ دارای پسوند « -گار» یازده واۀه حاصل افزودن این پسوند به ستاک
گذشتۀ فعل است .واۀههای دارای ساتتار [ستاک گذشته  +گار] میتوانند از مقولۀ اسم
یا صفت باشند و در نتیجه آنها را باید برآمده از دو زیرطرحوار مجزا دانست که بازنمایی
آنها به صورت زیر است:

]jانجامدهند فرایند 3) [[a](Vpast)i –gɑr]Nj  [SEMi
()1
مانند :پروردگار ،آفریدگار ،تواستگار ،نمودگار ،کردگار ،پذیرفتگار
]jدارای توانایی/قابلیت انجام فرایند 4) [[a](Vpast)i –gɑr]Aj  [SEMi
()4
مانند :ماندگار ،رستگار ،فریفتگار ( ،)2آموتتگار( ، )3رفتگار

در این بازنماییها نماد  Vpastکه مقولۀ واۀ پایه را نشان میدهد بیانگر ستاک
گذشتۀ فعل است و نمادهای  Aو  Nبهترتیب نشانگر صفت و اسم هستند .واۀ حاصل از
زیرطرحوار شمار  3از مقولۀ اسم است و این اسم بیانگر انجامدهند فرایندی است که
در ستاک فعل پایه بیان شده است ،یعنی کسی (یا چیزی) که فرایند مورد اشاره در
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ستاک فعل را انجام میدهد .واۀ حاصل از زیرطرحوار شمار  4از مقولۀ صفت و
توصیفگر ویژگی کسی (یا چیزی) است که فرایند بیانشده در ستاک فعل پایه را انجام
داده و یا دارای توانایی/قابلیت انجام این فرایند است .بر این پایه ،معنای برتی از
واۀههای برآمده از دو زیرطرحوار پیشگفته به صورت زیر بیان میشود:
 )2الف .پروردگار :انجامدهند فرایند «پروردن»
ب .آفریدگار :انجامدهند فرایند «آفریدن»
پ .تواستگار :انجامدهند فرایند «تواستن»
ت .نمودگار :انجامدهند فرایند «نمودن» (به معنای نشان دادن)
ث .شعر ماندگار :شعری که دارای قابلیت/توانایی انجام فرایند «ماندن» است
ج .انسان رستگار :انسانی که دارای قابلیت/توانایی انجام فرایند «رَستن» است

این دو زیرطرحواره از دید صوری و معنایی با یکدیگر تفاوت دارند و از این رو آنها را
وابسته به یک طرحوار مرتبه باالتر میدانیم که بازنمایی آن به صورت زیر است:

]jاشارهگر به /توصیفگر انجامدهند فرایند [[a](Vpast)i –gɑr]Yj  [SEMi

مقولۀ واۀ حاصل از طرحواره (یعنی  )Yدر زیرطرحوارههای مرتبه پایینتر آن به
صورت اسم یا صفت درمیآید .در بخش معنایی این طرحواره ،هم مفهوم اسمی و هم
مفهوم صفتی واۀههای حاصل از طرحواره بیان شده است.
 -3-1-4ساختار [اسم  +گار]
از میان واۀههای مورد بررسی ،در  5واۀه پسوند « -گار» به واۀهای از مقولۀ اسم افزوده
میشود و واۀههای دیگری از مقولۀ اسم میسازد؛ این واۀهها عبارتند از :روزگار ،یادگار،
تداوندگار ،تدمتگار و مددگار .این واۀهها را میتوان برآمده از دو زیرطرحوار مجزا
دانست که بازنمایی آنها را بهصورت زیر نشان میدهیم.

 SEMi]jماندگار ،پایدار و دیرپا[ 5) [[a]Ni –gɑr]Nj 

مانند :روزگار ،یادگار ،تداوندگار
مانند :تدمتگار( ،)5مددگار

]jانجامدهند فرایند 6) [[a]Ni –gɑr]Nj  [SEMi

()6

در هردوی این زیرطرحوارهها پسوند « -گار» با پیوستن به واۀهای از مقولۀ اسم ،واۀ
دیگری از همان مقوله میسازد .زیرطرحوار شمار  5معنای «ماندگاری ،پایداری و
مانایی» را به اسم پایۀ تود میافزاید .اسم پایه در زیرطرحوار شمار  6اسمی است که
داللت بر فرایند دارد؛ «تدمت» و «مدد» فرایندهایی است که طی آنها عمل یا اعمالی
از سوی کسی یا گروهی برای کسی یا گروهی دیگر انجام میگیرد .اسم حاصل از
زیرطرحوار شمار  6بیانگر کنشگری است که فرایند مورد اشاره در پایۀ اشتقاق را
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انجام میدهد .برپایۀ توصیفی که از بخش معنایی دو زیرطرحوار باال ارائه شد ،میتوان
معنای واۀههای برآمده از این زیرطرحوارهها را به صورت زیر بیان کرد:
 )3الف .روزگار :روز (به معنای کلی زمان) دیرپا ،مستمر و ادامهدار
ب .تداوندگار :تداوند (به معنای صاحب ،سرور و ارباب) همیشگی و جاودان
پ .تدمتگار :کسی که فرایند تدمت را انجام میدهد ،انجامدهند تدمت
ت .مددگار :کسی که فرایند مدد را انجام میدهد ،انجامدهند مدد

همانگونه که دیده میشود ،این دو زیرطرحواره از لحاظ صوری یکسانند زیرا هم
مقولۀ واۀ پایه و هم واۀ حاصل از هر دوی آنها اسم است ،ولی از لحاظ معنایی با هم
تفاوت دارند و همین تفاوت معنایی سبب میشود که آنها را دو زیرطرحوار مجزا قلمداد
کنیم که وابسته به یک طرحوار مرتبه باالتر به صورت زیر هستند:

]jمفهوم ماندگاری/پایداری یا انجامدهندگی در ارتباط با 7) [[a]Ni –gɑr]Nj  [SEMi

بر پایۀ تحلیلهای باال میبینیم که پسوند « -گار» در پایینترین سطح انتزاع دارای
شش زیرطرحواره است که به جز زیرطرحوار شمار  ،5در دیگر زیرطرحوارههای آن
معنای «انجامدهندگی/کنشگری» دیده میشود .بنابراین معنای پیشنمونه و اصلی
طرحوار  [[a]Xi –gɑr]Yjکه انتزاعیترین و باالترین طرحوار حاکم بر پسوند « -گار»
است را باید همین معنای «انجامدهندگی/کنشگری» دانست .در نمودار شکل ( )5که
شبکۀ طرحوارهای-ساتتی پسوند « -گار» را نشان میدهد ،رابطۀ پایگانی میان این
طرحوارهها و زیرطرحوارههای گوناگون آن به نمایش درآمده است.
معناهای گوناگون طرحوار  [[a]Xi –gɑr]Yjکه در نمودار شکل ( )5دیده میشوند،
در کنار هم تشکیل یک مقولۀ معنایی میدهند که بر پایۀ رابطۀ مقولهبندی شکل
گرفتهاند .رابطۀ میان هر طرحواره و زیرطرحوارهای مرتبه پایینتر آن و همچنین رابطۀ
میان پایینترین زیرطرحوارهها و واۀههای عینی ساتتهشده از آنها از نوع جزییاتافزایی
است ک ه در نمودار با نماد پیکان با تط پیوسته نشان داده شده است .در این شبکه،
زیرطرحوار  [[a]Vi –gɑr]Yjرا باید به عنوان پیشنمونه در نظر گرفت زیرا در بیشتر
واۀههای دارای پسوند « -گار» این پسوند به ستاک فعل افزوده شده است (در  24واۀه
از  29واۀ دارای این پسوند) .زیرطرحوار  [[a]Ni –gɑr]Yjدر این شبکه ،زیرطرحوارهای
حاشیهای به شمار میآید که به کمک رابطۀ گسترشدهی از زیرطرحوار پیشنمونه
مشت شده است .رابطۀ گسترشدهی در نمودار با نماد پیکان با تط گسسته به نمایش
درآمده است .از دو زیرطرحوار مرتبهپایینتری که زیر  [[a]Ni –gɑr]Yjقرار گرفتهاند،
زیرطرحوار دارای معنای «انجامدهند فرآیند» را پیشنمونه و دیگری را پیرامونی در
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نظر میگیریم زیرا معنای «انجامدهندگی/کنشگری» که معنای پیشنمونۀ پسوند «-
گار» است را در این زیرطرحواره میتوان یافت.

شکل  .5شبکۀ طرحوارهای -ساتتی پسوند « -گار» در زبان فارسی

 -2-4فرآیندها و قلمروهای شناختی
همانگونه که در بخش پیشین دیدیم ،ساتتهای [ستاک حال فعل  +گار] و [ستاک
گذشتۀ فعل  +گار] میتوانند واۀههایی از مقولۀ اسم یا صفت بسازند هرچند چنانکه در
نمودار شکل  5نیز دیده میشود ،پسوند « -گار» را باید بهصورت پیشنمونهای پسوندی
اسمساز دانست زیرا زیرطرحوارههای پیشنمونه در مقولۀ معنایی آن زیرطرحوارههایی
اسمساز هستند .در دستور شناتتی که رویکردی مفهومی به مقولههای واۀگانی دارد و
تعریفی معنابنیاد از آنها ارائه میدهد ،تفاوت میان اسم و صفت ناشی از برنمای آنهاست.
اسمها آن دسته از مقولههای دستوری هستند که یک «چیز» را برنمایی میکنند ،در
حالی که صفتها یک رابطۀ غیرزمانی (یعنی ایستا) را برنمایی میکنند .پس تفاوت
میان اسم و صفت در دستور شناتتی در اصل ناشی از «بریافت» است .اگر ما یک
هستان را به صورت یک چیز مستقل و تودایستا در نظر بگیریم ،واۀه یا عبارتی که برای
اشاره به آن به کار میبریم از مقولۀ اسم تواهد بود و اگر هستان را بهصورت رابطهای
ایستا و غیرزمانی درک نماییم ،واۀ متناظر با آن از مقولۀ صفت تواهد بود .بر این پایه،
تفاوت میان زیرطرحوارههای از پسوند « -گار» که تنها تفاوت آنها در مقولۀ دستوری
واۀ حاصل از آنهاست (همچون طرحوارههای شمار 1و  2یا  3و  )4تفاوت در
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«برنمایی» است که تود یکی از انواع برجستگی و یکی از نمودهای بریافت به شمار
میآید .به سخن دقی تر ،اینکه ما واۀهای همچون «آموزگار ،تواستگار ،تدمتگار» را به
عنوان اسم به کار ببریم یا به عنوان صفت بستگی به بریافت ما از این واۀهها دارد ،یعنی
بسته به این است که آیا این مفاهیم را به عنوان یک «چیز» مستقل و تودایستا درک
میکنیم یا به عنوان یک «رابطۀ» وابسته و ناتودایستا .نمودار زیر بازنمایی اسم
«آموزگار» ،صفت «سازگار» و گروه اسمی «آموزگارِ سازگار» را در دستور شناتتی نشان
میدهد.
سازگار

آموزگار

گروه اسمی
«آموزگار سازگار»

آموزگار

سازگار

صفت
«سازگار»

اسم
«آموزگار»

شکل  .6بازنمایی اسم ،صفت و گروه [اسم  +صفت] در دستور شناتتی

ساتتار [ستاک فعل  +گار]اسم که در دو زیرطرحوار  [[a](Vpres)i –gɑr]Njو
 [[a](Vpast)i –gɑr]Njآشکار میشود و به پیدایش اسمهایی مانند «پروردگار ،آفریدگار،
تواستگار و آموزگار» میانجامد ،قلمرو شناتتی «کنشگری» 1را بیان میکند .این قلمرو
شناتتی به کسی یا چیزی اشاره دارد که کنش تاصی را انجام میدهد یا در موضوع
تاصی تخصص دارد .این قلمرو شناتتی چارچوب دانشی است که نشانگر نقش یک
عامل بااراده یا بی اراده (یعنی کس یا چیز) در ایجاد یک تاثیر است .یکی از تجلیهای
این قلمرو شناتتی« ،انجامدهندگی» 2است .انجامدهندگی بیانگر انجام یک کنش یا
بخشی از یک فعالیت است (همهوند .)160 :2011 ،برای نمونه« ،پروردگار و تواستگار»
انجامدهند بااراد کنشهای «پروردن و تواستن» هستند؛ در حالی که «نمودگار»
انجامدهند بیاراد کنش «نمودن» است.
ساتتار [ستاک فعل  +گار]صفت که در قالب دو زیرطرحوار  [[a](Vpres)i –gɑr]Ajو
 [[a](Vpast)i –gɑr]Ajتجلی مییابد و صفتهایی همچون «ماندگار ،رستگار ،سازگار و
پرهیزگار» از آن حاصل میشود ،بیانگر قلمرو شناتتی «جهت» 3است .این قلمرو
شناتتی به کمک صفت بازنمایی میشود و میتواند دارای دو رویه باشد )1( :کنا4؛ ()2
1

. agenthood
. performance
3
. voice
4
. active
2
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پذیرا .1جهت کنا توسط صفتهایی بیان میشود که معنای «انجامدهنده یا دارای
قابلیت /تمایل به انجام کنش» را میرسانند .جهت پذیرا به کمک صفتهایی بیان
میگردد که معنای «دارای توانایی/قابلیت پذیرش/تاثیرپذیری از کنش» را میرسانند
(همهوند .)163 :2011 ،از این رو ،پسوند « -گار» در صفتهای پیشگفته بیانگر جهت
کنا است و معنای «انجامدهنده یا دارای تمایل به انجام کنشی در ستاک فعل به آن
اشاره شده است» را میرساند.
ساتتار [اسم  +گار]اسم دارای دو زیرطرحواره است که هر یک از آنها قلمرو شناتتی
تاصی را بیان میکنند .زیرطرحوارهای که به شکلگیری واۀههایی همچون «تدمتگار و
مددگار» میانجامد بیانگر قلمرو شناتتی «کنشگری» است و رویۀ «انجامدهندگی» در
این قلمرو را بازنمایی میکند .در حالی که ،زیرطرحوار حاکم بر واۀههایی همچون
«روزگار و یادگار» قلمرو شناتتی «رابطه» را بیان میکند .این قلمرو شناتتی حوزهای
از دانش است که نشان میدهد دو یا چند چیز یا جزء به یکدیگر وابستگی دارند ،با هم
3
کار میکنند یا از یک گونه هستند .رابطۀ میان دو چیز میتواند بنیادین 2یا پیرامونی
باشد .رابطۀ بنیادین رابطهای ضروری ،حتمی و اصلی است در حالی که رابطۀ پیرامونی
رابطهای فرعی ،ثانویه و سطحی است (همهوند .)169 :2011 ،پسوند « -گار» در این
واۀهها نشاندهند رابطۀ پیرامونی میان واۀ پایه و واۀ حاصل از اشتقاق است و معنای
«استمرار و تداوم» را به معنای پایه میافزاید.
 -3-4پسوند « -گار» در مقایسه با « -گر و  -کار»
به گفتۀ ابوالقاسمی واۀ  kāraدر ایرانی باستان به صورت اسم به کار میرفته که در
ایرانی میانۀ غربی به صورت  gārدرآمده و به عنوان پسوند برای ساتتن صفت از اسم
کاربرد داشته است ،مانند ( wizind-gārبه معنای گزندکار) و ( wināh-gārبه معنای
گناهکار) .همین پسوند در فارسی امروز به صورت « -گار» به کار میرود kara .در
ایرانی باستان صفتی بوده است با معنای «کننده» که در فارسی میانه به دو صورت gar
و  īgarبه عنوان پسوندهایی برای ساتتن صفت از اسم به کار میرفته است ،مانند
( nigār-garبه معنای نگارگر) و ( bōz-īgarبه معنای نجاتدهنده) .این پسوندها در
فارسی امروز به صورتهای « -گر» (مانند آهنگر) و « -یگر» (مانند برزیگر) کاربرد
دارند (ابوالقاسمی 313 :1392 ،و  .)329بر این پایه ،مشخص میشود که دو پسوند «-
1

. passive
. essential
3
. peripheral
2
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گار» و « -گر» گرچه دارای ریشۀ کامالً یکسان نیستند ولی به یکدیگر بسیار نزدیکند و
معنای آنها مرتبط با هم است .از سوی دیگر ،صمصامی ( )350 :1346سه پسوند «-
کار» -« ،گار» و « -گر» را از یک ریشۀ واحد دانسته ولی کاربرد آنها در فارسی امروز را
متفاوت از یکدیگر قلمداد کرده است .رویهمرفته میتوان نتیجه گرفت که این سه
پسوند یا از یک ریشۀ واحدند یا اگر هم چنین نباشد دارای شباهت صوری و معنایی
نزدیکی به یکدیگر هستند .از این رو ،شایسته است که مقایسۀ کوتاهی میان آنها انجام
دهیم.
بیشتر کسانی که به بررسی پسوند « -کار» پرداتتهاند (مانند صمصامی1346 ،؛
فرشیدورد1386 ،؛ کلباسی )1391 ،آن را دارای دو معنای مبالغه/فاعلی (مانند ستمکار،
تدمتکار) و شغلی (مانند آهنکار ،مقاطعهکار) دانستهاند .با این وجود ،دقی ترین و
چشمگیرترین مطالعه پیرامون این پسوند را محمودی بختیاری و شاهحسینی ()1394
انجام دادهاند .این پژوهشگران تکواۀ «کار» را دارای دو صورت تکواۀ آزاد و پسوند
دانستهاند .به گفتۀ آنها پسوند « -کار» به اسم معنا افزوده میشود و صفتی را میسازد
که معنای تکرارپذیری و مبالغه دارد ،مانند «فراموشکار ،گناهکار ،فریبکار» .این بدان
معناست که فرد دارند این صفتها ،عمل مورد اشاره (فراموشی ،گناه ،فریب) را به
گونهای تکرار میکند .در این واۀهها ،پسوند « -کار» به اسم یا صفتی افزوده میشود که
بتوان آن را همراه با فعل «کردن» یا «زدن» به کار برد ،مانند «فراموش کردن ،گناه
کردن ،فریب زدن» .در این واۀهها پسوند « -کار» بهجای «کننده» یا «زننده» به کار
میرود .این پژوهشگران تکواۀ «کار» در واۀههایی همچون «گچکار ،چرخکار» را نه
پسوند بلکه تکواۀ آزاد در نظر گرفتهاند.
با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان دید که دو پسوند « -گار» و « -کار» در زبان
فارسی امروز هم از لحاظ صورت و هم معنا تفاوتهایی با هم دارند .پسوند « -گار» به
صورت پیش نمونه به ستاک گذشته و حال فعل افزوده شده و معنای «انجامدهند
فرایند» یا «دارای قابلیت/تمایل به انجام فرایند» را بیان میکند؛ این پسوند در چند
مورد میتواند به اسم فرایند افزوده شود و در این حالت با پسوند « -کار» دارای تناوب
است ،مانند «تدمتگار/تدمتکار و مددگار/مددکار» .این در حالی است که پسوند «-
کار» تنها به اسم افزوده میشود و معنای کنشگری را میرساند.
با اینکه پیرامون پسوند « -گر» سخن بسیار گفته شده ولی چشمگیرترین پژوهش را
میتوان متعل به بامشادی و انصاریان ( )1395دانست که با رویکردی شناتتی به
بررسی این پسوند پرداتتهاند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد که پسوند « -گر»
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میتواند به ستاک گذشته و حال فعل (مانند رسانگر ،رفتگر) ،اسم فرایند و شیء (مانند
آرایشگر و آهنگر) و صفت (مانند ویرانگر) افزوده شود و در همۀ آنها معنای «کنشگری»
را میرساند .بر این پایه ،میتوان دریافت که پسوند « -گار» از لحاظ صوری و معنایی
شباهت زیادی با پسوند « -گر» دارد با این تفاوت که « -گار» به صفت افزوده نمیشود.
البته گفتنی است که زایایی و بسامد پسوند « -گر» بسیار بیشتر از « -گار» است.
 -5نتیجه
در این پژوهش به بررسی واۀههای مشت دارای پسوند « -گار» پرداتتیم؛ در این راستا،
پس از شناسایی طرحواره و زیرطرحوارههای ساتتی حاکم بر ایان واۀههاا ،ویژگایهاای
صوری و معنایی هر یک از آنها را واکاوی نموده و رابطۀ سلسله مراتبی میان آنها را نشان
دادیم .همچنین نقش دو فرایند شناتتی «بریافت» (و بهویژه مهمترین جنبۀ آن ،یعنای
برنمایی) و «مقولهبندی» را در شکلگیری هر یاک از زیرطرحاوارههاای سااتتی نشاان
دادیم و در پایان قلمروهاای شاناتتی مرباوط باه هار زیرطرحاواره را بررسای کاردیم.
دریافتیم که پسوند « -گار» در  6زیرطرحوار متفاوت به کار میرود:

]jانجامدهند فرایند 1) [[a](Vpres)i –gɑr]Nj  [SEMi

مانند :آموزگار ،آمرزگار

]jدارای قابلیت/تمایل به انجام فرایند 2) [[a](Vpres)i – gɑr]Aj  [SEMi
مانند :سازگار ،پرهیزگار ،آمیزگار ،کامگار ،آزگار
]jانجامدهند فرایند 3) [[a](Vpast)i – gɑr r]Nj  [SEMi
مانند :پروردگار ،آفریدگار ،تواستگار
]jدارای توانایی/قابلیت انجام فرایند 4) [[a](Vpast)i – gɑr r]Aj  [SEMi
مانند :ماندگار ،رستگار
]jانجامدهند فرایند 5) [[a]Ni – gɑr r]Nj  [SEMi
مانند :تدمتگار ،مددگار
SEMi]jماندگار ،پایدار و دیرپا[ 6) [[a]Ni – gɑr r]Nj 
مانند :روزگار ،یادگار ،تداوندگار

زیرطرحوارههای  3 ،1و  5قلمرو شناتتی کنشگری (رویۀ انجامدهندگی)،
زیرطرحوارههای  2و  4قلمرو شناتتی جهت (رویۀ کنا) و زیرطرحوار شمار  6قلمرو
شناتتی رابطه (رویۀ پیرامونی) را بیان میکنند .اینکه هر یک از این زیرطرحوارهها از
میان رویههای گوناگون قلمرو شناتتی مربوط به تود کدام رویه را برنمایی کنند
موضوعی است که توسط فرایند شناتتی بریافت تعیین میگردد و در نتیجه این فرایند
داری نقش کلیدی در شکلگیری شبکۀ طرحوارهای-ساتتی پسوند « -گار» است .در
کنار بریافت ،نقش فرایند شناتتی مقولهبندی نیز از اهمیت اساسی برتوردار است زیرا
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ساتتار شبکهای و پایگانی میان زیرطرحوارههای پسوند « -گار» حاصل دو رابطۀ
جزییاتافزایی و گسترشدهی است که هر دو گونههایی از رابطۀ مقولهبندی هستند.
نکتهای که در اینجا شایان ذکر این است که واۀ «آفریدگار» که ما آن را دارای
معنای کنشگری دانستیم ،در چند مورد در متون تاریخی به معنای «آفریده ،مخلوق»
نیز آمده است ،مانند «آفریدگاری در تانه نیست» .از سوی دیگر ،واۀ «رستگار» به
معنای «رستهشده ،نجاتیافته» را شاید بتوان دارای مفهوم کنشپذیری دانست .اگر
بخواهیم این دو مورد بسیار نادر و حاشیهای را در تحلیل پسوند « -گار» در نظر
بگیریم ،باید یک زیرطرحوار دیگر به شبکۀ طرحوارهای -ساتتی این پسوند بیفزاییم
که قلمرو شناتتی کنشپذیری یا جهت (رویۀ پذیرا) را بیان میکند و در زیر
زیرطرحوار  [[a](Vpast)i – gɑr]Yjقرار میگیرد .البته به دلیل ضعف شواهد ،نیازی به
قائل شدن به وجود چنین طرحوارهای نمیبینیم.
بررسی های انجام شده در این پژوهش نشان می دهد همچنان کاه پساوند « -گاار» از
لحاظ صوری تکواۀی وابسته است و به تنهایی و آزادانه نمی تواند به کاار رود ،معناای آن
نیز وابسته به زیرطرحواره هایی است که در آنهاا قارار مای گیارد و تنهاا از طریا ایان
زیرطرحوارهها قابل دسترسی است .پس میتوان گفت که این پسوند در هر سااتتی کاه
قرار گیرد معنای ویژه ای از آن ساتت می پذیرد و از این رو باید گفت که ساتت معناای
تود را بر پسوند (و حتی گاه بر تکواۀ های آزاد) تحمیل میکند؛ زیرا هماانگوناه کاه در
رویکرد ساتتبنیاد ادعا میشود ،ساتت باه تاودی تاود و جادا از اجازای ساازند آن
معنادار است که این معنا را «معنای ساتتی» مینامند.
از آنجا که تا کنون از یافتههای زبانشناسی شناتتی و باهویاژه دساتور شاناتتی در
بحث واۀهسازی زبان فارسی چندان استفاده نشده و نقش فرایندها و قلمروهای شناتتی
در شکلگیری واۀههای مشت و مرکب فارسی بررسی نشده اسات ،ایان پاژوهش شااید
بتواند سرآغازی برای ورود جدی دستور شناتتی به حوز ساتتواۀ زبان فارسای باشاد.
استفاده از دستور شناتتی در کنار ساتتواۀ ساتتی به ما ایان امکاان را مایدهاد کاه
تحلیلهای شناتتی دقی تر و عمی تری پیرامون واۀهسازی انجام دهایم و بارای نموناه
موضوعاتی همچون قلمروهای شناتتی و فرایندهای شناتتی (بهویاژه فرایناد شاناتتی
بریافت) را در تحلیلها وارد کنیم چرا که ساتتواۀ ساتتی بهتنهایی وارد این موضوعات
نمیشود و تنها روی ساتتار سلسهمراتبی طرحوارهها و زیرطرحوارهها تمرکز دارد .افزون
بر این ،بهکارگیری همزمان دو نظریۀ ساتتواۀ ساتتی و دساتور شاناتتی کاه در ایان
مقاله انجام شد کاری نو و بیسابقه است که چشمانداز آن امیدبخش باه نظار مایرساد،
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هرچند بهرهگیری از ظرفیتهای بالقو هم افزایای میاان ایان دو رویکارد و اظهاار نظار
قطعی دربار دستاوردهای آن نیازمند انجام پژوهشهای بیشتر است.
پیوست (واۀههای دارای پسوند « -گار» در زبان فارسی)
پروردگار ،آفریدگار ،نمودگار ،رستگار ،تواستگار ،آموتتگار ،پذیرفتگار ،ماندگار ،فریفتگار،
کردگار ،رفتگار (رفتنی) ،سازگار ،آموزگار ،پرهیزگار ،آمرزگار ،آمیزگار (معاشر) ،پسندگار ،آزگار،
کامگار ،طلبگار ،ترسگار (ترسنده) ،فروشگار (فروشنده) ،سپوزگار (کاهل) ،ورزگار (برزگر)،
تدمتگار ،مددگار ،تداوندگار ،روزگار ،یادگار.
پینوشت
 .1در فرهنگ دهخدا این واۀه به صورتهای «پذرفتگار و پذیرفتار» (به معنای پذیرنده) نیز آمده است .این واۀه در
فارسی امروز مهجور مانده است.
 .2این واۀه در فره نگ دهخدا به معنای فریبنده و حیلهگر آمده است .این واۀه در فارسی امروز مهجور مانده است.
 . 3این واۀه در فرهنگ دهخدا و فرهنگ عمید در معنای معتاد و توگرفته آمده است .این واۀه در فارسی امروز
مهجور مانده است.
 .4این واۀه در فرهنگ دهخدا در مقابل «ماندگار» و به مع نای رفتنی آمده است .این واۀه در فارسی امروز مهجور
مانده است.
 .5این واۀه در فرهنگ دهخدا به سه صورت آمده است :تدمتگار ،تدمتکار و تدمتگر.
 .6این واۀه در فرهنگ دهخدا به صورت «مددکار» نیز آمده است.
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تعامل واجشناسی و معناشناسی از منظر نظریۀ بهینگی
بشیر جم

1

استادیار گروۀ زبانشناسی دانشگاه شهركرد
تاریخ دریافت مقاله96 /11/25 :؛ تاریخ پذیرش مقاله97/4/10 :

چکیده
زبانشناسان غالباً بر این باور بودهاند که هیچ گونه رابطهای میان معناشناسی و واجشناسی وجود ندارد
(آرکانجلی و پولیبلنک .)433 - 5 :1994 ،بدین تعبیر که تغییرات معنایی و آوایی واژهها معموالً
مستقل از هم روی میدهند .رخداد فرایندهای واجی در زبان فارسی نیز غالباً با تغییرات معنایی همراه
نیست .اما واژههای منحصر به فردی در فارسی وجود دارند که معنای بازنمایی آوایی آنها که معموالً در
سبک غیررسمی به کار میرود با معنای بازنمایی واجیشان که معموالً در سبک رسمی به کار میرود
تفاوت دارد .انواع تغییرات معنایی شامل افزایش یا کاهش معنایی ،یا هر دو افزون بر تغییرات
کاربردشناختی در این واژهها رخ میدهد .تغییر معنای این واژهها در مواردی همراه با تغییر امالی آنها
همراه است .نظریۀ بهینگی با بهرهگیری از رویكرد «محدودیتهای دسترسیدار به واژگان» (بُرزما،
 )2001تنها نظریهای است که قابلیت تبیین تعامل واجشناسی و معناشناسی را تا حدی امكانپذیر
نموده است .همچنین ،دلیل رخداد برخی از فرایندهای واجی صرف انرژی و کوشش کمتر است که
بحثی نقشگرایانه میباشد و خارج از چارچوب واجشناسی صورتگراست .ولی نظریه بهینگی با آمیختن
نقشگرایی و صورتگرایی این مشكل را برطرف ساخته است .هدف این پژوهش توصیفی -تحلیلی
پرداختن به این تعاملهاست.
واژههای كلیدی :تعامل واجشناسی و معناشناسی ،تغییرات آوایی ،تغییرات معنایی ،تغییر سبک،
محدودیتهای دسترسیدار به واژگان.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

b_jam47@yahoo.com

 /68تعامل واجشناسی و معناشناسی در نظریۀ بهینگی

 -1مقدمه
در زبان فارسی شمار بسیار زیادی واژه وجود دارد که در نتیجه رخداد یک یا چند
فرایند واجی ،تلفظ بازنمایی آواییشان با تلفظ بازنمایی واجیشان که همان تلفظ رسمی
یا اصلیشان است تفاوت دارد .این واژهها را از لحاظ سبكی میتوان به سه گروه تقسیم
کرد :گروهی که هر دو بازنمایی واجی و آواییشان در سبک غیررسمی به کار میرود،
گروهی که بازنمایی آواییشان فقط در سبک غیررسمی به کار میرود و گروهی که
بازنمایی آواییشان در سبک رسمی نیز به کار میرود .این واژهها غالباً بدون تغییر معنی
در سبک غیررسمی به کار میروند .زیرا تفاوت سبک رسمی با سبک غیررسمی یک واژه
یا همان تغییر سبک آن غالباً فقط در شیوه تلفظ است .انتظاری هم نمیرود که معنای
تلفظ بازنمایی آوایی آنها که نتیجه رخداد فرایندهای واجی است با معنای بازنمایی
واجیشان تفاوتی داشته باشد .از این گذشته اینها را فرایند واجی مینامند ،نه فرایند
واجی -معنایی یا معنایی -واجی .طبق جستوجوی نگارنده چنین اصطالحی در
نوشتگان زبان شناسی اصالً وجود ندارد .پس بعید به نظر میرسد فرایندی وجود داشته
باشد که همیشه تلفظ و معنای واژهها را با وجود تغییر سبک تغییر دهد .دستکم
چنین فرایندی در زبان فارسی یافت نمیشود .از سویی دیگر ،تغییرات معنایی واژهها
معموالً بدون تغییر تلفظ رخ میدهند .اما واژههایی در زبان فارسی وجود دارند که
بازنمایی آوایی آنها با بازنمایی واجیشان تفاوت معنایی دارد .به سخنی دیگر ،میان تلفظ
سبک غیررسمی و تلفظ سبک رسمی یا اصلی این واژهها تفاوت معنایی وجود دارد.
پرسش تحقیق این پژوهش این است که آیا میتوان تعامل تغییرات معنایی و
فرایند(های) واجی رخ داده در این واژهها را در چارچوب نظریه بهینگی تحلیل کرد؟
 -2پیشینۀ پژوهش

آیا میان معناشناسی و واجشناسی رابطهای وجود دارد؟ نخستین بار ساپیر )1929( 1به
وجود این ارتباط در قالب «نمادگرایی آوایی» 2پرداخت؛ طبق «نمادگرایی آوایی» میان
آواهای به کار رفته در هر واژه و معنای آن نوعی ارتباط طبیعی وجود دارد .برای نمونه،
شقاقی ( )21 :1386بیان میدارد که از نظر طرفداران«نمادگرایی آوایی» در واژههایی
چون «خِپِل»« ،کٌپٌل» و تٌپٌل» میان صدای  /pel/یا  /pol/و مفهوم چاقی نوعی ارتباط
. Edward Sapir
. phonetic symbolism, phonesthesia or phonosemantics

1
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وجود دارد .البته شقاقی بیان میدارد که وجود ارتباط میان آوا و معنا به علت جهانی
نبودن ،رد میشود .بر اساس آرکانجلی 1و پولیبلنک 5 :1994(2و  )433زبانشناسان
غالباً بر این باورند که هیچگونه رابطهای میان معناشناسی و واجشناسی وجود ندارد .از
این رو ،به جز یكی از رویكردهای نظریه بهینگی با عنوان «محدودیتهای دسترسیدار
به واژگان»( 3بُرزما )20014،پیشینه پژوهشی خاصی وجود ندارد .جم ( )1395سه مورد
از عدم رخداد فرایند افراشتگیِ پیشخیشومی را با بهرهگیری از این رویكرد تحلیل کرده
است .در نوشتگان زبانشناسی نیز نزدیكترین موضوعهای مرتبط با تعامل واجشناسی و
معناشناسی چهار موضوع تغییرات معنایی و آوایی وامواژهها ،واژههای همریشه و دو
فرایند واجی جابهجایی تكیه 5و دوشاخگی 6هستند که در ادامه معرفی شدهاند.
 -1-2تغییرات معنایی و آوایی وامواژهها
برخی واژههای فارسی پس از ورود به زبان فرانسه ،متناسب با اصول آوایی این زبان
تغییر یافته و با معانی جدیدی به زبان فارسی بازگشتهاند (آقاگلزاده و داوری:)1387 ،
واژه نمونه
وَن
کیوسک

ریشه فارسی
کاروان
کوشک

معنای اصلی
کاروان -قافله
ساختمان زیبا در باغ

معنای کنونی
نوعی وسیله نقلیه
کیوسک -باجه

چِک
پیژامه

شاه
پاجامه

شاه (شطرنج)
شلوار

چک بانكی
زیرشلواری

 -2-2واژههای همریشه
بررسیهای ریشهشناختی گاهی مشخص میکنند که دو واژۀ متفاوت در یک زبان دارای
یک ریشه هستند .برای نمونه ،مینكووا )312 :2014(7بیان میدارد که هر دو واژۀ
انگلیسی =( palaceکاخ) و =( palateکام) از واژۀ التینی  palatumبه معانی هرگونه شیء
سقفی شكل مانند سقف دهان و همچنین یكی از هفت تپۀ شهر رم منشعب شدهاند.
8
همچنین ،طبق بایبی ( )91 :1985واژۀ انگلیسی  =( clothپارچه) قبالً به صورت clothes
1

. Diana Archangeli
. Douglass Pulleyblank
3
. lexical-access constraints
4
. Paul Boersma
5
. stress change or shift of stress
6
. bifurcation
7
. Donka Minkova
8
. Joan Bybee
2
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جمع بسته میشده ولی این صورت جمع دیگر به معنی «پارچهها» نیست ،بلكه ضمن
تغییر تلفظ دچار تحدید معنایی شده و به معنی «لباسها» است .گفتنی است اکنون
 clothsصورت جمع واژه  clothاست که به صورت  /kls/یا  /klz/تلفظ میشود .ولی
=( clothesلباسها) به صورت  /klz/تلفظ میشود.
 -3-2جابهجایی تکیه

()1

در زبان انگلیسی واژههایی وجود دارند که با جابهجایی تكیه که یک فرایند واجی است،
مقولۀ دستوریشان و در مواردی هم حوزۀ معناییشان کالً تغییر میکند(سوله ساباتر،1
 .)1991برای نمونه ،اگر در واژۀ  accentتكیه بر هجای نخست باشد ،این واژه یک اسم و
به معنی «لهجه» است .ولی اگر تكیه بر هجای دوم باشد ،این واژه یک فعل و به معنی
«تاکید کردن» است .متیوس )133 :1974(2بیان میدارد که در زبان انگلیسی مقولۀ
اسم که هجای نخست آن تكیهبر است ،طی فرایند جابهجایی تكیه از مقوله فعل که
هجای دوم آن تكیهبر است مشتق شده است.
 -4-2دوشاخگی

بر اساس هادسن« )262 :2000(3دوشاخگی» فرایندی است که طی آن از یک واژه یا
تكواژ ،دو صورت جدید که هر یک تلفظ و معنی متفاوتی دارند ایجاد میشود .دوشاخگی
نوعی تحدید معنایی است ،زیرا معنای گستردهتر اولیه در یكی از دو صورت جدید باقی
میماند .مانند نمونههای زیر:
 واژۀ" "someدو صورت بیتكیۀ] [smو تكیهدار ] [smبا دو معنی متفاوت دارد .صورتبیتكیه به حرف تعریف نكرۀ جمع ،یعنی شكل جمع حروف تعریف مفرد  a/anتبدیل شده
است .مانند جملۀ ' 'I bought [sm] potatoesکه حذف " "someموجب تغییر معنایی مهمی
در آن نمیشود .از سویی دیگر ،صورت تكیهدار به معنی «خاص /خاصی») (certainاست.
مانند جملۀ '' "I like [sm] potatoesکه حذف " "someموجب تغییر معنایی مهمی در آن
میشود.
 واژۀ  haveدر باهمایی  have toبه صورت ] [hfتلفظ میشود .این واژه با این تلفظ،که ناشی از واکرفتگی همخوان واکدار  /v/بر اثر همگونی با همخوان بیواک /t/
1

. Sole Sabater
. Peter H. Matthews
3
. Grover Hudson
2
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میباشد ،به معنی «اجبار» است .ولی تلفظ این واژه در عبارت
نمیکند و به معنی «داشتن» است.

have two

تغییری

 -3تجزیه و تحلیل دادهها
این یک واقعیت انكارناپذیر است که واژههای مورد بررسی در این بخش ضمن تغییر
تلفظ دچار تغییر معنا نیز شدهاند .هرچند که این تغییر معنی در سبک غیررسمی رخ
داده باشد .پس نمیتوان صرفاً به دلیل متفاوت بودن دو سبک رسمی و غیررسمی تغییر
معنای این واژهها که به دلیل شمار اندکشان منحصربهفرد هستند را نادیده انگاشت .در
این پژوهش توصیفی -تحلیلی ،تعامل واجشناسی و معناشناسی در چند واژه زبان
فارسی مورد تحلیل قرارگرفته است .روش پژوهش بدین گونه بود که واژههایی که ضمن
تغییر سبک افزون بر تلفظشان معنایشان نیز تغییر کرده ،با توجه به شم زبانی و اندک
تجربۀ نگارنده در حوزۀ واجشناسی گردآوری شد .سپس ،تحلیل تعامل فرایندهای واجی
و تغییرات معنایی در این واژهها در چارچوب نظریه بهینگی با بهرهگیری از رویكرد
«محدودیتهای دسترسیدار به واژگان» (بُرزما )2001 ،مورد تحلیل قرار گرفتند .نمای
کلی این محدودیتها که قادر به ارزیابی مستقیم گزینهها میباشند به شكل زیر
صورتبندی و تعریف میشود :پذیرش یک پارۀ زبانی 1به عنوان عنصر واژگانیِ  xمجاز
نیست *LEX (x) .توصیف محدودیت ) *LEX (xبدین صورت است که یک تلفظ و یک
واژه درون پرانتز آن قرار دارد .طبق این محدودیت ،آن تلفظ نمیتواند به معنای آن واژه
باشد .برای نمونه ،طبق محدودیت)” *LEX([ta] “eyeتلفظ «چَش» نمیتواند به معنای
«چشم» باشد.
پس گزینه ” [ta] “eyeکه در آن تلفظ «چَش» به معنای «چشم» است این
محدودیت را نقض میکند .این محدودیت شِق دومی هم با همان تلفظ ولی با معنایی
متفاوت دارد که به صورت )” *LEX([ta] “yes, sirاست .طبق این شِق تلفظ «چَش»
نمیتواند به معنای «اطاعت» باشد .همان گونه که آشكار است شِق نخست طبق واقعیت
و شِق دوم برخالف واقعیت است .بنابراین ،شِق نخست در باالی رتبهبندی و شِق دوم در
پایین رتبهبندی قرار میگیرد تا در انتخاب گزینۀ بهینه شِق نخست تاثیرگذار باشد و
مجال تأثیرگذاری را از شِق دوم بگیرد.
. utterance

1
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 -1-3فرایند افراشتگی
افزایش ارتفاع یک واکه و تبدیل آن به یک واکۀ افراشته یا افراشتهتر «افراشتگی» نامیده
میشود(جم .)1394 ،در واژههای زیر فرایند افراشتگی به صورت تبدیل واکۀ  /e/به واکۀ
] [iرخ داده است:
چكه
شكر
شكم
نگه (دار)
شش
بیاور

]/tec.ce/ → [tic.ce
]/ecar/ → [icar
] /ecam/ → [icam
]/eah/ → [iah
]/e/ → [i
]/be+var/ →[bijr

،
،
،
،
،
،

تكه
کوچک
چه کار؟
جگر
هجده
بیا

]/tec.ce/ → [tic.ce
]/cutec/ → [kutic
]/te cr/ → [ti.kr
]/dear/ → [diar
]/heddah/ → [hidah
]/be+/ → [bij

تبدیل واکۀ غیرافراشته  /e/به واکۀ افراشته ] [iدر هر یک از این نمونهها ناشی از
همگونی واکه  /e/با همخوان کامی افراشته پس از خود در مشخصۀ افراشتگی است که
همگونی واکه با همخوان به شمار میرود .با مقایسۀ معنای بازنمایی واجی این واژهها با
معنای بازنمایی آواییشان آشكار شد که فقط در دو واژۀ «جگر» و «تكه» معنی تغییر
کرده است .این دو واژه در این زیربخش مورد تحلیل قرار میگیرند.
جگر /جیگر
واژۀ «جگر»  /dear/به معنای «کبد» غالباً در گفتار به صورت ] [diarتلفظ میشود.
تلفظ این واژه در حالت منادا یا همان دوم شخص به صورت ] [diarکه تكیۀ آن به
هجای نخست جابهجا شده ،به معنی «عزیزم» است .در صورتی که بازنمایی واجی آن
( )/dear/به صورت منادا و بدین معانی به کار نمیرود .بنابراین ،کسی فرد مورد
عالقهاش را ] *[dearخطاب نمیکند .ازاینرو ،در تلفظ گفتاری این واژه افزایش
معنایی رخ داده است.
عامل رخداد همگونی در مشخصۀ افراشتگی محدودیت ] AGREE[highاست .این
محدودیت که از خانوادۀ محدودیتهای ]( AGREE[Fلومباردی )1996 ،1میباشد،
ایجاب میکند که واکههای هجاهای مجاور در مشخصۀ افراشتگی یكسان باشند.
محدودیت پایایی ]( IDENT[heightبِكمن )60 :1995 ،2در در برابر این محدودیت قرار
دارد و تبدیل یک واکۀ ] -افراشته[ به ] +افراشته[ را در برونداد نسبت به واکۀ متناظر

. Linda Lombardi
. Jill N. Beckman

1
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آن در درونداد جریمه میکند .همچنین ،بر اساس اینكالس )1999(1عامل جابهجایی
تكیه به هجای نخست محدودیت  STR-INITIALاست .البته در پژوهش پیشِ رو
صورت این محدودیت به  STR-INITIALVocativeتغییر یافته تا فقط دربرگیرنده حالت
منادا باشد .محدودیت پایایی ]( IDENT[stressمککارتی 2و پرینس )1995 ،3در برابر
این محدودیت قرار دارد و اگر تكیۀ یک گزینه نسبت به دروندادش جابهجا شده باشد
آن را جریمه میکند.
تابلوی ( )1افراشتگی و جابهجایی تكیه

همان گونه که در تابلوی ( )1آشكار است ،در گزینۀ) (dتلفظ ] [diarبه معنی «کبد»
است .از این رو ،این گزینه محدودیت )” *LEX([diar] “liverکه بیان میکند
«پذیرش تلفظ ] [diarبه معنی «کبد»مجاز نیست» را نق ض کرده و در همان ابتدا از
رقابت کنار میرود .سپس ،گزینۀ ) (cکه محدودیت ] AGREE [highرا رعایت نكرده نیز
از رقابت کنار میرود .سرانجام رقابت دو گزینه ) (aو ) (bبه محدودیت STR-
 INITIALVocativeکشیده میشود .گزینۀ ) (bبه علت تكیهبر نبودن هجای نخست این
1

. Sharon Inkelas
. John J. McCarthy
3
. Allen Prince
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محدودیت را نقض کرده است .بنابراین ،گزینۀ) (aکه هجای نخست آن تكیهبر است،
این محدودیت را رعایت کرده و به عنوان برونداد بهینه برگزیده شده است .گفتنی
است که محدودیت )” *LEX([diar] “darlingکه بیان میکند «پذیرش تلفظ
] [diarبه معنی «عزیزم» مجاز نیست» ،به دلیل رتبۀ پایینی که دارد مجال
تاثیرگذاری را نیافته است.
تکه /تیکه
واژۀ «تكه»  /tec.ce/غالباً در گفتار به صورت ] [tic.ceتلفظ میشود .این تلفظ صرف نظر
از معانی دیگرش ،به معنی «طعنه و کنایه» (تیكه انداختن) است .در صورتی که تلفظ
اصلی آن یعنی  /tec.ce/این معنی را ندارد .بنابراین ،در تلفظ گفتاری این واژه افزایش
معنایی رخ داده است.
تابلوی ( )2افراشتگی

همان گونه که در تابلوی ( )2آشكار است ،در گزینۀ ) (eتلفظ ] [tec.ceبه معنی «طعنه و
کنایه» است .ازاینرو ،این گزینه محدودیت )” *LEX([tec.ce] “tauntکه بیان میکند
«پذیرش تلفظ ] [tec.ceبه معنی «طعنه و کنایه»مجاز نیست» را نقض کرده و در همان
ابتدا از رقابت کنار میرود .سرانجام رقابت دو گزینه ) (aو ) (bبه محدودیت محدودیت
] AGREE [highکشیده میشود .گزینۀ ) (bاین محدودیت را نقض کرده است .بنابراین،
گزینۀ ) (aکه این محدودیت را رعایت کرده و به عنوان برونداد بهینه برگزیده شده
است .گفتنی است که محدودیت )” *LEX([tec.ce] “pieceکه بیان میکند «پذیرش
تلفظ ] [tec.ceبه معنی «تكه» مجاز نیست» ،به دلیل رتبه پایینی که دارد مجال
تاثیرگذاری را نیافته است.
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 -2-3فرایند پیشآمدگی واكه
جلو آمدن یک واکۀ غیرپیشین و تبدیل آن به یک واکۀ پیشین یا پیشینتر پیشآمدگی
واکه نامیده میشود (جم .)1394 ،در فارسی تبدیل واکۀ پسینِ  به واکۀ پیشینِ 
پیش از همخوان  معموالً فقط منجر به تغییر سبک یا کاربرد و امالی واژه میشود:
]→ [sah
]→ [ah

سیاه /سیه
ماه /مه

/sh/
/h/

 ،راه /ره
 ،سپاه /سپه

]/h/ → [ah
]/seph/ → [sepah

ٔکاه -
ولی رخداد این فرایند در دو واژه «آگاهی» (= اطالع) و «کاهکِشان» (=کِشنده
در حال کشیدن کاه) که نتیجه آن دو واژه «آگهی» و «کهكشان» است ،معانی این دو
واژه را به ترتیب به «پیام بازرگانی» و «مجموعهای از میلیاردها ستاره» (= )galaxyتغییر
میدهد .پس در تبدیل «آگاهی» و «کاهکِشان» به «آگهی» و «کهكشان» افزایش و
کاهش معنایی رخ داده است .عامل تبدیل واکۀ پسین  //به واکۀ غیرپسین ] [aدر بافت
پیش از همخوان  ،/h/در این گونه واژهها محدودیت نشانداری  *[h]σاست که توالی
واکۀ  //و همخوان  /h/را در یک هجا مجاز نمیشمارد .این محدودیت با الگوبرداری از
محدودیت ( *r]σکگر )260 :1999 ،صورتبندی شده است .محدودیت پایایی
) IDENT(backکه هرگونه تبدیل واکههای پسین دروندادی را به واکههای غیرپسین در
برونداد جریمه میکند ،در برابر این محدودیت نشانداری قرار دارد .در تابلوی ()3
رخداد «پیشآمدگی واکه» در معنای «کهكشان» و عدم رخداد این فرایند در معنای
«کاهکشان» در درونداد  /ch.ce.n/تحلیل شده است:
تابلوی ( )3پیشآمدگی واکه
]*LEX([cah.cen
)”“galaxy

]IDENT [back

*[h]σ

]*LEX([cah.cen
)”“dragging straw

*

*
!*
*

!*

Input: /ch.cen/

”a. ☞ [cah.cen] “galaxy
b
”[kh.cen] “galaxy
c.
”[cah.cen] “dragging straw

همان گونه که در تابلوی ( )3آشكار است ،در گزینۀ ) (cصورت  /cah.ce.n/به معنی
«کاهکشان» است .از این رو ،این گزینه محدودیت *LEX([cah.cen] “dragging
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”) strawکه تصریح میکند «پذیرش تلفظ ] [cah.cenبه معنی «کاهکشان» مجاز
نیست» را نقض کرده و در همان ابتدا از رقابت کنار میرود .ولی رقابت دو گزینۀ ) (aو
) (bکه این محدودیت را رعایت کردهاند به محدودیت  *[h]σکشیده میشود .گزینۀ
پایای ) (bبه علت داشتن توالی واکۀ] [و همخوان ] [hاین محدودیت را نقض کرده
است .ولی گزینۀ ) (aکه فاقد این توالی است ،این محدودیت را رعایت کرده و به عنوان
برونداد بهینه برگزیده شده است.
 -3-3فرایند حذف
عدم تلفظ یک یا چند عنصر واجی یک واژه« ،حذف» نامیده میشود .در این بخش دو
واژه که رخداد فرایند حذف (همراه با فرایندهای دیگر) در آنها با تفاوت معنایی بازنمایی
آوایی آنها با بازنمایی واجیشان همراه بوده مورد تحلیل قرار میگیرند.
مشهدی /مشتی /مش
واژۀ «مشهدی»  /ma.ha.di/به معانی اهل مشهد یا منسوب به شهر مشهد و همچنین
کسی که به زیارت امام رضا (ع) رفته به صورت عنوان خطاب پیش از نام کوچک او به
کار میرود؛ مانند این نمونهها:
 مشهدی کاظم خربزۀ مشهدیآقای فرهادی مشهدی است.
امالء و تلفظ این واژه ضمن تبدیل به «مشتی» [ ]ma.tiهمزمان دچار کاهش و
افزایش معنایی شده و دیگر به معنی اهل مشهد یا منسوب به مشهد نیست .البته
همچنان به صورت عنوان خطاب به کار میرود - :مشتی کاظم
از سویی دیگر ،معانی عالی ،جوانمرد ،بامرام و دستودلباز به آن افزوده شده است.
برای نمونه ،جملۀ «فرهاد مشتیه» به این معنا نیست که ایشان اهل مشهد است .بلكه
به یكی از معانی جوانمرد ،بامرام یا دستودلباز است .همچنین« ،خربزۀ مشتی» به
معنی خربزۀ مشهدی نیست .بلكه معنای آن خربزۀ عالی است.
با مقایسه برونداد [ ]ma.tiبا درونداد  /ma.ha.di/آشكار میشود که حذف هجای
میانیِ  /ha/موجب مجاورت دو همخوان بیواک //و واکدار  /d/شده است .پیامد این
مجاورت تبدیل این همخوان واکدار به جفت بیواکش ] [tبر اثر همگونی با همخوان
بیواک //در مشخصۀ [ -واک] بوده است .عامل رخداد این همگونی محدودیت
] AGREE[voiceاست .این محدودیت ایجاب میکند که همخوانهای مجاور در ارزش
مشخصۀ [واک] یكسان باشند .محدودیت پایایی ] IDENT[voiceنیز در برابر این
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محدودیت قرار دارد و تغییر مشخصۀ واک را جریمه میکند؛ اما با توجه به تعمیمناپذیر
و منحصربهفرد بودن فرایند حذف هجای میانیِ  ،/ha/هیچ محدودیتی که موجب این
حذف در این بافت خاص بشود را نمیتوان صورتبندی و ارائه کرد .آنچه مسلم
میباشد این است که تلفظ این واژه یا هر واژهای با یک هجا کمتر راحتتر است و به
انرژی و کوشش کمتری نیاز دارد .بر اساس کرشنر )2006( 1پرداختن به راحتی تلفظ و
صرف انرژی و کوشش کمتر بحثی نقشگرایانه میباشد که خارج از چارچوب واجشناسی
صورتگراست (کرشنر  .)314 :2006 ،خوشبختانه نظریۀ بهینگی با آمیختن نقشگرایی و
صورتگرایی این ناکارآمدی را برطرف نموده است (مک کارتی .)222: 2002 ،کرشنر
( )1998این محرک نقشگرایانه «کاهش انرژی و کوشش» را مستقیماً در قالب یک
محدودیت صوریِ کمکوشی به نام  LAZYصورتبندی کرده است .این محدودیت
نشانداری که عامل رخداد انواع گوناگون فرایند کلی «تضعیف» از جمله فرایند حذف
است بدین صورت تعریف میشود« :واحدهای واجی با کمکوشی تولید میشوند» .هرگاه
محدودیت  LAZYعامل رخداد فرایند حذف باشد محدودیت پایایی ضد حذفِ MAX
(مککارتی و پرینس )1995 ،در برابر آن قرار دارد .در تابلوی ( )4رخداد دو فرایند
حذف و همگونی در معنای «دستودلباز» و عدم رخداد این فرایند در معنای
«مشهدی» در درونداد  /mahadi/تحلیل شده است:
تابلوی ( )4حذف و همگونی

]*LEX([mati
)”“generous

]IDENT [voice

MAX

]AGREE[voice

LAZY

*

**

]*LEX([mati
)”“from Mashhad

*

*

**
**
*

Input: /mahadi/

!*
!*
!**
!*

”“generous
”“generous
”“generous
”“generous
”“from Mashhad

]a. ☞[ma.ti
]b. [ma.di
]c. [ma.a.di
]d. [ma.ha.di
]e. [mati

همان گونه که در تابلوی ( )4آشكار است ،در گزینۀ ) (eتلفظ ] [matiبه معنی
«مشهدی» است .از این رو ،این گزینه محدودیت )” *LEX([mati] “from Mashhadکه
. Robert Kirchner

1
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بیان میکند «پذیرش تلفظ ] [matiبه معنی «مشهدی» مجاز نیست» را نقض کرده و
در همان ابتدا از رقابت کنار میرود .سپس ،دو گزینۀ ) (cو ) (dبه علت داشتن یک هجا
بیشتر که تولید آن به کوشش و انرژی بیشتری نیاز دارد محدودیت  LAZYرا نقض
کرده و از رقابت کنار رفتهاند .سرانجام رقابت دو گزینۀ ) (aو ) (bبه محدودیت AGREE
] [voiceکشیده میشود .گزینۀ ) (bکه در آن دو همخوان مجاور //و  /d/به ترتیب
بی واک و واکدار هستند ،این محدودیت را نقض کرده است .ولی گزینۀ ) (aکه در آن دو
همخوان مجاور  //و  /t/بیواکاند این محدودیت را رعایت کرده و به عنوان برونداد
بهینه برگزیده شده است ولی این پایان کار نیست؛ این واژه با رخداد مجدد فرایند حذف
به [ ]maتبدیل گشته و باز دچار کاهش معنایی شده و فقط به صورت عنوان خطاب به
کار میرود :مانند «مش کاظم» .در تابلوی ( )5رخداد حذف دو هجا در معنای «عنوان
خطاب » و عدم رخداد این فرایند در دو معنای «مشهدی» و «دستودلباز» در
درونداد  /mahadi/تحلیل شده است:
تابلوی ( )5حذف دو هجا

]*LEX([ma
)”“honorific

MAX

LAZY

]*LEX([ma
)”“generous

]*LEX([ma
)”“from Mashhad

*

****
***!*
****
****

Input: /mahadi/

!*
!*

”“honorific
”“honorific
”“generous
”“from Mashhad

]a. ☞ [ma
b.
][ma.ha.di
c.
][ma
d.
][ma

همان گونه که در تابلوی ( )5آشكار است ،دو تلفظ] [maو ] [matiبه ترتیب در دو
گزینۀ ) (cو ) (dبه معنی «دستودلباز» و «مشهدی» هستند .گزینۀ ) (dمحدودیت
)” *LEX([mati] “from Mashhadو گزینۀ ) (cمحدودیت )” *LEX([ma] “generousرا
نقض کرده و در همان ابتدا از رقابت کنار رفتهاند .سپس ،گزینۀ ) (bبه علت داشتن دو
هجای بیشتر که متشكل از چهار واجاند و مسلماً تولیدشان به کوشش و انرژی مضاعفی
نیاز دارد محدودیت  LAZYرا نقض کرده و از رقابت کنار رفته است .بنابراین ،گزینۀ)(a
که در آن دو همخوان مجاور  //و  /t/بیواکاند این محدودیت را رعایت کرده و به
عنوان برونداد بهینه برگزیده شده است.
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چَشم /چِشم /چَش/چِش
واژۀ «چشم» به هر دو صورت ] [tamو ] [temتلفظ میشود .همچنین ،دو صورت
] [taو ] [teکه نتیجۀ حذف همخوان پایانی  /m/هستند ،به ترتیب صورتهای کوتاه
شدۀ این دو تلفظ میباشند .از این رو ،واژۀ «چشم» چهار تلفظ دارد:
الف -تلفظهای ] [tamو ] :[taمعنای این واژه با تلفظ ] [tamافزون بر «اندام بینایی
بدن» به معنی «اطاعت» نیز میباشد که در پاسخ مثبت به درخواست یا امر کسی بیان
میشود .ولی صورت کوتاه شدۀ «چَشم» یعنی] [taفقط به معنی «اطاعت» است .برای
نمونه ،نمیتوان عبارتهایی همچون *«ما دوتا چَش داریم»«* ،چَشِت بیبال» یا
*«چَشپاک» را تولید کرد .بنابراین ،صورت کوتاه شدۀ ] [taدچار کاهش معنایی شده
است .در واقع معنیِ «اطاعت» در این واژه نتیجۀ رخداد فرایند معنایی «انتقال در
کاربرد» است .بدین صورت که معنای عبارتِ «به روی چَشم» (به معنی «اطاعت») به
واژۀ اصلی آن یعنی «چَشم» انتقال یافته و از این طریق این واژه دچار افزایش معنایی
شده است .فرایند «انتقال در کاربرد» نخستین بار توسط اولمان )1962( 1معرفی شد
(صفوی .)247 :1382 ،طی این فرایند که یكی از عوامل افزایش معنایی واژههاست
معنای یک ترکیب به یكی از واژههای آن انتقال مییابد و واژۀ دیگر حذف میشود یا
کاربرد آن اختیاری می گردد .همنشینیهای بسیاری در زبان فارسی این فرایند را طی
کرده و یک از اجزاء آنها بار معنایی آن همنشینی را به تنهایی به دوش میکشد .از این
دست میتوان به این نمونهها اشاره کرد[ :پارچۀ کهنه] ← کهنه[ ،پژو ،206 ← ]206
[تلفن همراه] ← همراه[ ،اجاق گاز] ← گاز[ ،پلیس[ ،110 ← ]110کمکفنر] ←
کمک[ ،جوجهکباب] ← جوجه[ ،کباب کوبیده] ← کوبیده[ ،زبان انگلیسی] ← زبان.
پیرامون تلفظ ] [taباید گفت که چون حذف همخوان  /m/ی پایانی فرایند رایج و
تعمیمپذیری در زبان فارسی نیست نمیتوان با صورتبندی یک محدودیت همچون
] *mرخداد این فرایند را تبیین نمود .از این رو ،باید از محدودیت  LAZYبهره برد:
تابلوی ( )6حذف پایانی و رخداد فرایند معنایی «انتقال در کاربرد»
]*LEX([ta
)”“yes, sir
*

MAX

LAZY

]*LEX([ta
)”“eye

*
!*
*

!*

Input: /tam/
”“yes, sir
”“eye
”“eye

]a. ☞[ta
]b. [tam
]c. [ta

. Stephen Ullmann

1

 /80تعامل واجشناسی و معناشناسی در نظریۀ بهینگی

همان گونه که در تابلوی ( )6آشكار است ،در گزینۀ ) (cصورت ] [taبه معنی «چشم»
است .از این رو ،این گزینه محدودیت )” *LEX([ta] “eyeکه تصریح میکند «پذیرش
تلفظ ] [taبه معنی «چشم» مجاز نیست» را نقض کرده و در همان ابتدا از رقابت کنار
میرود .ولی رقابت دو گزینۀ ) (aو ) (bکه این محدودیت را رعایت کردهاند به محدودیت
 LAZYکشیده میشود .گزینۀ پایای ) (bبه علت داشتن همخوان پایانی ] [mو صرف
انرژی بیشتری نسبت به دو گزینه دیگر این محدودیت را نقض کرده است .ولی گزینۀ
)(aکه فاقد این همخوان است ،این محدودیت را رعایت کرده و به عنوان برونداد بهینه
برگزیده شده است.
ب -تلفظهای ] [temو ][te
این واژه با هر دو تلفظ ] [temو کوتاه شدۀ ] [teفقط به معنای «اندام بینایی بدن»
می باشد و افزایش معنایی در مورد این دو تلفظ رخ نداده است .در پاسخ مثبت به
درخواست یا امر کسی نمیتوان گفت«* :چِشم» یا *«چِش» .زیرا اگر دقت کنیم آشكار
است که عبارتِ «به روی چَشم» به صورت *«به روی چِشم /چِش» اصالً تلفظ نمیشود
تا فرایند افزایش معنا از طریق فرایند «انتقال در کاربرد» بخواهد در مورد این دو تلفظ
رخ بدهد .گفتنی است که عبارتِ «رو چِشَم» نیز به معنی «اطاعت» در گفتار به کار
میرود .ولی در این عبارت ساخت اضافی «چِشَم» ] [teamبه تنهایی به معنی
«اطاعت» نیست .زیرا «انتقال در کاربرد» در آن رخ نداده است .تحلیل این فرایند نیز
همچون تحلیل تابلوی پیشین است:
تابلوی ( )7حذف پایانی و عدم رخداد فرایند معنایی «انتقال در کاربرد»
]*LEX([te
)”“eye
*

MAX

LAZY

]*LEX([te
)”“yes, sir

*
!*
*

!*

Input: /tem/
”“eye
”“eye
”“yes, sir

]a. ☞[te
]c. [tem
]e. [te

همان گونه که در تابلوی ( )7آشكار است ،در گزینۀ ) (cصورت ] [teبه معنی
«اطاعت» است .از این رو ،این گزینه محدودیت )” *LEX([te] “yes, sirکه تصریح
میکند «پذیرش تلفظ ] [teبه معنی «اطاعت» مجاز نیست» را نقض کرده و در همان
ابتدا از رقابت کنار میرود .ولی رقابت دو گزینۀ ) (aو ) (bکه این محدودیت را رعایت
کردهاند به محدودیت  LAZYکشیده میشود .گزینۀ پایای ) (bبه علت داشتن همخوان
پایانی ] [mو صرف انرژی بیشتری نسبت به دو گزینه دیگر این محدودیت را نقض کرده
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است .ولی گزینۀ ) (aکه فاقد این همخوان است ،این محدودیت را رعایت کرده و به
عنوان برونداد بهینه برگزیده شده است.
استاد /اوسّا /اوس
واژۀ « استاد» صرف نظر از معانی دیگرش ،به دو معنی مدرس دانشگاه و متخصص
کارهای فنی و تعمیراتی میباشد:
 دکتر بهرامی ،استاد زبانشناسی  -آقای فرهاد میرزایی ،استاد مكانیكی اتومبیلهمچنین ،این واژه به صورت عنوان خطاب به کار میرود:
( )1به تنهایی یا پیش از نام خانوادگی مدرسان دانشگاه:
 استاد بهرامی ،دکترای زبانشناسی دانشجو :استاد ،لطفاً نمره بدین.( )2به تنهایی یا پیش از نام کوچک متخصصان کارهای فنی و تعمیراتی:
 استاد فرهاد مكانیک مشتری :استاد ،ماشینم استارت نمیزنه.ولی واژۀ « استاد» با تلفظ گفتاری «اوسّا» دچار کاهش معنایی شده و به معنی مدرس
دانشگاه نیست .بلكه فقط به معنی متخصص کارهای فنی و تعمیراتی است و همچنین
به صورت عنوان خطاب به تنهایی یا پیش از نام کوچک متخصصان کارهای فنی و
تعمیراتی به کار میرود - :مشتری (خطاب به شاگرد مكانیكی) :اوسّات کجاس؟
 اوسّا فرهاد مشتری :اوسّا ،ماشینم استارت نمیزنه.در تبدیل استاد به اوسّا سه فرایند درج بست چاکنایی در آغازه تهی هجای نخست
واژه ،همگونی کامل همخوان  /t/با همخوان ] [sدر مشخصه [ +پیوسته] و حذف همخوان
 /d/در انتهای واژه رخ دادهاند .عامل درج در آغازه تهی هجا که در زبان فارسی فرایندی
اجباری است محدودیت نشانداری  ONSETمیباشد .محدودیت پایایی ضد درجِ DEP
در برابر  ONSETقرار دارد .عامل رخداد همگونی کامل در مشخصه[ +پیوسته] نیز بر
اساس جم ( )1388: 83محدودیت] AGREE[continuantاست که محدودیت پایایی
] IDENT[continuantدر برابر آن قرار دارد .همچنین ،از آنجا که حذف همخوان  /d/ی
پایانی فرایند رایج و تعمیمپذیری در این بافت نیست نمیتوان با صورتبندی یک
محدودیت نشانداری همچون ] *dرخداد این فرایند را تبیین نمود .از این رو ،در این
مورد نیز باید از محدودیت  LAZYبهره برد:
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تابلوی ( )8حذف ،درج و همگونی
]*LEX([os.s
)”“repairman

]IDENT [cont

MAX

DEP

]AGREE [cont

LAZY

ONSET

*

*

*

!*

*

]*LEX([os.s
)”“professor

*

*

*

*

*
*
*

!*

Input: /os.td/

”a.☞[os.s] “repairman
”b. [os.td] “professor
”c. [os.s] “professor

همان گونه که در تابلوی ( )8آشكار است ،در گزینۀ ) (cتلفظ ] [os.sبه معنی
«استاد دانشگاه» است .از این رو ،این گزینه محدودیت )” *LEX([os.s]“professorکه
بیان میکند «پذیرش تلفظ ] [os.sبه معنی «استاد دانشگاه» مجاز نیست» را نقض
کرده و در همان ابتدا از رقابت کنار میرود .سپس ،گزینۀ ) (bهر سه محدودیت
نشانداری  LAZY ،ONSETو ] AGREE [contرا نقض کرده است .بنابراین ،گزینۀ ) (aبه
عنوان برونداد بهینه برگزیده شده است ولی این پایان کار نیست؛ این واژۀ ضمن رخداد
فرایند حذف هجا به ] [osتبدیل گشته و باز دچار کاهش معنایی شده و به تنهایی به
کار نمیرود ،بلكه به صورت عنوان خطاب فقط پیش از نام کوچک متخصصان کارهای
فنی و تعمیراتی به کار میرود:
کجاس؟
مكانیكی)*:اوسِت
شاگرد
به
(خطاب
مشتری
 اوس فرهاد مشتری* :اوس ،ماشینم استارت نمیزنه.در تابلوی ( )9رخداد حذف هجای پایانی در معنای یک «عنوان خطاب » و عدم رخداد
این فرایند در دو معنای «استاد دانشگاه» و «تعمیرکار» در درونداد  /os.td/تحلیل
شده است:
تابلوی ( )9حذف و درج
]*LEX([os
)”“honorific

MAX

DEP

LAZY

]*LEX([os
”“repairman
)
ONSET

***
***

*
*

]*LEX([os
)”“professor

*

***

*

*
***
*
*

!*
!*
!*

Input: /os.td/

]a. ☞ [os
”“honorific
b.
”[os.td] “professor
c.
][os
”“repairman
d.
][os
”“professor
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همان گونه که در تابلوی ( )9آشكار است ،در گزینۀ ) (dتلفظ ] [osبه معنی «استاد
دانشگاه» است .از این رو ،این گزینه محدودیت )” *LEX([os]“professorکه بیان
میکند «پذیرش تلفظ ] [osبه معنی «استاد دانشگاه» مجاز نیست» را نقض کرده و
در همان ابتدا از رقابت کنار میرود .سپس ،در گزینۀ) (cتلفظ ] [osبه معنی
«تعمیرکار» است .از این رو ،این گزینه محدودیت ” *LEX([os]“repairmanکه بیان
میکند «پذیرش تلفظ ] [osبه معنی «تعمیرکار»مجاز نیست» را نقض کرده است.
گزینۀ ) (bنیز هر دو محدودیت نشانداری  ONSETو  LAZYرا نقض کرده است.
بنابراین ،گزینۀ ) (aبه عنوان برونداد بهینه برگزیده شده است.
 -4-3ناسوده شدگی
تبدیل یک واج غیرناسوده به یک آوای ناسوده «ناسودهشدگی» نامیده میشود که یكی
از گونههای فرایند کلی تضعیف است .در این بخش واژه «قائم» که رخداد این فرایند
در آن با تفاوت معنایی درونداد با برونداد آن همراه بوده مورد تحلیل قرار میگیرد.
وامواژۀ «قائم»  ،صرف نظر از معانی دیگرش ،لقب حضرت مهدی(عج) به معنی قیام
کننده و به پا خیزنده است .طبق جستوجوی این نگارنده در واژهنامههای عربی معنای
«پنهان» جزء معانی این واژه در زبان عربی نیست .به نظر میرسد که به دلیل پنهان
بودن امام مهدی(عج) از دیدگان ،گویشوران زبان فارسی تصور کرده بودند که عبارتی
همچون «امام قائم» به معنای «امام پنهان» است .ازاینرو ،این وامواژه در زبان فارسی
معنای تازهای یافت .البته نكته مهم این است این معنای تازه با امالء و تلفظی متفاوت
به صورت «قایم» نوشته و ادا می شود .همان گونه که آشكار است همزه یا همان بست
چاکنایی به غلت ] [jتبدیل شده است/Gem/ → [Gjem] :
آنچه آشكار است این است که تلفظ اصلی با همزه یعنی ] [Gemبه معنی «پنهان»
نیست .بلكه تلفظ تغییریافته یعنی ] [Gjemبدین معناست .زیرا فعلهایی همچون
«قایم شدن» و «قایم کردن» را نمیتوان به صورت «قائم شدن» و «قائم کردن» نوشت
و تلفظ کرد .از سوئی دیگر ،تلفظ تغییریافته یعنی ] [Gjemبه معنی «قیام کننده»
نیست .بلكه تلفظ اصلی با همزه یعنی ] [Gemبدین معناست .زیرا نمیتوان « قایم»
را به جای « قائم» در عبارتی همچون «امام قائم» به کار برد و تلفظ کرد .در واقع دو
صورت «قائم» و «قایم» در توزیع تكمیلی قرار دارند .حتی به دلیل امالء و تلفظ متفاوتِ
این دو صورت بایستی آنها را دو واژۀ جداگانه به شمار آورد.
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همچون کرشنر ( 2001 ،1998و  )2006و جم ( )1388: 196برای تحلیل فرایند
ناسودهشدگی که از گونههای فرایند تضعیف است محدودیت  LAZYبه کار میرود:
تابلوی ( )10ناسودهشدگی
]*LEX([Gjem
)”“hidden
*

MAX

LAZY

]*LEX[Gjem
)”“standing

*
!**
!*

Input: /Gem/
”a. ☞[Gjem ] “hidden
”b. [Gem] “hidden
”c. [Gjem] “standing

همان گونه که در تابلوی ( )10آشكار است ،در گزینۀ ) (cصورت ] [Gjemبه معنی
«قائم و ایستاده» است .از این رو ،این گزینه محدودیت )”*LEX[Gjem]“standingکه
تصریح میکند «پذیرش تلفظ ] [Gjemبه معنی «قائم و ایستاده» مجاز نیست» را
نقض کرده و در همان ابتدا از رقابت کنار میرود .ولی رقابت دو گزینۀ ) (aو ) (bکه این
محدودیت را رعایت کردهاند به محدودیت  LAZYکشیده میشود .گفتنی است که تولید
هر آوایی مستلزم صرف مقدار مشخصی انرژی است .از این رو  ،براساس کرشنر ()2001
در رقابت بین چند آوا هر کدام که تولیدش کوشش بیشتری را طلب کند ستارههای
بیشتر و هر کدام که تولیدش کوشش کمتری را نیاز داشته باشد ،ستاره کمتری را
دریافت میکند .تنها موردی که هیچ ستارهای دریافت نمیکند ،حذف یک واج است که
مسلماً دلیل آن عدم صرف انرژی است .بر این اساس ،در تابلوی ( )1گزینۀ ) (bبه علت
داشتن بست چاکنایی ] [که تولیدش کوشش بیشتری را میطلبد دو ستاره و گزینۀ
)(aبه دلیل دارا بودن همخوان ناسوده ] [jکه تولیدش به کوشش کمتری نیاز دارد ،یک
ستاره از  LAZYدریافتکرده است .پس گزینۀ ) (aبه عنوان برونداد بهینه برگزیده
میشود.
 -4نتیجه
به رغم باور غالب زبانشناسان مبنی این که هیچ گونه رابطهای میان معناشناسی و
واجشناسی وجود ندارد (آرکانجلی و پولیبلنک 5 :1994 ،و  ،)433نظریۀ بهینگی با
بهرهگیری از رویكرد «محدودیتهای دسترسیدار به واژگان» (بُرزما )2001 ،تنها
نظریهایست که قابلیت تبیین تعامل واجشناسی و معناشناسی را تا حدی امكانپذیر
نموده است .نوآوری این مقاله این است که برای نخستین بار به تعامل واجشناسی و
معناشناسی در زبان فارسی پرداخته است.
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واژه های منحصر به فردی در زبان فارسی وجود دارند که معنای بازنمایی آوایی آنها
که معموالً در سبک غیررسمی به کار میرود با معنای بازنمایی واجیشان که معموالً در
سبک رسمی به کار میرود تفاوت دارد و در مواردی دیگر نیز با تغییر امالی آنها همراه
است .تغییرات تلفظی این واژه ها ناشی از رخداد فرایندهای واجی گوناگونی میباشد که
انواع تغییرات معنایی شامل افزایش یا کاهش معنایی ،یا هر دو افزون بر تغییرات
کاربردشناختی در آنها رخ میدهد .واژهایی که دچار هر دو فرایند کاهش و افزایش
معنایی شده در توزیع تكمیلی با بازنمایی واجیاش قرار میگیرد .همچنین ،به دلیل
امالء متفاوت این دو صورت بایستی آنها را دو واژۀ جداگانه به شمار آورد.
پرداختن به راحتی تلفظ و صرف انرژی و کوشش کمتر بحثی نقشگرایانه میباشد
که خارج از چارچوب واجشناسی صورتگراست .ولی نظریه بهینگی با آمیختن نقشگرایی
و صورتگرایی در قالب محدودیت  LAZYاین مشكل را برطرف ساخته است.
پینوشت
 .1در مقاله نگارنده (آماده انتشار در جستارهای زبانی) به طور گسترده به «جابهجایی تكیه» پرداخته شده است.
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تحوالت معنایی «ور  /بر»
احسان چنگیزی

1

استادیار گروۀ زبانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی

الهه حسینی ماتک
دانشجوی دکتری گروۀ زبانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
تاریخ دریافت مقاله96 /12/12 :؛ تاریخ پذیرش مقاله97/5/6 :

چکیده
برخی از صورتهای زبانی طی تحوالت زبان ،چندمعنا میشوند و ممکن استت معنتای اولةتخ ختود را از
دست بدهند .گاهی این صورتها در ساختارهای مختلف به صورت رسوبی باقیمیمانند و معنتی اصتلی
آنها جز از طریق بررسیهای تاریخی ،قابل درک نةست .در زبان فارسی امروز« ،ور  /بر» به معنی «کنار،
سمت ،سو ،نزد ،پةش» به کار میرود .در این پژوهش با استفاده از دادههای زبان اوستایی ،فارسی مةانه
و متون ادب فارسی در دورة اسالمی ،معنی اولةخ «ور /بتر» و تحتوالت معنتایی آن مصتخی متیگتردد.
همچنةن ،روند واژگانیشدگی صورتهای زبانی ساختهشده با «ور  /بر» و فراینتد دستتوری شتدگی آن
بررسی میشود« .ور  /بر» در زبان اوستایی  varah-و در زبان فارسی مةانته  warبته معنتی «ستةنه»
بوده است .در فارسی دری (متون نظم و نثر دورة اسالمی)« ،بر» با توسةع معنایی ،معنی «آغتوش» و از
طریق مجاز و استعاره ،معنی «کنار ،سمت ،پةش ،نزد» و «مقابل ،جلو» یافته است .امروزه «ور  /بتر» در
ساختمان واژههایی همچون «بروبازو ،برورو» و نةز در عبارتهای «دربرداشتن» و «دربرگرفتن» بته کتار
میرود و اگر چه برای فارسیزبانان ،از منظر ساختواژی قابل تصخةی است ،اما از منظر معنایی تةره بته
نظر میرسد .این کلمات مرکب و ساختهای نحوی مراحل آغازین واژگانیشدگی را طی میکنند« .ور /
بر» امروزه ،به عنوان اسم در معنی «کنار ،سمت ،نزدیک» ،در ساختهای مانند «این ور» و «برِ خةابان»
رایج است .در ساخت «ورِ دل کسی نصستن»« ،ور» حرف اضافه به معنی «نزد ،پةش» است که افزون بر

معنی مکان نصانههایی از معانی اصلی خود را نةز به همراه دارد.
واژههای کلیدی :ور ،بر ،تغةةر معنایی ،دستوریشدگی ،واژگانیشدگی.
 .1رایانامخ نویسندة مسئول:

ehsan.changizi@atu.ac.ir
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1ـ مقدمه
1

در تحوالت زبان ،برخی تکواژهای واژگانی تغةةر معنایی مییابند و چند معنا میشتوند.
گاهی این تحوالت به گونهای است که معنای اولةخ این صورتها برای اهل زبتان آشتکار
نةست .ممکن است این صورتها بته تتدریج ،شتفافةت معنتایی و ستاختواژی ختود را از
دست بدهند و بهصورت رسوبی در ساختمان واژههای جدید باقی بمانند .از سوی دیگتر،
با پدید آمدن تحوالت معنایی ،برخی از این تکواژها به تدریج ،کارکرد دستتوری برعهتده
میگةرند .نام اندامهای بدن یکی از این صورتهای زبانی است .تحوالت معنتایی و پدیتد
آمدن صورتهای واژگانی جدید و نةز صورتهای دستوری از این واژههتا ،بتا استتفاده از
دادههای تاریخی زبان قابل بررسی است.
در زبان فارسی امروز« ،ور» و تکواژگونخ آن «بر» ،بهمعنتی «ستمت ،کنتار ،نزدیتک»
کاربرد دارد (( )1انوری2552 :1381 ،؛ نجفی« .)1452 :1378 ،ور /بر» هم در ساختمان
واژههایی مانند «وردست» و «دربرداشتن» و هم در عبتارتهتایی ماننتد «ورِ دل کستی
نصستن» به کار میرود (انوری315 :1/1381 ،ت .)2552 :2/1381 ،316سؤال اصلی این
پژوهش آن است که با استفاده از آثار بازمانده از زبانهای کهن ایرانی ،معنی اولةخ« 2ور/
بر» چةست و تحوالت معنایی آن چگونه است؟ این واژه در چه صورتهای زبانی به کتار
رفته و این صورتها در کدام مرحلخ واژگانیشدگی3اند؟ روند دستوریشدگی« 4ور  /بتر»
چگونه است؟
معانی و نمونههای کتاربرد «ور  /بتر» در فارستی امتروز ،از فرهنت ستخن (انتوری،
 )2/1381و فرهن فارسی عامةانه (نجفی ،)1378 ،و معنی و کتاربرد آن در متتون ادب
فارسیِ دوران اسالمی (فارسی دری) ،بر اساس شتواهد لغتتنامتخ دهختدا ( )1377ارائته
شده است .برای بررسی صورت و معنی این واژه در زبان اوستایی ( )2و فارستی مةانته ،از
فرهنت واژههتتای ایرانتتی باستتتان (بارتلمتته )1961 ،5و فرهن ت کوچتتک زبتتان پهلتتوی
(مکنزی )1971 ،6استفاده شده است.

1

. polysemic
. core meaning
3
. lexicalization
4
. grammaticalization
5
. Bartholomae
6
. MacKenzie
2
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هاینه 1و همکاران دربارة تحوالت معنایی و فراینتد دستتوریشتدگی واژة  megbéبته
معنی «پصت» ،در زبان «اوه /ایوی» ،2از زبانهای آفریقایی رایج در غنتا و توگتو ،ستخن
گفته و تحوالت معنایی آن را بر اساس استعارههای مقولهای 3تحلةل کتردهانتد (هاینته و
همکاران161 :1991a ،ت .)164
استاجی ( )1384با استفاده از دادههای زبان فارسی مةانه ،به تحول واژههتای «روی،
پصت ،پهلو ،مةان ،بغل» و «سر» اشاره کرده و معتقد است که این واژهها پت از کستب
معنی استعاری به حروف اضافه بدل شدهاند .او به واژة «ور  /بر» اشارهای نکرده است.
نغزگویکهن و راسخمهند (123 :1391تت )129بتا رویکترد بستس استتعاری کته در
زبانشناسی شناختی مطرح است ،تحول معنایی «شانه ،سةنه ،لب ،دهن ،دهنته ،گتوش،
ناف ،پهلو ،شکم ،کمر ،قلب ،بغل ،سر ،پصت و پا» را بررستی کترده و معتقدنتد کته ایتن
واژهها از طریق بسس استعاری دستوریشدهاند .در این مقاله ،به «ور  /بر» اشتاره نصتده
است.
2ـ مبانی نظری
در این بخش ،برخی فرآیندهای تحول معنی که مبنتای تحتتلةل دادههاستتت معتترفی
میشود و سپ به فرآیند واژگانیشدگی و دستوریشدگی اشاره میشود.
2ـ1ـ توسیع معنایی

4
5

6

فرایندی است که طی آن دامنخ مصداقها یا مدلولهای واژه گستترش متییابتد و واژه
بر معانی کلیتری داللت میکند .در این فراینتد ،ویژگتیهتای معنتایی 7واحتد واژگتانی
کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهش
مییابد و دامنخ شمول معنی واژه گستردهتر میشود و سایر مصداقها و مدلولهتا را نةتز
در بر میگةرد .بدین ترتةب ،واژه در بافتهای بةصتری به کار میرود و شتفافةت 8معنتی

1

. Heine
. Ewe
3
. categorical metaphors
4
. semantic broadening / generalization
5
. scope
6
. referent
7
. semantic features
8
. transparency
2
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آن کاسته میشود (فورتسن649 :2003 ،1؛ لوجن .)293 :2010 ،2واژة «گل» در شعر و
ادب فارسی بر «گل سرخ» داللت داشته و امروزه معنی عامتری یافته و انواع گلها را در
بر میگةرد (ناتلخانلری103 :1/1365 ،ت .)104واژة «ناب» در اصل به معنی «نةامةختته
با آب» است و به تدریج معنی عامتری یافته و مفهوم «خالی ،نةالوده» و «پتاک» یافتته
است (ناتلخانلری.)104 :1/1365 ،
2ـ2ـ مجاز

3

دیگر فرایند تحول معنایی مجاز است که طی آن واژهای بر حسب مجتاورت ،مصتداق یتا
مدلول تازهای مییابد؛ این مجاورت میتواند فةزیکی یا غةر از آن باشد (فورتسن:2003 ،
649؛ لوجن .)291 :2010 ،مجاز انواع گوناگونی دارد :کلةت و جزئةت ،ظرف و مظتروف،
سببةت ،جن (لوجن291 :2010 ،؛ صفوی230 :1390 ،ت .)241در فرایند مجاز ،انتقال
معنایی از طریق مجاورت و ارتباط دو چةز در بافت معةنی انجتام متیگةترد (تروگتات و
کنةش .)210 :1/1991 ،4تروگات و کنةش سه گونه بافت درنظر گرفتهانتد کته در آنهتا
مجاورت و رابطخ دو چةز با یکدیگر پدید میآید (تروگات و کنةش:)210 :1991 ،
 1ت مجتاورت بتر حستب تجتارب اجتمتاعی ت فةزیکتی یتا اجتمتاعی ت فرهنگتی؛ ماننتد
تغةةر معنای واژة  boorبته معنتی «کصتاورز» بته «انستان بتینزاکتت و بتیادب» .ایتن
انتقال معنتایی بتر حستب رابطتخ رفتتار بتا طبقتخ اجتمتاعی اشتخا یتا فترد معةنتی
انجتتام متتیشتتود .در زبتتان التتتةن ،واژة  tongueبتته معنتتی «زبتتان (عیتتوی از بتتدن)»
به ستبب رابطتهاش بتا عمتل گفتتار ،معنتی «زبتان ،قتوة نطتق» پةتدا کترده استت .در
زبان فارسی« ،شتمال» بته معنتی استتانهتای گتةالن و مازنتدران استت ،زیترا ایتن دو
استان در شمال کصور قرار گرفتهاند (صفوی.)240 :1390 ،
2ت باهمآیی 5و همنصةنی واحدها در کالم ،سبب میشود کته واژهای حتذف شتود و واژة
مجاور معنی آن را بپذیرد .این بافت در ادب فارسی« ،مجاز به عالقتخ میتاف و میتاف-
الةه» نام دارد (صفوی:)239 :1390 ،

1

. Fortson
. Luján
3
. metonymy
4
. Traugott & Kőnig
5
. collocation
2
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 )1دکمهات [دکمخ پةراهنت] کنده شده.
 )2حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار او خانه [خانخ کعبه] همی جوید و من طالب خانه

3ت رابطخ جزء و کل 1ذکر جزئی از چةزی و ارادة کل آن یا ذکر کل چةزی و ارادة جزئتی
از آن است که در سنت مطالعات ادبی ،آن را «مجاز بته عالقتخ جتزء و کتل» یتا «کتل و
جزء» نامةدهاند (صفوی231 :1390 ،ت:)232
 )3عةنکم [شةصخ عةنکم] شکست.
 )4کتابهایت [= کتاب ،کاغذ ،قلم و  ]...را جمع کن تا اینجا را مرتب کنم.

2ـ3ـ استعاره 2و انتقال مفهومی

3

استعاره نوعی جانصةنی معنایی بر حسب تصابه است؛ یعنی لفظی به جای لفظی دیگر بر
حسب وجه مصترک آنها انتخاب شود؛ مثالً انتخاب «شةر» بته جتای «انستان شتجاع» و
«سرو» به جای «انسان قدبلند و کصةده» (صتفوی266 :1390 ،تت .)267بته کتار رفتتن
نصانهای (مبدأ) 4به جای نصانخ دیگر (مقصد) ،5تنها بر اساس تصابه نةست ،بلکه الگوهای
شناختی اهل زبان خود را بر مفاهةم زبانی تحمةل میکنند و موجب میشوند تتا حتد و
مرزی بر جانصةنی نصانهها قرار گةرد و اهل زبان از مةان انواع گزینهها ،تنها یتک نصتانه
را جانصةن نصتانخ دیگتر کننتد (صتفوی69 :1396 ،تت94؛ لتوجن289 :2010 ،تت.)290
استعاره یکی از مهمترین عوامل در پةدایش چندمعنایی و تغةةر معنایی استت (صتفوی،
268 :1390؛ هاپر و تروگات .)84 :2003 ،در این فرآیند ،صورتهای زبانی کته تجربته-
های عةنی انسان را بةان میکنند ،مبدائی برای بةان کارکردهای انتزاعی یا حوزة مقصتد
قرار میگةرند .مفاهةم حوزة مبدأ و مقصد باید مصداقهای متفاوت داشتته باشتند؛ متثالً
یکی جاندار و دیگری غةرجاندار باشد (هاینه .)142 :1997b ،این تحتول ،یعنتی انتقتال
تجارب انسان از عةنةت به سوی انتزاع یا عةنةتِ کمتر ،مبنای شناختی دارد و مبتنی بتر
الگوهای انتقال مفهومی است .هاینه و همکتاران فرآینتدهای انتقتال مفهتومی را ماهةتتاً
استعاری میدانند (هاینه و همکاران157 :1991a ،؛ هاینته .)586 :2003 ،آنتان الگتوی

1

. synecdoche / part-whole
. metaphor
3
. conceptual transfer
4
. source
5
. target
2
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انتقال مفهومی 1را به شکل زیر توصةف کردهاند و آن را استعارههای مقولهای نامةتدهانتد
(هاینه و همکاران157 :1991a ،ت158؛ 48 :1991bت .)50در این الگو ،مقوالت عةنی در
سمت چپ و مقوالت انتزاعی یا کمتر عةنی در سمت راست قرار گرفتهاند:
ویژگی < زمان < مکان < فعالةت  /فرآیند < شیء < شخی

هر یک از مقوالت سمت چپ مةتواند مقولخ سمت راست خود را مفهومسازی کند .وقتی
واژهای از مقولخ شیء ،2برای مفهومسازی مکان به کار میرود ،در واقع از شیء به عنتوان
ابزاری استعاری برای بةان مقولخ مکان 3استفاده میشود و این مفهتومستازی بتر مبنتای
استعارة «مکان شیء است» ،4انجام میگةرد .به همةن ترتةب ،مکان نةز میتواند ابتزاری
برای بةان زمان 5گردد .هاینه و همکاران معتقدند واژههایی که بر اندامهای بتدن داللتت
دارند ،میتوانند ابزاری استتعاری بترای بةتان مفهتوم مکتان باشتند (هاینته و همکتاران،
157 :1991aت .)158مثالً در زبان فارسی« ،سةنه» از طریتق استتعاره بترای داللتت بتر
مفهوم مکان به کار میرود« :سةنخ دیوار» (نغزگویکهن و راسخمهند .)124 :1391 ،نتام
اندامهای بدن و هر آنچه مرتبس با موجودات انسانی است ،در شمار مقولخ شخی ت شیء
محسوب میشود (هاینته و همکتاران ،183 ،163 :1999a ،یادداشتت  .)28بایتد توجته
داشت که تبدیل صورتهای عةنی به انتزاعی میتواند از طریتق مجتاز نةتز انجتام شتود
(هاینه و همکاران.)165 :1991a ،
2ـ4ـ واژگانیشدگی
فرایندی است که طی آن ساختار نحوی یا ساختمان واژه به عنتوان صتورتی معنتادار بتا
ویژگیهای صوری و معنایی خا بهکار میرود ،بهگونهای که اجتزاء تصتکةلدهنتدة آن
قابل تصخةی نةستند .واژگانیشدگی فرآیندی تدریجی است و نتةجتخ آن پدیتد آمتدن
عنصر واژگانی معنادار و در نهایت افزایش واژگان زبان است (برینتون و تروگات:2005 ،6
:)96
New English
furlong
واحد اندازهگةری طول

>

Old English
5) furh
+ lang
شةار
طوالنی
1

. conceptual transfer
. object
3
. space
4
. Space is an Object.
5
. time
6
. Brinton & Traugott
2
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واژة  run-of-the-millبه معنی «معمتولی ،پتةش پتا افتتاده» حاصتل واژگتانیشتدگی
ساختار نحوی است.اگر پةوستاری در نظر گةریم که در سمت راست واحدهای دستتوری
و در سمت چپ واحدهای واژگانی قترار گةرنتد ،متیتتوان گفتت کته عناصتر حاصتل از
واژگانیشدن به سمت واحدهای واژگانی حرکت میکنند و در این فرآیند سته مرحلته را
پصت سر میگذارند :مرحلخ نخست ( )L1صورت تثبةت شده و اصطالحی 1است که اجزاء
آن قابلتجزیهاند؛ در مرحلخ دوم ( )L2عبارت یا اصطالحِ مرحلخ پةش به کلمتخ مرکتب یتا
مصتق بدل میشود و در مرحلخ سوم ( )L3صورت مرکب یا مصتق به عنصر واژگانی ساده
بدل میگردد ،به گونهای کته تکتواژهتای ستازندة آن قابتل تجزیته و تصتخةی نةستت
(برینتون و تروگات .)96 :2005 ،در طی این مراحل ،تکواژها انگةزش معنتایی و صتوری
خود را از دست میدهند 2و ازنظر معنایی و ساختواژی تةره 3میشتوند (بالنتک:2001 ،4
 .)1600به تدریج مرز ساختواژی ازمةان میرود ،تغةةر و کاهش آوایتی پدیتد متیآیتد و
عناصر همنصةن یا اجزاء کلمخ مرکب با یکدیگر ادغام 5و به واژة بستةس بتدل متیشتوند
(بالنک1601 :2001 ،ت1602؛ برینتتون و تروگتات ،)97 :2005 ،امتا متواد آوایتی آنهتا
ممکن است به صورت رسوبی در واژة بسةس باقی بماند( 6هاپر154 :1990 ،7؛ برینتون و
تروگات:)52 :2005 ،
New English
neighbour
همسایه

Old English
>

nur
ساکن

+

ge
پةصوند

New English
barn
طویله ،کاهدان

6) neah
نزدیک

+

>

ærn
خانه

Old English
7) bere
+
جو

در زبتان فارستی ،فعتل «پنداشتت» حاصتل واژگتانیشتدنِ عبتارت  pad ēn dāštدر
فارسی مةانه ،به معنی «تلقتی کتردن ،بته شتمار آوردن» استت (مکنتزی.)25 :1971 ،8

1

. idiomatic
. demotivation
3
. opaque
4
. Blank
5
. fusion
6
. morphological residues
7
. Hopper
8
. MacKenzie
2

 /96تحوالت معنایی «ور  /بر»

تکواژهای همنصةن به تدریج انگةزش معنایی ختود را از دستت دادهانتد و طتی کتاهش
آوایی با یکدیگر ادغام شدهاند.
2ـ5ـ دستوریشدگی
تغةةری است که طی آن واحتدهای واژگانی در بافتتهتای معةنتی کتتارکرد دستتتوری
مییابند و واحدهای دستوریشده به تدریج نقتشهتای دستتوری جدیتدتری بتر عهتده
مةگةرند (هاپر و تروگات18 :2003 ،؛ برینتون و تروگات .)99 :2005 ،این فرآیند هتم از
منظر همزمانی و هم از منظر درزمانی قابل بررسی است و در هر حال ،حاصتل آن پدیتد
آمدن صورتهای نقشدار است .واحدهای زبانی که دستخوش این فرایند متیشتوند ،در
پةوستار واژگانی ت دستتوری (← 2تت ،)4از ستتمت صتتورتهتای واژگتتانی بته ستمت
صورتهای دستوری حرکت میکنند .این پةوستار را طةف( 1هاپر و تروگتات)6 :2003 ،
یا زنجةرة دستوریشدگی( 2هاینه )589 :2003 ،مینامند.
یکی از مهمترین سازوکارهای دستتوریشتدگی از دستت دادن مؤلفتههتای معنتایی
است( 3هاپر و تروگات94 :2003 ،ت95؛ برینتتون و تروگتات27 :2005 ،؛ هاینته :2003
 .)579واحدهای واژگانی در طی زمان دستخوش تغةةر معنتایی متیشتوند و بته تتدریج
برخی مؤلفههای معنایی خود را از دست میدهند .تحول صورتهای دستوری مسقةماً از
صورتهای واژگانی انجام نمیشود ،بلکته همتواره مرحلتخ مةتانی وجتود دارد کته در آن
معنی  Aو  Bهر دو زبان به کار متیرونتد (هتاپر و تروگتات49 :2003 ،؛ هاینته:2003 ،
589تتت590؛ برینتتتون و تروگتتات .)26 :2005 ،بتتدین ترتةتتب ،دستتتوریشتتدگی بتتا
چندمعنایی 4آغاز میشود (هاپر و تروگات74 :2003 ،ت76؛ لوجن:)307 :2010 ،
A > A, B > B

مثالً فعل «داشتن» در فارسی هم فعل اصلی است که بترای بةتان مالتتکةت بته کتار
میرود و هم فعل کمکی است که معنای اصلی خود را ،از دست داده است« :ما داریم بته
سةنما میرویم» (نغزگویکهن و راسخمهند.)159 :1389 :

1

. cline
. grammaticalization chain
3
. bleaching
4
. polysemy
2
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پ از آنکه صورت زبانی مؤلفههای معنایی اصتلی ختود را از دستت داد و چنتدمعنا
شد ،به تدریج در بافتهای جدیدتری به کار میرود 1و ویژگیهتای مقولتهای ختود را از
دست میدهد 2و کارکرد دستوری بر عهده میگةرد (هاینه 579 :2003 ،ت .)580ممکتن
است نصانههایی از معنی اصلی یا معانی دیگر صورت دستوریشده ،بتا آن بتاقی بمانتد و
در کارکرد دستوری ،منعک شود ،3مانند  willدر زبان انگلةسی که افتزون بتر بازنمتایی
زمان آینده ،ممکن است معنی «قصد یا تمایل به انجام کار» را در بر داشته باشد (هاپر،4
28 :1991؛ هاپر و تروگات.)96 :2003 ،
وقتی صورت زبانی دستخوش دستوریشدگی میشود ،صورت اصلی نةز میتوانتد در
کنار آن به عنوان عنصر واژگانی مستقل کاربرد داشتته باشتد( 5هتاپر24 :1991 ،تت،)25
مانند «داشتن» در زبان فارسی که هم به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعتل کمکتی
به کار میرود (نغزگویکهن.)153 :1389 ،
3ـ بحث و تحلیل
در این بخش ،تحوالت معنایی «ور  /بر» با توجه به فرایندهای توستةع معنتایی ،مجتاز و
استعاره تحلةل میشود و سپ  ،فرایند واژگانیشدگی صورتهای زبانی ستاختهشتده بتا
«ور  /بر» و نةز روند دستوریشدگی آن بررسی میگردد.
3ـ1ـ «ور  /بر» در زبان اوستایی و فارسی میانه
«ور  /بر» در زبان اوستایی به صورت  varah-بهکار رفته و به معنی «سةنه» بوده استت
(بارتلمه1365 :1961 ،؛ حسندوست .)426 :1/1393 ،در زبان فارسی مةانه ( )3به صتورت
 warبه همان معنی کاربرد داشته است (مکنزی:)87 :1971 ،
8) rōy widāxtag abar war rēxt.
روی
گداخته
بر
ریخت سةنه
روی گداخته بر سةنه ریخت (ارداویرافنامه ،فصل یک ،بند 16؛ ژینةو.)178 ،71 ،43 :1382 ،

1

. extention
. decategorialization
3
. persistance
4
. Hopper
5
. divergence / split
2
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3ـ2ـ «ور  /بر» در متون فارسی دری و فارسی امروز
از اسالم یا فارسی دری war ،به صورت «بر» بهکار رفته

در متون نظم و نثر فارسی پ
و واژهای چندمعناست:
1ت «بر» در معنی اصلی خود« ،سةنه» به کار رفته است:
)9

بدان

تةز

زهرآبگون

خنجرش

همی کرد چاک آن کةانی برش
(فردوسی ،به نقل از دهخدا)4482 :1377 ،

 )10در بر گرفتهای چون خود آهنةن

وآن زلف چون زره را بر سر نهادهای
(ظهةر فاریابی ،به نقل دهخدا)4482 :1377 :

 )11رواست در بر اگر میطپد کبوتر دل

که دید در ره خود تاب و پةچ دام و نصد
(حافظ ،به نقل دهخدا)4482 :1377 :

 )12عبدالملک مردی بود سپةد روی و فراخ بر و مةانه باال (مجمل التواریخ و القصی ،به نقل از دهخدا،
.)4481 :1377

2ت «بر» از طریق مجاز جزء به کل ،به معنی «تن و بدن» بهکار رفته است:
 )13بُوَد بیگمان پاک فرزند من

ز تخم و بر و یال و پةوند من
(فردوسی ،به نقل از دهخدا)4481 :1377 ،

 )14راست گفتی مبارزان بودند

یکی

هر

جوشن

سةاه

به

بر

(فرخی ،به نقل از دهخدا)4482 :1377 ،

در ترکةبات و عبارات فعلی نةز به معنی «تن» بهکاررفته است :از بر باز کردن (از تن
درآوردن لباس و سالح) ،به بر کردن (به تن کردن لباس) ،در بر گرفتن (پوشةدن ،به تن
کردن) (دهخدا:)4482 :1377 ،
 )15از چه رهگذر است که لباس حداد در بر گرفتهاید (ترجمخ تاریخ یمةنی ،به نقل از دهخدا:1377 ،
.)4482

3ت یکی از معانی پربسامد «ور  /بر» در متون نظم و نثر فارسی« ،آغوش» است:
 )16پدر تن

بگرفت اندر برش

فراوان

ببوسةد

روی

و

سرش

 )17ببر در گرفتش زمانی دراز

(فردوسی ،به نقل از دهخدا)4481 :1377 ،
همی گفت با داور پاک راز

 )18سرش در بر گرفت از مهربانی

(فردوسی ،به نقل از دهخدا)4481 :1377 :
جهان از سر گرفتش زندگانی
(نظامی ،به نقل از دهخدا)4481 :1377 :
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آغوش فاصلخ مةانه دو دست است که سةنه را هم دربرمیگةرد (انتوری)41 :1382 ،
و به عمل حلقه کردن دو دست و چسباندن کسی یا چةزی به سةنه اطالق میشود .واژة
«آغوش» ظاهراً از زبانهای ایرانی مةانخ شرقی (ستغدی ،بلختی ،ختورازمی ،ختنتی) بته
فارسی راه یافته است (حسندوست86 :1/1393 ،ت« .)87آغتوش» در فارستی مةانته بته
صورت  āgōšبه کار رفته (مکنزی )6 :1971 ،و از ریصخ  gauzبه معنتی «پنهتان کتردن،
پوشاندن» است (حسندوست86 :1/1393 ،ت .)87این معنی را میتوان محصول توستةع
معنایی «ور  /بر» دانست .وقتی پدر فرزند را در آغوش میگةرد ،او را در فیتای ستةنه و
دو دست پنهان میکند .کاربرد «ور» در معنی آغوش ،به سبب گسترش دامنخ معنتی آن
است نه به سبب استعاره .استعاره مبتنی بر شباهت حوزة مبدأ و مقصد استت و مفتاهةم
این دو حوزه باید مصداقهای مختلفی داشته باشند (هاینه)142 :1997b ،؛ مثالً کتاربرد
«سةنه» که اندام بدن انسان است ،برای دیوار یا کوه استعاره است؛ زیرا هر یک مصتداق
متفاوتی دارند و انتقال معنی از حوزة متفاوتی از تجارب انسانی به حوزة دیگر انجام می-
گةرد (هاینه )139 :1997b ،و پدیدهای که از نظتر مفهتومی پةچةتدگی کمتتری دارد و
عةنیتر است ،برای تجسم پدیدهای انتزاعیتتر بتهکتار متیرود .تحتول معنتی «بتر» بته
«آغوش» مبتنی بر شباهت نةست و حوزههای مبدأ و مقصتد مصتداقِ متفتاوتی ندارنتد،
بلکه دامنخ معنی «بر» در بافتهایی که «گرفتن ،اندر گرفتن» و «کصةدن» بتهکاررفتته،
گستتتردهتتتر شتتده و بتته تتتدریج معنتتی «آغتتوش» یافتتته استتت ،امتتا در فارستتی امتتروز،
«دربرگرفتن» و «دربرداشتن» (انوری )315 :1382 ،از طریق استعاره ،به معنی «شتامل
شدن» و «احاطه کردن» به کار میروند .حوزة مبدأ ،یعنی در «آغوش گرفتن» ،در شمار
مفاهةم عةنی است و حوزة مقصد احاطه و شمول هر گونه پدیتدة غةرجانتدار یتا مفهتوم
انتزاعی بر سایر پدیدهها و مفتاهةم استت .بتر استاس الگتوی انتقتال مفهتومی (هاینته و
همکاران157 :1991a ،تت158؛ 48 :1991bتت« ،)50در آغتوش گترفتن» کته در مقولتخ
شخی قرار میگةرد ،برای مفهومسازی «شیء» و «فرایند /فعالةت» بهکار رفته است.
4ت «بر» در متون ادب فارسی ،به معنی «کنار ،جهت ،طرف و سوی» کاربرد داشته است
(دهخدا .)4482 :1377 ،ذوالنور این کاربرد را حرف اضافه دانسته است (ذوالنور:1365 ،
:)18
 )19کبک پوشةده به تن پةرهن خز کبود

کرده با قةر مسلسل دو برِ پةرهنا
(منوچهری ،به نقل از دهخدا)4482 :1377 ،
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 )20بجانِ او که بصکرانه جان برافصانم

اگر به سوی من آری پةامی از برِ دوست

 )21نةامد از برِ او هةچ بادی

(حافظ ،به نقل دهخدا)4482 :1377 :
نکرد از من در این یکسال یادی
(نظامی ،به نقل دهخدا)4482 :1377 :

در فارسی امروز« ،ور» به همةن معنی به کار میرود:
 )22سر قمه ،مثل چاقو توی پنةر ،از این ورِ کتف رفته از آن ورش در آمده» (به نقل از نجفی،
.)1452 :1378
[ )23در اتومبةل] زنم هرگز چنان آرام و نترس ورِ دست من ننصسته بود (به نقل از نجفی:1378 ،
.)1452

«بر» ،تکواژگونخ «ور» نةز ،به معنی «کنار ،جانب» است« :برِ خةابان ،برِ کوچه»« .بر»
به معنی «لبه» نةز به کار رفته است« :ضلع خارجی زمتةن یتا ستاختمان کته بته طترف
کوچه یا خةابان یا راه باشد» (انوری ،)315 :1382 ،مثالً« :زمةن سه بتر»« .ور  /بتر» بته
سبب مجاز در بافت فةزیکی معنی «کنار ،جانب ،سمت» مییابد .وقتی پتدر فرزنتد را در
آغوش میگةرد و به سةنه میچسباند ،این دو از نظر فةزیکی ،در «کنتار» یکتدیگر قترار
میگةرند .بدینترتةب« ،ور  /بر» که جزئی از اندام بدن انسان است ،از طریق مجاز معنی
«کنار ،جانب» یافته و حوزة مکان را مفهومسازی کرده است.
پ از آنکه «ور  /بر» معنی «کنار ،سمت» را برای داللت بر مکان ،به دست آورده،
از طریق استعاره برای داللت بر مفهوم انتزاعیتر زمان بهکاررفته است:
 )24از پایةز به این ور ،همةنجور یکریز برف میآید (به نقل از نجفی.)1452 :1378 ،

5ت در متون ادب فارسیِ دورة اسالمی« ،بر» به معنی «نزدِ ،نزدیتکِ ،پتةشِ» بتهکاررفتته
است (دهخدا .)4482 :1377 ،خطةبرهبر آن را «شبه حرف اضتافه» و متترادف «بته»
دانسته است (خطةبرهبر:)227 :1347 ،
 )25شما را بباید برِ او شدن

بخوبی

 )26چو آمد بر مةهن و مان خویش

ببردش

شهریار

نبصتن

داستانها

بسی

زدن

(فردوسی ،به نقل از دهخدا)4482 :1377 ،

به

صد

البه

مهمان

خویش

(اسدی ،به نقل دهخدا)4482 :1377 :

 )27یکی نامه فرمود پ

رستم

برِ

نامدار

(فردوسی ،به نقل از خطةبرهبر)227 :1347 ،

 )28ز جةحون گذر کرد مانند باد

وزان

آگهی

شد

بر

کةقباد

(فردوسی ،به نقل از خطةبرهبر)227 :1347 ،

بر من مگوئةد (تاریخ بةهقی ،به نقل از انوری.)315 :1382 ،
 )29سخن مستان ِ

پژوهشهای زبانی ،سال  ،9شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 101/1397

«ور» که در اصل معنی «سةنه» داشته ،از طریق مجاز معنی «کنار ،سمت» و ستپ
از طریق استعاره معنی «نزد ،نزدیک ،پةش» یافته است و عالوه بر حوزة تجتارب انستانی
بر مکان نةز داللت دارد .در فارستی امتروز« ،ور» در عبتارتهتایی ماننتد «ورِ دل کستی
نصستن» بةانی استعاری است برای داللت بر «نتزدِ /پتةشِ کستی نصستتن  /بتودن» یتا
«چسبةده بته کستی بتودن» (انتوری2552 :1382 ،؛ دهختدا23150 :1377 ،؛ نجفتی،
 )1452 :1378و نزدیکترین فاصله و همراهی و همنصةنی دائم را نصان میدهد:
 )30توی طةاره باید پهلوی من بنصةنیها! من زهرهام از طةاره آب میشود .اگر از ورِ دل من جم
بخوری  ...به جان خودت ،بیرودروایسی ،پةاده میشوم!» (نجفی.)1452 :1378 ،

جزء نخست واژة «وردست» به معنی «دستةار ،معاون ،شاگرد ،آنکه زیر دست استاد
کار کند» (انوری2554 :1382 ،؛ نجفی ،)1452 :1378 ،همةن معنی را دارد:
 )31کارش روی غلتک افتاد و دیگر احتةاجی به وردست نداشت (به نقل از نجفی.)1452 :1378 ،

6ت در متون ادب فارسی« ،بر» به معنی «مقابل ،جلو ،برابر» بتهکاررفتته استت و در ایتن
مفهوم نةز آن را حرف اضافه دانستهاند (دهخدا .)4482 :1377 :خطةبرهبر آن را «شبه
حرف اضافه» و کاربرد آن را «مقایسه و نسبت» دانستته استت (خطةتب ،رهبتر:1347 ،
:)227
و

 )32برِ علم او هةچ پوشةده نةست

که

پةدا

 )33برِ سخاوت او نةل را بخةل شمار

ِ
بر

شجاعت

چةزی

که

پنهان

نزدش

به

یکةست

(سعدی ،به نقل دهخدا)4482 :1377 :

او

را

پةل

ذلةل

انگار

(منطقی ،به نقل دهخدا)4482 :1377 :

)34

نصناسم

گرانبها

برِ

جود

او

نه

ارزان

است

(مسعودسعد ،به نقل از خطةبرهبر)227 :1347 ،

نام اندامهای بدن بر اساس مکان قرار گرفتن آنها ،به نصانههایی برای اشاره به مکتان یتا
جهت بدل شدهاند .در برخی زبانها مانند زبانهای بانتو 1در نةمخ جنتوبی آفریقتا ،واژه-
هایی که به معنی «سةنه» بودهاند ،برای اشاره به جهت «مقابل» و «جلو» بهکاررفتتهانتد
(هاینه و کوتوا .)62 :2004 ،2این تحول معنی محصتول مجتاز در بافتت فةزیکتی استت.
تبدیل صورتهای عةنی به انتزاعی میتواند به سبب فراینتد مجتاز نةتز باشتد (هاینته و
همکاران .)165 :1991a ،یکی از انواع مجاز «مجتاورت بتر حستب تجتارب اجتمتاعی ت

. Bantu
. Kuteva

1
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فةزیکی یا اجتماعی ت فرهنگی» است (تروگتات و کنتةش .)210 :1991 ،بتدینترتةتب،
تحول معنی «ور  /بر» از «سةنه» به «مقابل» و «روبرو» محصول مجاز در بافت فةزیکتی
است« .سةنه /بر» در جلوی بدن آدمی قرار دارد و از این جهت ،واژة «بر» متیتوانتد بتر
مفهوم «جلو ،مقابل» داللت کند .در فارسی امروز ،واژة «برابتر» بتر استاس ایتن مفهتومِ
«بر» ،ساخته شده و معنی اصلی آن «مقابل ،روبرو» است:
 )35که چون این دو لصکر برابر شود

سر

نةزهها

بر

دو

پةکر

شود

(فردوسی ،به نقل از دهخدا)4500 :1377 :
 )36باز آی کز صبوری و دوری بسوختةم

ای غایب از نظر که به معنی برابری
(سعدی ،به نقل از دهخدا)4500 :1377 :

 )37هامرز که مقدم لصکر پارسةان بود با یکی از عرب برابر شد (فارسنامخ ابن بلخی ،به نقل از دهخدا:
.)4500 :1377

این واژه با توسةع معنایی ،مفهوم «همسان ،مساوی» یافته است (انوری:1382 ،
316ت.)317
3ـ3ـ واژگانیشدگی صورتهای زبانیِ ساخته شده با «ور  /بر»
همانگونه که گفته شد (← 3ت« ،)2ور /بر» در تحتوالت معنتایی معنتی «انتدام و بتدن،
آغوش ،کنار و سمت» یافته است .در فارسی امتروز« ،بتر» در «بروبتازو» و «بترورو» بته
معنی «اندام ،تتن» ،و در عبتارتهتای «دربرداشتتن» و «دربرگترفتن» (انتوری:1382 ،
 ،)315به معنی «آغوش» است .این ساختهتا صتورتهتای تثبةتت شتده و اصتطالحی
هستند که اجزاء آن قابلتجزیهاند .امروزه ،برای فارسی زبانان تکتواژ «بتر» در ستاختمان
«بروبتتازو ،بتترورو ،دربرداشتتتن و دربرگترفتن» ،از نظتتر ستتاختواژی شتتفاف استتت و متترز
ساختواژی در آنها از مةان نرفته است (برینتتون و تروگتات96 :2005 ،؛ بالنتک:2001 ،
 ،)1600اما به نظر میرسد به تدریج شفافةت معنایی «بر» برای فارسیزبانان ازمةانرفته
است؛ بدینترتةب ،این ستاختهتا در مرحلتخ نخستت واژگتانیشتدگیانتد و بته ستمت
واحدهای واژگانی حرکت میکنند ،اما هنوز به واژة بسةس بدل نصدهاند« .بر» بته معنتی
«مقابل» در ساخت واژة «برابر» بهکاررفته که برای فارسیزبانان ،هم ازنظر ستاختواژی و
هم ازنظر معنایی تةره است .بنابراین ،میتوان گفت در زبان فارستی ،واژة «برابتر» بترای
فارسی زبانان بسةس بهشمار میآید و در مرحلخ پایانی این فرایند است.
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3ـ4ـ دستوریشدگی «ور  /بر»
همانگونه که در بخش مبانی نظری گفته شد ،صورتزبانی ابتدا چندمعنا متیشتود ،و بتا
کارکردی تازه به تدریج در بافتهای جدید بهکار میرود و مقولخ اصتلی ختود را ازدستت
میدهد و نقش دستوری برعهده میگةرد .در کنار صورت دستتوریشتده ،ممکتن استت
صورت واژگانی اصلی نةز در زبان رایج باشد .ممکن است نصتانههتایی از معنتی واژگتانی
اصلی در کاربرد دستوری باقی بماند و در توزیع دستوری آن منعک شتود (← 2تت.)5
در متون ادب فارسی و نةز فارسی امروز ،واژة «ور  /بر» ،به عنوان عیوی از بتدن انستان،
مؤلفههای معنایی اصلی خود را از دست داده و از طریق فرایند توسةع معنتایی ،مجتاز و
استعاره ،چندمعنا شده و معانی «آغوش»« ،سمت و کنار»« ،نزد و پةش» و «مقابل» بته
دست آورده است .پ از اینکه «ور /بتر» معنتی «کنتار ،ستمت» یافتته ،در بافتتهتای
جدیدتر ،مانند «برِ کسی رفتن» (مثال « ،)25برِ مةهن آمدن» (مثتال  )26و «ستخن بترِ
کسی گفتن» (مثال  ،)29به معنی «نزد ،پةش» بهکاررفته و بهتدریج در این ستاختهتا،
بدل به حرف اضافه شده است« .ور /بر» در فارسی امروز ،در بافتهتایی ماننتد «از اینتور
کتف» در مثال  ،22صورت واژگانی به معنی «کنار ،سمت ،جانتب» استت و در پتارة «ورِ
دل من» در مثال  ،30حرف اضافه به معنی «نزد ،پةش» استت .از ستوی دیگتر« ،ورِ دل
کسی بودن» تنها به معنی «نزدیک یا کنار کسی بودن» نةست ،بلکه به معنی «چسبةده
به کسی ،پهلو به پهلتوی کستی بتودن» استت (نجفتی .)1452 :1378 ،بنتابراین« ،ور»
معنای اصلی خود را که عیوی از بدن انسان و در شمار مفاهةم عةنی استت ،بته همتراه
دارد و در کارکرد دستوری این معنی منعک میشتود .نتام انتدامهتای بتدن در الگتوی
انتقال مفهومی (هاینته و همکتاران157 :1991a ،تت158؛ 48 :1991bتت ،)50در شتمار
مقولتتخ شتتخی ت شتتیء محستتوب متتیشتتود (هاینتته و همکتتاران،183 ،163 :1999a ،
یادداشت )28؛ از اینرو« ،ور» که در مفهوم اصلی خود مقولخ شخی ت شتیء را مفهتوم-
سازی میکند ،بدل به حرف اضافهای شده که به مقولخ مکان اشاره دارد و در عتةنحتال
در کارکرد دستوری ،خود نصانههایی از مقولخ شخی ت شیء را نةز نصان میدهد.
4ـ نتیجه
در زبان فارسی امروز« ،ور» و تکواژگونخ آن« ،بر» ،بازمانتدة  varah-در زبتان اوستتایی و
 warدر زبان فارسی مةانه ،به معنی «ستةنه» استت .در متتتون فارستی دری« ،ور /بتر»
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واژهای چندمعناست و افزون بر معنی اصلی خود ،معانی دیگتری نةتز دارد« .ور /بتر» بتا
توسةع معنایی به معنی «آغوش» بهکتار رفتته و ستپ از طریتق استتعاره بتر احاطته و
شمول هر پدیدهای بر دیگری ،داللت کرده است .این واژه از طریق مجتاز جتزء بته کتل،
معنی «تن و بدن» و از راه مجاز در بافت فةزیکی معنی «کنار ،سمت ،سو ،مقابل ،جلتو»
یافته و مقولخ مکان را مفهومسازی کرده است« .ور /بر» از طریتق استتعاره معنتی «نتزد،
پةش» یافته که افزون بر تجارب انسانی بر مفهتوم مکتان نةتز داللتت دارد .ایتن واژه در
فارسی امروز ،در مقام اسم به معنی «کنار ،سمت» ،در ساختهایی مانند «این ور»« ،بترِ
خةابان» بهکار میرود« .بر» در ساختمان واژههتای «بروبتازو ،بترورو» و نةتز در ستاخت
عبارتهای «دربرداشتن ،دربرگرفتن» برای فارسیزبانان ،تنها از منظر ساختواژی شتفاف
است و ازنظر معنایی ،به تةرگی گرایش دارد .این واژهها و عبارتها صورتی تثبةتت شتده
در زباناند و از این رو ،روند واژگانیشتدگی عبتارتهتای ستاختهشتده بتا «ور  /بتر» ،در
مرحلخ نخست است .تنها واژة «برابر» است که با جزء «بر» ساخته شده و برای فارستی-
زبانان واژهای بسةس بهشمار میآید« .ور» در ساختهایی مانند «ورِ دل کسی نصستتن»
و «ورِ دست کسی رفتن  /بودن» کارکرد حرف اضافه به معنی «نزد ،پةش» دارد؛ از آنجتا
که این ساخت عالوه بر مکان ،بر مفهوم همراهی دائمی با کستی داللتت دارد ،متیتتوان
گفت «ور» در کارکرد دستوری خود نصانههایی از معنی اولةخ خود را حفظ کرده است.
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تأثیر تماس زبانی بر کاربرد حروفربط فارسی در ترکیآذربایجانی
عبدالحسین حیدری

1

استادیار گروۀ علوم انسانی ،دانشگاه فرهنگیان
تاریخ دریافت مقاله97 /4/4 :؛ تاریخ پذیرش مقاله97/7/11 :

چکیده
تحقیق حاضر بهکارگیری حروفربط زبان فارسی ،توسط گویشوران ترکیآذربایجانی و تأثیر آن بر زبان
ترکیآذربایجانی را مطالعه کرده است .دادهها از منابع معتبر ترکیآذربایجانی و تعامالت گویشوران آن
زبان در مناطق مرکزی استان اردبیل گردآوری شد .با تحلیل دادهها براساس معیارهای زبانی و غیرزبانی
تمایز رمزگردانی از قرضگیری ،مشخص گردید که عمده حروفربط زبان فارسی بهصورت وامواژه در
زبان ترکیآذربایجانی ،نقشآفرینی میکنند و تعدادی از آنها نیز طی فرایند رمزگردانی زبانی ،در گفتار
دوزبانهها ظاهر میشوند .یافتههای تحقیق در تطابق با دیدگاه میرزاسکاتن ( ،)2006 ،1993میباشد که
پیوستار رمزگردانی-قرضگیری را مکانیزمی برای تکمیل و تثبیت راهیابی عناصر از زبانی به زبان دیگر،
مطرح کرده است .قرضگیری حروفربط فارسی موجب میشود که گویشوران ترکیآذربایجانی برای
پیوند بندهای جمالت مرکب ناهمپایه ،عالوه بر الگوهای نحوی زبان خود ،از الگوهای نحوی زبان فارسی
هم استفاده نمایند .طبق نتایج تحقیق حاضر ،این تغییرات نحوی که دالیل کاربردی دارند با سطح دوم
ردهبندی عناصر قرضی توماسون و کافمن ( ،)1988مطابقت دارد که دامنۀ تغییرات نحوی حاصل از
وامگیری حروفربط در زبان قرضگیرنده را ،محدود و اندک فرض کرده است.
واژههای کلیدی :حروفربط ،زبان فارسی ،زبان ترکیآذربایجانی ،قرضگیری ،رمزگردانی
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

a_heidari53@yahoo.com
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 -1مقدمه
محققانی نظیر بلومفیلد ،)1933( 1هاگن )1950( 2و واینرایش ،)1953( 3برخورد زبانی
را به عنوان یک رشته تحقیقاتی جدید زبانشناسی در قرن بیستم معرفی کردند.
برخورد زبانی می تواند به اشکال مختلف تماس دو زبان و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر
(قرضگیری ،رمزگردانی ،4همگرایی و  )...نمایان شود .قرضگیری یا همان رد و بدل
شدن (داد و ستد) عناصر زبانی میان دو جامعۀ زبانی ،طبیعیترین و متداولترین حالت
برخورد آنهاست .توماسون و کافمن ،)1988( 5معتقدند که گویشوران یک زبان از
طریق قرضگیری ،ویژگیهای زبان دیگر را به زبان خودشان ملحق میکنند .از نظر
مدرسی ( ،)1387اکثر زبانشناسان قرضگیری زبانی را روندی دانستهاند که طی آن
عناصری از یک زبان یا گویش ،به زبانها یا گویشهای دیگر وارد میشود.
واژهها ،اولین عناصری هستند که در برخورد و اصطکاک زبانها به زبان قرضگیرنده،
انتقال پیدا میکنند؛ اما اگر فشار فرهنگی از سوی گویشوران زبان مبدأ (قرضدهنده)
طوالنی مدت و شدید باشد ،به دوزبانگی گسترده در جامعۀ قرضگیرنده منجر میشود و
به دنبال آن ممکن است قرضگیری دستوری و همچنین قرضگیری واجی اتفاق بیفتد
(توماسون و کافمن .)37 :1988 ،فعلها و حروفاضافه نسبت به اسمها و صفتها ،کمتر
توسط گویشوران یک زبان به عاریت گرفته میشوند؛ زیرا فعلها و حروفاضافه بر
مقولههای دیگر جمله حاکم هستند و به آنها حالت 6میدهند .حروف ربط (مانند امّا،
درحالی که ،اگر و  ،)...در حدفاصل بین واژههای محتوایی (اسم ،صفت) و واژههای
دستوری (فعل و حرفاضافه) قرار دارند و این ویژگی زبانی ،به سهولت راهیابی آنها از
زبانی به زبان دیگر کمک مینماید .قرضگیری نامتوازن عناصر مختلف زبانی موجب شد
تا پژوهشها از اواخر دهۀ هفتاد و اوایل دهۀ هشتاد به سمت و سوی تعیین سلسله
مراتب نتایج قرضگیری سوق پیدا کند و محققان تالش کردند تا به محدودیتهای
جهانشمول در قرضگیری زبانی دست یابند که در بخش پیشینۀ تحقیق به تعدادی از
آنها ،اشاره خواهد شد .امّا میرزاسکاتن ،)212 :1993( 7معتقد است که اکثر این
1

. Bloomfield
. Haugen
3
. Weinreich
4
. Code-switching
5
. Thomason & Kaufman
6
. case
7
. Myers-Scotton
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تحقیقات ،نتاج برخورد زبانها را مطالعه کردهاند و به نحوۀ تکمیل و مراحل تثبیت
تغییرات حاصل از این پدیدۀ زبانی ،توجه چندانی نکردهاند .از نظر میرزاسکاتن (،1993
 ،)2006معموالً یک واژه در زبان قرضگیرنده ،ابتدا در گفتار دوزبانهها ظاهر میشود که
از آن به عنوان واژۀ رمزگردانیشده 1یاد میشود و بهتدریج همین واژه با کسب بسامد
باال ،به گفتار یکزبانهها نیز راه مییابد و به واژۀ قرضی تبدیل میشود؛ بنابراین ریشۀ
قرضگیری در اکثر موارد به رمزگردانیزبانی()1برمیگردد .رمزگردانیزبانی به استفادۀ
متناوب از دو یا چند زبان در یک جمله یا پارهگفتار داللت دارد (واندولم.)1 :2007 ،2
برای مثال؛ فرد دوزبانۀ فارسی-انگلیسی ،در جملۀ  paperاو  acceptنشد؛ واژههای
انگلیسی را بهصورت عناصر رمزگردانیشده ،در درون جملۀ فارسی به کار برده است .در
راستای مباحث قرضگیری و تمایز آن از رمزگردانی ،تحقیق حاضر قصد دارد تا ضمن
تحلیل فرایند بهکارگیری حروفربط زبان فارسی توسط سخنگویان ترکیآذربایجانی،
نتایج و تأثیرگذاری آن بر نظام زبان ترکیآذربایجانی را نیز مطالعه کند.
 -2پیشینۀ تحقیق
مطالعات اولیۀ قرضگیری ،اغلب به فهرستبندی وامواژهها و بررسی نتایج قرضگیری
توجه داشته است .مطالعۀ کمّی میوسکن ،)1981( 3تعیین سلسله مراتب قرضگیری
زیر را با تکیه بر تحلیل عناصر قرضی زبان اسپانیایی در زبان چکووا ،ممکن ساخت:
اسم > صفت > فعل > حرفاضافه > حرفربط همپایه > کمیّنما > حرفتعریف >
ضمیر > واژهبست > حرفربط وابسته .در ادامه تحقیقات دیگری نظیر پاپالک ،سانکوف
و میلر ،)1988( 4به نتایج مشابه دست یافتند و از دیدگاه آنها نیز ،عناصر طبقه باز زبان
(اسم ،صفت ،فعل) نسبت به عناصر طبقه بسته (حروف اضافه ،حروف ربط و ضمیرها)،
سهلتر قرض گرفته میشوند .توماسون و کافمن ( ،)1988با در نظر گرفتن شدت
برخورد زبانها و فواصل ردهشناختی آنها از یکدیگر ،به طبقهبندی قرضگیری
میپردازند که ترفرزدالر ،)2010( 5نسخۀ مختصر آن را بهصورت زیر ارائه میکند.
سطح یک :سطحی که واژگان یا همان واژههای محتوایی (اسم و صفت) را در بردارد.
1

. Code-switched word
. Van Dulm
3
. Muysken
4
. Poplack, Sankoff and Miller
5
. Treffers-Daller
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سطح دوم :سطح واژههای نقشی (حروفربط و قیدها) ،همراه با تغییرات نحوی محدود
سطح سوم :سطح حروفاضافه و انواع وندها
سطح چهارم :سطح ویژگیهای دستوری عمده مانند ترتیب کلمات
سطح پنجم :تغییرات عمدۀ ساختواژی-نحوی که موجب تغییر در ساختمان و ردهبندی
صرفی زبان قرضگیرنده میشود.
همانطوری که در مدل سلسلهمراتب قرضگیری توماسون و کافمن ( ،)1998مشهود
است؛ پایینترین سطح قرضگیری به واژگان اختصاص دارد ،درحالی که رخداد
قرضگیری ساختاری و نحوی ،فقط در سطوح باالتر ممکن است .از نظر توماسون و
کافمن ( ،)1988وجود قرضگیری ساختاری در یک زبان ،حاکی از آن است که
قرضگیری واژگانی از قبل در همان زبان اتفاق افتاده است .دامنۀ تغییران نحوی در
سطح دوّم مدل ،محدود و اندک فرض شده است زیرا توماسون و کافمن (،)1988
معتقدند که حروفربط قرضی نمیتواند تغییراتی را از لحاظ ردهشناختی در زبان
قرضگیرنده به وجود بیاورد .در همین ارتباط ،ترفرزدالر ( ،)2010به قرضگیری
حروفربط هلندی بروکسلی از فرانسه اشاره میکند که تغییرات نحوی محدودی را در
زبان پذیرنده سبب شده است .سطح سوم مدل سلسله مراتب قرضگیری ،به وامگیری
حروفاضافه و وندها تعلق دارد؛ توماسون و کافمن ( ،)1988به چندین پسوند زایا مانند
(… )-able, -ery,اشاره میکنند که از زبان فرانسه به انگلیسی میانه راه یافته است .ورود
تکواژ جمع زبان عربی «ات» به زبان فارسی نیز میتواند مثالی برای سطح سوم مدل
قرضگیری در نظر گرفته شود .سطوح چهارم و پنجم که سطوح قرضگیری ویژگیهای
عمده دستوری را دربردارند ،غیرمعمولترین نوع قرضگیری زبانی به شمار میآیند.
توماسون و کافمن ( ،)1988جایگزینی ترتیب اسم+صفت زبان رومانش با ترتیب
صفت+اسم آلمانی را تقریباً نمونۀ خوبی برای سطح چهارم مدل قرضگیری متصوّر
شدهاند .از دیدگاه آنها ،تأثیر زبان ترکی بر روی گونهای از یونانی ،1مثالی دیگر برای
قرضگیری ساختاری در سطح پنجم است؛ گونۀ یونانی عالوه بر قرضگیری ترتیب
کلمات چندین ساخت نحوی ترکی ،حتی فرایند هماهنگی واکهای ترکی را نیز وام
گرفته است .داوکینز ،)198 :1916( 2در همین رابطه اظهار نموده است که از این گونه
فقط کالبد یونانی مانده است درحالی که روح آن به زبان ترکی تعلق دارد.
. Asia Minor Greek
. Dawkins

1
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سالمونز  ،)1990(1از جمله کسانی است که تمرکز مطالعات قرضگیری را در جهت
سطوح کاربردشناختی و تحلیلکالم پیش برد و از نقشنماهای انگلیسی (مانند البته،
خوب ،اما و )...یاد میکند که گویشوران آلمانی-آمریکایی بهکار میبرند .فریزر،)1999( 2
نقشنماهای کالمی را عبارتهای واژگانی میداند که در اصل از سه گروه نحوی:
حروفربط ،قیدها و گروههای حرفاضافهای گرفته شدهاند .این عناصر رابطۀ بین بخشی
که نقشنمای کالمی معرف آن است با پارهگفتار بعدی را نشان میدهد .نقشنماهای
کالمی معموالً عناصر اختیاریاند و میتوان آنها را بدون آنکه به ساخت نحوی جمله
خدشهای وارد کنند ،از جمله حذف کرد .هرچند برخی از حروفربط در جرگۀ
نقشنماها قرار دارند؛ اما نقشنماهای کالمی و حروفربط ،مقوالت زبانی متفاوتی
هستند؛ زیرا حروفربط مقوالت نحویاند که دو گزاره را به یکدیگر ربط میدهند؛ اما
نقشنماهای کالمی مقوالتی کاربردشناختیاند که به پیوستگی و انسجام در گفتمان
کمک میکنند .ماتراس ،)1998(3برای تبیین محدودیتهای قرضگیری ،به ترکیبی از
عوامل کاربردشناختی و روانشناختی اشاره میکند و نشان میدهد که سلسله مراتب
دستوری نمیتواند تبیین مناسبی از نقشنماهای کالمی که رفتار دستوری یکسانی
دارند ،ارائه دهد درحالی که اصول کاربردشناختی میتواند درجات قرضگیری نقشنماها
را توجیه نماید .گاس و سالمونز ( ،)2000با تشریح سیر تکاملی نقشنماهای کالمی
دوزبانههای آلمانی-آمریکایی در چارچوب دیدگاه میرزاسکاتن ( ،)1993نتیجهگیری
کردند که نقشنماهای انگلیسی ابتدا بهصورت رمزگردانی وارد زبان آلمانی میشوند و
درنهایت به وامواژه تبدیل میشوند .غیاثیان و رضایی ( ،)1391به بررسی پدیدۀ
رمزگردانی در میان دوزبانههای ارمنی-فارسی تهران ،پرداختند و نشان دادند که زبان
ارمنی دوزبانههای ارمنی-فارسی در برخورد با زبان فارسی ،تحت تأثیر قرار میگیرد و
درنتیجه ،عناصر زیادی از زبان فارسی به ارمنی وارد میشود که برخی از این عناصر وام
گرفته شدهاند و برخی دیگر بهدلیل رمزگردانی در گفتار دوزبانهها بهکار میروند .و
صفوی ( ،)1374ضمن بررسی علل قرضگیری ،طبقهبندی کلی از واژههای قرضی در
زبان فارسی ارائه کرده است.
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مطالعات متعددی در زمینۀ قرضگیری از زبان فارسی به ترکیآذربایجانی صورت
پذیرفته است .سلوبین ،)1986( 1با مطالعۀ مشکالت کودکان ترکزبان در یادگیری بند
موصولی و سایر بندهای وابسته ،اظهار نموده است که ترکزبانان بهویژه ترکزبانان
ایرانی برای فائق آمدن به مسائلی نظیر پردازش ساختواژۀ پیچیده و حالتگذاری در
جمالت مرکب زبان خود ،به استفاده از آرایش نحوی ساختهای وابستۀ زبان فارسی
متوسل میشوند .یاری ( ،)1374انواع واژههای قرضی از زبان فارسی در ترکی
آذربایجانی را مشخص کرده و تغییرات آوایی ،ساختواژیی و معنایی آنها را بررسی نموده
است .لی ،)1996( 2با ارائه پیکرۀ زبانی از کاربرد بند موصولی در ترکیآذربایجانی ،نشان
داد که به دلیل تأثیر زبان فارسی 39 ،درصد بندهای موصولی در پارهگفتارهای
گویشوران ترکیآذربایجانی ،بهصورت پسهستهای (الگوی زبان فارسی) نمایان میگردد.
یافتههای نغزگویکهن و عبدالملکی ( ،)1993حاکی از آن است که به دلیل تفاوتهای
آوایی ،معنایی و دستوری زبان فارسی و ترکیآذربایجانی ،بهترین راهکارهای انطباق
افعال قرضی برای زبان ترکیآذربایجانی ،دو راهکار درج غیرمستقیم و وامگیری معنایی
میباشد .محمودی ( ،)1393نتیجهگیری کرده است که ترکیآذربایجانی به دلیل تماس
با زبان فارسی ،متحمل تغییراتی همانند تغییر در ترتیب عناصر جمله به خاطر
به کارگیری برخی تکواژهای دستوری و تغییر در ردۀ صرفی از پیوندی به تحلیلی،
درنتیجۀ الگوبرداری از فعل مرکب فارسی میشود.
 -3روششناسی
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است .برای گردآوری دادهها ،از هر دو نوع منابع
کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .به مقالهها ،پایاننامهها و کتابهای معتبر که
قرضگیری ترکیآذربایجانی از فارسی یا دستور زبان ترکیآذربایجانی را مطالعه کردهاند،
مراجعه گردید و دادههایی نظیر انواع حروفربط ،جملههای مرکب همپایه و ناهمپایه از
میان مطالب مختلف ،استخراج و دستهبندی شد .گروه دوم دادهها ،از تعامالت زبانی 30
نفر (مرد و زن) از گویشوران ترکیآذربایجانی مناطق مرکزی استان اردبیل (اردبیل،
مشگینشهر و روستاهای تابعه) ،به روش نمونهگیری در دسترس ،و آنهایی که تمایل به
همکاری داشتند ،ضبط و جمعآوری شد (حدود  12ساعت) 10 .نفر از این گروه که
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تکزبانه (ترکیآذربایجانی) بودند ،از سنین باالی  50سال برخوردار بودند و بقیه گروه،
غیر از زبان بومی ،توانایی تکلم به زبان فارسی را نیز داشتند (دوزبانه) و سنشان بین
 18تا  60سال در نوسان بود .خود دوزبانهها دو گروه را شامل میشدند .یک گروه 10
نفره تحصیل کرده و یا دانشگاهی که مشغول کارهای آموزشی ،فرهنگی و اداری بودند و
گروه دیگر که از سواد عمومی برخوردار بودند ،شغل آزاد داشتند .همچنین نویسنده در
گردآوری و تحلیل دادهها ،بهدلیل ترکزبان بودن ،از شمّ زبانی خود هم استفاده نموده
است .با دستهبندی و شمارش انواع حروفربط قرضی در میان گفتار گویشوران
ترکیآذربایجانی ،مشخص گردید که حرفربط ولی با فراوانی  53و حرفربط قیدی
بهجزاینکه با فراوانی  ،7بهترتیب از بیشترین وکمترین فراوانی کاربرد برخوردار
هستند .ماتراس ( ،)158 :1998نیز حرفربط ولی را پربسامدترین حرفربط قرضی
معرفی کرده است .ترتیب فراوانی کاربرد دادههای تحقیق حاضر ،بهصورت زیر نشان داده
میشود :ولی> اما> چون > چون که> که> یا> اگر> وقتی که> درحالی که> وقتی>
و> هرچند> زمانی که> درصورتی که> مگراین که> بهجزاین که؛
جدول  ،1تعداد جمالت مرکب بر اساس الگوهای زبان فارسی و ترکیآذربایجانی
تعداد و نوع جمالت مرکب
ناهمپایهای

تعداد جمالت مرکب با الگوی
زبان ترکیآذربایجانی

تعداد جمالت مرکب با الگوی زبان فارسی
در پی کاربرد حروف ربط وابسته

 47جملۀ مرکب با بند
قیدی

27

20

 25جملۀ مرکب با بند
موصولی

13

12

 11جملۀ مرکب با بند
متممی

2
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هر دو نوع حروف ربط همپایه (و ،اما )... ،و وابسته (اگر ،چون ،که و  )...زبان فارسی،
توسط گویشوران ترکیآذربایجانی بهکار برده میشود .چون شیوۀ پیوند بندهای جملۀ
مرکب همپایه در زبانها ،متفاوت نیست و تأثیرگذاری حروفربط وابسته زبان فارسی بر
نحو ترکیآذربایجانی بارزتر است؛ بنابراین در جدول  ،1فقط تعداد و انواع جمالت مرکب
ناهمپایه گردآوریشده به روش میدانی ،ارائه شده است که نمونههایی از آنها ،در
مثالهای  5تا  ،18قابل مشاهده است.
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 -4یافتهها
ایرانیان دارای زبان مادری غیر فارسی ،برای ارتباط با سایر هموطنان خود و همچنین
برای تحصیل در مقاطع مختلف نظام آموزشی و پژوهشی ،زبان فارسی را بهعنوان زبان
رسمی و آموزش کشور ،یاد میگیرند و این بهمعنی دوزبانگی جمعی و گروهی است که
خود ،منبع عمدۀ ورود عناصر زبان فارسی به زبانها و گویشهای دیگر کشورمان
ازجمله زبان ترکیآذربایجانی است .عالوهبراین؛ جایگاه اجتماعی ،فرهنگی و ادبی زبان
فارسی باعث شده است تا واژههای قرضی بیشتری در طول نسلهای متمادی ،از زبان
فارسی به زبان ترکیآذربایجانی انتقال یابد که در این میان ،سهم واژههای محتوایی
(اسمها و صفتها) بهدلیل ارتباط قوی آنها با محتوای فرهنگی و اجتماعی جامعه ،بیشتر
بوده است .حروف ربط زبان فارسی که بهعنوان رابط بین بندهای جمالت مرکب ،ایفای
نقش مینمایند ،تأثیر نحوی تعیینکنندهای بر دیگر عناصر درون این بندها ندارند؛
بنابراین راهیابی آنها به پارهگفتارهای زبان ترکیآذربایجانی نسبت به سایر تکواژهای
دستوری ،راحتتر انجام گرفته است .ارائۀ نمونههایی از دادهها ،در چهارچوب
تقسیمبندی حروفربط زبان فارسی مشکوةالدینی ( ،)256-262 :1394انجام میگیرد؛
زیرا گویشوران ترکیآذربایجانی ،حروفربط فارسی را مانند فارسیزبانان برای پیوند
سازهها ،بهویژه بندهای جمالت مرکب بهکار میبرند.
 -1-4حروفربط همپایه :جمله ممکن است بهصورت رشتهای از دو یا چند بند اصلی
پیوند یافته و به دنبال هم با یکی از حروفربط همپایهای (و ،یا  ...و  ....یا ،ولی و اما)
تولید شود  .بندهای سازندۀ جملۀ مرکب ،از لحاظ دستوری مستقل هستند .بههمین
لحاظ بهعنوان بندهای همپایه در نظر گرفته میشوند.
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حروفربط همپایهای و ،یا به مفهوم پیوند ساده و مطلق و حروفربط اما ،ولی به مفهوم
تضاد دو بند اشاره میکنند.
 -2-4حروفربط وابسته :به جمالت مرکبی که دستکم از یک بند اصلی و یک بند
وابسته تشکیل شده باشد ،جمالت مرکب ناهمپایهای گفته میشود .بند اصلی بدون
حرفربط و بند وابسته با یکی از حروفربط وابستۀ آشکار یا پنهان در جایگاه آغازی
دیده میشود .جمالت مرکب ناهمپایهای به سه دسته تقسیم میشوند.
 -1-2-4جملۀ مرکب ناهمپایهای با بند موصولی :در این نوع جمالت ،بند وابستۀ
موصولی (که بند وصفی یا درونه نیز گفته میشود و یک بند اختیاری است) از طریق
حرفربط که ،به دنبال هستۀ گروه اسمی (اسم) بهکار میرود.
5- ushax-lar kï qej qæl-di-lær gapï-da gal-dï-lar.
آمدند دیر که بچهها
ماندند پشت در

 -5بچههایی که دیر آمدند پشت در ماندند.
 -2-2-4جملۀ مرکب ناهمپایهای با بند متمم :در جملههای مرکب ناهمپایهای مانند
جملۀ  ،6بند وابسته ،بند متمم فعل میباشد و به همین سبب کاربرد آن بعد از فعل،
اجباری است و حرفربط که ،در آغاز بند متمم ،ممکن است پنهان باشد .بند متمم،
مشخصۀ نحوی دستۀ خاصی از افعال واژگانی مانند ( demækگفتن)istæmæk ،
(خواستن)( bilmæk ،دانستن) و  ...است که به مفاهیم دستوری بیانی و یا ادارکی
داللت دارند.
6- ushax-lar bil-ir-di-lær (ki) zænq tez vïr-ïl-ajax.
بچهها
زده خواهد شد زود زنگ (که) میدانستند

 -6بچهها میدانستند (که) زنگ زود زده خواهد شد.
 -3-2-4جملۀ مرکب ناهمپایهای با بند قیدی :در جملههای مرکب  7تا  ،12بند وابسته
رابطۀ دستوری قید را داراست؛ بند قیدی الزاماً با یکی از حروفربط قیدی بهکار میرود
که عبارتند از :چون ،چون که ،زمانی که ،اگر ،هرچند ،درحالی که ،مگر این که ،به جز
این که و  . ...بند قیدی برحسب حرفربط حاضر در آن به یکی از مفاهیم علت ،زمان،
شرط ،هدف ،تقابل ،استثنا و  ...اشاره میکند.
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 -5نتیجه
بررسی دادههای گردآوریشده ،حاکی از آن است که عمده حروفربط زبان فارسی به
لحاظ کاربرد در پارهگفتارهای گویشوران ترکیآذربایجانی ،از بسامد نسبتاً باالیی
برخوردار است و تعدادی از این حروف ،فقط در گفتار دوزبانههای ترکیآذربایجانی-
فارسی نمود آوایی پیدا میکند .مشاهدۀ نتایج مشابه در اکثر نقاط دنیا که در اثر برخورد
زبانها به وقوع میپیوندد ،به بحث پیرامون تمایز قرضگیری واژگانی از رمزگردانی دامن
زده است .محققانی نظیر فاف )1979(1و آپیل ،)1987(2به عدم تعیین مرز شفاف بین
قرضگیری واژگانی و رمزگردانی معتقدند؛ درحالی که در چند دهۀ گذشته ،معیارهای
. Pfaff
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گوناگونی برای تمایز بین این دو پدیدۀ زبانی مطرح شده است .از دیدگاه سریدهار
( ،)1980تمامی گویشوران جامعۀ زبانی (دوزبانهها و یکزبانهها) ،عناصر قرضی را بهکار
میبرند درصورتی که عناصر رمزگردانیشده ،فقط در گفتار دوزبانهها بروز و ظهور پیدا
میکند .پاپالک ،)220 :1980( 2اظهار میکند که بسامد کاربرد عناصر قرضی در زبان
پذیرنده ،باالست؛ درحالی که بسامد عناصر رمزگردانیشده ،نسبتاً پایین میباشد.
عالوهبراین او از تلفیق واجی بهعنوان معیار دیگری برای تمایز قرضگیری واژگانی از
رمزگردانی ،یاد میکند .سازگاری و انطباق عناصر واژگانی با الگوهای واجی زبان دریافت
کننده ،نشانۀ قرضگیری است اما عدم انطباق واجی بر پدیدۀ رمزگردانی داللت دارد.
میرزاسکاتن ( ،)2006 ،1993نیز معتقد است که معتبرترین معیار برای تشخیص تفاوت
بین رمزگردانی و قرضگیری ،به بسامد نسبی و کامل واژهها در زبان میزبان بستگی
دارد .عناصر رمزگردانی شده بسامد کمی دارند ولی عناصر قرضی دارای بسامد زیاد یا
کامل هستند .میرزاسکاتن ( ،)41 :2002قرضگیری را به دو نوع قرضگیری فرهنگی 3و
قرضگیری کانونی 4تقسیم میکند .عناصر قرض فرهنگی بر اشیا یا مفاهیمی داللت
دارند که در فرهنگ زبان پذیرنده تازگی دارد ،امّا عناصر قرض کانونی بر اشیا یا
مفاهیمی داللت دارند که زبان پذیرنده نیز واژگان یا عناصر معادل آنها را در خود دارد؛
بدین ترتیب قرضگیری کانونی جایگاه متفاوتی نسبت به قرضگیری فرهنگی دارد.
میرزاسکاتن ( ،)2002پیشنهاد میکند که عناصر فرهنگی نباید به عنوان عناصر
رمزگردانیشده در نظر گرفته شوند هر چند فقط یک بار در پیکرۀ زبان پذیرنده رخ
بدهند .زیرا آن واژهها در فرهنگ زبان پذیرنده تازگی دارند و خود به خود واژههای
قرضی هستند و بخشی از واژگان ذهنی گویشوران آن زبان شدهاند.
با بررسی دادههای گردآوریشده ،مشخص گردید که سه حرفربط قیدی (درحالی
که ،مگراین که و بهجزاین که) ،در گفتار دوزبانهها ،بهخصوص در گفتار دوزبانههای
تحصیلکرده ،یافت میشود درصورتی که بقیه حروفریط (و ،یا ،ولی ،اما ،که ،چون،
چون که ،زمانی که ،هرچند) ،توسط تمامی گویشوران ترکیآذربایجانی (یکزبانهها و
دوزبانهها) مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین طبق دادههای جمعآوریشده ،سه
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حرفربط قیدی درصورتی که ،مگراین که و بهجزاین که ،نسبت به بقیۀ حروفربط،
بسامد نسبتاً پایینی را داراست .عالوه بر این ،تغییراتی در سطح آوایی حروفربط
پربسامد فارسی رخ داده است که میتوان آن را معلول فرایندی دانست که به تطبیق
حروفربط فارسی با ساخت آوایی ترکیآذربایجانی منجر شده است:
هماهنگی واکهای (مشخصۀ بارز زبان ترکیآذربایجانی) ،باعث میشود تا حرفربط( æmmaاما) و ( zæmani keزمانی که) ،بهصورت  ammaو  o zamam kïدر گفتار
گویشوران ترکیآذربایجانی (بهویژه در گفتار تکزبانهها) ،ظاهر شود.
حرفربط ( keکه) :واکههای میانه واژههای قرضی تکهجایی در زبان ترکیآذربایجانی،افراشته میشوند ،بههمین خاطر واکه  /e/در حرفربط  ،keبه  /i/تبدیل میشود و
بهصورت  kiتلفظ میگردد (محمودی .)1384 ،ممکن است  kiبر اثر هماهنگی واکهای و
با توجه به واژۀ قبل خودش ،بهصورت ( kïبا واکۀ پسین و افراشته) نیز ادا شود؛ اکثر
دوزبانههای تحصیلکردۀ ترکیآذربایجانی-فارسی ،واکۀ حرفربط که ،را در حروفربط
قیدی درحالی که ،مگراین که و بهجزاین مانند فارسیزبانان تلفظ میکنند ،هرچند
همخوان تولیدی آنها همچنان انسدادی و پیشکامی ( kترکیآذربایجانی) است.
حروفربط ( chonچون) :افراشتگی واکههای میانه در واژههای قرضی تکهجایی باعثمیشود تا  chonدر ترکیآذربایجانی به  ( chünبا واکۀ پیشین ،گرد و افراشته) تبدیل
شود (محمودی.)1384 ،
( æqærاگر) :همخوان انسدادی ،پیشکامی  /g/در موضع میانی واژههای بیش از یکهجای ترکیآذربایجانی ،به غلت  /y/تبدیل میشود ،به این دلیل ( æqærاگر) در
ترکیآذربایجانی بهصورت  æyærنمود آوایی پیدا میکند /y/ .در ترکیآذربایجانی
واجگونهای از  /g/است (محمودی.)1384 ،
بنابراین بخش عمدهای از حروفربط فارسی (اما ،که ،زمانیکه ،چون ،چونکه ،اگر و
 )...در انطباق کامل با نظام آوایی ترکیآذربایجانی ،در گفتار گویشوران آن زبان نمایان
میشوند .درنتیجه با در نظر گرفتن معیار زبانی (تلفیق واجی) و معیارهای غیرزبانی
(فراوانی رخداد واژهها و کاربرد آنها توسط یکزبانهها یا دوزبانهها) میتوان گفت که
حروفربط قیدی درحالی که ،مگراین که و بهجزاین که بهعنوان عناصر رمزگردانیشده و
بقیۀ حروفربط بهعنوان عناصر قرضی در زبان ترکیآذربایجانی ایفای نقش مینمایند.
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البته محققانی نظیر پاپالک و میچان ،)1995( 1عالوه بر تلفیق واجی از تلفیق
ساختواژی و نحوی نیز برای تمایز رمزگردانی از قرضگیری واژگانی استفاده میکنند.
اما بهدلیل قابل تقطیع نبودن حروفربط زبان فارسی (عدم دریافت پسوند و پیشوند) و
عدم حاکمیت آنها ،توسط عنصر صرفی و زمان فعل بند وابسته (بهخاطر قرار گرفتن در
جایگاه هستۀ گروه متمم نما) ،از مباحث تلفیق ساختواژی و نحوی در همین ارتباط
صرفنظر میشود.
کامری ،)1981(2به انواعی از حروفربط زبان فارسی (و ،اما ،اگر  ) ...اشاره دارد که
از قرن سیزدهم میالدی به بعد ،به زبانهای ترکی وارد شده است و رخداد انواعی از
بندهای وابستۀ زبان فارسی را در این زبانها ،ممکن ساخته است .کتابهای دستور زبان
ترکی متعددی مانند آندرهیل ،)438 :1979(3فرزانه ( ،)118 :1357لی (،)86 : 1996
از حروفربط زیادی (و ،یا ،اما ،که ،چون ،چون که ،زمانی که ،هرچند و  )...نام میبرند
که ترکزبانان در طول سالیان متمادی از زبان فارسی قرض گرفتهاند و هنوز هم بهکار
میبرند .توماسون و کافمن ( ،)1988معتقدند که قرضگیری واژگانی اغلب بدون
دوزبانگی گسترده در جامعۀ زبانی رخ میدهد؛ درحالی که برای قرضگیری دستوری به
دوزبانگی گستردۀ سه نسل در زبان میزبان و در بازۀ زمانی قابل توجه ،نیاز هست.
تغییرات نحوی حاصل از کاربرد حروفربط زبان فارسی در زبان ترکیآذربایجانی و
شواهد تاریخی و مکتوب دال بر وجود این تغییرات در اکثر منابع معتبر ،همچنین
تحلیل دادهها براساس معیارهای زبانی و غیرزبانی تمایز رمزگردانی از قرضگیری ،نشان
میدهد که عمده حروفربط زبان فارسی بهصورت وامواژه در زبان ترکیآذربایجانی
نقشآفرینی میکنند و تعدادی از این حروف هم ،بهعنوان عناصر رمزگردانیشده در
گفتار دوزبانههای ترکیآذربایجانی-فارسی ظاهر میشوند و ممکن است با گذشت زمان
و بهواسطۀ کاربرد زیاد ،به واژههای قرضی تبدیل شوند .یافتههای تحقیق حاضر ،شاهد
عینی برای تکمیل و تثبیت راهیابی عناصر از زبانی به زبان دیگر ،درنتیجۀ برخورد و
تماس بین آنهاست که میرزاسکاتن ( ،)1993آن را مطرح کرد و تحت عنوان پیوستار
رمزگردانی -قرضگیری معرفی نمود.
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به هر حال ،سالهاست که هر دو نوع حروف ربط همپایه (و ،اما )... ،و وابسته (اگر،
چون ،که و  )...فارسی در زبانهای ترکی ،بهکار گرفته میشوند .اما تأثیرگذاری
حروفربط وابسته فارسی بر نحو ترکیآذربایجانی بارزتر است و این تغییرات در جمالت
مرکب ناهمپایهای ترکیآذربایجانی با بندهای متممی ،موصولی و وابستۀ قیدی ،نمایان
است (مثالهای  5تا .)12
 -1-5بند موصولی :عناصر وابسته در ترکیآذربایجانی اغلب پیش از هسته گروه نحوی
میآیند ،بنابراین بند موصولی ترکیآذربایجانی در مقام یک بند وابسته ،پیش از هستۀ
اسمی میآید (مثال .)13
13- qej qælæn ushag-lar gapï-da gal-dï-lar.
بچهها آمدن دیر
ماندند پشت در

در مثال  ، 13بند موصولی قبل از هستۀ اسمی قرار گرفته است (الگوی
ترکیآذربایجانی) ،اما همانطوری که در مثال ( ،)5مشاهده گردید ،وامگیری حرفربط
که فارسی ،موجب شده است بند موصولی در ترکیآذربایجانی پس از هستۀ اسمی
(الگوی زبان فارسی) به کار گرفته شود.
 -2-5بند متممی :بند متممی ترکیآذربایجانی از نوع چپانشعابی است؛ در این زبان،
بند متممی بهعنوان یک بند وابسته ،معموالً قبل از بند مستقل قرار میگیرد (مثال،
1

 .)14اما وامگیری حرفربط که فارسی ،باعث شده است تا گویشوران ترکیآذربایجانی
بند متممی راستانشعابی( 2الگوی زبان فارسی) را در زبان خود بهکار برند (مثال.)6 ،
14- zænq-in tez vïr-ïl-mag-ïn ushax-lar bil-ir-di-lær.
میدانستند بچهها ملکی-زدهشدن زود ملکی-زنگ

 -14بچهها میدانستند (که) زنگ زود زده خواهد شد.
 -3-5بند وابستۀ قیدی :ترکیب بندهای جملۀ مرکب ترکیآذربایجانی در اغلب موارد
بدون نشانههای ربطی و از طریق آهنگ ادا و یا مکث انجام میگیرد ،اما پیوند بندهای
وابستۀ قیدی و بندهای مستقل در جملههای مرکب ناهمپایۀ این زبان ،هم با الحاق
نشانههای ربطی ( -dæهنگامی که)( -sa ،اگر) ،و  ،...بهعنوان پسوند به فعل بند وابسته
(مثالهای  15و  ،)16و هم با افزودن حروفربط قیدی ( deyinبرایاین که)qora ،
(بهخاطر) و  ،...بهعنوان تکواژ مستقل پس از بند وابسته (مثال  ،)17امکانپذیر است.
. Left branching
. Right branching
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بنابراین نشانههای ربطی در ترکیآذربایجانی ،یا به آخر فعل بند وابستۀ قیدی ملحق
میشوند (ساخت پیوندی) و یا بهصورت تکواژ مستقل در پایان آن بند قرار میگیرند
)2(1
(ساخت تحلیلی) .در هر دو حالت ،بند وابستۀ قیدی اغلب دارای فعل ناخودایستا
است ،درحالی که حروفربط در زبان فارسی همیشه بهصورت تکواژ مستقل در آغاز بند
وابستۀ قیدی با فعل خودایستا ظاهر میشوند (ساخت تحلیلی) .اگر بند وابسته در یک
جملۀ مرکب ناهمپایۀ ترکیآذربایجانی به شرط یا موقعیت غیرواقعی و غیرممکن داللت
داشته باشد ،در آن صورت حرفربط قیدی ( yoxsaوگرنه) در آغاز بند وابسته با فعل
خودایستا قرار میگیرد (مثال  .)18کاربرد این ساخت که محدود به بافت خاص است با
پیوند بندهای وابسته و مستقل زبان فارسی کامالً مطابقت دارد.
18- sæn-næ tapshïr-mïsh-dï yoxsa mæn qætir-ær-dim.
من وگرنه سفارش کرده بود به تو
میآوردم

 -18به تو سفارش کرده بود وگرنه من میآوردم.
وامگیری حروفربط قیدی چون ،زمانی که ،اگر ،هرچند ،به جز این که و  ...از زبان
فارسی موجب شده است که کاربرد جمالت مرکب ناهمپایه منطبق با الگوی زبان
فارسی ،در ترکیآذربایجانی (مثالهای  7تا  ،)12افزایش یابد .یافتههای لی (:1996
 ،)208نشان میدهد که هروقت بند موصولی کوتاه باشد (از  4کلمه بیشتر نباشد)،
گویشوران ترکیآذربایجانی بند موصولی پیشهستهای زبان خود را انتخاب میکنند؛ اما
اگر بند موصولی طویلتر باشد ،آنها به کاربرد بند موصولی پسهستهای (الگوی زبان
فارسی) روی میآورند .محمودی ( ،)1393بر این نکته اشاره کرده است که با کاربرد

1

 .افعالی که صرف نمیشوند و حاوی اطالعاتی همچون زمان ،شخص و شمار نیستند ).(infinite verb
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نشانۀ شرطی فارسی (اگر) در زبان ترکی آذربایجانی ،ترتیب عناصر جمله نیز تغییر
مییابد .وی معتقد است که ساخت جدید جایگزین ساخت بومی نمیشود ،بلکه هریک
از آن ساختها ،بسته به عواملی همچون ساخت اطالع جمله ،در بافتهای مختلفی
بهکار میروند.
ساختهای نحو ی یکی از ابزارهای مهم برای مشخص کردن تأکید روی عنصر یا
عناصری از جمله است و جابهجایی سازهها میتواند ساخت اطالعی جمله را دگرگون
سازد .اگر تأکید در جملۀ مرکب ناهمپایه ،روی هستۀ بند موصولی ،حروفربط قیدی و
سازههای بند غیرمتممی جملۀ مرکب باشد ،سخنگویان ترکیآذربایجانی با وامگیری
حروفربط زبان فارسی از الگوهای نحوی آن زبان (بند موصولی پسهستهای ،حروفریط
در آغاز بند وابسته و بند متممی راستانشعابی) استفاده میکنند .اما اگر کانون توجه
روی عناصر وابسته جمله مرکب باشد؛ گویشوران ترکیآذربایجانی ،الگوهای زبان خود
(بند موصولی پیشهستهای ،نشانههای ربطی پس از بند وابسته و بند متممی چپ
انشعابی) را انتخاب مینمایند ،زیرا عناصر وابسته در ترکیآذربایجانی پیش از عناصر
مستقل میآیند .همانطوری که در جدول  ،1مشخص است؛  81درصد بندهای متممی،
 48درصد بندهای موصولی و  42درصد بندهای قیدی بر اساس الگوهای جمالت مرکب
ناهمپایهای زبان فارسی بهکار رفته است .بنابراین گویشوران ترکیآذربایجانی با وامگیری
حروف ربط زبان فارسی ،الگوی پیوند بندهای وابسته و مستقل فارسی را جایگزین
الگوهای نحوی زبان خود نکردهاند ،بلکه آنها عالوه بر الگوهای پیوند بندهای جمالت
مرکب ناهمپایۀ زبان خود ،از الگوهای زبان فارسی هم استفاده مینمایند .بنابراین چه
انگیزههای کالمی -معنایی و چه دالیلی که محققان پیشین نظیر سلوبین ( )1986و لی
( ،)1996پیشنهاد دادند ،همگی دالیل کاربردی هستند که به تغییرات نحوی در
ترکیآذربایجانی منجر شده است و سخنگویان ترکیآذربایجانی با ایجاد این تغییرات ،به
تنوع کاربرد ساختهای نحوی و غنای زبانی خود وسعت دادهاند .تغییرات نحوی حاصل
از وامگیری حروفربط زبان فارسی در زبان ترکیآذربایجانی ،در جهت همگرایی زبان
ترکیآذربایجانی با زبان فارسی صورت پذیرفته است که از پیامدهای طبیعی برخورد و
تماس زبانها میباشد .دبیرمقدم ( ،)142 :1392معتقد است زبان فارسی بهعنوان الیۀ
زبرین 1همچنان ویژگیهای خود را به زبانهای دیگر ایران بهعنوان الیۀ زیرین 2منتقل
. superstratum
. substratum
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میکند و قرضگیری به همگرایی ساختاری بیشتر این زبانها با زبان فارسی خواهد
انجامید .همانطوری که قبالً ذکر شد ترفرزدالر ( ،)2010در ارتباط با تغییرات نحوی
حاصل از وامگیری حروف ربط ،به قرضگیری هلندی بروکسلی از فرانسه اشاره دارد.
حروفربط در جایگاه آغازین بندهای مستقل زبان هلندی بروکسلی میآید ،اما
گویشوران هلندی بروکسلی ،حروفربط قرضی را تحت تأثیر زبان فرانسه ،در آغاز
بندهای وابسته زبان خود بهکار میبرند .ترفرز دالر ( ،)2010معتقد است که این نوع
تغییرات نحوی در انطباق با سطح دوم سلسله مراتب قرضگیری توماسون و کافمن
( ،)1988محدود است .زیرا وامگیری حروفربط ،هنوز تغییرات نحوی محسوسی را
بهویژه از جنبۀ ردهشناختی در هلندی بروکسلی به وجود نیاورده است .یافتههای تحقیق
حاضر نیز نشان میدهد که تغییرات حاصل از وامگیری حروفربط زبان فارسی ،هنوز به
تغییرات عمده در نحو زبان ترکیآذربایجانی منجر نشده است و این تغییرات با سطح
دوم ردهبندی عناصر قرضی توماسون و کافمن ( ،)1988مطابقت دارد که دامنۀ تغییرات
نحوی حاصل از وامگیری حروفربط در زبان قرضگیرنده را ،محدود و اندک فرض
میکند؛ درصورتی که قرضگیری در سطوح باالتر ،به تغییر در ساختمان و ردهبندی
صرفی زبان قرضگیرنده ختم میشود.
پینوشت
 )Code-switching( .1منظور از رمزگردانیزبانی در این تحقیق ،همان رمزگردانی درونجملهای است.
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چکیده
در این پژوهش میکوشیم سازوکارهای تصریح ترجمهای را با عطف توجه به بنیادهای شناختی آن و
در چهارچوب عملیاتهای تعبیرگری شناختی شناسایی و صورتبندی کنیم .در همین راستا با فهم
تصریح به مثابۀ نوعی تصمیم کاربردشناختی و با پذیرش نقش برسازندۀ تعبیرگری در معنی (النگاکر
 ) 2008تصریح دگرگشتی تلقی شده است که بر حسب آن ،شیوۀ کاربست یک عملیات تعبیرگریِ
شناختی در متن مبدأ ،به شیوهای دیگر در متن مقصد دگرگون شود .کارکرد این دگرگونی کاهش
زحمت پردازشی و تأمین دسترسی آسانتر و سریعتر به به آن چیزی است که در تفسیر مترجم« ،معنیِ
متن» تلقی شده است .مبتنی بر این صورتبندی ،و با عنایت به دیدگاه کرافت ( )2009مبنی بر اینکه
تعبیرگری با هدف برقراری ارتباط و تحقق موفقیتآمیز کنش اطالعدهندگی صورت میپذیرد10 ،
سازوکار تصریحِ شناختی و اقسام فرعی آنها در چهارچوب چهار عملیات تعبیرگری اصلی ،یعنی گزینش،
قضاوت ،نظرگاه و برساختن ،و زیرمقولههای آنها شناسایی و معرفی شدهاند .این سازوکارها ،وقوع تصریح
را نه در سطح واژگان و ساختار ،که در حوزۀ فرایندهای مفهومپردازی و متناسب با انگیزههای شناختیِ
وقوعشان شناسایی میکنند .از رهگذر تحلیل کیفی نمونههای سنخنما شیوۀ عملگری سازوکارها تشریح
شده است.
واژههای کلیدی :تصریح ،ترجمه ،عملیاتهای تعبیری ،سازوکارهای تصریح
 . 1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 -1مقدمه
ساختارهای صوری در زبانهای گوناگون به درجات متفاوت ،مفاهیم را صراحت میبخشند.
برای نمونه ،جنسیت در انگلیسی (برخالف فارسی) در هیئت ضمایر متمایز رمزگذاری
میشود .گرایشهای کاربردشناختی یا گفتمانی نیز در صریح/عینی یا ضمنی/ذهنیسازی
مفاهیم متفاوت هستند :از حذف /حفظ موضوع /مشارک گرفته تا حذف/حفظ قیود زمان و
مکان ،از ذکر یا عدم ذکر پیونددهندههای منطقی گرفته تا درج یا عدم درج متممساز؛
حذف و حفظهایی که سیگونت ( )1988از آنها ذیل عنوان ترجیحات سبکشناختی یا
بالغی یاد میکند .این جایابی و عملگریِ متفاوت زبانها بر پیوستار ضمنیّت-صراحت
مهمترین منصۀ ظهور خود را در پدیدار ترجمه مییابد .نخستین بار ،وینی و دربلنه
( )1958فرایند تصریح در ترجمه را بازشناسی کردهاند .به زعم ایشان ،تصریح ،اطالعاتی را
در متن مقصد وارد میسازد که در متن مبدأ به شیوهای تلویحی انتقال یافته و صرفاً با
رجوع به بافت متنی یا موقعیت قابل استنباطاند .از زمان معرفی این مفهوم تاکنون در باب
مالکهای احراز وقوع آن و نیز ذاتیِ ترجمهبودن یا زبان/فرهنگوابستهبودن آن اختالف نظر
وجود دارد .با این حال ،مهمترین محل مناقشه سطوح زبانی میزبان این فرایند است.
پژوهشهای اولیه در حوزۀ تصریح ،این پدیده را عمدتاً در حوزۀ ابزارهای انسجامبخش
وارسی کردهاند .با این حال ،در پژوهشهای متأخر ،وقوع تصریح بر حسب مشخصههای
واژگانی -دستوری متعدد وارسی شده است :کاربرد  thatاختیاری پس از افعال گزارشگر،
بسامد باالتر قیود تعلیل ،بهرهگیری بیشتر از واژگان توضیحدهنده ،خردکردن یک واژه به
زنجیرهای از واژهها ،ذکر مشارک تلویحی ،خودایستاسازی بند ناخودایستا ،همگی از جمله
راهبردهای تصریحگر قلمداد گشتهاند .کوتاه سخن اینکه ،تصریح ،به رغم برخی از
اهتمامهای متأخر ،به شیوهای نظاممند مفهومپردازی نگشته است .اگرچه اهتمام به یافتنِ
مصادیق تصریح از حوزۀ ابزارهای انسجامبخش فراتر رفته است ،حوزههای متعدد زبانی
متأثر از آن و تنوّعات چشمگیر آن شناسایی نشدهاند ،و یا ذیل عناوینی چون تصریح
غیرنظاممند ذکر میشوند.
در این مقاله تالش میشود با انتخاب چهارچوب زبانشناسی شناختی به عنوان پایگاه
نظری ،و مشخصاً با رجوع به نظریۀ عملیاتهای تعبیرگری کرافت و کروز (،)2004
ردگانشناسی نوینی از سازوکارهای تصریحگر شود .این ردگانشناسی حوزههای متعدد
زبانی متأثر از سازوکارهای تصریحگر و تنوعات چشمگیر آن را در ساحت عملیاتهای
اصلی تعبیرگری شناسایی میکند .به منظور نیل به این هدف در بخش بعد (دوم)
میکوشیم نظریۀ عملیاتهای تعبیرگری (کرافت و کروز  )2004را اجماالً معرفی کنیم .در
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بخش سوم ردگانشناسی نوین سازوکارهای تصریحگر را پیشنهاد میدهیم .بخش چهارم
نیز به نتیجهگیری اختصاص یافته است.
 -2عملیاتهای تعبیرگری
یکی از احکام بنیادین زبانشناسی شناختی این است که معنیِ صورتهای زبانی
محصول محتوای شرایط صدقی و نیز ،شیوۀ تعبیر یا نحوه مفهومسازی از آن محتواست
(النگاکر .)54 :2008 1این الگوهای مفهومپردازی نیز ،نه زبانویژه که همبسته با
قابلیتها و محدودیت های عام شناختی ذهن انسان هستند .در هر نماد زبانی ،تلفیق
محتوا با فرایندهای تعبیرگری معنیرسانی را امکانپذیر ساخته است .معنایی که ،بنا به
فرضِ بنیادینِ زبانشناسی شناختی ،همواره کیفیت کممشخصی و عدمتعیّن تام و تمام
دارد .در زیر بخش آتی طبقه بندی کرافت و کروز از فریندهای مفهوم پردازانۀ دخیل در
تشکیل معنی معرفی میشود.
-1-2عملیاتهای تعبیرگری در چهارچوب نظریۀ کرافت و کروز
در طبقهبندی پیشنهادی کرافت و کروز عملیاتهای تعبیرگری دخیل در تشکل معنی به
چهار دستۀ کالنِ توجه ،قضاوت ،نظرگاه و برساختن تقسیم میشوند .هر یک از این
سازوکارهای کالن ،خردهعملیاتهای متعددی را شامل میگردند :توجه) :النگاکر
( )2008قابلیتِ معطوفسازی توجه را یکی از توانمندیهای ذهنی -زبانی انسان میداند؛
قابلیت -محدودیتِ شناختیِ همواره فعّالی که با توزیع عمدتاً نابرابرانۀ توجه در تجربۀ
عناصر هر صحنه ،برخی از آن عناصر را ،برجسته میسازد و برخی را  -اگر نه حذف  -که
به حاشیه میراند .این فرایند در هیئت تمهیدات شناختی جزئیتری از قبیل گزینش
عناصر ،ایجاد و تفکیک دامنه و کانون توجه و مجاز متجلّی میشود .قضاوت) :این
عملیات به تصریح کرافت و کروز ( )54 :2004ناظر بر توانایی قوۀ حاکمۀ آدمی در جایابی
و تجمیع موارد منفرد ذیل مفاهیم کلی است .این قضاوت ،صرفاً منحصر به مقولهبندی،
یعنی عضوگیریِ مفهوم کلّی از خیلِ کثیر موارد جزئی نیست؛ بلکه ،قیاس و توزینِ موارد
جزئی با یکدیگر را نیز در بر میگیرد .از اینرو تعبیر استعاری یک عنصر /صحنه و قضاوت
عناصر صحنه بر اساس رابطهشان با یکدیگر و تفکیک پیکر و پهنه از یکدیگر از دیگر
مابهازاهای زبانی قوۀ حُکم است .نظرگاه) :حضور انسان در جهان همواره مقیّد به موقعیت
مکانی -زمانی ویژهای است .این تقیّد در شناخت و زبان در هیئت عملیات نظرگاه پدیدار
. Langacker
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میشود؛ عملیاتی که ناظر است بر وابستگی بنیادین و گریزناپذیر گوینده و شنونده به
موقعیت (همان  .)58موقعیتمندی رویداد زبانی هم در انتخاب عناصر صحنه و شیوۀ
ارجاع به آنها و هم در نظامیابی کل پارهگفتار اثرگذار است .نظرگاه میتواند در قالب
نقطهنظر ،اشاریها ،همدلیو برخی موارد دیگر تظاهر یابد .برساختن) :فرایند
مفهومپردازانه گشتالت ،بنیادینترین سطح تشکیل تجربه و اعمال ساختار فهمپذیر بر آن
را رقم میزند (همان  .)63در عملیات برساختن ،موضوعِ تعبیر ،خودِ عناصر حاضر در
صحنه و برهمکنش آنها با یکدیگر است .اینکه عنصری به اجزا خود مقیّد است یا نامقیّد،
اینکه در مقام تودهای درهمآمیخته از ماده قلمداد شود یا تشکیلیافته از افرادی که
قابلیت جمعشدن با یکدیگر دارند ،بیش از آنکه محصول هستیِ فینفسهشان باشد ،پیامدِ
شیوۀ نمودارشدن آنها نزد ذهن مفهومپردازی است که بر آنها ،نظامهای تصوری خاص
تحمیل میکند .الگوی پویایی نیرویی حاکم بر مناسبات عناصر با یکدیگر از کارکردهای در
زبان بازتابیافتۀ خاصیت ساختاردهندۀ ذهن انسان است.
 -2-2تعبیرگری با هدف برقراری ارتباط
کرافت ( )2009تالش میکند که یکی از ضعفهای جدی زبانشناسی شناختی را آشکار
و برای آن راهحل مؤثر بیابد .به زعم وی ضروری است که اصول چهارگانۀ زبانشناسی
شناختی یعنی «دایرةالمعارفیبودن معنی»« ،نقش تعبیرگری در معنی»« ،نمادیندانستن
دستور» و «متصلدانستن فرایندهای زبانی به توانمندیهای شناختی انسان» ،با عطف
توجه به کیفیت اجتماعی زبان بازنگری شوند .وی با تأکید بر این حکم که تعبیرگری
صرفاً یک فرایند شناختی نیست و همواره در جهت تحقق هدفی خاص ،در بطنِ یک
کنش ارتباطی خاص تحقق میپذیرد ،اصل بنیادین زبانشناسی شناختی ،یعنی نقش
تعبیرگری در معنی را به این قرار صورتبندی میکند« :معنا شامل تعبیرگری است؛
تعبیرگری به منظور [برقراری] ارتباط ».پژوهشگر مزبور متأثر از کالرک )1996( 1چهار
تراز کنشی برای کارگفتها در نظر میگیرد .در هر یک از این ترازها یک کنشِ متفاوت
جای گرفته است .کنشهای مزبور عبارتاند از :کنش پارهگفتار ،کنش گزارهای ،کنش
اطالعدهنده و کنش مشترک .در این نردبان ارتباطی عبور موفقیتآمیز از تراز یا پلۀ
پارهگفتار به معنای شنیدن یا خواندن واضح نمادهای زبانی به کار رفته از جانب گوینده/
نویسنده است .سطح کنش گزارهای همان محلی است که قرارداد/عرف زبانی در آن تحقق
پیدا میکند؛ همان سطحی که در آن معنی را میتوان یافت .به این ترتیب ،عملیاتهای
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تعبیرگری در تراز گزارهای تحقق مییابند .تحقق موفقیتآمیز کنش گزارهای ،صعودِ
موفقیتآمیز به تراز کنش اطالعدهندگی پارهگفتار ،را امکانپذیر میسازد .تراز کنش
مشترک نیز تقریباً معادل کنش مضمون در سخن در نظریۀ کارگفت است .نیل گوینده و
مخاطب به تراز کنش مشترک مشروط به عبور موفقیتآمیز از تراز کنش اطالعدهنده
است .چنانچه مخاطب نیت گوینده از برقراری ارتباط را به درستی در نیابد نمیتواند در
اجرای کنش مشترک با او همراه شود .کوتاه سخن اینکه ،وفق نظر کرافت تعبیرگری
همواره در خدمت ارتباط و با هدف ارتباطگیری در یک موقعیت خاص تحقق میپذیرد.
 -3ردگانشناسی سازوکارهای تصریحِ شناختی
چنانکه در بخش پیش ذکر آن رفت معنی همواره کیفیت کممشخصی و کمتعینیافتگی
دارد .به این ترتیب دور از انتظار نیست که این معنی عرصۀ کاروکنشِ فرایندهایی -از
قبیل تصریح  -گردد که میکوشند ،برحسب اقتضائات کاربردشناختی قدری از این
کممشخصبودگی بکاهند .از سوی دیگر ،با تصدیقِ نقش عملیاتهای تعبیرگری در
تشکیل این معنا ،صورتبندی تصریح بدون احتساب فرایندهای مذکور بنبستآفرین
خواهد بود :اگر معنا محصولِ فرایندهای تعبیری است ،تحمیلِ هر قسم دگرگشت بر این
معنا  -از جمله دگرگشتِ صراحتبخشانه  -در آن فرایندهای تعبیرگری ،دخل و تصرف
خواهد کرد .از اینرو ،و با یادآوری این نکته که بازشناسی اقتضائات کاربردشناختی
مذکور و اخذ تصمیم مقتضی برعهدۀ گوینده /مترجم است ،مفهوم تصریحِ شناختی را به
قرار زیر معرفی میکنیم :تصریح ترجمهای تصمیمی است که در تراز کنش گزارهای از
جانب مترجم و متناسب با ارزیابی او از نیازهای ارتباطی مخاطب اخذ میشود .ممکن
است مترجم به منظور تحقق هدف ارتباطی ،کنش گزارهای را به نحوی طراحی و تنظیم
کند که مسیر اجرای موفقیتآمیز کنش اطالعدهنده هموارتر گردد.
کنش گزاره ای تراز تشکیل معنی و محل وقوع تعبیرگری است .به این ترتیب ،بنا به
تصمیم کاربردشناختی مترجم مبنی بر تصریح «معنی متن» ،شیوۀ کاربست یک
عملیات تعبیرگری شناختی در متن مبدأ ،در متن مقصد به شیوهای دیگر دگرگون
می شود؛ کارکرد این دگرگونی در نحوۀ کاربست یک عملیات تعبیرگری کاهش زحمت
پردازشی و تأمین دسترسی آسانتر و سریعتر به آن چیزی است که در تفسیر مترجم
«معنیِ متن» تلقی شده است .اهتمام ما در این بخش این است که سازوکارهای
تصریح گر را متناسب با تعریف پیشنهادی شناسایی کنیم .در این بخش ،ده سازوکار
کالن تصریحگر در چهارچوب نظریۀ عملیاتهای تعبیرگری پیشنهاد میشود .شیوۀ
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مصداقیابی سازوکارهای بازشناسیشده با تحلیل کیفی نمونههای سنخنما آزموده
میشود.
-1-3افزایش /تقویتِ ارجاع به پایه
نخستین سازوکار تصریحگر پیشنهادی «تقویت ارجاع به پایه» یا «گزینش عناصر بیشتر
از یک قالب واحد» نام دارد .گزینش مهمترین زیرمقولۀ عملیات توجه /برجستگی است.
در تکوین هر قسم صورتبندی زبانی ،توجۀ معطوفشده بر صحنه ،ناگزیر ،برخی عناصر
را برمیگزیند و عناصری دیگر ،گزینشناشده باقی میمانند (کرافت و کروز .)47 :2004
هر عنصر -یا رابطهای میان عناصر -از صحنه که بازنمایی زبانی شده باشد ،عنصری است
که در تجربۀ گوینده از صحنه گزینشِ شناختی شده است .در رهیافت شناختی،
نمادهای زبانیِ بیان شده  -یا همان عناصر گزینششده  -موجودیتهای در -خود -باش
نیستند .امکان داللتگری هر نماد ،مرهون تعلق آن به شبکۀ پیچیدهای از عناصر دیگر
است که فیلمور ( )1985آن را قالب میداند .النگاکر ( )66 :2008عنصر گزینششدهای را
که در هیئت واژگانی نمادین شده است ،نما و دانشِ درون و برونزبانی پیشانگاشتۀ آن
را پایه مینامد .هر نما ،در روند معنیرسانی ،حاملِ ضمنی کل این پشتوانه  -یعنی کل
قالبی  -است که عضو و سخنگوی آن است .عرصۀ عملکرد سازوکار تقویتِ ارجاع به پایه
عملیات تعبیرگری توجه/گزینش است .سازوکار مذکور ،خود ،به دو نوع قابل تقسیم
است .در نوع نخست ،از سازوکار افزایش مسیرهای دسترسی به قالب بهرهگیری میشود.
اگر در متن مقصد ،نماسازیِ یک قالب با بهرهگیری از عناصر بیشتر انجام پذیرد و نقاط
زبانی /شناختیِ ارجاع به پایه افزایش یابد ،آن قالب /پایه با صراحت بیشتر در متن
حضور یافته است:
) 1) ST: And to have no letters and newspapers. (To the Lighthouse p.5
متن مقصد :تازه نامه و روزنامه هم برایتان نیاید( .بهسوی فانوس دریایی ص )17

قالبِ روزنامه شامل بخش های متعددی است :اجزای دخیل در مناسبات تولید آن ،از
ق بیل خبرنگار و دفتر روزنامه .اجزایی که با الگوی مصرف آن سروکار دارند ،مثل خریدن
از باجههای روزنامهفروشی یا دریافت روزنامه در محل و  ...بنابراین ،دریافتِ روزنامه در
محل  ،از طریق پست یا پیک ،یکی از اجزای این قالب است؛ جزئی که ،البته ،در کاربردِ
منتزع از باف تِ این واحد واژگانی چندان برجسته نیست .در متن مقصد ،به رغم
امکانپذیری بدیلِ تحتاللفظیترِ « نامه و روزنامه هم نداشته باشی» ،با گزینش عنصری
دیگر از قالب روزنامه -آمدن روزنامه برای فرد -نقاط ارجاع به پایه افزایش یافته است.
افزایش تعداد عناصرِ ملفوظشدۀ هر قالب مفهومی ،رقمزنندۀ حضور صریحتر آن قالبِ
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معنارسان در متن است .کاربست این سازوکار گاه میتواند به افزایشهایی منجر شود
که به رغم ظاهر حشوآمیز ،هدفشان احضارِ گستردهتر قالب مربوطه و تولید صراحت
مازادی است که بنا به داوری مترجم ،متن را فهمپذیرتر میسازد:
2) ST: ]...[ What Hegel discoverded as the underlying substratum of them beneath
)the surface. (The Philosophy of Hegel p.7
متن مقصد ]...[ :و هگل آنها را همچون هستهای از زیر پوستهای ظاهری بیرون آورده و نمایان کرده است.

(فلسفۀ هگل ص )7

نوع دوم سازوکار مذکور ،دسترسپذیرترسازی وجهی از قالب است که برحسبِ
تفسیر مترجم مستحقِّ توجۀ افزونتری است .این سازوکار ،با توسّل به مفهوم مسیر
دسترسی قابل تبیین است .النگاکر ( )2008تأکید میکند که معنایابی یک نماد مرکب
نه تنها فرآوردۀ مؤلفههای تشکیلدهندۀ آن ،که مرهون مسیر ترکیبپذیری آن ،یعنی
شیوۀ خاص دسترسی به آن مؤلفهها و حوزههای خرد و کالن معنایی پشتوانۀ آنهاست.
مسیر دسترسی ،البته ،صرفاً ویژۀ نمادهای مرکب نیست؛ هر نماد  -اعمّ از ساده و
پیچیده -دسترسی به مدلولِ نهایی را به طریقی خاص مهیا میکند .نکته اینجاست که
در نمادهای مرکب ،دخل و تصرّف در مسیرهای دسترسیِ عناصر منفردِ سازندۀ آن به
خلق مسیری ویژه یا اختصاصی منجر میگردد و به این ترتیب ،برخی حوزههای معنایی
پشتوانۀ اجزاءِ سازنده نماد مرکب به پسزمینه میروند و برخی به پیشزمینه میآیند.
مبتنی بر چنین تحلیلی است که النگاکر ( )62-61 :2008تأکید میکند در ترکیب
پرندههای قفسی حوزۀ معنایی تخمگذاری – که در کاربردِ منفردِ پرنده ،از حوزههای
برجسته است  -به پسزمینه میرود و حوزۀ معنایی اسیر کردنِ پرندگان در قفس به
پیشزمینه انتقال مییابد .با نظر به توضیحات فوق ،راهبرد تصریحگر تسهیلِ دسترسی
به حوزه منتخب ،به قرار زیر قابل صورتبندی است :هر قسم بازآراییِ مسیر دسترسی یا
کوتاه و بلند کردن آن ،با هدف برجستهسازی حوزۀ معناییِ پراهمیتتر نزد مترجم -و به
این ترتیب تقویت ارجاع به آن -کارکرد صراحتبخشانه خواهد یافت؛ با اِعمال این
دگرگشت ،دسترسی به آن حوزه معنایی تسهیل میشود که نزد مترجم مستحق
پیشزمینهسازی ارزیابی شدهاست .نمونۀ  3از مصادیق اعمال این راهبرد است:
3) ST: She had the whole of the other sex under her protection.(To the Lighthouse
)p.6
متن مقصد :خانم رمزی مرد جماعت را تحت حمایت خود داشت( .بهسوی فانوس دریایی ص )18
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در متن مبدأ ،مفهومِ مرد از مسیر مفهوم اجناس بیولوژیک دسترسپذیر شده است.
در متن مقصد ،مفهوم جنس پسزمینهسازی شده است و آنچه نزد مترجم ،حوزۀ
معنایی اصلی است با حضور در پیشزمینه تصریح شده است.
-2-3مجاززدایی
مجاز از دیگر فرایندهای زیرمجموعۀ عملیات توجه است .در نگاشتِ مجازی ،واحد مفهومیِ
ملفوظ ،مبدأ و واحد مفهومیِ بیانناشده مقصد نامیده میشود .این نگاشت – برخالف
استعاره  -نه میان دو حوزۀ مفهومی متفاوت که در درونِ یک حوزۀ مفهومی واحد رخ
میدهد .سازوکار تصریحگرِ مجاززدایی با ممتنعسازیِ عملیاتِ مجازسازِ متن مبدأ،
پردازشِ حوزه مقصد را در دامنۀ یک کانون توجه دیگر (عنصر ملفوظ) مانع میگردد و
مقصود /مقصد را در مقام یک کانون توجه مستقل به زبان میآورد .اگر به پیروی از پانتر و
تورنبورگ ( )1999سطوح سهگانۀ ارجاع ،اسناد و کارگفت را میزبان سازوکارهای مجازساز
بدانیم ،سازوکار مجاززدایی نیز در هر سه سطح محتملالوقوع خواهد بود:
)4) ST: Was baked brick card by July. (As I Lay Dying p.5
متن مقصد :از آفتاب ژوئیه مثل آجر سفت شده بود( .گور به گور ص )9
5) ST: Anyone watching us from the cotton house can see Jewel`s frayed and
)broken straw hat a full head above my own. (As I Lay Dying p.1
متن مقصد :کاله حصیری پاره و پورۀ جویل را یک سر و گردن باالی کاله من میبیند( .گور به گور ص )9
)6) ST: Who is this man Karl Popper? (Unended Quest p.11
متن مقصد :این کارل پوپر را میشناسی؟ (جستوجوی همچنان باقی )13

در نمونۀ  ،4در متن مقصد از استنتاج مجازیِ ارجاعیِ ذکر زمان و افاده رویداد
اجتناب شده و خودِ تابش خورشید (آفتاب) تحقّق زبانی یافته است .نمونۀ  5اعمال
تصریح بر مجاز اسنادی را بازنمایی میکند :در متن مبدأ یکی از مصادیق سازوکار مجازِ
اسنادی قابل تشخیص است که پانتر و تورنبرگ ( 1999و  )2003از آن با عنوان ذکر
بالقوّه و ارادۀ بالفعل یاد میکنند .ذکر قابلیت یا بالقوّگی هنگامی واجد داللت مجازی
است که فعلیّتیافتگیِ عمل ،مفروضِ گوینده و منظور وی نیز عمل ِفعلیّتیافته در
کلّیت خود باشد :در اینجا can see ،به جای فعل  seeتظاهر زبانی یافته است .در متن
مقصد ،با اعمال فرایند مجاززدایی ،خودِ مدلول نهایی« ،دیدن» ،جایگزین شده است.
مجاز کارگفتی نیز در معرضِ فرایند مجاززدایی است .نوعِ نیروی مضمون در سخن هر
دو متن مبدأ و مقصد در نمونۀ  6پرسش است .پرسشِ متن مبدأ نقطۀ عزیمت این
استنتاج است که پارهگفتار بیانشده قسمی بلند فکر کردنِ گوینده نیست؛ و انتظار
می رود مشارکی خاص خود را مخاطب آن قلمداد کند و با پایبندی به اصل همکاری،
درصدد پاسخگویی به آن برآید .مجاززدایی از این کارگفت ،با جرح و تعدیلِ نوع نیروی
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پرسش ،مرحله استنتاج پیشگفته را حذف میکند و «خطاب به مشارک بودنِ» پرسش
را -با انتخاب و تصریفِ دومشخصِ فعل شناختن تصریح میکند.
 -3-3تغییر تنظیم کیفی میزان توجه
این عملیات ،تقریرِ تخصصیِ تجربۀ روزمرۀ نظّارهگری است که گاه عناصر یک صحنه را
در «یک نظر» صرفاً «ورانداز» میکند و گاه خیره و موشکافانه در «بحر جزئیات آن فرو
میرود» و «تکتک ریزهکاریهای آن را در نظر میآورد» .انطباق کیفیِ میزان توجه
ارتباطی تنگاتنگ با «مقولهبندی» دارد .مقولهبندی  -که یکی از زیرطبقههای عملیات
«داوری» است  -بر اساس قیاس تجربۀ نو با جمیعِ تجربههای پیشین ،یک صورت زبانی
را به آن تجربه اطالق میکند .در این اعطای مقولۀ خاص به یک تجربه  -یا ادراک یک
تجربه در شعاعِ یک پیشنمونۀ خاص  -هم طرحوارهسازی دخیل است  -زیرا با انتخاب
پارهای از ویژگیهای کلیتر ،از ویژگیهای خاصتر صرفنظر میشود  -هم داوری  -چرا
که انتخابِ این یا آن مقوله بر محور افقی نظام مقولهبندی ،بسته به این است که این
تجربۀ منفرد با کدامیک از تجربههای پیشین یکسان یا متفاوت انگاشته گردد .ما در
اینجا سازوکارهای تصریحگرِ متکی به این دو عملیات عمدتاً همبسته را ذیل عناوینی
واحد و به ترتیب زیر احصاء کردهایم :بیشینهسازی ویژگیها ،تحمیل مقولۀ مشخصتر،
کمینهسازی ویژگیها و تحمیل مقولۀ طرحوارهایتر.
نخستین سازوکار پیشنهادی در این حوزه ،افزایش میزان توجۀ کیفی یا
بیشینهسازی ویژگیهاست .سازوکار مورد نظر همان است که در عمدۀ پژوهشهای
پیشین ،با تصریح یکسان انگاشته شده است .بارزترین پژوهش مبتنی بر این نگرش ،اثرِ
کروگر ( )2014است که در آن صریحاً تصریح مشخصسازی دانسته شده است .کالدی
و کارولی ( )2003نیز تأکید میکنند که «هرگاه واحد زبانیِ واجد معنی خاصتر
جایگزین واحدِ حامل معنی عامتر شود ،تصریح رخ داده است» .تعبیر بِشِر ()87 :2011
نیز از صراحت که بنا به آن پارهگفتار صریحتر ،در قیاس با بدیل کمتر صریحِ خود،
محدودیتهای بیشتری بر واقعیت /جهان ممکن تحمیل میکند ،بیانِ دیگر
معادلانگاری تصریح با مشخصسازی است .نگارنده این سازوکار را صرفاً یکی از
سازوکارهای تصریحگر تلقی میکند؛ از سوی دیگر ،چنانکه در همین بخش قابل
مالحظه است ،سازوکار معکوس مشخصسازی ،یعنی ،کمینهسازی ویژگیها ،نیز کارکرد
صراحتبخشانه دارد .با اعمال این سازوکار ،صورتی مشخّصتر وتعیّنیافتهتر -جایگزین
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صورت حاضر در متن مبدأ میشود .در نمونۀ  7افزایش میزان توجۀ کیفی از طریق
جایگزینسازی صورت متن مبدأ با صورت زبانی مشخصتر حاصل شده است:
)7) ST: familiar gossip of the professorial classroom. (Philosophy of Hegel p.3
متن مقصد :گفتوشنودهایی که خاص درسگاههای استادان است( .فلسفۀ هگل ص )2

واژههای نقشی را میتوان از جمله طرحوارهایترین نمادهای منفرد زبانی دانست.
این واحدهای زبانی عمدتاً رابطۀ میان عناصر را با درجۀ توجۀ کیفیِ پایین نماسازی
میکنند .پربسامدیِ این واحدها را میتوان به همین قابلیتِ خلقِ نماهای نسبتاً کلی
نسبت داد .در متن مبدأ نمونۀ فوق ،پیشاضافۀ  ofبا وابستهسازی گروه ادات به هستۀ
گروه اسمی ،رابطهای طرحوارهای را میان دو عنصر پیش و پس از خود نماسازی میکند.
در متن مقصد ،با افزایش بزرگنمایی ویژگیهای کیفیِ رابطۀ مذکور اندکی مشخصتر
رمزگذاری شده است .درج «خاص» این تعبیرگری را متبادر میسازد که
«گفتوشنودهای» مورد نظر نویسنده عمدتاً در «درسگاههای استادان» اتفاق میافتد.
سازوکار تصریحگر دیگر  -که در جهتِ خالفِ سازوکار پیشین عمل میکند-
کمینهسازی ویژگیها یا جایگزینسازی اسم خاصتر با مقولهای عامّتر است .مبنای
چنین تصمیمی این قضاوت مترجم است که برخی جزئیاتِ غیرضروری ،خواننده را از
درکِ «اصلِ مطلب» بازمیدارند .نمونۀ  8از مصادیق اعمال فرایند مزبور است:
8) ST: No sane person ever denied that things, this table, that hat, exist. (The
)Philosophy of Hegel p.5
متن مقصد :هیچ خردمندی هرگز وجود چیزهای محسوس را انکار نمیکند( .فلسفۀ هگل ص )5

 tableو  hatاز مقولههای سطحِ پایه محسوب میشوند .بافت درونمتنی و
درونگفتمانی حاکی از عدم موضوعیت و مدخلیّت «میز» و «کاله» به اعتبار ویژگیهای
تمایزبخش و انحصاری مقولۀ «میز» و مقولۀ «کاله» است .بنا به قضاوت مترجم،
مؤلفههای مندرج در این مقولهها ،بی آنکه ضرورتی در میان باشد ،توجۀ کیفیِ مخاطب را
به ویژگیهایی معطوف میسازد که صرفاً از رهگذر تعلقشان به طبقۀ جامع /شاملِ
«چیزهای محسوس» در معناسازی متن دخیل میباشند .مالحظه می شود که این پدیده
ناقضِ یکی از جزمهای متداول در حوزۀ مطالعات ترجمه است که بنا به آن« ،افزایش»
همسایه دیوار به دیوار تصریح ،و «کاهش» همسایه دیوار به دیوار تلویح دانسته میشود.
در تحلیل ما ،نه تنها حذف ضرورتاً مالزم تلویح تلقی نمیشود که میتواند در خدمت یک
سازوکار تصریحگر باشد .واپسین نوع تحقق سازوکار تغییر میزان توجۀ کیفی ،تحمیل
مقولۀ طرحوارهایتر است .تصریحِ مبتنی بر کمینهسازیِ ویژگیها  ،میتواند از طریق درج
و تحمیل مقولهای عامتر تحقق پذیرد .در این سازوکار ،معادل «تحتاللفظیِ» صورت متن
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مبدأ در پرتو مقولهای عامتر یا حکمی کلیتر تعبیر میگردد .به این ترتیب ،مقولهای با
سطح جامعیت باالتر ،مقولهای با سطحِ جامعیتِ پایینتر را در سلسله مراتبِ زیرشمول
خود میگنجاند .تحمیل مقوله میتواند از رهگذر ابزار /ساختهای گوناگون زبانی تظاهر
یابد .نظر به تنوع تمهیدات زبانیِ متجلیکنندۀ این سازوکار خاص و مغفول ماندنِ مظاهر
آن در نوشتارگانِ این حوزۀ پژوهشی ،دو نمونۀ سنخنما ذکر میشود .درج مقولۀ عام و ذکر
برابر تحتاللفظی پس از عبارتهای «از قبیل»« ،یعنی» و مشابه آنها یکی از رایجترین
شیوههای کاربست این سازوکار است .در نمونۀ  ،9دو تصریح متوالی ،از دو ردۀ متفاوت
اعمال شده است .در مرحلۀ نخست ،با اجرای فرایند تصریحگرِ کاهشِ منظروابستگی
نامهای خاص جایگزین اشاری شخصیِ ملکی میگردند .در مرحلۀ دوم ،مترجم نامهای
خاص را در شعاعِ مقولۀ «فیلسوف» تعبیر میکند .خاصیت صراحتبخش تحمیل مقولۀ
«فیلسوف» و درج «یعنی» ،رمزگذاریِ شباهت آن سه نام و آشکارسازیِ موضوعیّتِ
عطفشان به یکدیگر است .توجه به این نکته ضروری است که مقولۀ «فیلسوف» در
مقایسه با موارد جزئی (نامهای خاص) قسمی «مقولۀ سطح پایه» تلقی میشود.
9) ST: The main outlines of their teaching are already known. (The philosophy of
)Hegel p.3
متن مقصد :خواننده از پیش با مبانی آموختههای این فیلسوفان [یعنی افالطون ،ارسطو و کانت] آشناست.

(فلسفۀ هگل ص )1

افزایش توصیفگرهای پیشین و پسین نیز میتواند مفهومپردازی معادل لفظگرا و
مشخصتر را در پرتو مقولهای طرحوارهایتر امکانپذیر سازد:
10) ST: It is true that a scientific determinism alone might have inspired the
)statement: "Man's character is his fate". (Mysticism and Logic P.7
متن مقصد :درست است که فقط جبریت علمی میتواند الهامبخش گفتهای از این قبیل باشد که «سیرت
انسان سرانجام اوست»( .عرفان و منطق ص )39

در نمونۀ فوق ،همنشینسازی «گفته» با توصیفگر پسین «از این قبیل» دالّ بر
تعلق «گفته» به طیف گستردهتری از «گفتهها» است .در این معنی« ،گفته» بر حسب
محور عمودی نظام مقولهبندی به عنوان عضو یک مقولۀ جامعتر بازنمایی میشود.
-4-3استعارهکاهی
یکی از مهمترین فرایندهای شناختیِ زیرمجموعۀ عملیات قضاوت ،استعاره است .در این
فرایند  -چنانکه لیکاف و جانسون ( )1980در اثر خود تبیین کردهاند -نگاشتِ
سازمانیافتۀ ویژگیها از حوزۀ مبدأ به حوزۀ مقصد صورت میپذیرد .به عنوان مثال ،در
گزاره مشهور «وقت طالست»« ،طال» حوزۀ مبدأ است و «وقت» حوزۀ مقصد؛ طی این
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استعاره« ،وقت» در چهارچوب حوزۀ مبدأ که خصلت غیرانتزاعیتر دارد ،درک میشود .هر
استعاره قادر است یک موقعیت واحد را به شیوهای متفاوت تعبیر کند .سازوکار
تصریحگرِ استعارهکاهی ،مجموعه تمهیداتی را شامل میگردد که بنا به تشخیص مترجم
یا وقوعِ خودِ فرایند استعاره را به مخاطب متذکر میشوند ،و یا با کاهش از مسیرهای
نگاشتِ استعاری ،بیش از حد ضرورت در حفظ ساختار حوزه مقصد میکوشند .این
سازوکار میتواند به سه شیوه تحقق پذیرد .نوع نخست بهرهگیری از این راهبرد ،در
قسمی دورشدن از قلمرو مبدأ و نزدیکشدن به قلمرو مقصد یک استعاره مفهومی
متبلور میگردد .نمونۀ  11مراد ما از حرکت به سمت قطب مقصد را روشنتر میسازد:
11) ST: This theory though no longer one which science can accept ]...[ (Mysticism
)and Logic p.6
متن مقصد :این نظریه اکنون دیگر برای علم قابل قبول نیست.

در متن مبدأ استعارۀ مفهومیِ «علم انسان است» در قالبِ بندی تحقّق یافته است
که در آن science ،فاعل دستوری و موضوع بیرونی فعل  acceptو حاملِ نقش معنایی
کنشگرِ هوشمند است .در متن مقصد ،در عینِ بقایِ استعاره مفهومی مذکور« ،علم»
جایگاه موضوع بیرونی فعل را از دست داده است و و موضوع محمول صفتی و متمّمِ
حرف اضافه است .فاعلیّت زدایی از علم ،با حذفِ یکی از مسیرهای نگاشتی حوزۀ مبدأ به
مقصد ،استعارۀ مذکور را همزمان حفظ و تضعیف میکند .درج عناصر پیونددهنده میان
دو قلمرو مبدأ و مقصد  -یا به تعبیر علم بیان سنتی «ادات تشبیه» – نیز سرنخ
هدایتگری (برای مخاطب) است که میتواند از پیچیدگی ادراکی عملیات تعبیریِ
استعاره بکاهد .در این استحاله ،گرچه کماکان استعارۀ شناختی پابرجاست ،اما،
دستکم ،خودِ فرایندِ خلقِ رابطۀ میان حوزههای مبدأ و مقصد ،رمزگذاری زبانی شده
است .در نمونۀ  ،12درجِ «مثل» ،خودِ رخدادِ برقراری پیوند میان قلمروهای مبدأ و
مقصد را آشکار کرده است:
)12) ST: Was baked brick hard by July. (As I Lay Dying p.1
متن مقصد :از آفتاب ژوئیه مثل آجر سفت شده بود( .گور به گور ص )9

افزایش قرائن و مالئماتِ حاکی از چیستی حوزۀ مبدأ و شفافترسازی آنچه در علم
بیان سنتی مشبهٌبه خوانده شده است ،از دیگر تمهیداتی است که سازوکار تصریحگر
مذکور را تحقق میبخشد:
)13) ST: And so Parmindes fell into this inconsistency. (The Philosophy of Hegel p.4
متن مقصد :و بدین سبب پارمیند در چنبره تناقضگویی افتاد( .فلسفۀ هگل ص )3

در متن مبدأ fell ،وقوعِ استعاره «وضعِ نامطلوب (تناقضگویی) پایین/دام است» را
رمزگذاریِ زبانی کرده است .افزودن «چنبره» در متن مقصد ،صرفنظر از کیفیت
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متعارفسازانهاش ،خودِ مشبهٌ به را تظاهر زبانی بخشیده است .به دیگر بیان ،درج
«چنبره» بر قرائن حوزۀ معنایی مبدأ میافزاید و ماهیت حوزهای را که قلمرو مقصد در و
بر حسب آن درک و فهم میشود شفافتر میکند.
-5-3تفکیک و تعیین نوع رابطه پیکر و پهنه
یکی دیگر از عملیاتهای تعبیری زیرمجموعۀ عملیاتِ قضاوت -حکم ،توان تشخیص و
قابلیتِ مقایسه و وضعِ تفکیک میان عناصر یک صحنه است .تالمی ( )2000متأثر از
آموزه های روانشناسی گشتالت ،در توصیف و تبیین شیوۀ بیان روابط مکانی در زبانهای
طبیعی از مفاهیم پیکر و پهنه بهره میگیرد .به زعم وی ،در توصیف روابط مکانی ،یک
شی (پیکر) عمدتاً در نسبت جایگاهی /موقعیتی با شیای دیگر (پهنه) تعبیر میگردد.
کارکرد پهنه فراهم آوری امکان توصیف پیکر است .رابطه پیکر و پهنه صرفاً منحصر به
اشیای فیزیکی نیست .مناسبات میان رویدادها و وضعیتها نیز عمدتاً در چهارچوب
چنین رابطهای ادراک می شود .یرای نمونه ،در یک جمله مرکب ناهمپایه ،بند پایه پیکر
و بند پیرو پهنه محسوب می شود .چنین الگویی را میتوان در سایر اشکال روابط میان
بندها شناسایی کرد .النگاکر ( )217 :1987توسّل به تمایز نقطه متحرک /نقطه ثابت را
یکی از بهترین شیوه های تبیینِ تفاوت بندهای پایه و پیرو در یک ساختار ناهمپایه
میداند .پیونددهنده های تباینی (گرچه) ،شرطی (اگر) ،زمانی (وقتیکه) و علّی (زیرا) ذاتاً
فرآورندۀ تمایز نقطه ثابت /نقطه متحرک هستند ..سازوکار تصریحی قابل پیشنهاد در
چهارچوب این عملیات تعبیری ،ذکرِ نوع کارکردی است که پهنه برای پیکر ایفا میکند.
از عمدهترین مصادیق این قسم تصریح ،جایگزینسازی عنصر زبانی چندوجهی-
فیالمثل« ،که» -که قابلیت رمزگذاری اقسام روابط بینابندی را دارد  -با عناصر زبانی
مشخصتری است که کارویژهشان بیان نوع خاصی از رابطه  -متمّمساز ،علّی و - ...
است .در رهیافت شناختی به تصریح ،میتوان انگیزۀ وقوع این پدیده را در احساس نیاز
به کاهش احتمال بدفهمی کیفیتِ رابطۀ پیکر و پهنه جستوجو کرد :کیفیتی که بخشی
از آن تعیینِ پیکر و پهنه و بخش دیگر آن را مشخصسازی نوع کارکرد پهنه رقم
میزند .نمونۀ  14از مصادیق تصریح نوع زمینگی علّی برای نما است؛ نمایی که معلول یا
پیامد زمینۀ خود تلقی میشود:
14) ST: Lying there with her head propped up so she could watch Cash building the
coffin, having to watch him so he would not skimp on it, like as not, with those
)men not worrying about anything. (As I Lay Dying p.7
متن مقصد :سرش رو به بالش تکیه داده کش داره تابوتش رو درست میکنه ،مجبوره مواظبش باشه که یه
وقت سمبلش نکنه ،چونکه اونهای دیگه نگران هیچی نیستند( . .گور به گور ص )32
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در متن مقصد  with those menبا پیونددهندۀ قیدیِ علّی جایگزین شده است.
مترجم کارکرد پهنه را از جنس بستر علّی قلمداد کرده و آن را در هیئتِ « چونکه»
رمزگذاری کرده است.
دست آخر اینکه ،گاه مترجم ،بر صورت زبانی هدف در متن مبدأ -که فاقد تفکیک
رمزگذاریشده میان پیکر و پهنه است -چنین تمایزی را مبتنی بر میزانِ برجستگیِ
استنباطشدۀ عناصر زبانی دخیل تحمیل میکند .این تمایز ،میزانِ توجۀ کانونی را ،میان
دو عنصر تقسیم می کند؛ در چنین توزیعی ،یکی از عناصر ،منزلت نقطۀ متحرک  -که
به تصریح النگاکر ( )2008کانون توجۀ اولیه است -و عنصر دیگر جایگاه شناختی نقطۀ
ثابت/زمینه را  -که کانون توجۀ ثانویه تلقی میگردد  -اشغال میکند .نمونۀ  15کاربست
این داوریِ تفاوتگذارانۀ تصریحگر را بازنمایی میکند:
15) ST: Modern Islamic political thought
متن مقصد :اندیشۀ سیاسی در اسالم معاصر

در متن مقصد ،اسالم معاصر کارکرد نقطۀ ثابت یا زمینهای را ایفا میکند که اندیشۀ
سیاسی ،برحسب و در ظرف آن تعبیر میشود.
-6-3تقویت نقطهنظر انتخابی
تعبیر صحنه بر حسب نقطهنظرِ انتخابی تعبیرگر امکانپذیر میشود .تغییر نقطهنظر
میتواند تعابیر متفاوت و گاه متقابلی از صحنهای واحد به بار آورد .برای نمونه ،دو تعبیر
پشت درخت بودن گربه و جلوی درخت بودن گربه بدیلهای از هر حیث دیگر یکسانی
هستند که انتخابشان مقیّد به محل یا جهت حرکت گوینده است .سوءفهم دیدگاه
گوینده میتواند درک صحیح معنای صورت زبانی را ناممکن سازد .از اینرو ،قابل انتظار
است که سازوکار تصریحگر این حوزه با هدف کاهش مخاطره سوءفهم از شگردهای
متعددی بهره گیرد که به مخاطب ،نظرگاهِ اختیارشده را «گرا» میدهند .این «گرا
دادن»های مکرّر را تقویت نقطهنظر انتخابی نامگذاری کردهایم .نمونۀ  16از مصادیق
کاربست عملیات مذکور است:
16) ST: Jewel and I come up from the field, following the path in single file, I am
)fifteen feet ahead of him. (As I Lay Dying p.1
متن مقصد :من و جوئل داریم از سر زمین برمیگردیم من از جلو او از عقب .من پونزده قدمی از او جلوترم.

(گور به گور ص )9

صورت  come upدر متن مبدأ مبنای این استنتاج است که نقطهنظر انتخابی ،باالی
تپه است« .جلو بودن» راوی نیز از رهگذر بند I am fifteen feet ahead of him
تثبیت شده است .با این حال ،مالحظه میشود که در متن مقصد ،حرکتکردن دو
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شخصیت داستان در یک ردیف واحد یا پشت سر یکدیگر ( )in single fileبه تعبیر
«من از جلو و او از عقب» تبدیل شده است .این تغییر ،در وهلۀ نخست ،تذکردهندۀ
نسبت مکانی مشارکان در قبال یکدیگر است و همزمان ،با ملفوظسازی جلوبودن یکی و
عقببودن دیگری ،انتخاب موضع باالی تپه به عنوان زاویۀ دید را -که مفروض و
پیششرط کاربرد این مفاهیم مکانیِ نسبی است -به مخاطب گوشزد کرده است.
 -7-3پیشزمینهسازیِ اجزاءِ زمینه مشترک
بخش زیادی از آنچه ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،گفته میشود یا ناگفته میماند ،و شیوۀ بیان و
الگوی تعبیرگری آن متأثر از فرض گوینده از زمینۀ معرفتی مشترک میان او و مخاطب
است .سازوکار پیشزمینه سازیِ اجزاءِ زمینۀ مشترک ،هم بر زمینۀ مشترک گفتمانی
(عناصر حاضر در بافت درونمتنی و برونمتنیِ قابل دسترس برای مشارکان در یک
رویداد گفتمانی) قابل اِعمال است و هم بر زمینۀ مشترکِ اجتماعی -فرهنگی .در نوع
نخست ،دو راهبردِ تثبیت حضور دامنهای مصداق و کاهش منظروابستگی صورتهای
زبانی شناسایی شده است .در نوع دوم نیز ،ملفوظسازی پسزمینههای معرفتی کاکرد
صراحت آفرین دارد .راهبردهای سه گانه مذکور در زیر معرفی می شوند .در هر رویداد
گفتمانی دُور و اطرافِ کانون را عناصری پر کردهاند که به اندازۀ آن جالبِ توجه نیستند
و با این حال ،از تیررس نگاه نیز کامالً خارج نماندهاند .حوزۀ عناصری از این دست ،که
در مرتبۀ ثانویۀ دسترسپذیری توجهاند ،دامنه نام گرفته است .برخی از عناصر مندرج
در دامنه ممکن است با پیشرفت گفتمان کانونی شوند:
 )71ادامه دهم یا ادامه ندهم؟ میخواهم یا نمیخواهم؟ این تردیدها را خیلیها تجربه کردهاند؟ البته اینها فقط
بخشی از مشترکات آدمهاست.

«این تردیدها» مرجع خود را در دامنۀ توجه و «اینها» همان مرجع را در کانونِ
توجۀ شنونده فرض و تعبیر میکند .هر چه قوّتِ فرضِ در کانون بودن مصداق افزونتر
باشد ،موضوعیتِ تظاهر زبانی آن نیز رنگ میبازد .النگاکر ( )59 :2008نیز تأکید
می کند که هرگاه مفهومی در مقام موضوع گفتمانی تثبیت شده باشد ،میل به ناگفته
ماندن دارد .از آنسو ،هرچه فرضِ حضور کانونی مصداق کمقوّتتر باشد ،روند انتقال آن
به کانون طوالنیتر میگردد و احتمال رمزگذاری خود مصداق افزونتر میشود .برای
نمونه ،اگر در نمونۀ  ،17به جای ضمیر اینها ،مجدداً از ترکیب این تردیدها بهرهگیری
شود ،حاکی از این است که گویندۀ مفروض تردیدها را ،کماکان ،در دامنۀ توجه -و نه
در کانون -تعبی ر کرده است و با تأخیرافکنی در روند انتقال ،مصداق را مصرَّح ساخته
است .این پدیده همان است که از آن ،در آثار برخی پژوهشگران (از جمله ،عبدالفتاح،
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بِشِر و کروگر) با عنوان ترجیح تکرار واژگانی بر جانشینسازی ضمیری در مقام ابزاری
انسجامآفرین یاد شده است .در نمونۀ  ،18کاربست این سازوکار قابل تشخیص است:
18) ST: For how would you like to be shut up for a whole month at a time, and
)possibly more in stormy weather. (To the Lighthouse p.5
متن مقصد :اگر شما باشید و هر بار یک ماه و شاید هم بیشتر از یک ماه [ ]...محصور بمانید چه میکنید؟

(بهسوی فانوس دریایی ص )17

درجِ مجدّدِ «یک ماه» از مصادیق اهتمام مترجم به تثبیت حضور مصداق در دامنۀ
توجه و اجتناب محتاطانه از فرضِ حضورِ کانونی آن است .نوعِ دومِ صراحتبخشی به
عناصر زمینۀ مشترک گفتمانی ،یعنی ،کاهشِ منظروابستگی ،بر آن دسته از صورت های
زبانی اعمال میشود که تعبیرشان ،به واسطۀ حضور حرف تعریف یا صورتهای اشاری،
بر نظرگاه متّکی است .اشاریها عناصری هستند که نفس امکان داللتگریشان موکول
به موقعیتمندیِ کنش گفتاری است .عدماطمینان مترجم به توانایی و /یا تمایل
مخاطب در تطبیق با وضع آگاهی گوینده و در نتیجه ،تشکیکِ مترجم در تحقّق هر یک
از شروط بازشناساییپذیری مصداق و فعّالبودگی آن در ذهن مخاطب -شروطی که به
زعم لمبرکت ( )68 :1994کاربرد موجه معرفه ها در گرو تحقق آنهاست -منجر به
بهرهگیری از سازوکارهای تصریحگرِ ذیربط خواهد گشت؛ راهبردی که کاربست آن
احتمال ابهامآفرینی را ،حتیاالمکان ،منتفی میسازد .تغییرِ تصریحگر در حوزۀ این
عملیات ،از وابستگی تعبیر به موقعیت خواهد کاست:
)19) ST: He is a hard man to talk to. (Breakfast at Tiffany`s p.4
متن مقصد :حرف زدن با این آدم کار سختی است( .صبحانه در تیفانی ص )10

در نمونۀ فوق ،ضمیر شخصی با این آدم جایگزین شده است ،گرچه صورت فارسی
کماکان  -به اعتبار اشاریِ «این» -موقعیتمند است از منظروابستگی آن کاسته شده
است .در نمونۀ ( 3نگ بخش  )1-3نیز ،جایگزینسازی ضمیر با «خانم رمزی» مصداق
تصریح منظرزدایانه است .در نمونۀ ( 9نگ بخش  )3-3چنانکه ذکر آن رفت ،دو فرایند
تصریحی همزمان نقشآفرین بودهاند .افالطون ،ارسطو و کانت از ضمیر منظرزدایی
کردهاند؛ افزایش این فیلسوفان نیز ،مصداق تحمیل مقولۀ تعمیمبخش است .ملفوظسازی
عناصر فرهنگویژه ،واپسین شیوۀ بهرهگیری از سازوکار پیشزمینهسازی اجزاء زمینۀ
مشترک است .کرافت ( )2009تأکید میکند که زمینه مشترک اجتماعی به اعتبارِ
عضویت در یک جامعۀ مشترک حاصل میگردد .عدم عضویت مخاطبان متن مقصد در
جامعۀ بالفصلی که متن اصالتاً در آن تولید شده است ،زمینهساز مداخلههای تصریحگری
است که میکوشند دانش ،باورها و رویکردهای مشترک انگاشتهشده متن مبدأ را ،تا
اندازهای ،برای مخاطب متن مقصد آشکار سازند:
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)20) ST: It boasts neither neon nor television. (Breakfast at Tiffany`s p.4
متن مقصد :نه نئون بر سردرش خودنمایی میکند و نه تلویزیونی داخلش( .صبحانه در تیفانی ص )11

نمونۀ  20مصداق ویژهای است از رجوع به بافت وسیع فرهنگی و ملفوظسازی
عناصری که بنا به داوری مترجم ،در آگاهی مخاطب متن مقصد فعال نیستند.
-8-3تقویت همدلی با موضوع
اسکمید ( )7 :1999نظریه همدلی را یکی از نخستین تالشهایی میداند که بنایشان
شناساندن نقش ترتیب واژگان در بیان و تحقّق نقطهنظر و ذهنیّت [گوینده] است.
مقصود از همدلی زبانی که -نخستین صورتبندی نظری آن در اثر مشترک کنو و
کابوراکی ( )1977ارائه شده است -همذاتپنداری گوینده با مشارکی خاص در رویداد
است .در این فرایند ،گوینده/راوی زاویۀ دوربین خود را با افق نگاه یکی از مشارکان
تنظیم میکند .کارکرد برخی ازساختهای زبان با زاویۀ دوربین اختیارشده از جانب
گوینده درآمیخته است .برای نمونه ،همدلی افزونتر گوینده با کنشپذیرِ یک رویداد،
میتواند به اعطای حالت غیرفاعلی به کنشگر بیانجامد (کرافت و کروز  .)2004در
ساخت ملکی دسترسی به عنصر مملوک از رهگذر تعلق آن به مالک امکانپذیر شده
است و از این رو عنصر واجد حالتِ ملکی ،نظرگاه همدالنۀ گوینده را نمایندگی میکند.
اگر مترجم ،عنصری از متن مبدأ را مستوجب همدلی زبانی بیشتر ارزیابی نماید ،با
نزدیکترسازی دوربین روایت به آن و فعّالسازی توأمانِ عملیات توجه ،جایگاه
توجه برانگیزتری را به آن تخصیص خواهد داد .ویژگی صراحتافزای عملیات مذکور
ناشی از حضور کانونیتر عنصری است که به زعم مترجم «ماجرا دربارۀ اوست» .تحلیل
نمونۀ  21شیوه عملگریِ این سازوکار را روشن میسازد:
21) ST: It was to be given to the Lighthouse keeper for his boy. (To the Lighthouse
)p.5
متن مقصد :قرار بود آن را به پسر کوچک نگهبان بدهد( .بهسوی فانوس دریایی ص )17

در متن مبدأ  the keeperنقش معنایی دریافتکننده را داراست؛ در ترتیب واژگانی
بر گروه متمّمی  for his boyمقدم است؛ و دست آخر ،مرجع ضمیر ملکی  hisاست
که  boyدر دامنۀ آن دسترسپذیر شده است .به این ترتیب »boy« ،در سلسله مراتب
همدلی نازلترین رتبه را داراست :دریافتکننده نیست و حضور نحوی آن نیز به اعتبار
ضمیر ملکی  hisممکن شده است .در متن مقصد ،گویا طوالنیشدن زنجیره سببی
غیرضروری انگاشتهشده و با حذف میانجی ،نقطۀ نهایی و دریافتکننده را در هم ادغام
کرده است .پیامدِ این ادغام ،اعطای برجستگی کانونی بیشتر به دریافتکنندۀ نهایی
است .در تفسیر مترجم« ،پسر» به اعتبار دریافتکنندۀ نهایی بودناش در زنجیرۀ کنش،
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موضوعیت افزونتری از «پدر» یافته است و این تلقی از پسر به مثابۀ موضوع اصلی ،از
رهگذر تقویت همدلی زبانی با وی تصریح شده است.
-9-3دگرگونسازی بیان پنهان تغییر معنایی به بیان آشکار
تالمی ( )2000نظام پیکربستی را یکی از بخشهای سازندۀ « نظام ساختاربخش
مفهومی» ذهن انسان قلمداد میکند .این نظام همان فرایند مفهومپردازانه گشتالت
است که بنیادینترین سطح تشکیل تجربه را رقم میزند و با پیکربندیِ دادههای حسّیِ
ساختاری فهمپذیر بر آنها اعمال میکند .در عملیاتِ تعبیریِ برساختن ،موضوعِ تعبیر،
خودِ عناصر حاضر در صحنه و برهمکنش آنها با یکدیگر است .البته ،نباید از نظر دور
داشت که عناصر ،عمدتاً به اقتضای ساختار مادی خود مستعدِّ پذیرش یک طرحوارۀ
ساختاری ویژهاند؛ اما ساختیابیِ متفاوت و اِعمال طرحوارههای بدیل نیز بر آنها همواره
امکانپذیر است .فیالمثل ،بر حسب میزان عطف توجه جزءنگرانه یا کلنگرانه به عناصر
صحنه ،ذهن /زبانِ انسان ،طرحوارۀ تصوّری اجزا مقیّد یا تودهای درهمآمیخته و نامقیّد را
بر آن عنصر تحمیل میکند .کرافت و کروز ( )2004به درستی خاطر نشان میسازند که
گاه ،تحمیل ساختار متفاوت بر یک عنصر  -یعنی تعبیر متفاوت آن -میتواند تغییر
محتوایی (شرایط صدقی) بار آورد .به عنوان نمونه در « چند تا شربت آبلیمو واسه ما
بیار» ،صورت «شربت آبلیمو» که عمدتاً ساختاری نامقیّد را میپذیرد ،به مثابه عنصری
مقیّد و شمارش پذیر تعبیر شده است .این تعبیرِ متفاوت ،از رهگذر تحمیلِ یک ساخت
نحوی خاص امکانپذیر شده است .بیان آشکار چنین دگرگشتی در معنا ،با افزودن واژۀ
« لیوان» و ایجاد صورتِ «چند لیوان شربت آبلیمو» تحقّق مییابد .سازوکار تصریحگر
قابل معرفی در این حوزه ،بیانِ آشکار معنای تغییریافتهای است که در متن مبدأ صرفاً
از رهگذر تحمیل ساختار نحوی خاص بر واحد زبانی اجبار شده است مورد زیر مقصود
ما را روشنتر بیان خواهد کرد:
22) ST: He`s so dead.
متن مقصد :قطعاً مرده ( کامالً معلومه که مرده).

در متن مبدأ« ،مرده بودن» که در تعبیر متعارف آن مفهومیِ قطبی است ،پذیرای
طرحوارۀ ساختاریِ مدرّج شده است .در متن مقصد ،از تحمیل تعبیر مدرج بر این مقوله
اجتناب شده و تغییر معناییِ حاصل از تعبیرِ متفاوتِ اعمال شده ،آشکارا بیان شده است.
-10-3آشکارسازی الگوی پویایی نیرویی
تألمی ( )1988الگوی پویایی نیرویی را نوعی تعمیم انگارۀ سببیّت میداند .در این الگو،
هر رویداد پهنۀ کاروکنش نیروهای متعدّدی تلقی میگردد که بر مشارکانِ آن در حال
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عملگری هستند .فعلها ،ساختهای موضوعی و جهتهای دستوری متفاوت،
مفهومپردازی های متفاوتی را از پویایی نیروییِ جاری در هر رویداد رقم میزنند .برای
نمونه ،تفاوت معنایی «علی عصبانی نبود» و «علی عصبانی نماند» ناشی از دینامیسم
متفاوت روابط نیرویی است« :نبود» حاکی از وضع پایداری است که نه نیرویی در حال
اِعمال است و نه مشارکی در حال مقاومت است« .نماند» ،اما ،قسمی غلبه بر نیرو را -هر
نیروی قابل تصوری که قادر باشد علی را عصبانی نگه دارد -ترسیم کرده است .کارکرد
وجهیّتهای تکلیفی و معرفتی نیز = با اتکا به این تفسیرِ طرحوارهای از سببیّت-
رمزگذارندۀ نوعی دیگر از این برهمکنش نیرویی ارزیابی میشود« :توانستن» به مثابۀ
بازنمایندۀ شقّی از وجه تکلیفی بر قسمی اجازه دادن به اعمالِ نیروی علی داللت دارد؛
تفسیر مبتنی بر پویشِ نیرویی از«بایستن» نیز ،آن را حامل داللتِ غیابِ مقاومت در
برابر نیروی واردشده میداند .سازوکار تصریحی قابل وقوع در این حوزه ،رمزگذاری
آشکارِ پویش نیرویی استنباط شده از متن مبدأ است؛ این رمزگذاری ،با بهرهگیری از
ساختها و نشانگرهای سنخنمای هر یک از الگوهای پویایی نیرو انجام میپذیرد.
)23) ST: I took a taxi in a downpour of October rain. (Breakfast at Tiffany`s p.4
متن مقصد :از آن بارانهای شدید اکتبر میبارید و مجبور شدم تاکسی بگیرم( .صبحانه در تیفانی

ص )11
در نمونۀ  23خردکردن بند واح د متن مبدأ به دو بند همپایه در متن مقصد با هدف
متظاهر ساختن پویایی نیرویی متن مبدأ انجام پذیرفته است« .مجبور شدن» تعبیر
مترجم از تعامل نیروها را در هیئت وجهی تکلیفی متبلور ساخته است که بر حسب آن،
رویدادِ بارش شدید باران ،نیروی علّیِ مقاومتناپذیری بر مشارک تحمیل کرده است.
دومین راهبرد تصریحگر در چهارچوب این عملیات ،تجزیۀ رویداد به خردهرویدادهای
متوالی است .کرافت ( )2015پویش نیرویی حاکم بر مشارکان را مهمترین عنصر
تعیینکننده در تحقق موضوعهای یک ساخت رویدادی میداند .در رهیافت سببی به
ساخت رویدادی مفهومپردازی مشارکان در چهارچوب و بر حسب انتقال نیرو از یک
مشارک به مشارک دیگر انجام میپذیرد .رویداد نیز ،متشکل از خردهرویدادهایی متوالی
تلقی میشود .به ازای هر خردهرویداد ،یک مشارک اثر میگذارد یا اثر میپذیرد (کرافت
 .)2012سازوکار تصریحگر در این حوزۀ عملیاتی ،خردکردن یا تجزیۀ رویدادِ توصیفشده
در یک فعل به خرده رویدادهایی است که در آن اجتماع یافتهاند .اهتمام به جداسازی
نسبیِ خردهرویدادهای بههمزنجیرشده سطح بازنمایی زبانی را به سطح بنیادینِ شناختیِ
تعبیر پویایی نیرویی جاری میان مشارکان ،نزدیکتر میسازد:
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24) ST: This kind of feeling leads Herucletus […] to strongly poignant sayings
)concerning life and the world. (Mysticism and Logic p.6
متن مقصد :این نوع احساس باعث میشود که هراکلیتوس دربارۀجهان گفتههای شگرفی بر زبان بیاورد.

(عرفان و منطق ص )39

در نمونۀ  24فعل  leadبا تجزیهشدن به «باعث میشود» و «بر زبان میآورد» دو
خردهرویداد از سلسلۀ رویدادی را صراحت میبخشد.
 -4نتیجه
در این مقاله ،پس از معرفی اجمالی سابقۀ مفهوم تصریح و تنازعات نظری پیرامون آن در
حوزۀ مطالعات ترجمه و زبانشناسیکاربردی ،حکمِ بداهتیافتهای شناسایی و ارزیابی
منتقدانه گشت ،که بنا به آن ،مدرّجسازیِ صورتهای زبانی بر حسب معیار صراحت
امکانپذیر پنداشته میشود .در  1-2کوشش ما متوجه به موجّهسازی این گزاره بود که
اگر تبدیل صورت الف به صورت ب ،در بافتی ویژه خاصیت صراحتبخشی دارد،
دگرگونسازی صورت ب به صورت الف نیز ،بنا به مقتضات بافتی -که تشخیص و اخذِ
تصمیم متناسب با آنها برعهدۀ گوینده /مترجم است -قابلیتِ ایفای کارکردِ تصریحگر را
داراست .از اینرو ،با برجستهسازیِ نقشِ تصمیمِ آگاهانه مترجم به کاربست تصریح،
تصریح را تمامِ دگرگشتهایی معرفی کردیم که کارکردشان تأمین دسترسی آسانتر به
نیّت گوینده است .در بخش سوم ،در چهارچوب نظریۀ عملیات تعبیری ،ردگانشناسی
سازوکارهای تصریحگر پیشنهاد شد .الگوی پیشنهادی ما صورتبندی تام و تمام این
پدیده در چهارچوب فرایندهای مفهومپردازانهای است که رهیافت شناختی به زبان بر آن،
تأکید کرده است .در این معنا ،تصریح ،نوعی بازآراییِ شیوۀ بهرهبرداری از قابلیتهای
مفهومپردازی است که با هدفی کاربردشناختی سازگار شده است .این بازآرایی ،از زحمتِ
پردازشی و پیچیدگی شناختی نماد زبانی میکاهد ،مخاطرۀ سوءفهم متن را کاهش
میدهد و دسترسی به آنچه در تفسیر مترجم اصل مطلب یا فحوای کالم انگاشته شده
است ،را تسهیل میکند .بر این مبنا ،در چهارچوب نظریۀ عملیاتهای تعبیرگری اقسام
دگرگشتهای تصریحگر در قالب ده سازوکار شناسایی شدند .توصیف کافی و وافی به
مقصود باید بذر کفایتِ تبیینی را در خود بپروراند .مزیت تدوین ردگانشناسی تصریحِ
شناختی ،امکانپذیرسازی به دست دادن توصیفهایی است که خود سرنخهای انگیزۀ
شناختی وقوعشان را به دست میدهند .افزون بر این ،طیف وسیعی از تصریحات با
بهرهگیری از این سازوکارها قابل شناسایی میشوند .دست آخر اینکه ،مقایسه متن مبدأ و
مقصد بنا به این شاخصها میتواند جایگاه نسبی زبانها را در یک نقشۀ شناختی تعیین
کند .تبیین اینکه ،در هر زبان چه میزان گرایشهای تصریحگر اعمال میگردد و این
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 اولویّتهای مفهومپردازانۀ،گرایشها با توسّل به کدام یک از سازوکارها تحقّق مییابند
.زبانورزان هر زبان را نیز هویدا میکند
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بررسی کنش گفتاری قسم در گفتمان جامعه عمل بازار مدرن ایران
با تکیه بر منظورشناسی اجتماعی
حسین طالبزاده
استادیار زبانشناسی کاربردی گروۀ زبانهای خارجی دانشگاه خوارزمی
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1

استادیار (مدعو) زبانشناسی گروۀ زبان انگلیسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)

رضا غفارثمر
دانشیار زبانشناسی اجتماعی کاربردی گروۀ زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دریافت مقاله97 /1/25 :؛ تاریخ پذیرش مقاله97/4/9 :

چکیده
علیرغم اه میت ،فراوانی و کاربرد پدیده قسم در اکثر جوامع گفتمانی و فرهنگها ،کنش گفتاری
سوگند در قالب نظریات زبانشناسی و زبانشناسی اجتماعی همچون نظریه کنش گفتار و جوامع عمل
بررسی نشده است .پژوهش حاضر در دو فاز کمی و کیفی از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامهای ویژه
میان فروشندگان و فعاالن بازار رایانه و تلفن همراه ،با تمرکز بر الگوهای رفتاری ،انواع ،کارکردها،
دیدگاه و رویکرد اعضای این جامعه به قسم و با لحاظ نمودن متغیرهایی چون سن ،جنسیت ،وضع
ظاهری و وضعیت عضویت در جامعه عمل بازار مدرن ،به مطالعه کنش گفتاری قسم در این بازار مدرن
پرداخت .نتایج تحلیل محتوایی و آماری دادهها در قالب انواع مراجع مذهبی و غیرمذهبی کنشگفتاری
قسم ،حاکی از کاربرد فراوان انواع سوگند اما با کارکردی عموماً غیرتعهدی و غیر (پس) بیانی و حتی
دارای اثر معکوس و منفی در گفتمان بازار مدرن بود .دالیل ،نتایج و کاربردهای حاصل از یافتههای
پژوهش با توجه به ادبیات موجود ،دالیل فرهنگی و مذهبی و ماهیت متفاوت جامعه عمل بازار مدرن به
طور مفصل بحث شده است.
واژههای کلیدی :قسم ،کنش گفتاری ،جامعه عمل ،بازار مدرن ایران ،جامعهشناسی زبان.
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 -1مقدمه
یکی از رایجتررین کرنشهرای گفتراری 1در بسریاری زبرانهرا ،از جملره زبران فارسری،
قسمخوردن است .علیرغم تغییر معنا و کارکردهای قسرم در جوامرع غربری ،ایرن کرنش
گفتاری در جوامع اسالمی (به خصوص در کشورهای خاورمیانه) کراربرد فرراوان و نقرش
ارتباطی گستردهای دارد (عبدالجواد)218-217 :2000 ،2؛ متواترترین نوع آن هم قسرم
به خدا یا دیگر مفاهیم مذهبی و یرا ارزشری اسرت کره عبردالجواد ( )2000دلیرل آن را
احترام به خدا و اعتقاد مردم به تغییر سرنوشت میداند .با این حال ،آنچه که این کرنش
گفتاری را به نمونهای جالب از ارتباط کالم و عمل از یکسو و زبران و جامعره از سرویی
دیگر بدل میکند کارکرد راستی آزمایی و تعهدآور آن نیرز اسرت .اهمیرت ایرن راسرتی
آزمایی و تعهدآور بودن اینگونه پارۀگفتارها در برخی زبانها و فرهنرگهرا را مریتروان،
عالوه بر مراجع قسم( 3مانند مقدسات ،خدا ،پیامبران ،اعضای خانواده ،زمانهای خاص و
غیره) ،از ارتباط قسم و مذهب و نیز سوگند و ادبیات استنباط نمرود (ر.ک .حسرامپرور و
دهقانی1387 ،؛ کیانی .)1371 ،به نحوی که در عرف اسالمی و نیرز در سراختار ایرانری
جامعه ما توصیه بر استفادۀ بجا و پرهیز از کاربرد بیقیدوبند و راحت از مقولره و کلمرات
و عباراتی است که رنگ و بوی قسم (و نذر) داشته باشرند (پیشرقدم و عطراران1392 ،؛
حسینی سیستانی.)519-520 :1393 ،
شاید بتوان اظهار داشت که این توصیهها در جهت همسو نگاهداشتن هر چه بیشتر
کارکردهای بیانی ،منظوری و پسبیانی 4این کنش گفتاری بوده است (ر.ک به بخش )2
چراکه اضافه نمودن هرگونه معنای متصور جدید به کارکردهای اصلی سوگند (از جملره
راستی آزمایی ،مقید و متعهد ساختن فرد به صحت گفته و یا ادعا ،انجام و یا تررک یرک
عمل و نیز پذیرش یک مسؤولیت رسمی ،حقروقی ،اجتمراعی و اخالقری) سربب کراهش
میزان کارایی اجتماعی این ابزارهای قدرتمند کنترل زبانی میشود.
علیرغم اهمیت ،فراوانی و کاربرد این کنش گفتاری در جنبههرای مختلرز زنردگی و
اجتماع ،پژوهشهای داخلی و بینالمللی بسیار معدودی به طرور خراص بره ایرن مقولره
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پرداختهاند (پیشقدم و عطاران1392 ،؛ ماساگارا1997 1؛ عبدالجواد2000 ،؛ علیاکبرری،
حیدریزاده و محجوب .)2013 ،یکی از موقعیتهایی که کنش سوگند مریتوانرد دارای
کاربرد و تبعات مثبت و منفی فراوان و ملموس باشد ،محلهای داد و ستد همچون برازار
است .با این حال به نظر میرسد که هیچیک از پژوهشهای اندک پیشین به این مقولره
نپرداختهاند و جای خالی آن در مطالعات زبانشناسی همگانی و منظورشناسیاجتمراعی
زبانی ،به خوبی احساس می شود که تأثیر فراوانری در بررسری تروانش گفتمرانی ،تروانش
تعاملی و توانش ارتباطی 2و در نهایت زبانشناسی کاربردی و آموزش زبان دارد.
با توجه به مسائل مطرحشده و نیز خالء محسوس در ادبیرات مررتب کره در بخرش
بعدی بیشتر به آن پرداخته میشود ،پژوهش حاضر ترالش دارد ترا جنبرههرای مهجرور
ماندۀ کنش گفتاری قسم را در یک جامعه عمل خاص یعنی برازار مردرن ایرران بررسری
کند .این جامعه از این جهت میتواند منحصربه فررد و دارای ارزش بررسری باشررد کره
میتوان آن را صحنه تنازع ارزشهای سنت حاکم بر فرهنگ و اندیشه ایرانی و الزامات و
چالشهای ناشی از مدرنیته و تعامالت با بازارهای بینالمللی (از جملره عرضره و معرفری
محصوالت جدید و روزآمد ،نوسانات ناشی از برازار ارز و ضررورت همگرام برودن برا ایرن
تغییرات سریع و نیز احتمال تأثیرپذیری از فرهنگ غالب در این بازارها) به شرمار آورد و
در این راه امکان اینکه ابزار زبان دستخوش پارهای از مسائل فوقالذکر شود ،وجود دارد.
3
سؤالی که به ذهن متبادر میشود این است کره از نگراه اعضرای ایرن جامعره عمرل
کدامیک از کارکردهای منتسب به کنش سوگند در چنین محیطی بیشرتر وجرود دارد و
تا چه حد با کارکردهای مورد انتظار در فرهنرگ و عررف جامعره زبرانی برزر ترر قابرل
مقایسه است .به دیگر سخن ،مریخرواهیم بردانیم کره آیرا ایرن امکران وجرود دارد کره
کارکردها و معانی این کنش در جامعه و برازار دسرتخوش تغییررات عمرده شرده ،حتری
دارای کارکرد معکوس شوند و یا جایگزینهایی پیدا کرده باشند .بدیهی است کره پاسرخ
به چنین پرسشهایی مستلزم درنظر گرفتن حداقل برخی متغیرهای قابل تصور در یرک
مطالعه کاربردشناختی اجتماعی زبران همچرون نقرش هرای مختلرز متعراملین از نگراه
اقتصادی ،قدرت ،جنسیت ،طبقه اجتماعی و غیره است (مدرسی.)255-139 :1387 ،
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 -2کنش گفتاری ،قسم و جوامع عمل
نظریه «کنشگفتار» که با نام پژوهشگرانی همچون آستین )1962( 1و سرل)1975( 2
مطرح گردید با فرمولبندی پارۀگفتارها به معانی و کاربردهای متصور از پارههای گفتار
و اثر احتمالی آنها میپردازد .ریچاردز و اشمیت )498-499 :2002( 3کنش گفتار را
گفتهای میدانند که به عنوان یک واحد کارکردی در ارتباط ایفای نقش میکند.
دستهبندیهای مختلفی از انواع کنشها وجود دارد که یکی از آنها تقسیمبندی آستین
( )1962است که در آن بین سه نوع مختلز از کنش موجود و یا محصول گفته در یک
جمله تمایز قائل شده است .اولین نوع کنش ،کنش بیانی است که همانا گفتن چیزی
معنادار و قابلفهم است؛ اما عالوه بر معنای ظاهری گفته ،کنش منظوری وجود دارد که
استفاده از جمله برای به انجام رساندن یک کارکرد است همچون هشدار دادن ،قول
دادن ،پیشرنهاد دادن و غیره .سومین کنش از دسترهبندی سهتایی آسترین ،کنرش
پسبیانی (تأثیری) است که نتایج و یا اثرات ایجادشده توس آنچه گفته شد را شامل
میشود (برای توضیح بیشتر ر.ک .ریچاردز و اشمیت .)315 :2002 ،بر اساس
تقسیمبندی سرل کنش گفتاری دارای پنج کارکرد مختلز تعهدی ،4اظهاری ،5ترغیبی،6
عاطفی 7و اعالمی 8است (ریچاردز و اشمیت.)498-499 :2002 ،
همانگونه که سرل ( 1999و  )1975اظهار میدارد ،کارکردهای کنشهای گفتاری
مختلز ممکن است به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توس کنشهای دیگر انجام
پذیرد .به این ترتیب عالوه بر اینکه قسم میتواند کارکرد تعهدی و الزامآور داشته باشد،
کنش گفتاری قسم میتواند اشکال مختلز و کارکردهای دیگری هم داشته باشد و از
توان بیانی دیگری نیز برخوردار باشد؛ هرچند در طبقهبندی پنجگانه میتوان قسم را
زیرمجموعه کارکرد اعالمی و نمونهای از کارکرد اظهاری نیز تلقی نمود .فراوانی و
گستردگی این سوگندها در برخی جوامع همچون اردن به حدی است که ناظر بیرونی و
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یا خارجی متعجب شده و تصور میکند که «مردم برای هر چیزی ،به هر چیزی و در هر
موقعیتی» سوگند میخورند و یا اینکه اصالً این سوگندها «نمک مکالمه» هستند
(عبدالجواد.)218 :2000 ،
علیرغم این واقعیتها ،همانگونه که عبدالجواد با اسرترناد به آیات قررآن نرشان
میدهد ،سوگند فراوان از دیدگاه مذهب مذموم است و حتی قرآن نیز پیامبر اسالم را از
قبول سخن افرادی که زیاد سوگند میخورند منع نموده و چنین افرادی دروغگو
انگاشته شدهاند ( .)219 :2000با درنظر گرفتن این واقعیتها بود که عبدالجواد با هدف
بررسی گونگونی در فرم ،محی و کارکرد این نوع از قسمها در جامعه اردن ،به این
نتیجه رسید که «سوگندها به عنوان یک شاخصه فرهنگی هر جامعه ،مفاهیم ،ارزشها و
الگوهای غالب در کشور اردن را منعکس میکنند» (علیاکبری ،حیدریزاده و محجوب،
.)46 :2013
در مقاله علیاکبری ،حیدری زاده و محجوب ( )2013نویسندگان پس از تأکید بر
انگشتشمار بودن تحقیقات مرتب با کنش گفتاری قسم و سوگند با جمعآوری 250
نمونه قسم به ارائه یک طبقهبندی از قسمواژهها پرداخرتند .یافرتههای آنها بر غلبه
قسمهای مذهبی ،سوگند به ایام مقدس ،غذاها و وعدههای غذایی ،اعضای بدن و اعضای
خانواده در دادههای گردآوریشده و نیز اهمیت سوگند به عنوان یک اسرتراتژی
محاورهای در زبان فارسی داللت داشت.
تحقیق ماساگارا ( )1997از جمله معدود پژوهشهای مرتب با کنش قسم است که
به بررسی دو زبان مرتب آفریقایی پرداخت .نتایج او نشان داد که این دو زبان در کاربرد
قسم با هم تمایزاتی دارند و حتی جنسیت افراد نیز میتواند نوعی متغیر در کاربرد و
نوع قسمهایی باشد که برای تفسیر ارزش نسبی حقیقت ادعاها به کار میرود .نکته قابل
توجه در دادههای ماساگارا ،نوع این قسمها است که بیشتر به جان افراد فامیل یا
فرزندان افراد است.
از جمله بررسیهای مقایسهای قابل توجه در ایران ،پژوهش پیشقدم و عطاران
( )1392بر روی کاربردهای کنش گفتاری قسم در دو زبان فارسی و انگلیسی است که
با مطالعۀ  50فیلم انگلیسی و  50فیلم فارسی بر اساس مدل هایمز ،کاربردهای قسم را
از ابعاد مذهبی -جامعهشناختی و با تکیه بر بحث فرهنگهای فردگرا و جمعگرا بررسی
نمودند .یافته های این پژوهش حاکی از آن است که استفاده از قسم فضای ناباوری و
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نبود اطمینان در جامعه را نشان میدهد و میزان استفاده از این کنش گفتاری در زبان
فارسی و انگلیسی بسیار متفاوت است و همچنین مراجع قسم نیز در زبان فارسی
متفاوتتر و متنوعتر از زبان انگلیسی است.
علیرغم ارزش و اهمیت یافتههای آثاری از این دست که مبتنی بر آثار ادبی،
نوشتاری ،نمایشی و غیره هستند ،عدم اتکای کافی بر توصیز و تبیین دادههای
گردآوریشده از بطن جامعه ،ممکن است بیشتر از اینکه وضعیت سوگند در جامعه
هدف را به تصویر بکشد ،تداعیگر و انعکاسدهنده درک جامعه سینماگران و
نویسندگان از یک کنش گفتاری باشد .حال اینکه این اشکال جدی وجود دارد که
نمونههای گردآوریشده حاوی بسیاری از موارد کلیشهای و یا افراطی به منظور پیشبرد
خ روایت و یا جنبههای زیباشناسی اثر باشند و نه نماینده بخش اعظم رفتار زبانی
جامعه.
برای مطالعه ،توصیز و تبیین زبان و کاربرد آن در جامعه ،نیاز به تعیین گروه مرجع
است؛ از سوی دیگر ،بسیاری از مطالعات پیشین گروه مرجع را با در نظرگرفتن مفاهیم
مرسوم و گاه مورد انتقادی همچون جامعه زبانی بررسی کردهاند (برای برخی انتفادات
رجوع کنید به وارداف و فولر .)70-63 :2015 ،1این در حالی است که رفتارهای زبانی و
کنشهای گفتاری مورد استفاده و نیز مورد قبول گویشوران هر جامعه زبانی با توجه به
الزامات گروههایی که در آن عضویت دارند و هویتی که میخواهند بروز دهرند تغییر
میکند .از این رو ،جای خالی بررسیهای زبانشناختی با توجه به مفاهیمی همچون
جوامع عمل که محدودتر و کوچکتر از مفهوم جامعه زبانی باشد ،احساس میشود.
مفهوم جوامع عمل که با آثار و نظرات افرادی همچون لیو ،وگنر و اکرت( 2لیو و وگنر،
1991؛ اکرت و وگنر )2005 ،شناخته میشود ،به عنوان «گروهی از افراد که حول
دخیل بودن در یک فعالیت مشترک گرد هم میآیند» تعریز میشود که «اعمال در
مسیر این فعالیت مشترک ظهور و بروز مییابند» (مایرهوف و استریهاش:429 ،3
 .)2013جوامع عمل طیز وسیعی از اعمال و فعالیتها را در برمیگیرد و تکرر
فعالیتها و اعمال افراد سبب ایجاد ارزشها ،باورها ،رواب قدرت ،الگوهای رفتاری و
کالمی و نیز خزانه زبانی و غیرزبانی مشترک میشود (مایرهوف و استریهاش.)2013 ،
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اهمیت بررسی کنش گفتاری افراد در جامعه عمل در این است که همانند مفهوم
شبکههای اجتماعی به افراد اجازه عضویت همزمان در چندین جامعه و در نتیجه ظهور
و خلق هویتهای مختلز را میدهد و در نتیجه با نظریههای جدید هویت و زبان از
جمله ساختگرایی اجتماعی سازگاری بیشتری دارد و در بررسی گونگونی و تغییر زبان
کاربرد فراوان دارد (مایرهوف و استریهاش.)2013 ،
همانگونه که بررسی ادبیات محدود موجود نشان میدهد ،در سالهای اخیر
هیچیک از جوامع عمل از جمله جامعه عمل بازار مدرن و یا حتی بازار سنتی و نیز انواع
و کارکردهای کنش گفتاری سوگند به عنوان کنشی پرکاربرد و تأثیرگذار در مراودات
روزمره و حتی حرفهای افراد حاضر در بازار مدرن ایران مورد بررسی قرار نگرفته است.
پژوهش کمی و کیفی حاضر گامی در جهت پرکردن این خالء با توجه به موارد
پیشگفته است.
 -3روش پژوهش
نظر به اینکه جمعآوری دادههرای پرژوهش پریش از انتشرار نمونرههرا و چرارچوبهرای
پژوهشهای ایرانی مورد اشاره انجام گردید ،برای شناخت انواع ،کرارکرد و نقرش کرنش
قسم در جامعه هدف و نیز آشنایی بیشتر با زبان جامعه عمل تصمیم بر این شد ترا کرار
در دو فاز ،یکی کیفیگراتر و دیگری کمّیگراتر ،انجام بگیرد.
 -1-3فاز اول پژوهش
بررر اسرراس پایرره نظررری و ادبیررات موجررود و نیررز تجربیررات نویسررندگان ،پروترروکلی
نیمهساختارمند( 1میلروی و گوردون )57-68 :2002 ،2برای مصراحبه اولیره برهصرورت
حضوری و رودررو با اعضای جامعه هدف تهیه شد .سؤاالت با توجه بره شررای و فضرای
مصاحبه و عکسالعمل پاسخدهندگان تعدیل میشد و یرا پرسرشهرا و مسرائل دیگرری
مطرح میگردید تا به هدف اصلی این فاز دست یابیم که همانرا درک جرامع و عمیرق و
نیزنگاه از منظر افراد درگیر بود.
با توجه به این که هدف مرا بررسری کرنش قسرم و احسراس تغییررات احتمرالی در
کارکرد زبانی اجتماعی آن از منظر گویشوران در جامعه بازار مردرن برود ،در ایرن راسرتا
. Semi-structured protocol
. Milroy & Gordon

1
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بهترین گزینه بازار رایانه و تلفن همراه تشخیص داده شد .چراکه ارتباط با فناوری مدرن
و بازارهای جهانی و همگامی با تغییرات روز یکی از الزامات موفقیت در این حرفه اسرت.
شرکتکنندگان در این فاز از تحقیق تعداد  8نفر از فروشندگان و صاحبان فروشگاههرای
رایانه و تلفن همراه بودند که بر اساس در دسترس بودن و برهصرورت تصرادفی از مرکرز
خرید ایرانیان و نیز بازارهای کامپیوتر ولیعصر و ایران در تهرران انتخراب شردند کره بره
عنوان مراکز و نمونههای بارز این بازار هستند .کلیه افرراد مصراحبهشرونده مررد بروده و
دارای سنین بین  20تا  45سال بودند .سابقه کار این افرراد از  2ترا  20سرال برود .ایرن
افراد دارای تحصیالت دیپلم تا کارشناسی ارشد بودند .نظرات و صحبتهرای ایرن افرراد
هم بهصورت نوشتاری و هم بهصورت صوتی و با کسب رضایت آنها ثبت و ضب گردیرد.
به منظور افزایش واقعی بودن فرایند مصاحبه و کاهش هرچه بیشرتر تنراقح حاصرل از
حضور مصاحبهگر( 1وارداف و فرولر )18 :2015 ،مصراحبه هرا توسر دو نفرر پژوهشرگر
مصاحبهکننده انجام شد که سابقه حضور کافی چه به عنوان مشرتری و چره بره عنروان
فعال بازرگانی در این جامعه عمل را داشتند و با گفتمان و الزامات حاکم بر این برازار ترا
حد زیادی آشنا بودند .با اسرتفاده از ادبیرات جامعرهشناسری زبران و مثرالهرا و نظررات
مطرحشده توس شرکتکنندگان ،این نتیجه حاصل شد که فروشرندگان و مشرتریهرا
دارای رفتارهای متفاوتی در زمینه قسم خوردن میباشرند و نیرز وجرود تفراوت در نروع
قسم های بهکاربرده شده در برخورد با ایرن دو گرروه محتمرل اسرت .جنسریت و ظراهر
مشتری و نیز سابقه و اعتبار همکار به عنوان عواملی تأثیرگرذار معرفری شردند .از سروی
دیگر انواع قسم در دو دسته کلی مرذهبی و غیرمرذهبی قررار گرفرت .دسرته اول بره دو
زیرشاخه کلی «خدا» و «پیامبر و اهلبیت» و دسته دوم نیز به دو زیرشاخه کلی «مرام»
و «خود و خانواده» تقسیم گردید و مثال هرای مترداول و رایرج هرکردام ترا حرد امکران
مشخص شد .بررسی محتوای مصاحبههای انجامشده و انجام جلسات بحث و بررسری برا
محققان و بهرهگیری از نظر آگاهان جامعه عمل بازار ،منجر به سراخت پرسشرنامهای برا
روایی ظاهری و محتوایی قابل قبول برای فاز دوم گردید که جنبه بررسری کمری کرنش
قسم در بازار مدرن در آن پررنگتر بود.

. observer’s paradox

1
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 -2-3فاز دوم پژوهش
دستهبندیهای کلی فوق و نیز نظرات افراد راجع به ضرمانت اجرایری و تعهردآور برودن
قسم ،میزان کاربرد آن در حرفه مرتب و چگونگی تشخیص قسم راست و دروغ منجر به
تهیه ابزار تحقیق یک صفحهای گردیرد کره ترکیبری از سرؤاالت پرسشرنامهای و نسرخه
تعدیلیافتۀ آزمون تکمیل کالم 1بود .در این نسخه موقعیت مورد نظر ایجاد میشرد؛ امرا
به جای اینکه از پاسخدهنده خواسته شود که عکسالعمرل احتمرالی خرود را برهصرورت
مکتوب یا شفاهی بیان دارد ،با توجه به دستهبندیهای حاصل از فاز اول تحقیق یکری از
انواع اصلی قسم و یا موارد احتمرالی دیگرر در قالرب پاسرخی چندگزینرهای پریش روی
پرسششونده قرار گرفت.
تعداد دیگری از پرسش ها بجای ایجاد موقعیت به صورت مستقیم ،سرؤاالتی را راجرع
به نظر پاسخدهنردگان دربراره ضرمانت اجرایری یرا تعهردآور برودن قسرم ،کراربرد آن و
چگونگی تشخیص قسم راست از دروغ مطرح مینمودند .موقعیتهای ایجادشده همگری
در بافت جامعه عمل بازار طراحری گردیرد و متغیرهرایی همچرون چگرونگی مواجهره و
تفسیر قسم ادا شده توس همکار باسابقه و خوشنام در مقابل همکار جدید و نه چندان
خوشنام و نیز مشتریهای خانم و آقا با شرای ظاهری مختلز (نشانگر عوامل جنسیت،
وضع مالی و اجتماعی مختلز و نیز رواب قردرت حراکم در جامعره عمرل و اثرر آن برر
گونگونی زبان) بررسی شد .در مجموع بیش از  200پرسشنامه بین فروشرندگان شراغل
در بازارهای «رضا و پارسیان» توزیع گردید که به خوبی میتوانند نماینده جامعره عمرل
موردنظر باشند .از این بین تعداد  55پرسشنامه قابلتحلیل به دست آمرد .ضرمن اینکره
نظرات شفاهی و بازخورد افراد نیز گردآوری شد.
سن این افراد بین  17تا  53سال بود و سابقه کار آنها  1تا  27سال برود .اکثرر ایرن
افراد خود را کارمند فروشگاه ( 28نفر) و تعدادی نیز صاحب فروشگاه ( 15نفرر) معرفری
کردند (بقیه تعیین نکردند) و همگی برر اسراس در دسرترس برودن و برهطرور تصرادفی
انتخاب گردیدند .با توجه به ماهیت سؤاالت پرسشرنامه و نیرز نترایج حاصرل از فراز اول
تحقیق ،پس از بررسی داده های جمع آوریشده و تجزیهوتحلیرل آنهرا توسر محققران،
برآیند بررسی کمی (با استفاده از روشهای آماری توزیرع فراوانری) ،تحلیرل محتروایی و

. discourse completion test

1
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آزمونهای آماری مربع خی و آزمون تی با بهرهگیری از نرمافرزار آمراری  SPSSویررایش
 16در بخش یافتهها خالصه گردید.
 -4یافتهها
 -1-4رابطۀ سابقه همکار ،جنسیت مشتری ،موقعیت اجتماعی و اقتصادی مشتری با
نوع قسم

فصل مشترک سؤاالت  1تا  6پرسشنامه حاضر دستهبندیهای ارائهشده در باال راجع به
انواع قسم بود .در این سؤاالت تفاوت میان قسم اداشده و قابلپذیرش توس همکار (با
سابقه و خوشنام در مقابل جدید و یا نه چندان خوشنام) و نیز مشتری خانم و آقا (با
سر و وضع مناسب در مقابل نه چندان خوب) مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج حاصل از
آزمون مربع خی برای این شش سؤال در میان متغیرهای مورد بررسی نشان داد که
تفاوت معنیداری در سطح  p<.05وجود دارد (.)χ2=38.210, df=25
مقایسه فراوانیهای مشاهدهشده و فراوانیهای مورد انتظار حاصل از آزمون مربع
خی موارد تأثیرگذار بر وجود این اختالف معنیدار را به خوبی نشان داد .هرچند در دو
سؤال اول (همکاران خوب و بد) گزینه ششم که سایر موارد بود و نتایج مفصل آن در
ذیل میآید به طرز معناداری بیشتر از چهار سؤال بعدی (مشتریان آقا و خانم با ظاهر
خوب و یا ضعیز) مورد گزینش واقع شد .در سه سؤال از چهار سؤال بعدی که به
پاسخها و شرای مشتریان میپردازد گزینه پنجم (باور کنید) به طرز معناداری بیشتر
انتخابشده است .همچنین استفاده از گزینه سوم یعنی قسم به جان خود از موارد
افتراق سؤال آخر با دیگر پنج موقعیت پیش از آن است این نتایج بدان معنا نیست که
موقعیتها یا گزینههایی با فراوانی بیشتر از این موارد ذکرشده وجود ندارد بلکه این
موارد مواردی هستند که سبب ایجاد اختالف معنیدار در کاربرد قسم شدهاند .به بیان
دیگر کاربرد قسم در بین دو گروه مشتری و همکار و نیز انواع مشتری و همکار تا حدی
متغیر و بسته به نوع قسم و فرد است.
 -2-4سایر موارد قسم در رابطه با سابقه همکار ،جنسیت مشتری ،موقعیت اجتماعی
و اقتصادی مشتری

از آنجا که گزینه شش (سایر موارد) در سؤاالت اول تا ششم از پاسخدهنده میخواست
که توضیحات خود را بنویسد ،پس از بررسی پاسخهای نوشتهشده و بحث و بررسیهای
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انجامشده توس محققین این پاسخها در قالب سه دسته محتوایی عدم باور ،عدم نیاز به
قسم و کنش پس بیانی طبقهبندی ،شمارش و مقایسه گردید که فراوانیهای حاصله در
جدول  1نشان دادهشده است.
جدول  :1فراوانی پاسخها به قسمت آخر سؤاالت  1تا  6پرسشنامه بر اساس محتوا
مجموع

21
23
18
20
19
15
116

دستهبندی محتوایی گزینه  6هر سؤال (سایر موارد)
کنش پس
عدم باور
بیانی
عدم نیاز به قسم
قسم
6
16
8
12
11
8
61

13
3
5
5
5
5
36

2
4
5
3
3
2
19

همکار باسابقه و خوشنام
همکار جدید یا بدسابقه
مشتری خانم با سر و وضع متناسب
مشتری آقا با سر و وضع نهچندان خوب
مشتری خانم با سر وضع نه چندان خوب
مشتری آقا با سر وضع متناسب
مجموع

آزمون مربع «خی» نشان داد که پاسخدهندگانی که گزینه شش را انتخاب نموده و
توضیحات خود را اضافه نموده بودند علیرغم رویکردهای متفاوت در مواجهه با همکاران
و مشتری ها ،رابطه معناداری که ناشی از هریک از متغیرهای اصلی تحقیق باشد از خود
بروز ندادند ( .)χ2=15.566, df=10, p=0.113با این حال عدد حاصل در حدی بود که با
قدری اغماض در سطح  0.1تفاوتی معنادار بین گروهها ایجاد مینمود .این تفاوت بهطور
خاص ناشی از اعالم «عدم نیاز به قسم» از سوی همکار خوشنام (فراوانی مشاهدهشده
 13در مقابل فراوانی مورد انتظار  )6.5و عدم باور قسم همکار نهچندان خوشنام (فراوانی
مشاهدهشده  16در مقابل فراوانی مورد انتظار  )12.1است.
 -3-4ضمانت اجرایی و تعهدآور بودن قسم درگذشته و حال
هفتمین سؤال مورد تجزیهوتحلیل از پرسشنامه مورد استفاده در فاز دوم این تحقیق به
بررسی تعهدآور و دارای ضمانت اجرایی بودن کنش گفتاری قسم پرداخت .فراوانی
پاسخهای دادهشده در جدول شمارۀ  3آورده شده است .همانگونه که میتوان دید 13
نفر بر این باور بودند که درگذشته نسبتاً دور سوگند از قداست باالیی برخوردار بود حال
آنکه تنها یک نفر در مورد گذشته نهچندان دور هم چنین عقیدهای داشت .عدم وجود
تفاوت میان گذشته و حال توس هیچ کس تائید نشد در صورتی که دو نفر از
پاسخدهندگان قداست و اهمیت قسم را بیش از پیش تلقی نمودند.
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جدول شمارۀ  :2فراوانی پاسخها به سؤال دربارۀ الزامآور بودن قسم
فراوانی مورد انتظار

فراوانی مشاهدهشده

10.3

13

گذشته دور

10.3
10.3
10.3

1
2
25
41

گذشته نزدیک
امروزه قداست بیشتری دارد
ضمانت اجرایی ندارد  /عادتی است
مجموع

در این میان بیشترین فراوانی متعلق به گزینهای بود که قسم را دارای ضمانت
اجرایی نمیدانست و استفاده از آن را تنها از روی عادت میدانست ( 25مورد) .آزمون
مربع خی نیز نتایج قابل پیشبینی از این فراوانیها را تأیید نمود که همانا تفاوت معنادار
میان افراد معتقد به تعهدآور بودن قسم و افراد بیاعتقاد به کارکرد ضمان آور آن در
جامعه بازار مدرن بود (.)χ2=36.951, df=3, p<0.05
 -4-4کاربرد قسم در جامعه عمل و معیارهای تشخیص
سؤال شمارۀ  8که به کاربرد قسم در حرفه مورد نظر میپرداخت توس پاسخدهندگان
حداقل به دو صورت «مفید بودن در بازار» و یا «تکثر استفاده از آن در بازار» برداشت
گردیده بود و از اینرو تفاوت معناداری میان گزینههای مختلز حاصل نشد؛ در صورتی
که نتایج مصاحبه حضوری و نیز صحبتهای فردی با فروشندگان و پاسخدهندگان بر
این امر تأکید داشت که قسم دارای کاربرد (به معنای دوم) در بازار است .در عوض
آخرین سؤال تحقیق که از پاسخدهندگان میخواست که با توجه به تجربه اجتماعی
خود چگونگی تشخیص قسم راست از ناراست را توضیح دهند نتایج چشمگیرتری را
عاید تحقیق حاضر نمود .پاسخهای ذکرشده در قالب هشت گروه محتوایی دستهبندی
گردید و فراوانی هریک از این دسته ها محاسبه و در نهایت با یکدیگر مقایسه گردید
(جدول  .)3همانگونه که در جدول  3دیده میشود  18مورد از نفی قسم و عدم باور به
آن وجود داشت که بیشترین سهم را در ایجاد تفاوتی معنادار در بین شیوهها و
رویکردهای تشخیص قس م داشت .از سوی دیگر ادعای استفاده از اصول و منطق و یا
تکیه بر طرز برخورد ،شخصیت و برداشت شخصی دیگر شیوههای اساسی در تشخیص
قسم واقعی از غیر واقعی بودند .هرچند فراوانی کسانی که قسم را همپای دروغ
میدانستند و یا تشخیص راست از ناراست را غیرممکن میدیدند کم نبود؛ این دستهها
نقش چندانی در تفاوت معنادار مشاهدهشده میان گروهها ایفا ننموده است ( χ2=29.448,
 .)df=7, p<0.05از این گذشته عدهای قسم خوردن را کاری ناپسند و مذموم و دارای
کفاره عنوان نمودند.
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جدول شمارۀ  3فراوانی مشاهدهشده و مورد انتظار در رویکرد اعضای جامعه عمل بازار در مواجهه با قسم خوردن

باقیمانده

فراوانی
مشاهدهشده

فراوانی مورد
انتظار

رویکرد افراد نسبت به قسم

ردیز

10.8

7.3

18

نفی یا تقبیح قسم

1

-5.3

7.3

2

استفاده از جایگزین

2

-1.3

7.3

6

اصول و منطق

3

4.8

7.3

12

طرز برخورد و دریافت شخصی

4

-2.3

7.3

5

قسم (زیاد) مترادف دروغ و دروغگویی

5

.8

7.3

8
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 -5-4رابطه میان افراد پاسخدهنده و پاسخها
همانگونه که در بخش روش تحقیق ذکر گردید سن ،تحصیالت ،سابقه کار و نوع
مسؤولیت افراد پاسخدهنده از جمله اطالعات فراهمشده توس شرکتکنندگان در این
فاز از تحقیق بود .آزمون های مختلفی به بررسی رابطه میان هر یک از این متغیرها با
پاسخهای دادهشده به موقعیتهای فراهمشده با سؤاالت پرسشنامه پرداخت .از میان
چندین آزمون تی انجامشده تنها رابطه میان سن و پاسخ به موقعیتهای مطرحشده در
سؤاالت شمارۀ  3و  5تأیید گردید .در تقسیم فروشندگان شرکتکننده در این تحقیق
به دو گروه زیر  27سال و باالی  27سال مشخص گردید که این دو گروه در مواجهه با
کنش گفتاری قسم از سوی مشتریان خانم به طرز معناداری تفاوت دارند.
 -5نتیجه
علیرغم بررسی مجزای پرسشها و موقعیتهای مطرحشده در ابزار تحقیق ،بحث راجع
به نتایج قابلبرداشت از این تحقیق بدون در نظر گرفتن کلیه این یافتهها امکانپذیر
نیست که در این بخش به آنها میپردازیم .یکی از تفاوتهای اساسی قابل مشاهده در
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کارکرد کنشگفتاری سوگند در جامعه عمل بازار مدرن ،ناشی از اختالف معنادار میان
باورپذیری و نوع رفتار صادره از سوی دو گروه متفاوت همکار ،یکی باسابقه و خوشنام و
دیگری جدید و نهچندان خوشنام عنوان گردید .این تفاوتها که در فراوانی چشمگیر
انتخاب گزینه ششم ،یعنی سایر موارد و توضیحات آن مشهود بود تفاوت را به عدم نیاز
به استفاده از کنش گفتاری قسم توس همکار خوشسابقه و برعکس عدم باور به
هرگونه کنش گفتاری مطرحشده توس همکار نهچندان خوشنام منتسب نمود .جالب
اینجاست که در هردوی این موارد تأکید بر عدم استفاده از کنش گفتاری قسم بهطور
خاص خودنمایی میکند ،گویی که قسم در گفتمان موجود بین همکاران در بازار مدرن
جایی ندارد ،حال ممکن است که این امر همانگونه که عبدالجواد ( )2000و علیاکبری
و همکاران ( )2013اشاره کرده بودند ،ناشی از کارکرد محاورهای آن و در نتیجه عدم
برخورداری این کنش گفتاری از کارکرد سنتی آن یعنی کارکرد تعهدی باشد؛ اما
توضیح دیگری نیز وجود دارد و آن اعتقاد به نقش واال و اهمیت کنش گفتاری قسم
بوده که سبب میشود تا شنوندگان ترجیح دهند تا علیرغم کثرت استفاده از آن توس
گویندگان ،آن را برای موقعیتهایی ارزشمندتر و یا فعالیتهایی دیگر از زندگی
اجتماعی که در حیطه فعالیتهای این جامعه گفتمانی جای ندارد (همچون رواب
خانوادگی) حفظ کنند.
در واقع هر دو این توجیهها در نتایج مصاحبههای انجامشده و نیز پاسخ به سؤاالت
کمی پاسخنامه محلی از اعراب مییابند .از یک طرف افراد مصاحبهشونده تأکید داشتند
که به دلیل شناخت همکاران ،آشنایی با عرف ،شرای و قیمتهای بازار و دردسترس
بودن شیوههای منطقی و تحقیق لزومی به استناد به قسم نیست و گهگاه حتی نتیجه
عکس خواهد داد که قابل مقایسه با نتایج پیشقدم و عطاران ( )1392هست .از دیگر سو
تأکید مصاحبهشوندگان بر مذموم بودن قسم و حتی اشاره به ضمان آوردن و موجب
کفاره شدن آن میتواند نشان از ارتباط کنش رفتاری قسم با مذهب و اعتقادات داشته
باشد که بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم با احساسات افراد سروکار دارند (حسینی
سیستانی)1393 ،؛ نتیجتاً شاید افراد ترجیح دهند تا با شناختی که از بازار و ماهیت
تعامالت آن دارند ،آنچه را که عزیز میدارند ،کمتر مورد دستاویز واقع شود .به عنوان
مثال پاسخ یکی از کارکنان  25ساله بازار رایانه با  5سال سابقه کار به سؤال آخر چنین
بود:
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 %90قسمها دروغ است ،مخصوصاً در کاسبی باورها و اعتقادات در حد صفر است و قسم
صرفاً از روی عادت کاربردی و کار راهانداز است( .پرسشنامه شمارۀ )17
هرچند در چهار پرسش بعدی که به مشتریها و رفتار زبانی مورد قبول آنها
میپردازد ،فراوانی گزینه ششم باز هم جلب نظر مینماید؛ آنچه که وجه تمایز این
موقعیتها با دو موقعیت مرتب با همکاران است استفاده و قبول عبارت «باور کنید
ندارم» است .نکته جالب توجه در این است که این عبارت در قالب سنتی قسم که از
مراجع مذهبی و یا غیرمذهبی همچون جان عزیزان و ناموس بهره میگیرند ،جای
نمیگیرد و شاید نتوان آن را دارای کارکردِ تعهدیِ مرتب با این کنش بیانی به حساب
آورد .این نکته هنگامی بیشتر حائز اهمیت میشود که آن را در کنار فراوانی باالی
گزینه ششم و برداشتهای مورد اشاره در باال راجع به عدم تمایل به استفاده از کنش
گفتاری قسم قرار دهیم .این بدان معناست که هرچند فروشندگان ابزارهای مورد اشاره
همچون شناخت قبلی از فرد مورد نظر را ندارند ،اما برای اعتماد به صحت گفته مشتری
ترجیح میدهند که از ابزاری غیر از قسم استفاده کنند .در این میان ،همانگونه که
نتایج مصاحبه و نیز پاسخ به پرسش آخر نشان میدهد بهرهگیری از طرز برخورد ،ظاهر،
برداشتهای شخصی ،تجربیات تعاملی با مشتریهای گوناگون و اصول منطقی از
راههای کسب اطمینان از صحت گفته مخاطب است .شاید بتوان تفاوت مشاهدهشده در
بین فروشندگان جوانتر و مسنتر در مواجهه با مشتریان زن را ناشی از همین عدم
بهرهگیری از معیاری قابل اتکا ارزیابی نمود؛ چراکه -برخالف جوامعی همچون جوامع
آفریقایی مورد بررسی ماساگارا ( )1997که رفتارهای زبانی خانمها و آقایان و در مواجه
با هم مشخص است -در چنین حالتی احتمال استفاده از معیارهای چندگانه و
تأثیرپذیری از احساسات بیشتر میشود .حال آنکه در صورت حفظ و اعتقاد به کارکرد
الزامآور کنش گفتاری قسم امکان وجود معیاری عینیتر وجود داشت .حتی اظهار
فروشندگان مبنی بر تمسک به شیوههایی که میتوان آنها را در راستای کنش بیانی و
حتی پسبیانی ارزیابی نمود همچون فرستادن کاال توس پیک ،درخواست بیعانه و یا
سند قابلپیگیری ،همگی نشان از دوری جستن از اتکا به کارکرد تعهدی کنش قسم
است.
آنچه که ما را به چنین برداشتهایی رهنمون میشود یافتههای حاصل از پرسش 7
و نیز سؤال آخر است .همانگونه که مشاهده شد ،اکثریت قریب به اتفاق پاسخدهندگان
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بر این نکته تأکید داشتند که قسم در گذشته نسبتاً دور از قداست باالیی برخوردار بوده
و یا اینکه بر این باور بودند که قسم ضمانت اجرایی ندارد و تنها از روی عادت است.
هردوی این پاسخها در راستای نتیجه حاصل از پرسشهای قبلی مبنی بر عدم کارکرد
تعهدی قسم در بازار مدرن ایران و نیز مورد تأیید مکررترین دسته مفهومی حاصل از
سؤال آخر ،یعنی نفی یا تقبیح قسم ،است .دیگر دستههای مفهومی حاصل از پرسش
آخر همچون استفاده از جایگزین ،بهرهگیری از اصول و منطق و طرز برخورد افراد و
دریافت شخصی فروشنده همگی نشان از عدم الویت کارکرد تعهدی قسم است .از این
گذشته برخی افراد با استناد به مثلهایی همچون «گفتی باور کردم ،قسم خوردی شک
کردم» ،به وضوح قسم را نشانه دروغ معرفی نمودند (پیشقدم و عطاران .)1392 ،جالب
اینکه فراوانی این افراد قابل ذکر بوده و حتی میتواند نشان از معکوس شدن کارکرد
کنش گفتاری قسم بوده و در نتیجه نابجا 1باشد (سرل 1975 ،و .)1999
علل مختلفی را برای برخی مشاهدات فوق میتوان بیان داشت؛ مشاهداتی از قبیل
عدم باور به کنشی وابسته به اعتقادات و ریشههای اعتقادی و احساسی مردم همچون
کنش قسم ،نفی کارکرد الزامآور آن ،تکیه بیش از حد به آنچه که اصول و منطق ،تجربه
عینی و معیارهای تحقیقی عنوان گردید و نیز اتکا به شناخت ظاهری و برداشت شخصی
از افراد .یکی از این علل میتواند ساختار بازار و نوع جامعه هدف باشد که بازاری مدرن
و دارای ارتباطات وسیعتر و مستقیمتر با افراد با سالیق و عقاید مختلز و در مقیاسی
وسیعتر با بازارهای جهانی و بینالمللی است؛ در نتیجه شاید اتخاذ استراتژیهایی
متناسب با جامعهای خنثیتر از لحاظ بار فرهنگی و مذهبی مطلوبتر باشد .از دیگر سو،
سطح نسبتاً باالی سواد در بین فروشندگان بازار مدرن که به نوعی نشان از آشنایی با
معیارهای علمی و دیدگاههای تجربهگرا و اثباتگرایانه و یا حداقل تأثیرپذیری نسبی از
این دیدگاهها دارد در رویکرد آنها به پدیدهای زبانی همچون قسم که دارای ابعاد
انسانیتر و معنویتر است ،بیتأثیر نبوده و میتواند سبب ایجاد تعارض فوقالذکر
میشود.
سؤالی که در اینجا میتواند مطرح شود این است که اگر قسم کارکرد تعهدآور ندارد
پس چرا اکثر شرکتکنندگان در تحقیق حاضر بر استفادۀ فراوان از آن توس افراد
مرتب با این جامعه آماری تأکید داشتند؟ به دیگر سخن چه کارکردی برای آن متصور
. infelicitous
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است که علیرغم اظهار اکثر پاسخدهندگان به تحقیق حاضر مبنی بر عدم باور قسم به
عنوان معیاری مطمئن جهت تصمیمگیری و انجام فعالیتهای حرفهای هنوز هم در
گفتار جامعه بازار مدرن ایران به وفور از این رفتار زبانی بهره گرفته میشود؟ به نظر
میرسد یکی از دالیل اصلی ،مبنی بر عادتی بودن و محاورهای بودن را دلیل رواج آن
دانست .از این گذشته ،علیرغم آگاهی شخص اداکننده قسم از امکان عدم تأثیر و
کارکرد الزامآور این کنش بیانی باز هم گوینده و شنونده ،احتمال تأثیر پسبیانی و
کارکرد الزامآور در کنار دیگر کارکردها را منتفی نمیدانند (کیانی )1371 ،و از این
کنش به عنوان سوپاپ اطمینانی در کنار دیگر استراتژیهای متقاعدسازی بهره
میگیرند.
پژوهش حاضر سعی در بررسی قسم با توجه به کارکردهای آن بر اساس نظریههای
زبانشناسی همچون نظریه کنشگفتار و نیز زبانشناسی اجتماعی همچون جامعه عمل
در ساختار بازار مدرن ایران داشت و از این نظر یکی از معدود مطالعات سالهای اخیر
در این زمینه بود .نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهایی از این دست ،عالوه بر اینکه در
حیطه نظریه زبانشناسی دارای اهمیت است ،دارای کاربرد برای پژوهشگران فرهنگ
عامه ،مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان و حتی نویسندگان و محققان آثار
ادبی است .به عنوان نمونه ،یکی از دالیل غیرواقعی و سطحی به نظر رسیدن
دیالو های برخی آثار ادبی و نمایشی ،عدم توجه به واقعیتهای جامعه و نتایج حاصل
از پژوهشهای میدانی متقن و دارای پشتوانه نظری قوی است .علیرغم نقاط قوت و
تالش پژوهش فعلی در جهت بهرهگیری از رویکرد کیفی و کمی و بررسی یک جامعه
نمونه مطلوب ،تغییرات پرشتاب سالهای اخیر در بازار مدرن ایران همچون مشارکت و
حضور بیشتر زنان در این بازار و نیز ضرورت مقایسه جامعه عمل مدرن و سنتی و نیز
دیگر جوامع عمل با توجه به تأثیر روزافزون فضای مجازی و دیجیتال بر زبان و
فرهنگعامه ،همگی از پتانسیلهای پژوهشهای آتی راجع به کنش گفتاری قسم می-
باشند.
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نگرشی تکلیف -محور از نوسانات انگیزشی فارسی آموزان خارجی
در حال تحصیل در ایران (فارسی آموزان عرب و چینی سطح مقدماتی و میانی)
زهرا عباسی

1

استادیار گروۀ زبانشناسی و آموزش زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس

هادی یعقوبینژاد
استادیار گروۀ آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کوثر بجنورد
تاریخ دریافت مقاله97 /5/22 :؛ تاریخ پذیرش مقاله97/7/21 :

چکیده
انگیزش در یادگیری زبان جدید بر محوریت شخص و زمان استوار است .انگیزش فراگیران زبانی در
طول زمان نوساناتی تدریجی را تجربه مینماید و تصویر شخص از خودش در هر یک از بازههای زمانی
تحقیق متفاوت است .بررسی تعامل موجود میان بازههای زمانی مختلف در شکلگیری زبان دوم حوزۀ
تحقیقاتی جدیدی است (دی بات .)2015 ،به منظور واکاوی این ماهیت تعاملی ،تحقیق حاضر پویایی
موجود در انگیزش گروهی از فارسیآموزان را در بازۀ زمانی طوالنیتری مورد مطالعه قرار داده که خود
این بازه متشکل از تکالیفی بود که در بازۀ زمانی کوتاهتر انجام میگرفتند .بدین منظور  96نفر از
فارسیآموزان سطح مقدماتی و میانی چینی و عربزبان در آغاز ترم تحصیلی (پیش از انجام تکالیف
انگیزشی) و پایانترم (پس از انجام تکالیف انگیزشی) مورد مطالعه قرار گرفتند تا تصویر روشنتری از
عناصر انگیزشی مختلف در طول زمان در آنها به دست آید .نتایج تحقیق بازنمودهای متفاوتی را از
مؤلفههای نظام خودهای انگیزشی زبان دوم در طول بازههای زمانی مختلف تحقیق آشکار ساخت.
صرفنظر از بازنمود تدریجی این مؤلفهها ،نتایج آزمون آنووا نشان داد که تفاوتهای معناداری بین
نمرات هر یک از این مؤلفهها در هر یک از بازههای زمانی وجود داشتند و این بهخوبی تأثیر فعالیتهای
انگیزشی در طول ترم را بر افزایش سطح مؤلفههای انگیزشی (خود آرمانی ،خود بایدی و تجربۀ
یادگیری) در پایان ترم در همه گروههای فارسیآموزان اعم از عربزبان و چینی در دو سطح مقدماتی و
میانی مشخص میسازد.
واژههای کلیدی :نوسانات ،تعامل ،بازۀ زمانی ،نظام خودهای انگیزشی زبان دوم ،شکلگیری زبان
دوم
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

abasiz@modares.ac.ir
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 -1مقدمه
نتایج تحقیقات مختلف زبان دوم حاکی از این امر است که فراگیری یک زبان ضرورتاً
اقدامی فراگیر-محور 1است (برون .)2001 ،2در طول دو دهۀ پیش بر نقش فراگیران در
یادگیری زبان دوم تأکید بیشتری گردیده و درک متغیرهای مربوط به فراگیران که
یادگیری زبان دوم را تسهیل مینمایند و نیز تفاوتهای فردی میان آنها به دغدغهای
اساسی در میان محققان زبان دوم تبدیل شده است (دورنیه و اسکهان ،2003 ،3دورنیه،
 2005الف) .بیشک یکی از متغیرهای اصلی در این عرصه انگیزش است که در
یادگیری زبان «هیچ یک از تفاوتهای فردی بهاندازۀ آن مورد توجه نبوده است»
(الیس.)677 :2008 ،
وجود سطوح باالی انگیزش ضرورتی طبیعی برای عملکرد بهتر و افزایش کارآمدی
در یادگیری زبان دوم است (بنسوسان2015 ،4؛ سیزر و کورموس .)2008 ،5نظام
خودهای انگیزشی زبان دوم 6جدیدترین مدل انگیزشی است که توسط دورنیه ارائه
گردیده (ب  ،2005ب  )2009است .این نظام فرصتی برای محققان جهت تحقیق در
حوزۀ انگیزش در آموزش فراهم آورده است (تاگوچی و همکاران .)2009 ،این مدل بر
اساس مدلهای قبلی بناشده و برطرفکنندۀ نقصهای موجود در آنهاست .بر خالف
نظریههای قبلی ،این مدل در موقعیتهای مختلف قابل اعمال و با دیگر نظریههای زبان
دوم در ارتباط نزدیک است و همچنین با دیگر مفهومسازیهای انگیزش زبان دوم
سازگار و با نظریههای مهم روانشناسی انگیزشی عمومی مانند نظریههای خود-
تناقضی 7و نظریۀ خودهای ممکن 8هماهنگ است( .به نقل از عبداهللزاده و پاپی:1388 ،
 .)194در سالهای اخیر در قالب این نظام به بررسی نقش عوامل مختلف انگیزشی نظیر
تصویرسازی زبان دوم( 9دورنیه و چان ،)2013 ،خودانگارههای زبان دوم (مرسر،10
 )2011و حتی هویت زبان دوم( 11یوشیودا 12و دورنیه )2009 ،پرداخته شده است .با
1

. learner-based
. Brown
3
. Dörnyei & Skehan
4
. Bensoussan
5
. Csizér & Kormos
6
. L2 motivational self system
7
. self-discrepancy theory
8
. possible selves theory
9
. L2 imagery
10
. Mercer
11
. L2 identity
12
. Ushioda
2

پژوهشهای زبانی ،سال  ،9شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 173/1397

این وجود ،به ترکیب و تعامل عوامل انگیزشی و نیز نقش زمان و تکالیف در میزان
انگیزش زبانآموزان کمتر توجه شده است .از آنجا که زمان موردنظر برای انجام تکالیف
ارتباط نزدیکی با انتخاب و ادامۀ اهداف و تکالیف دارد (کارستنسن ،ایکاویتیز و چارلز،1
 ،) 1999درکی از نقش این زمان در نوسانات و جریانات انگیزش مربوط به زبان دوم به
گسترش آگاهی در خصوص موضوع مورد مطالعه کمک خواهد کرد .عالوه بر این،
میتوان فرض کرد که زبانآموزانی که درک متفاوتی از خود دارند ،تکالیف زبانی را به
طرق کامالً متفاوتی انجام میدهند؛ بنابراین ،تکالیف میتوانند بهعنوان ابزارهای مفیدی
برای تمایز میان خودانگارههای مختلف زبانآموزان عمل نمایند .بهعالوه ،ممکن است
تصاویر و چشماندازهای زبانآموزان از خودشان در بازههای زمانی نوسان داشته باشد؛
بهعبارت دیگر ،با گذشت زمان بیش از پیش تقویت یا تضعیف گردد .با توجه به مواردی
که در بخش فوق ذکر گردید ،میتوان چنین اظهار کرد که هدف اصلی این پژوهش
بررسی انگیزش فراگیران زبان فارسی عربزبان و چینیزبان بهعنوان زبان دوم در هنگام
انجام تکالیف و در طول یک ترم تحصیلی است تا تصویر روشنی از تغییراتی که در این
دوره رخ میدهد و عوامل تأثیرگذار بر این تغییرات به دست آید .بدین ترتیب ،انگیزش
یادگیری زبان فارسی در میان آنها بر اساس پرسشنامۀ استاندارد در بازههای زمانی مورد
مقایسه قرارگرفته و ارتباطات و تعامالت احتمالی میان مؤلفههای مختلف انگیزشی
آشکار خواهند گردید .این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ به این سؤاالت است:
 .1آیا تفاوت معناداری میان مؤلفههای اصلی نظام خودهای انگیزشی زبان دوم (خود
آرمانی زبان دوم ،2خود بایدی زبان دوم 3و تجربۀ یادگیری زبان دوم )4در آغاز ترم
تحصیلی و پیش از انجام تکالیف (بازۀ زمانی کوتاهمدت) و پایان ترم و پس از انجام
تکالیف (بازۀ زمانی درازمدت) در میان فارسیآموزان سطح مقدماتی و میانی چینی و
عربزبان وجود دارد؟
 .2آیا مؤلفههای اصلی نظام خودهای انگیزشی تأثیر معناداری بر میزان انگیزش
زبانآموزان در جریان این بازههای زمانی دارند؟
این مقاله در شش بخش ارائه میگردد .پس از مقدمه در ذیل عنوان ادبیات تحقیق
موضوعات نظام خودهای انگیزشی زبان دوم ،رویکرد زمانی به انگیزش زبان دوم،
1

. Carstensen, Isaacowitz & Charles
. ideal L2 self
3
. ought-to L2 self
4
. L2 learning experience
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پژوهش درزمینۀ انگیزش در یادگیری زبان دوم مطرحشده است .سپس در بخش روش
پژوهش شرکتکنندگان ،ابزار تحقیق ،فرایند جمعآوری دادهها و شیوۀ تحلیل دادهها
توصیفشده است .بخش چهارم مقاله به نتایج و بحث و تحلیل سطح انگیزش
فارسی آموزان عرب و چینی در دو سطح مقدماتی و میانی در دو دورۀ پیش و پس از
فعالیتهای انگیزشی و بررسی رابطه و میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل (خود
آرمانی ،خود بایدی و تجربۀ یادگیری) بر متغیر وابسته (میزان انگیزش یادگیری زبان
فارسی) اختصاص دارد و در ادامه نتیجهگیری و منابع ذکر شده است.
 -2پیشینه و مبانی نظری تحقیق
 -1 -2نظام خودهای انگیزشی زبان دوم
بسیاری از محققان معتقدند انگیزش ساختار چندوجهی است و تعریفی ساده از آن
ممکن نیست (گاردنر  .)8 :2010اولین تحقیقات تجربی در خصوص انگیزش یادگیری
زبان دوم در کانادا تحت تأثیر رویکرد روانشناسی اجتماعی گاردنر و همتایان او با هدف
شناسایی و ارزیابی متغیرهایی صورت گرفت که با مقیاسهای دوزبانگی انگلیسی-
فرانسوی تفاوتهای مشترکی دارند (گاردنر و المبرت .)1959 ،این رویکرد ،به دنبال
ادغام روانشناسی اجتماعی و روانشناسی فردی بهمنظور تبیین تفاوتهای انگیزشی
افراد در تسلط یافتن بر زبان جامعهای دیگر بود .دورۀ شناخت-محور در دهۀ  1990در
حوزۀ انگیزش زبان دوم مطرح و با اتخاذ دیدگاه خردتر و عمدتاً شناختی و متمرکز بر
انگیزش موقعیتی در کالس درس ،رویکرد روانشناسی اجتماعی و روانشناسی انگیزشی
را غنیتر ساخت .در اواخر دهۀ  1990دورۀ فرایند -محور 1در تحقیقات انگیزشی زبان
دوم با تأکید بیشتر بر انگیزش مشاهده ،2نهفقط بهعنوان محصولی ایستا ،3بلکه بهعنوان
فرآیندی پویا 4و قابل تغییر در طول زمان آغاز گردید .این رویکردها در پژوهش انگیزش
به سمت یکپارچگی مفاهیم روانشناسی انگیزشی ،روانشناسی شخصیت و حتی
نوروبیولوژی در حرکت بودهاند .بهمنظور توسعۀ قلمرو پژوهشهای انگیزش در زبان دوم
و در پی آن ایجاد الگویی جدید برای بررسی عوامل مختلف شناختی ،عاطفی و انگیزشی
(دورنیه1994 ،؛ کروکس و اشمیت ،)1991 ،5دورنیه ( 2005الف) نظریۀ نظام خودهای
1

. process-oriented period
. Viewing motivation
3
. Static product
4
. Dynamic process
5
. Crookes & Schmidt
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انگیزشی زبان دوم را با تکیهبر نظریۀ خودهای ممکن (1مارکوس و نوریس )1986 2،و
نظریۀ خود-اختالفی( 3هیگینز )1987 ،4ارائه کرد .نظام خودهای انگیزشی زبان دوم بر
این عقیده استوار است که انگیزش الزم برای یادگیری زبان از انگیزش فراگیران برای
کاهش اختالف درک شده بین خود واقعی 5و خود آیندۀ 6زبان دوم حاصل میشود .این
مدل از سه مؤلفه تشکیل میشود که عبارتاند از خود آرمانی زبان دوم ،خود بایدی
زبان دوم و تجربۀ یادگیری زبان دوم .خود آرمانی زبان دوم به ابعاد ویژه خود آرمانی
فرد مربوط است که نشان دهنده آمال ،امیدها و تمایالت او است .در واقع خود آرمانی
زبان دوم به معنای شخص یا سخنگوی آرمانی در زبان دوم است که زبانآموز میخواهد
شبیه وی شود .این سازه یا عامل ،بهعنوان عاملی انگیزشی عمل میکند ،زیرا ما تمایل
داریم اختالف بین خود واقعی و خود مطلوبمان را کاهش دهیم .تحقیقات نشان داده
که این نوع خود عاملی قوی و تعیینکنندۀ گوناگونیهای موجود در رفتار ترغیبشده
زبانآموزان است (اسالم ،لمب و چمبرز2013 ،7؛ پاپی2010 ،8؛ تاگوچی و همکاران،
2009؛ سیزر و لوکاس .)2010 ،از سوی دیگر ،خود بایدی زبان دوم به آن دسته از
ویژگیهایی مربوط است که فرد باید دارا باشد تا از پیامدهای منفی ممکن ،نظیر
ملزومات ،مسئولیتها و انتظارات اجتناب کند .به عبارتی خود بایدی زبان دوم عبارت
است از «شناختن» شخصی که احساس میکنیم باید برای جلوگیری از پیامدهای منفی
ممکن به آن تبدیل شویم .مطالعات نشان داده که در مقایسه با خود آرمانی زبان دوم،
این خود بهطور قابل توجهی تأثیر کمتری بر روی رفتارهای ترغیب شده فرد میگذارد
(اسالم و همکاران2013 ،؛ تاگوچی و همکاران؛  .)2009درحالیکه این دو نوع از
خودهای زبانی بهعنوان ساختهای کلی انگیزشی تلقی میشوند ،مؤلفه سوم این مدل،
یعنی تجربۀ یادگیری زبان دوم به انگیزشهای موقعیتی مربوط است که برای محیط
یادگیری ضروری است .تحقیق بر روی این مدل نشان داده که بین مؤلفههای سازندۀ
این مدل ،تجربۀ یادگیری زبان دوم دارای باالترین میزان همبستگی با انگیزش آموزشی
فراگیران زبان دوم است (پاپی2010 ،؛ کورموس و سیزر.)2008 ،
1

. possible selves theory
. Markus & Nurius
3
. Self-discrepency theory
4
. Higgins
5
. actual self
6
.future self
7
. Islam, Lamb & Chambers
8
. Papi
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 - 2 -2رویکرد زمانی به انگیزش زبان دوم
به گفته دیبات« 1بازههای زمانی 2به چندبخشی بودن فرایند تحول اشاره دارد؛ میتوان
دیدگاهی بسیار فراگیر و کلی اتخاذ کرد و با نمونهگیریهای متفاوت در زمانهای
مختلف ،به تغییرات صورت گرفته در طول عمر بنگریم» ( .)31 :2015وی معتقد است
که نظام زبان متشکل از زیرمجموعههایی است که در طول بازههای زمانی مختلف در
طول عمر انسان شکل مییابند (از دههها گرفته تا ثانیهها) .هیچ یک از این بازههای
زمانی تصویری قطعی و جامع از توسعۀ زبانی به دست نمیدهند ،بلکه تنها تعامل
موجود میان بازههای زمانی مختلف از چنین قابلیتی برخوردار است .به همین دلیل ،این
امکان وجود دارد که نگریستن به پدیدهها در تنها یک بازۀ زمانی به تفسیرهای نادرست
از توسعه و تحول واقعی منجر شود .از سوی دیگر ،در نظر گرفتن همۀ بازههای زمانیِ
بالقوه نیز در بررسی شکلگیری زبان دوم ممکن نخواهد بود .یک راهحل خروج از این
مشکل این است که آن بازۀ زمانی را بررسی کنیم که بیشترین ارتباط را با مفهوم مورد
مطالعه دارد ،مثل بررسی انگیزش در طول یک ترم یا انگیزش الزم برای انجام تکالیف
زبانی .اخیراً تحقیقات بسیاری بر روی ماهیت زمانی انگیزش زبانی صورت گرفته است
(بوسه و والتر2013 ،3؛ مک اینتایر و سرول2015 ،4؛ وانینگ 5و همکاران .)2014 ،بوسه
و والتر ( )2013به مطالعۀ ماهیت زمانی/مکانی ویژگیهای انگیزشی در زبانآموزانی
پرداختند که زبان آلمانی را بهعنوان زبان دوم میآموختند .تحلیلهای آنها دو روال
عمده را در تغییرات انگیزشی زبانآموزان آشکار نمود :افزایش جزئی در تمایل
زبان آموزان برای کسب مهارت زبانی و کاهش در انگیزش درونی .این محققان دریافتند
که علی رغم تمایل اولیه فراگیران برای کسب مهارت زبانی ،تالش آنها برای درگیرشدن
در یادگیری زبان بهطور پیشروندهای کاهش یافته است .بهعالوه ،وانینگ و همکارانش
( )2014با یافتن ارتباطی نزدیک و تفکیکناپذیر بین بافت فضایی و زمانی و رفتار
انگیزشی زبانآموزان اینگونه گزارش کردند که انگیزش فراگیران به تغییر ،حتی در بازۀ
کوتاه مدت ،حساس است .مکاینتایر و سرول ( )2015در مواجهه با نوسانات لحظهای
زبانآموزانشان دریافتند که انگیزش در بازههای زمانی مختلف با دیگر فرایندها تعامل
برقرار میکند و ممکن است قدرت آن در طول زمان تغییر یابد.
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 -3 -2پژوهش درزمینۀ انگیزش در یادگیری زبان دوم
در سالهای اخیر عالقه به پژوهشهای انگیزشی درزمینۀ یادگیری زبان خارجی دوباره
احیا شده و در خصوص انگیزش یادگیری زبان انگلیسی و همچنین یادگیری زبانهای
دیگر از جمله زبان آلمانی (بوسه ،)2013 ،مجارستانی (کورموس و سیزر،)2008 ،
اندونزیایی (لمب ،)2013 ،ژاپنی ،چینی و ایرانی (تاگوچی و همکاران)2009 ،
پژوهشهای مختلفی انجامشدهاست .الی ( )2005در پژوهش خود نشان داد که
انگیزش ابزاری دانشآموزان هنگکنگی نسبت به انگیزش یکپارچه آنان بیشتر بود و
نگرش مثبتتری نسبت به انگلیسی و انگلیسیزبانان داشتند .رحمان و همکاران
( )2014در پژوهش خود نشان دادند که انگیزش ابزاری در زبانآموزان پاکستانی بیشتر
از میزان انگیزش یکپارچۀ آنان است .پراسانگانی ( )2014در بررسی عوامل انگیزشی
دانشآموزان مالزیایی در یادگیری انگلیسی همبستگی شدیدی میان اهداف اجتماعی و
خودها 1و همچنین اهداف اجتماعی و رفتار انگیزشی یادگیری و رابطۀ معناداری میان
خودهای زبان دوم و یادگیری انگیزشی را نشان داد .تورت کالووُ ( )2015نیز در تحلیل
اثر انگیزش در موفقیت دانش آموزان اسپانیایی ارتباطی قوی و معناداری میان خود
آرمانی زبان دوم و نمرات زبانآموزان یافت و اینکه قدرت زبانآموز در تجسمسازی خود
بهعنوان سخنگوی زبان دوم دارای اهمیت زیادی در یادگیری زبان است .الشهرانی
( )2016با بررسی اعتبار مدل نظام خود انگیزشی سه جزئی زبان دوم را در توضیح
رفتارهای انگیزشی زبان دوم در میان  400دانشجوی زبان انگلیسی در جنوب عربستان
دریافت که اجزای اصلی مدل خود انگیزشی زبان دوم یعنی خود آرمانی ،خود بایدی و
تجربههای یادگیری زبان انگلیسی و همچنین ارتباط بین آنها در بافت و محیط
عربستان معنادار بوده و خود آرمانی و تجربههای یادگیری زبان نسبت به خود بایدی
دارای بسامد و اهمیت بیشتری هستند.
در ایران نیز در این خصوص پژوهشهایی صورت گرفته است .پاپی ( )2010در
پژوهش خود نشان داد خود آرمانی زبان دوم و تجربۀ یادگیری زبان دوم اضطراب
فراگیران نسبت به زبان انگلیسی را کاهش میدهند ،در حالیکه خود بایدی زبان دوم
به طور قابل توجهی اضطراب آنها برای یادگیری یک زبان خارجی را افزایش میدهد.
پاپی و تیموری ( )2012تکامل زمانی ویژگیها ی انگیزشی سه گروه ایرانیِ فراگیر زبان
انگلیسی (دانش آموزان راهنمایی ،دبیرستان و دانشجویان) را مورد بررسی قرار دادند.
. selves
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این محققان قدرت قابلتوجه تصویر آرمانی دانش آموزان دبیرستانی نسبت به دیگر
گروهها را به موقعیت اجتماعی -آموزشی کلی ایران نسبت دادند که در آن دانشآموزان
دبیرستانی برای تشکیل تصاویری آرمانی از خودهای آینده خویش از لحاظ آموزشی و
شغلی در سنی حساس قرار دارند.
آذرنوش ( )2014در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که کاهش در انگیزش
دانشآموزان در موقعیتهای اجباری با سن افراد ارتباط دارد و عواملی همچون محیط
مستقیم یادگیری ،دیگر افراد تأثیرگذار در یادگیری و رؤیاهای مرتبط با زبان دوم
فراگیران باعث افزایش تالش موردنظر ،سرمایهگذاری و انگیزش فراگیران برای یادگیری
یک زبان دوم میشود .نتایج بررسی مدل نظام خودهای انگیزشی زبان دوم در مؤسسات
عمومی و خصوصی آموزشی در پژوهش غنیزاده و رستمی ( )2015نشان داد که این
مدل برای دادههای تجربی در بافت آموزش رسمی ایران صدق نمیکند ،اما برای کاربرد
در بافت آموزش خصوصی مناسب است .یعقوبینژاد ،زرینآبادی و کتابی ( )2016پویایی
انگیزشی گروهی از زبانآموزان ایرانی را در طول سه بازۀ زمانی (اولیه ،در جریان و
نهایی) مورد مطالعه قرار دادند و اینگونه نتیجهگیری کردند که انگیزش برای یادگیری
زبان خارجی از روابط پویا ،پیچیده و به هم مرتبط بین عوامل مختلفی تشکیل میشود
که در طول زمان تغییر کرده و در هر مرحله خاص قدرت انگیزشی متفاوتی دارند.
در خصوص بررسی انگیزش فارسیآموزان برای یادگیری زبان فارسی ،پژوهشهای بسیار
اندکی صورت گرفته است .صدیقیفر و خالقیزاده ( )1395به بررسی رابطۀ
جهتگیریهای انگیزشی 1و پیشرفت تحصیلی فارسیآموزان عربزبان پرداختهاند .نتایج
این پژوهش گویای اهمیت و تأکید بر افزایش انگیزش درونی فارسیآموزان در
کالسهای درس و نیز در منابع آموزشی است که این بهنوبۀ خود پیشرفت تحصیلی
فارسیآموزان را نیز به همراه خواهد داشت .سعدیپور و همکاران ( )1396به تدوین
مدل انگیزشی متشکل از متغیرهای خود الزامی ،خودکارآمدی ،تجربۀ یادگیری و رفتار
انگیخته یادگیری زبان فارسی بهعنوان زبان دوم پرداختند 242 .نفر از زبانآموزان مرکز
آزفای دانشگاه بینالمللی امام خمینی در تکمیل پرسشنامه محقق ساخته خود سامانه
انگیزشی زبان فارسی ،در چهار محور خود الزامی ،خودکارآمدی زبان فارسی ،تجربۀ
یادگیری زبان فارسی و رفتار انگیختۀ یادگیری شرکت کردند .یافتههای حاصل نشان
داد که تأثیر تجربۀ یادگیری بر خودکارآمدی ،تجربۀ یادگیری بر رفتار انگیختۀ یادگیری
زبان فارسی ،خود الزامی بر رفتار انگیخته و خودکارآمدی بر رفتار انگیخته ،مثبت و
. Motivational Orientations
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معنادار است؛ درحالیکه تأثیر خود الزامی بر خودکارآمدی معنادار نیست .بیشترین تأثیر
را تجربۀ یادگیری و سپس خودکارآمدی بر رفتار انگیختۀ یادگیری نشان داد.
خالقی زاده و همکاران ( )1397چهار عامل انگیزشی خود باید ،خود آرمان ،یکپارچگی
و ابزارسازی در میان  20فارسی آموز کرهای و چینی با استفاده از پرسشنامهای 36
آیتمی بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد بین خود باید و خود آرمان فارسیآموزان
کرهای با چینی تفاوت معنیداری وجود دارد ،بهگونهای که خود آرمان فارسیآموزان
کرهای بیشتر از چینیها و خود باید فارسیآموزان چینی بیشتر از کرهایها است .عالوه
بر این ،بین انگیزه ابزاری ارتقادهندۀ فارسیآموزان چینی و کرهای تفاوت معنیداری
مشاهده گردید و این در حالی است که بین انگیزههای ابزاری بازدارندۀ این دو گروه از
فارسیآموزان تفاوت معنیداری وجود نداشت .موالیی و همکاران ( )2016به تدوین ابزار
انگیزشی نظام خودها برای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان پرداختند .این ابزار
پرسشنامهای با  6پارامتر فارسی (خود ایدئال زبان دوم ،خود باید زبان دوم ،تجربۀ
یادگیری زبان دوم ،خودکارآمدی زبان دوم ،آیتمهای یادگیری بینالمللی و آموزش زبان
دوم) بود که  73نفر از فارسیآموزان در آن شرکت کردند و بر اساس نتایج تحقیق و
تحلیل عاملی این نتیجه حاصل شد که پرسشنامه مذکور در مورد نظام خود انگیزشی،
معتبر و دارای روایی و پایایی قابلقبول است.
 -3روش پژوهش
 -1 -3شرکتکنندگان
روش نمونهگیری در این پژوهش بهصورت تصادفی خوشهای و روش تحقیق شبه
تجربی 1با طرح پیشآزمون و پسآزمون بوده است .بدین منظور ،با توجه به تعداد اندک
عربزبانان و چینیها بهصورت متمرکز در یک مرکز آموزشی ،از بین مراکز آموزش زبان
فارسی دانشگاههای مختلف در دو سال تحصیلی تعداد  96فارسیآموز عرب و چینی در
سطوح مقدماتی و میانی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .البته در این دورههای آموزشی
فارسیآموزان با زبانهای مادری دیگر نیز حضور داشتند که نتایج تحقیق مرتبط با آنان
در این مقاله ذکر نشده است .به این ترتیب ،جامعه آماری پژوهش ،متشکل از 24
فارسیآموز چینی در دو سطح مقدماتی و میانی و  24فارسیآموز عربزبان در این دو
سطح (هر گروه متشکل از  12مرد و  12زن) بود که در دو سال تحصیلی  96-95و

. quasi experimental
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 97-96مشغول یادگیری زبان فارسی بودند .اطالعات کاملتر مربوط به این
شرکتکنندگان در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  .1اطالعات جمعیتشناسی شرکتکنندگان (تعداد 96 :نفر)
مقوله

زیرمجموعه

تعداد

درصد

جنسیت

مرد
زن
چینی
عربی
18-22
23-27
28-32
مقدماتی
میانی

48
48
48
48
38
45
13
48
48

%50
%50
%50
%50
%39/58
%46/87
%13/55
%50
%50

زباناصلی
سن

سطح زبانی

 -2 -3ابزار تحقیق
ازآنجاکه در تحقیق حاضر زمان و مالحظات زمانی بسیار حائز اهمیت بودند ،دو چرخۀ
جمعآوری دادهها پیشبینی گردید تا نوسانات انگیزشی را در مقاطع زمانی آغاز و پایان
ترم آشکار سازند .در هر یک از این چرخهها ،دادهها بهصورت کمّی و با استفاده از
پرسشنامهای در خصوص انگیزش شرکتکنندگان جمعآوری گردید .این پرسشنامه که
توسط تاگوچی و همکاران ( )2009طراحیشده ،به بررسی تمایالت انگیزشی
شرکتکنندگان میپردازد .سه نسخه از این پرسشنامه وجود دارد که برای استفاده در
ژاپن ،چین و ایران طراحی شدهاند .هر نسخه متشکل از دو بخش است .بخش اول شامل
سؤاالتی است که انگیزش فراگیران را با توجه به یادگیری زبان فارسی میسنجد و
بخش دوم سؤاالتی را در خصوص اطالعات پیشینه فراگیران در بر دارد (به عنوان مثال،
سن ،جنسیت ،تجربۀ حضور در ایران و  .)...طراحان این پرسشنامه مؤلفههای اصلی آن
را از تحقیق کورموس و سیزر در مجارستان ( )2008و نظام خودهای انگیزشی زبان دوم
(دورنیه ،ب  ،2005ب  )2009انتخاب نمودهاند .تمامی این سه نسخه بهصورت جامع
مورد اجرای آزمایشی قرار گرفته و برای هر یک از این سه کشور تعدیل یافتهاند .نسخه
نهایی متشکل از دو نوع سؤال مهم ،شامل عبارت گونه و سؤال ،با استفاده از مقیاس
شش نقطهای لیکرت اندازهگیری میشود .ضریب آلفای کرونباخ 1مربوط به نسخه ایرانی

cronbach alpha
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 0/79است .از مجموع این پرسشنامهها ،پرسشنامهای با  18گویه در بخش اول سؤاالت
برای بررسی خودهای انگیزشی در این تحقیق انتخاب شد.
ابزار دوم تحقیق شامل تعدادی تکالیف زبان دوم بودند .دورنیه در تالش برای ارائۀ نوعی
تعریف انگیزش-محور از تکالیف یادگیری آنها را اینگونه تعریف میکند« :تکالیف
مجموعهای پیچیده متشکل از اعمال ذهنی و رفتاری هدفمند هستند که زبانآموزان در
جریان فاصلۀ بین دریافت دستورالعملهای اولیه برای انجام و تکمیل نهایی تکالیف آنها
را اجرا میکنند» (درورنیه  .)139 :2002نوع تکالیف مورد استفاده در این تحقیق،
تکالیف استداللی بوده که توسط کورمس و دورنیه ( )2004ارائه گردیدهاند .این تکالیف
بهعنوان فعالیتهای تعاملی حل مسئله طراحی گردیدند تا با توجه به مسائل روزمرۀ
مربوط به مرکز آموزشی استداللهایی را از جانب فارسیآموزان استخراج نمایند .در این
تکالیف از فارسیآموزان خواسته میشد که فرض نمایند که عضوی از کمیتۀ دانشجویی
مرکز آموزشی هستند و به آنها گفته میشد که مرکز میخواهد در پروژه زندگی
اجتماعی مربوط به منطقه شرکت کند و از آنها میخواهد به این پروژه کمک کنند.
آنها میبایست ده پیشنهاد را میخواندند (به عنوان مثال ،کمک در کتابخانه ،ارائۀ
اطالعات گردشگری و  )...و بر اساس سلیقه خود پنج پیشنهاد را اولویتبندی میکردند.
سپس از آنها انتظار میرفت که انتخابهای خود را با دوست خود مقایسه کرده و از
طریق گفتگو بهنوعی سازش و مصالحه دست یابند .وظیفۀ نهایی آنها این بود که به
کمک یکدیگر سه فعالیتی را انتخاب نمایند و آنها را در قالب نامه به مدیریت مرکز
پیشنهاد دهند .کورمس و دورنیه بر این باورند که شرکتکنندگان در جریان اظهار
کردن و مقایسه کردن انتخابهای خود با انتخابهای دوستشان ،جلوههای مختلفی از
خودهای ممکن زبان دومشان را بروز میدهند .دورنیه مثالهایی جهت روشن شدن
موضوع ارائه میکند :آن دسته از فراگیرانی که گزینههای کمک در کتابخانه ،توزیع غذا
در بین نیازمندان و جمعآوری زباله و کاغذ باطله را انتخاب میکنند ،به اعتقاد دورنیه
بیشتر تحت تأثیر خود بایدیشان هستند .در حالی که افرادی که گزینۀ مدنظرشان
مواردی نظیر ارائۀ اطالعات گردشگری ،اجرای زنده موسیقی و تئاتر برای کودکان و
سازماندهی رخدادهای ورزشی بوده ،خود آرمانی قویتری داشتهاند .در پایان ،انتخاب
گزینههایی مانند غذا دادن به پرندگان ،حفاظت از فضای سبز و چاپ یک خبرنامۀ
داخلی برای مرکز آموزشی ،بیشتر نمایانگر خود یادگیری آنان (تجربۀ یادگیری) است.
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 -3 -3فرایند جمعآوری دادهها
تمامی فرایندهای جمعآوری دادهها در جریان کالسهای زبان فارسی انجام گرفت.
دادههای پرسشنامهای در دو مرحله جمعآوری گردید .در اولین جلسه ترم پرسشنامهها
توزیع و انگیزش اولیۀ شرکتکنندگان سنجیده شد (پرسشنامۀ سنجش مؤلفهها
(خودها) ی انگیزشی آغاز ترم که بهاختصار از آن بهعنوان پیشآزمون نام میبریم) .در
طول ترم فعالیت و تکالیف انگیزشی به شرحی که در بخش پیشین ذکر شد ،در کالس
صورت گرفت .ارزیابی نهایی میزان انگیزش شرکتکنندگان ،در جریان جلسه آخر ترم
انجام گرفت (پرسشنامه سنجش مؤلفهها (خودها) ی انگیزشی پایان ترم که بهاختصار از
آن بهعنوان پسآزمون نام میبریم) .به این طریق میزان انگیزش شرکتکنندگان در
مؤلفههای مختلف نظام خودهای انگیزشی زبان دوم مورد مقایسه قرار گرفت و تأثیرات و
روابط احتمالی میان این مؤلفهها بر حسب سطح زبانی آشکار گردید.
 - 4 -3تحلیل دادهها
برای تعیین ضریب اعتبار پرسشنامه از نرمافزار  SPSSو از روش آلفای کرونباخ که بر
همسانی درونی تأکید دارد استفاده شد .میزن آلفای کرونباخ محاسبهشده برابر با
 0/981است که نشاندهندۀ همسانی درونی سؤاالت آزمون است .همچنین برای
افزایش روایی از روش یا فن روایی محتوایی و صوری استفاده شد و در این راستا روایی
پژوهش به تأیید تعدادی از متخصصان حوزۀ تخصصی رسید .بهمنظور تحلیل یافتهها از
آزمون  Tهمبسته و آزمون رگرسیون استفاده شد.
 -4نتایج و بحث
 - 1 -4پاسخ به سؤال اول :تحلیل سطح انگیزش فارسیآموزان عرب و چینی
در دو سطح مقدماتی و میانی در دو دورۀ پیش و پس از فعالیتهای انگیزشی
برای پاسخ به سؤال اول تحقیق (آیا تفاوت معناداری میان مؤلفههای اصلی نظام
خودهای انگیزشی زبان دوم در آغاز ترم تحصیلی و پیش از انجام تکالیف (بازۀ زمانی
کوتاهمدت) و پایان ترم و پس از انجام تکالیف (بازۀ زمانی درازمدت) در میان
فارسیآموزان سطح مقدماتی و میانی چینی و عربزبان وجود دارد؟) سطح انگیزش
فارسیآموزان سطح مقدماتی در دو دورۀ پیش و پس از فعالیتهای انگیزشی بررسی
شد:
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بهمنظور تحلیل یافتهها از آزمونهای  Tهمبسته T ،مستقل و ضریب رگرسیون استفاده
شد .در گام اول بهمنظور بررسی اینکه آیا فارسیآموزان عرب و چینی در سطح
مقدماتی و میانه در آغاز ترم و پایان ترم از نظر مؤلفههای انگیزشی در یادگیری زبان
فارسی تفاوتی با هم دارند ،از آزمون  Tهمبسته استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون T
همبسته در جدول  2ذکر شده که حاوی اطالعات توصیفی و سطح معناداری است.
نتایج دادههای توصیفی نشان میدهد که میانگین انگیزش فارسیآموزان در آغاز و پایان
ترم به لحاظ مؤلفههای خود آرمانی ،خود بایدی و تجربۀ یادگیری با هم تفاوت دارند ،اما
همانگونه که نتایج توصیفی نشان میدهد ،در مؤلفههای خود آرمانی و تجربۀ یادگیری
نمرههای فارسیآموزان در پایان ترم بیشتر از آغاز ترم است ،یعنی فعالیتها و تکالیف
انگیزشی انجامشده در کالس درس در افزایش انگیزش آنها برای یادگیری زبان فارسی
تأثیرگذار بوده است.
جدول  .2سطح معناداری تفاوت نمرات انگیزشی فارسیآموزان عرب و چینی در دو سطح مقدماتی و میانی در دو
دورۀ پیش و پس از فعالیتهای انگیزشی
میانگین

مؤلفهها

انحراف
معیار

T
همبسته

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

سطح
معنادار
ی

Upper

فارسیآموزان عرب سطح مقدماتی
خود آرمانی
خود بایدی
تجربۀ یادگیری

پیشآزمون

4/77

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

5/166
3/243
2/791
4/458

پسآزمون

4/798

0/329

-5/894

-0/534

-0/256

0/000

0/304

7/253

0/322

0/580

0/000

0/248

-6/720

-0/445

-0/235

0/000

فارسیآموزان چینی سطح مقدماتی
خود آرمانی
خود بایدی
تجربۀ یادگیری

پیشآزمون

4/8

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

5/17
3/623
2/973
3/798

پسآزمون

4/486

-0/256

0/000

0/329

-5/675
-0/535

0/500

6/176

0/428

0/861

0/000

0/296

-11/372

-0/812

-0/562

0/000
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فارسیآموزان عرب سطح میانی
خود آرمانی
خود بایدی
تجربۀ یادگیری

پیشآزمون

4/77

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

5/03
3/389
2/618
4/26

پسآزمون

4/57

0/219

-5/730

-0/535

-0/349

0/000

0/436

8/665

0/955

0/586

0/000

0/208

-7/523

-0/231

-0/407

0/000

فارسیآموزان چینی سطح میانی
خود آرمانی
خود بایدی
تجربۀ یادگیری

پیشآزمون

4/61

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

4/93
3/38
2/95
3/97

پسآزمون

4/32

/2044
0

-7/486

-0/398

-0/226

0/000

0/272

7/865

0/322

0/562

0/000

0/349

-5/446

-0/536

-0/562

0/000

همچنین در مؤلفه خود بایدی میانگین نمرات پیشآزمون بیشتر از میانگین نمرات
پسآزمون است ،این به این معناست که احساس پیامدهای منفی ناشی از عدم یادگیری
زبان فارسی با انجام فعالیتهای انگیزشی در فارسیآموزان کاهش و احساس مثبت
نسبت به یادگیری زبان فارسی با انجام فعالیتهای انگیزشی در آنها افزایش یافته است.
همچنین در تأیید نتایج به دست آمده از آمار توصیفی ،نتایج حاصل از آزمون استنباطی
نشان میدهد که مقدار  Sigمحاسبهشده برای تمام مؤلفهها زیر آلفا  0/05است؛ بنابراین
فرض  H0مبنی بر عدم تفاوت میان نمرههای پیشآزمون و پسآزمون فارسیآموزان در
مؤلفههای انگیزشی (عملکرد خود آرمانی ،تجربۀ یادگیری و خود بایدی) رد و فرض
مخالف یعنی وجود تفاوت میان نمرههای پیشآزمون و پسآزمون فارسیآموزان در
مؤلفههای (عملکرد خود آرمانی ،تجربۀ یادگیری و خود بایدی) پذیرفته میشود؛
بنابراین بهطور کلی فعالیتها و تکالیف انگیزشی انجامشده در کالس درس موجب
افزایش سطح انگیزش فارسیآموزان عرب و چینی در بازۀ زمانی طول ترم شده است .بر
اساس نتایج تحلیل که در جدول  2نشان داده شده است ،تفاوت معناداری میان سطح
انگیزش در آغاز و پایان ترم وجود دارد و این بهخوبی تأثیر فعالیتها و تکالیف انگیزشی
انجامشده در طول ترم را بر افزایش سطح مؤلفههای انگیزشی (خود آرمانی ،خود بایدی
و تجربۀ یادگیری) در پایان ترم مشخص میسازد و سؤال یک به این صورت پاسخ داده
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میشود که در همۀ گروههای فارسیآموزان اعم از عربزبان و چینی در دو سطح
مقدماتی و میانی انجام تکالیف و فعالیتهای انگیزشی در طول ترم در کالس درس بر
افزایش و بهبود سطح انگیزش یادگیری زبان فارسی در بازۀ زمانی طول یک ترم
تحصیلی بسیار مؤثر است.
 -2 -4پاسخ به سؤال دوم :بررسی رابطه و میزان تأثیرگذاری متغیرهای
مستقل (خود آرمانی ،خود بایدی و تجربۀ یادگیری) بر متغیر وابسته (میزان
انگیزش یادگیری زبان فارسی)
برای پاسخ به سؤال دوم تحقیق (آیا مؤلفههای اصلی نظام خودهای انگیزشی تأثیر
معناداری بر میزان انگیزش زبانآموزان در جریان این بازههای زمانی دارند؟) از
رگرسیون خطی استفاده شد.
الف) سطح مقدماتی
بهمنظور بررسی رابطه و میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل (خود آرمانی ،خود بایدی
و تجربۀ یادگیری ) بر متغیر وابسته یعنی میزان انگیزش یادگیری زبان فارسی در سطح
مقدماتی از رگرسیون خطی استفاده شد .نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی در
جدول  ،3نشان میدهد که میزان همبستگی شاخصهای انگیزش در یادگیری زبان
فارسی (به طور کلی) در یک ترکیب خطی با متغیرهای وارده شده برابر با ()0/749
است که این مقدار نشاندهندۀ رابطۀ قوی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است.
جدول  .3خالصه اطالعات مدل
Model

ضریب
همبستگی

ضریب تعیین
2

( )R

ضریب تعیین

خطای معیار

تعدیلشده

دوربین
واتسون

چندگانه ()R
1

0/749

0/561

0/531

0/709

1/766

همانگونه که جدول  ANOVAزیر نشان میدهد ،رابطۀ خطی بین متغیرها وجود دارد،
زیرا  Fبهدستآمده در سطح ( )0/05درصد معنیدار است و فرض خطی بودن رابطۀ
بین دو متغیر پذیرفته میشود .این امر به این معنی است که در هر مدلی حداقل یکی
از متغیرها در تبیین متغیر وابسته نقش دارد.
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جدول  .4آنالیز واریانس
Model

مجموع

درجه آزادی df

مربعات

میانگین

F

سطح
معناداری Sig

مربعات

اثر رگرسیونی

28/260

3

9/420

باقیمانده

22/120

44

0/503

کل

50/380

47

18/733

0/000

در جدول  ،5بتا همان ضرایب استاندارد شده است .هرچه بتا ) (Betaو تی )(T
بزرگتر و سطح معنیداری ) (Sigکوچکتر باشد ،بدین معنی است که متغیر مستقل
(پیشبین) تأثیر شدیدتری بر متغیر وابسته دارد .همانگونه که این جدول نشان میدهد
از دید جامعه نمونه متغیر خود بایدی با ضریب بتا ( )0/521بیشترین تأثیر را بر انگیزش
در یادگیری زبان فارسی داشته است .پس از خود بایدی ،تجربۀ یادگیری با ضریب بتا
( )0/513بیشترین تأثیر را داشته است .در انتها نیز ،مؤلفه خود آرمانی با ضریب بتا
( )0/285کمترین تأثیر را بر انگیزش زبانآموزان در سطح مقدماتی داشته است.
جدول  .5ضرایب میزان شدت اثر گذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
T
Model
سطح معناداری
ضریب استاندارد
ضریب غیراستاندارد
Sig
Beta

عرض از مبدأ

B
2/884

Std.Error
0/769

خود آرمانی

0/213

0/297

0/285

خود بایدی

0/840

0/158

0/521

13/318

تجربۀ یادگیری

0/505

0/307

0/513

8/648

3/751

0/215

5/717

0/000
0/000
0/000

ب) سطح میانی
بهمنظور بررسی رابطه و میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل (خود آرمانی ،خود بایدی
و تجربۀ یادگیری) بر متغیر وابسته یعنی میزان انگیزش یادگیری زبان فارسی در سطح
میانی از رگرسیون خطی استفاده شد .نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی در جدول 6
نشان میدهد که میزان همبستگی شاخصهای انگیزش در یادگیری زبان فارسی (به
طور کلی) در یک ترکیب خطی با متغیرهای وارده شده برابر با ( )0/997است که این
مقدار نشاندهنده رابطۀ مثبت بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است.
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جدول  .6خالصه اطالعات مدل
Model

ضریب تعیین

ضریب
همبستگی

2

( )R

ضریب تعیین

خطای معیار

تعدیلشده

دوربین
واتسون

چندگانه ()R
1

0/997

0/994

0/994

0/0113

2/094

همانگونه که در جدول  ANOVAزیر قابل مشاهده است ،رابطۀ خطی بین متغیرها
وجود دارد ،زیرا  Fبهدستآمده در سطح ( )0/05درصد معنیدار است و فرض خطی
بودن رابطۀ بین دو متغیر پذیرفته میشود .این امر بدان معناست که در هر مدلی
حداقل یکی از متغیرها در تبیین متغیر وابسته نقش دارد.
جدول  .7آنالیز واریانس
Model

مجموع

درجه آزادی df

مربعات
0/991

اثر

میانگین

F

سطح معناداری
Sig

258/286

0/000

مربعات
3

0/330

رگرسیونی
باقیمانده

0/006

44

کل

0/996

47

0/000

در جدول  ،8همانگونه که پیشتر نیز ذکر شد ،بتا همان ضرایب استاندارد شده است.
هرچه بتا ) (Betaو تی ) (Tبزرگتر و سطح معنیداری ) (Sigکوچکتر باشد ،بدین معنی
است که متغیر مستقل (پیشبین) تأثیر شدیدتری بر متغیر وابسته دارد .همانگونه که
میتوان در این جدول مشاهده کرد ،از دید فارسیآموزان خود بایدی با ضریب بتا
( )0/521بیشترین تأثیر را بر انگیزش یادگیری زبان فارسی داشته و پس از خود بایدی،
تجربۀ یادگیری با ضریب بتا ( )0/253بیشترین تأثیر را داشته است .پس از این مؤلفهها،
مؤلفه خود آرمانی با ضریب بتا ( )0/238کمترین تأثیر را بر انگیزش زبانآموزان در
سطح میانه داشته است.
Model

جدول  .8ضرایب میزان شدت اثر گذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
ضریب استاندارد T
سطح معناداری
ضریب غیراستاندارد
Sig
Beta
Std.Error
B
1/259

0/215

عرض از مبدأ

0/32

0/026

5/201

0/000

خود آرمانی

0/356

0/068

0/238

0/000

خود بایدی

0/342

0/027

0/521

12/715

0/000

تجربۀ یادگیری

0/253

0/055

0/253

4/584

 /188نگرشی تکلیف -محور از نوسانات انگیزشی فارسی آموزان خارجی در حال تحصیل در ایران....

در مجموع ،نتایج حاصله از تمامی تحلیلهای آنووا حاکی از وجود تفاوت معنادار بین
خودهای آرمانی و بایدی و تجربۀ یادگیری زبان دوم در جریان انجام تکالیف و
فعالیتهای انگیزشی در طول ترم تحصیلی است .این نوع نوسان و تعامل میان
مؤلفههای مختلف نظام خودهای انگیزشی زبان دوم در تحقیقات مشابه نیز گزارش شده
بود (پینیل 1و سیزر .)2015 ،صرفنظر از وجود تفاوتها میان این مؤلفهها ،تحقیقات
گذشته ارزش زیادی برای تأثیر زمان بر پیشبرد انگیزش دانشآموزان در هر یک از این
مؤلفهها قائل شده است (خانی و امیری2016 ،2؛ رجب ،فر و اعتمادزاده .)2012 ،3عالوه
بر این ،در این تحقیق نشان داده شد که زمانی که شرکتکنندگان درگیر انجام
فعالیتهای انگیزشی بودند ،مؤلفههای نظام خودهای انگیزشی زبان دوم دارای
بازنمودهای متفاوتی بود .در پایان ترم تحصیلی ،افزایش مداوم در نمرات زبانآموزان در
مؤلفههای تجربۀ یادگیری و خود آرمانی زبان دوم و کاهش در نمرات خود بایدی آنها
آشکار گردید .افزایش یکسان نمرات مربوط به دو مؤلفه اول دال بر این حقیقت بود که
ظرفیت انگیزشی موجود در فعالیتها و تکالیف تمرین شده در طول ترم آنقدر زیاد
بوده که از انجام تکالیف فراتر رفته و به حفظ انگیزش زبانآموزان تا پایان ترم نیز کمک
کرده است .ایجاد چنین حالت پایداری برای خود آرمانی زبان دوم تنها محدود به
تحقیق حاضر نمی گردد .ثبات در شدت انگیزشی موجود در تصاویر آینده از زبان دوم در
تحقیقات هایور )2015( 4و یعقوبی نژاد و همکارانش ( )2016نیز مشاهده شده است .در
خصوص تجربۀ یادگیری زبان دوم میتوان خاطرنشان ساخت که لمب ( )2012نیز
شواهدی از قدرت پیشگویی کنندۀ این مؤلفه در رفتار با انگیزه فراگیران در یادگیری
زبان دوم و نیز سطح مهارت زبانی آنها یافت .وقتیکه این دو مؤلفه با هم مدنظر قرار
میگیرند ،تحقیقات گذشته مهر تأییدی بر تأثیرگذاری مشترک آنها میزنند .اسالم و
همکارانش ( )2013گزارش دادند که تجربۀ یادگیری و خود آرمانی زبان دوم دارای
باالترین میزان قدرت پیشگوییکنندگی برای تالش فراگیران درزمینۀ یادگیری زبان
دوم هستند که خود در راستای یافتههای تحقیق حاضر است .آنچه میتوان از این یافته
استنباط نمود این است که شرایط موقعیتی تکالیف و فعالیتهای انگیزشی در طول ترم
در کالس درس و ظرفیت انگیزشی موجود در آنها باعث شد که شرکتکنندگان
درگیری بیشتری در این فعالیتها داشته و موتورهای رویاگرایانهشان روشن شود .نوعی
1

. Piniel
. Khany & Amiri
3
. Rajab, Far & Etemadzadeh
4
. Hiver
2
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تأیید نسبی این یافته را میتوان در مطالعات یعقوبی نژاد و همکارانش ( )2016و سیزر
و کورموس ( )2008یافت که در آنها خود آرمانی زبان دوم و دیدگاهها در خصوص
یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان عناصر اصلی انگیزشی گزارش شده است؛ بنابراین،
میتوان گفت که انجام تکالیف و فعالیتهای انگیزشی در طول ترم در کالس درس بر
انگیزش کل ترم تأثیرگذار بوده است .تحقیقات گذشته در این حوزه حاکی از آن است
که تصور کردن یک آیندۀ توأم با موفقیت دارای نقش تأثیرگذاری بر انجام تکالیف در
دست است (مارکوس و نوریس .)1986 ،عالوه بر این ،به عقیدۀ دورینه (الف )2009
تکالیف ابزارهای مفیدی برای تمایز قائل شدن میان تصورات شخصی مختلف دانش
آموزان از خودشان هستند .این باور به واسطۀ یافتههای تحقیق حاضر مورد تأیید قرار
گرفت .کورموس و دورینه ( )2004نیز مشابه این یافتهها دریافتند که مشارکت فعاالنه
در انجام تکالیف نتیجۀ باال رفتن انگیزش فراگیران است.
 -5نتیجه
نتایج این تحقیق بازنمودهای متفاوتی از مؤلفههای نظام خودهای انگیزشی زبان دوم را
در جریان دو بازۀ زمانی مختلف با انجام تکالیف و فعالیتهای انگیزشی در طول ترم در
کالس درس آشکار ساخت .هرچه زمان بیشتری از ترم تحصیلی سپری میشد و
شرکتکنندگان درگیری بیشتری در فعالیتها و تکالیف انگیزشی پیدا میکردند ،این
مؤلفهها دستخوش تغییرات بیشتری میشدند؛ به نحوی که در پایان ترم تحصیلی،
نمرات خود آرمانی و تجربۀ یادگیری زبان بیش از پیش افزایش یافته ،درحالیکه نمرات
خود بایدی کاهش یافت .افزایش معنادار در دو مؤلفه اول و کاهش معنادار در مؤلفه آخر
نشان از وجود تأثیر انگیزش تکالیف و فعالیتهای کالسی بر انگیزش کل ترم تحصیلی
داشت .عالوه بر این ،نتایج آزمون آنووا حاکی از وجود تفاوت معنادار در میزان
تأثیرگذاری هر یک از این خودها بر انگیزش فارسیآموزان بین بازههای زمانی اول و دوم
بود .در جریان هر دو بازۀ تحقیق خود آرمانی ،خود بایدی و تجربۀ یادگیری به ترتیب
داری باالترین میزان تأثیر بر انگیزش فراگیران عرب و چینی در هر دو سطح مقدماتی و
میانی بودند .تلویحات پژوهشی زیر را میتوان از این تحقیق برای انگیزش زبان دوم
استخراج نمود :تکالیف و فعالیتهای کالسی زبان دوم به نحو روزافزونی در حال کسب
اهمیت هستند و نقش بسیار تسهیلکنندهای در فرآیند یادگیری زبان دوم ایفا
مینمایند .همانگونه که در این پژوهش آشکار گردید ،میتوان در تمامی مراحل این
تحقیق اثری انگیزشی از این تکالیف و فعالیتها یافت .در نتیجه ،باید مدرسان از قابلیت
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و انگیزش کافی برای درگیر کردن حداکثری فارسی آموزانشان در این تکالیف برخوردار
باشند .با توجه به نظام خودهای انگیزشی زبان دوم ،آن دسته از تکالیف بیشترین
کارآمدی را دارند که بتوانند تصاویر فارسیآموزان از آیندهشان را بهوجود آورند .با توجه
به مسائل پرداختهشده در این تحقیق میتوان پیشنهادهایی را برای تحقیقات آینده ارائه
نمود .این تحقیق در رابطه با موقعیت تحقیق (دانشگاه) و ویژگیهای جمعیت آماری
(مثالً مسافرت و یا زندگی در کشورهای فارسیزبان) محدودیتهایی داشت .تحقیقات
دیگر را میتوان در موقعیتهای آموزشی دیگر ،نظیر سطوح مختلفی از مدارس دولتی،
انجام داد و یا میتوان فارسی آموزان شاغل به تحصیل در مراکز دولتی و خصوصی را با
هم مقایسه نمود .در خصوص ویژگیهای مربوط به جمعیت آماری ،تحقیقات آینده
میتوانند بهطور خاص به گروههایی از شرکتکنندگان بپردازند که متغیرهای
جمعیتشناسی همگونی دارند .بهعالوه ،به علت محدودیتهای موجود در اندازۀ جامعه
آماری ناگزیر از استفاده از فارسیآموزان عرب و چینی بودیم که محققان دیگر میتوانند
فراگیران دارای زبانهای مادری دیگر را مورد مطالعه قرار دهند.
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چکیده
دستور نقشنمای واژگانی یکی از دستورهای زایشی غیرگشتاری است که امروزه مبنای تحلیل و تهیه
دادگان درختی در زبانشناسی رایانشی قرارگرفته است .از جمله ویژگیهای این دستور آن است که در
آن بهجای تبدیل یک ساخت زیرین با کمک گشتار به روساخت ،تنها یک ساخت ظاهری درنظر گرفته
میشود و ازاینرو ،این دستور به وجود گشتار قائل نیست .مهمترین ویژگی این دستور این است که در
آن چند سطح بهطور موازی برای نمایش اطالعات زبانشناختی وجود دارد .دو سطح اصلی در این
دستور عبارتاند از سطح ساخت سازهای که ساختار سلسلهمراتبی عناصر جمله را بهصورت درخت
سازهای نشان میدهد و سطح نقشنما که روابط دستوری و اطالعات انتزاعی مربوط به معنی را در قالب
یک ماتریس نمایش میدهد .عالوه بر این دو سطح عمده ،سطوح دیگری شامل سطح ساخت موضوعی،
سطح ساخت معنایی و سطح ساخت اطالعی نیز وجود دارند .در مقاله حاضر ،سطوح دستور نقشنمای
واژگانی با تمرکز ویژه بر سطح نقشنما در برخی ساختهای زبان فارسی شامل جمالت ساده و مرکب،
بند متممی ،ساختهای ملکی ،مبتدایی و تمییز مورد بررسی قرار میگیرد .نتیجه به دست آمده بیانگر
آن است که دستور نقشنمای واژگانی بهخصوص درسطح نقشنما توانایی توصیف ویژگیها و تبیین
پدیدههای زبانشناختی موجود در زبان فارسی از جمله غیرپایگانی بودن زبان فارسی و فرایند مجهول و
2
مبتداسازی را دارد .همچنین ،در این جستار مشخص گردید در زبان فارسی با توجه به مدل لودروپ
( ،)2011ده نقش دستوری قابل ارائه است که به دو دسته موضوع-غیر موضوع از طرفی و گفتمانی-
غیرگفتمانی از طرف دیگر تقسیم میشوند.
واژههای کلیدی :دستور نقشنمای واژگانی ،3سطوح موازی ،سطح ساخت سازهای ،سطح نقشنما،
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 -1مقدمه
اساساً زبان ماهیت پیچیدهای دارد؛ پدیدههای تشکیلدهنده زبان نیز خود دارای
پیچیدگیهایی هستند که افراد و مکاتب گوناگون سعی در بررسی ،توصیف ،تحلیل و
تبیین آنها داشتهاند .به همین دلیل دیدگاههای متنوعی نسبت به زبان و پدیدههای
زبانی بهوجود آمدهاند .این دیدگاهها بعضاً ریشه در حوزههای علمی مختلفی از جمله
فلسفه ،ریاضی ،کامپیوتر ،جامعهشناسی ،انسانشناسی و علوم شناختی داشتهاند .گاهی
برخی نظریهها ،بهدلیل نقصهای موجود در آنها و عدم توانـایی کافی در توجـیه
پدیدههای زبانی رایج ،به چالش کشیده شدهاند و این امر موجب ظهور یک یا چند
نظریه جدید برای جبران نقصهای نظریههای موجود شده است .افرادی همچون
چامسکی ( )1957پدیدههای موجود در زبانها را بهصورت جهانی در نظر گرفتهاند و
افراد دیگری همچون گیون )2001( 2به بررسی ردهشناختی زبانها پرداختهاند.
دستور نقشنمای واژگانی یکی از شیوههای صوریسازی پدیدههای زبانشناختی
است که در رده نظریههای زایشی غیرگشتاری قرار میگیرد .در این دستور بیش از یک
سطح بازنمایی اطالعات زبانی وجود دارد .دستور نقشنمای واژگـانی مورد اسـتفاده
زبانشناسان بهخصوص زبانشناسان رایانشی با کاربردهایی در تهیه و نشانهگذاری
دادگان درختی (فرنک و ارک ،)2004 ،3تجزیه نحوی (تونسی و همکاران )2009 ،و
ترجمۀ ماشینی (وی )2000،برای توصـیف ویژگـیهای همزمـانی زبان بوده اسـت.
زبانشناسان شناختی و برخی زبانشناسان نقشگرا (محووالد )2011 ،4نیز برای توصیف
تغییرات در زمانی از این دستور بهره جستهاند.
در مقاله حاضر سعی بر آن است که عالوه بر معرفی سطوح بازنمایی موجود در
دستور نقشنمای واژگانی ،میزان توانایی سطوح اصلی بازنمایی این دستور در برخی
ساختهای زبان فارسی شامل جمالت ساده و مرکب ،بند متممی و ساختهای ملکی،
مبتدایی و تمییز بررسی شود و عناصر جمله با کمک ساخت نقشنمایی دستهبندی و
ارائه گردد.
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مقاله حاضر از پنج بخش تشکیلشده است .ساختار مقاله به این صورت است که
پس از مقدمه در بخش دوم و سوم به ترتیب به معرفی دستور نقشنمای واژگانی و
سطوح موجود در این دستور میپردازیم .در بخش چهارم و پنجم ،به بررسی ساخت
نقشنما ،نگاشت سطوح و برخی روابط دستوری بر اساس دستور نقشنمای واژگانی
برای زبان فارسی و جمعبندی خواهیم پرداخت.
-2دستور نقشنمای واژگانی
دستور نقشنمای واژگانی نظریهای صورتگرا و غیرگشتاری است که در دهه  70توسط
جوآن برسنان 1و رونالد کاپالن 2معرفی گردید (دالریمپل 3و همکاران .)1995 ،بهدلیل
غیرگشتاری بودن این دستور ،این روش صوریسازی به وجود ساخت زیرین 4در جمالت
قائل نیست .خاصیت نقشنمایی این نظریه نشأت گرفته از این ویژگی است که این
اطالعات دستوری بهوسیله صورتهای ساختی 5مشخص نمیشود؛ بلکه متشکل از
نظامی از عناصر انتزاعی است که بین عبارات و وقایع 6ارتباط برقرار میکنند
(برسنان .)14 :2000،این نظریه از قابلیت باالیی برای توجیه تفاوتهای ردهشناختی
7
زبانها برخوردار است .همچنین این صوریسازی توانایی تبیین پدیده غیرپایگانی بودن
را در زبانها دارد (منظور زبانهایی است که دارای آرایش واژگانی نسبتاً آزاد و یا کامالً
آزاد هستند) .دستور نقشنمای واژگانی هم دربرگیرنده عناصر عینی و هم اطالعات
انتزاعی است که هرکدام در یک سطح بازنمایی تجلی پیدا میکنند .این دو سطح
بهصورت موازی با یکدیگر حضور دارند و هیچکدام از دیگری نشأت نمیگیرد (برسنان،
 .)2000دستور نقشنمای واژگانی دربرگیرنده دو سطح بازنمایی اصلی است؛ یک سطح
ساخت سازهای 8و سطح دیگر نقشنما 9نامیده میشود (لودروپ .)2011 ،ناگفته نماند
2
که سطوح بازنمایی دیگری مانند ساخت موضوعی 10ساخت اطالعی 1و ساخت معنایی
. Joan Bresnan

1
2

. Ronald Kaplan
. Dalrymple
4
. Deep structure
5
. Structural
6
. Eventuality
7
. Non – configurationality
8
). Constituent structure (C-structure
9
). Functional structure (F-structure
10
). Argument structure (A-structure
3

 /198سطوح بازنمایی برخی ساختهای زبان فارسی در چارچوب دستور نقشنمای واژگانی

معنایی 2نیز در این نظریه معرفی شده است .از این جهت دستور نقشنمای واژگانی را
واژگانی میدانند که عالوه بر اطالعات دستوری ،عناصر واژگانی بهاندازه عناصر نحوی از
اهمیت برخوردار هستند .بهعنوان مثال ،این نظریه رویکردی واژگانی به مجهول دارد به
این صورت که بهجای اینکه سازه مجهول را بهعنوان ساختی مشتق شده از یک ساخت
زیرین با کمک گشتار یا قاعده نحوی در نظر بگیرد ،این تغییر در روابط دستوری را با
کمک نظریه نگاشت واژگانی 3بهصورت نگاشت تغییرات واژگانی در بین محمول 4و نقش
در نظر میگیرد (برسنان .)2000 ،بهعنوان مثال ،جمله ( )1را که یک جمله معلوم است
در نظر بگیرید:
 )1بچهها کیک را خوردند.
عامل( 5بچهها) نقش فاعل و کنشپذیر( 6کیک) نقش مفعول را دارد .صورت مجهول
جمله ( )1بهصورت جمله ( )2است:
 )2کیک (توسط بچهها) خورده شد.
7
در ساخت مجهول ،نقشهای معنایی و نقشهای دستوری این جمله به گونه دیگری
برهم نگاشت میشوند .در این ساخت ،مفعول جمله معلوم (پذیرا) در جایگاه فاعل ظاهر
میشود .چون فعل متعدی یک ظرفیت خود را از دست داده و تبـدیل به فـعل الزم
میشود ،عامل از جمله حذف گردیده یا بهصورت عنصر غیراجباری (توسط بچهها) ظاهر
میشود .این امر در بازنمایی ( )1نشان داده شده است:

بازنمایی  -1انطباق نقشی در فرایند مجهول
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 -3سطوح بازنمایی در دستور نقشنمای واژگانی
همانطور که پیشتر اشاره شد دستور نقشنمای واژگانی دارای ساختاری با سطوح
بازنمایی موازی 1است .این روش صوریسازی دستور از سطوح ساخت سازهای ،ساخت
نقشنما  ،ساخت موضوعی ،ساخت معنایی و ساخت اطالعی تشکیل شده است .دو سطح
ساخت سازهای و نقشنما دو سطح اصلی بازنمایی در این دستور هستند و حاوی دو نوع
اطالعات انتزاعی و عینی میباشند که در دو سطح موازی ارائه میگردند .در ادامه این
سطوح معرفی خواهند شد.
 -3-1سطح ساخت سازهای
در دستور نقشنمای واژگانی همچون دیگر نظریههای زایشی مانند اصول و پارامترها
(چامسکی و الزنیک )1993 ،و دستور ساخت گروهی هسته بنیان (پوالرد و ساگ،
 )1994جملهها متشکل از یک سری سازه هستند که میتـوان آنها را به کمک
درختهای ساخت سازهای نمایش داد .در دستور نقشنمای واژگانی از این درختها
بهعنوان ساخت سازهای یاد میشود .تفاوت درخـتهای ساخـت سازهای در دسـتور
نقش نمای واژگانی و دستورهای زایشی گشتاری این است که بهدلیل عدم وجود گشتار
در این دستور دو مفهوم «رد» و «عنصر تهی» معموالً در ساخـت سـازهای دسـتور
نقشنمای واژگانی وجود ندارد (کارنی .)2003 ،سطح ساخت سازهای نشاندهنده
صورتهای نحوی ظاهری 2و روابطی همچون تسلط و تقدم است (نردلینگر 3و برسنان،
 .)113 :2011در این ساختها میتوان عناصر جمله و نوع رابطهشان با عناصر دیگر را
بهصورت درختی مشاهده کرد .یکی دیگر از ویژگیهای درختهای ساخت سازهای در
دستور نقشنمای واژگانی این است که این درختها لزوماً دو شاخهای نیستند ،بلکه
میتوان درختها را بهصورت سه شاخه ،چهار شاخه و ...نیز ترسیم کرد .عناصر اصلی
سازنده این درختها شامل مقولههای واژگانی (مثل اسم ،فعل ،حرفاضافه ،صفت و
قید) ،مقولههای نقشی از جمله ( ،)I, D,Cیک مقوله ( Sکه در باالی درخت قرارگرفته و
نقطه آغاز رسم درخت محسوب میشود ).و یک سری عالئم قراردادی (مانند فلشهای
رو به باال (↑) یا رو به پایین (↓) به همراه عالمت مساوی (=) و مجـموعه  fiبـرای
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آدرسدهی نقش موردنظر) است .در مورد نماد  fو اهمیت آن در ادامه بیشتر توضیح
خواهیم داد .ساخت سازهای جمله ( )3در بازنمایی ( )2ترسیم شده است:
 )3پدر نان نخرید.

بازنمایی  -1نمایش ساخت سازهای جمله ()3

 -3-2سطح ساخت معنایی و سطح ساخت موضوعی
تمرکز سطح معنایی بر چگونگی شکلگیری معنای جمالت است .از آنجا که معنی یک
جمله در تمامی زبانها یکسان است و ساخـت سازهای در زبـانهای مخـتلف تغییر
میکند ،میتوان ویژگیهای معنایی را در سطح نقشنما نشان داد چون برای تمامی
زبانها یکسان است .بهعالوه این نظریه برای رسیدن به معنای کل جمله از عناصر
تشکیل دهندهاش ،از یک منطق صوری استفاده میکند (آسوده )2012،و (دالریمپل،
 .)2001سطح ساخت موضوعی نیز متشکل از فهرستی از نقشهای معنایی 1عناصر
جمله (مانند پذیرنده ،پذیرا و  )...است به همراه یک سری اطالعات مرتبط که در بخش
سطح نقشنما به توضیح آنها در ارتباط با ساخت نقشنما خواهیم پرداخت.
-3-3سطح نقشنما
سطح نقشنما یکی از مهمترین سطوح بازنمایی در دستور نقشنمای واژگانی است که
اطالعات انتزاعیتر جمله را در برمیگیرد .ساخت نقشنما در واقع مفهوم اصلی جمله را
فارغ از ترتیب قرارگیری عناصر جمله نشان میدهد .از آنجا که این دستور توانایی
تبیین جهانیها را دارد ،زمانی که یک جمله به زبانهای مخـتلف چه پـایگانی 2چه
غیرپایگانی بیان میشود ،مفهوم جمله فارغ از زبان و ساخت زبانی که در آن به کار رفته
است مشابه بوده و تغییر نمیکند و این امر توسط ساخت نقشنما به نمایش گذاشته
میشود .به بیان دیگر ،برخالف ساخت سازهای ،اطالعات در سطح نقشنما در تمامی
. Thematic roles
. configurational
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زبانها ثابت میماند بنابراین اغلب جهانیهای زبانی در این سطح مشاهده میشوند
(آسوده و تویونن.)2009 ،
در حالی که ساختهای سازهای بهصورت نمودارهای درختی نمایش داده میشوند،
ساختهای نقشنما ،بهصورت ماتریسهای مشخصه ـ ارزش بازنمایی میشوند .عناصر
سازنده این ماتریسها شامل مجموعهای از مشخصهها و ارزشها هستند .مشخصهها در
سمت چپ ماتریس واقعشده و ارزش هر مشخصه در سمت راست آن میآیـد.
مشخصهها شامل روابط دستوری (از جمله :فاعل ،مفعول و مسند) مشخصه محمول و
مقولههای نقشی اسمی و فعلی از جمله (حالت ،عدد ،زمان ،نمود) هستند (لودروپ
2011؛ کاپالن و برسنان 1982؛ نردلینگر و برسنان  .)2011مشخصۀ محمول مشخص
میکند که محمول اصلی جمله کدام عنصر است ،روابط دستوری نشاندهندۀ نقش
دستوری هر عنصر در جمله است .این روابط دستوری میتواند در نقش فاعل ،مفعول یا
متمم باشد .در این ماتریس اطالعات مربوط به واژگان نیز در قالب مشخصه ـ ارزش
معرفی میشود  .این اطالعات با توجه به مقوله دستوری واژه متفاوت است .برای مثال
مقولههای نقشی ویژگیهای اسم حاوی اطالعاتی مانند نوع و شمار است درحالیکه
مقولههای نقشی ویژگیهای فعل شامل شخص ،شمار ،وجه و زمان است .مقادیری که
مشخصهها دریافت میکنند سه دستهاند :مقادیر اتمی( 1مانند  SG ،fem ،pastو  ،)...فرم
معنایی( 2شامل proبرای ضمایر ،یا صورت واژگانی مفعول مانند :بچه و  )...و یک
سطح نقشنمای درونه است .این مقادیر در ادامه توضیح داده خواهند شد.
مقادیر اتمی دربرگیرنده اطالعاتی همچون شخص (اولشخص ،دومشخص و سوم
شخص) شمار (جمع و مفرد) ،معرفگی ( )DEFبرای اسمها یا زمان (گذشته و حال) نمود
(ناقص یا کامل) و وجه (اخباری و التزامی) برای افعال است .منظور از فرم معنایی ،فرم
ظاهری محمول است یعنی خود کلمه محمول و در صورت وجود ضمیر از ارزش PRO
استفاده میگردد .ارزش یک مشخصه میتواند مجدداً یک ماتریس حاوی جفتهای
مشخصه و ارزش باشد .سطح نقشنمای جمله ( )3در بازنمایی ( )3نمایش داده شده
است:

. Atomic value
. Semantic form
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بازنمایی  -2نمایش ساخت نقشی جمله ()3

تفسیر ماتریس موجود در بازنمایی ( )3به این صورت است که بهطور قراردادی ابتدا
اطالعات مربوط به محمول اصلی جمله مشخص میشود .در این مثال فعل «خریدن»
محمول اصلی جمله است .این محمول دو موضوع میگیرد که یکی نقش فاعل و
دیگری نقش مفعول دارد .فاعل ( )SUBJو مفعول ( )OBJنیز مشخصههایی هستند که
بهعنوان ارزش خود یک ماتریس مشخصه-ارزش میگیرند .مشخصه  ،PREDفرم ظاهری
یا نمود واجی کلمه را نشان میدهد؛ نمود ظاهری فاعل و مفعول به ترتیب «پدر» و
«نان» است .مشخصه  NUMنشاندهنده شمار است که ارزش آن برای فاعل و مفعول،
مفرد است .مشخصه  ،PERSتعیینکننده شخص است؛ در این مثال ،فاعل و مفعول سوم
شخص هستند .مشخصههای دیگر محمول اصلی جمله ،یعنی فعل «خوردن» ،از جمله
زمان فعل در این جمله با مشخصه  TENSEنمایش داده شده و ارزش آن نشان میدهد
که زمان فعل گذشته است .عالوه بر آن ارزش مشخصه  POLARITYمشخص میکند
فعل جمله منفی است.
 -3-4نگاشت سطح نقشنما بر سطح ساخت سازهای
همانطور که پیشتر اشاره شد دستور نقشنمای واژگانی یک دستور زایشی غیر-
گشتاری است که شامل توسط مختلف موازی میشود .یک سطح شامل نمود واجی
عناصر و ترتیب قرارگیری آنهاست در حالی که سطح دیگر شامل ساختهای انتزاعیتر
است که در ایجاد قواعد نحوی و استخراج معنی نقش مهمی دارند .در دستور نقشنمای
واژگانی برسنان ( )1982سطح ساخت سازهای بهعنوان سطح ظاهری و سطح نقشنما
بهعنوان سطح پایهای و انتزاعی محسوب میشوند .هرچند در نسخههای جدیدتر این
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دستور سطوح دیگری از جمله ساخت موضوعی و ساخت معنایی نیز به این دو سطح
افزوده شدهاند (لودروپ .)2011 ،سطح ساخت سازهای و نقشنما بهعنوان دو سطح
عمده در دستور نقشنمای واژگانی محسوب میشوند که پیشتر در مورد آنها توضیح
داده شد .این دو سطح بهصورت موازی با هم در ارتباط هستند .این ارتباط از طریق تابع
تناظر 1رخ میدهد .در نگاشت این دو سطح بر یکدیگر ،هر گره از ساخت سازهای به
عنصری در ساخت نقشنما وصل میشود.
برای نگاشت از تابع  fبا اندیسهای  1تا  nاستفاده میشود و تابع  f1در سطح
ساخت سازهای به اولین عنصر درخت یعنی هر آنچه که در ریشه درخـت قرار میگیرد
اعطا میشود .تابع  fnدر سطح نقشنما بهکل ماتریس داده میشود و با اندیسهای
مختلف به عناصر سازنده جمله یا عبارت داده میشود تا تمام عناصر در ساخت زبانی
تحت پوشش قرار گیرد .مثال ( )3را در نظر بگیرید که نگاشت سطوح سـاخت سـازهای
و نقشنمای آن در بازنمایی ( )4نشان داده شده است .در بعضی موارد بهجای نماد  fاز
خط برای وصل کردن عناصر مربوطه از سطح ساخت سازهای به سطح نقشنما استفاده
میگردد اما در اینجا ما از نماد  fبرای این هدف استفاده کردهایم.

بازنمایی  -3نگاشت سطوح ساخت سازهای و نقشی جمله ()3

در نگاشت از سطح ساخت سازهای به سطح نقشنما در بازنمایی ( f 2 ،)4در ساخت
سازهای که کنار  NPقرار دارد با  f 2که در ماتریس کنار موضوع  SUBJنمایش داده شده
است مرتبط است و به یک عنصر اشاره دارند .این بدین معناست که این عنصر گروه
اسمی فاعل جمله است و دارای ویژگیهایی است که در ماتریس آمده است .عالمت
. Correspondence function
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↑=↓ نشاندهنده این است که عنصری که در زیر آن سمبل قرار دارد هسته گروهی
است که در گره مادر قرار دارد؛ مثالً  f5که یک فعل است هسته گره مادر یعنی یک
گروه فعلی است که با  f3نمایش داده شده است.
 -4ساخت نقشنما و نگاشت سطوح زبان فارسی و روابط دستوری آن
در این قسـمت به بررسی زبان فـارسی در قالبسـاز و کـارهای پیشـنهادی دستور
نقش نمای واژگانی و با تمرکز بر سطح نقشنما و رابطه بین این سطح با سطوح دیگر از
طریق نگاشت میپردازیم و روابط دستوری زبان فارسی را بر اساس مدل لودروپ
( )2011تعیین میکنیم .روابط دستوری شامل مواردی از جمله فاعل ،مفعول مستقیم،
مفعول حرفاضافه ،متمم و افزوده میشوند که از میان آنها فاعل و مفعول نقشهای
اصلی محسوب میشوند .در دستور نقشنمای واژگانی فاعل را با  ،SUBJمفعول مستقیم
را با  OBJو مفعول حرفاضافه را با  OBLθنمایش میدهند .بهعنوان مثال در جملههای
زیر روابط دستوری موجود در هر جمله و ماتریس مشخصه ـ ارزش آن کشیده شده
است .روابط دستوری معرفیشده در این قسمت مطابق با روابط دستوری معرفیشده در
لودروپ ( )2011هستند .بازنمایی ( )5ساخت فعل الزم مربوط به جمله ( )4را نشان
میدهد.
 )4علی آمد.

بازنمایی  -4ساخت نقشی فعل الزم در جمله ()4

همانطور که بازنمایی ( )5نشان میدهد فعل «آمدن» تنها یک موضوع میگیرد که
آنهم نقش دستوری فاعل است .ساخت فعل متعدی مثال ( )5در بازنمایی ( )6نمایش
داده شده است.
 )5ما آب مینوشیم.
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بازنمایی  -5ساخت نقشی فعل متعدی جمله ()5

بازنمایی ( )7ساخت فعل متعدی به همراه نقشنمای «را» در مثال ( )6را نشان میدهد.
 )6آنها دارند گلها را میچینند.

بازنمایی  -6ساخت فعل متعدی به همراه نقشنمای «را» در مثال ()6

در جمله ( )6ضمیر «آنها» فاعل و کلمه «گلها» مفعول صریح جمله است و
مشخصه  DEFبا ارزش مثبت نشاندهنده این است که این مفعول معرفه است.
ارزش این مشخصه بر اساس کارکرد نقشنمای «را» مشخص میشود .در دستور
نقشنمای واژگانی ،فاعل با  SUBJو مفعول صریح با  OBJنمایش داده میشود و از
نماد  OBLθبرای نشان دادن گروههای حرفاضافهای استفاده میشود .بازنمایی ()8
ماتریس مشخصه ـ ارزش دو جمله ( )7و ( )8را که شامل نقش دستوری مفعول
حرفاضافه هستند را نمایش میدهد.
 )7علی به من کتاب داد.
 )8علی کتاب به من داد.
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بازنمایی -7ساخت نقشی مفعول حرفاضافه در جملههای ( )7و ()8

همانطور که مشاهده میشود علیرغم تغییر در جایگاه و اولویت نمایش مفعول
مستقیم و مفعول حرفاضافه در دو جمله ( )7و ( ،)8هر دو دارای ساخت نقشی مشابهی
هستند .تفسیر ماتریس بازنمایی ( )8به این صورت است که فعل «دادن» دارای سه
موضوع است که نقش دستوری فاعل ،مفعول صریح و مفعول حرفاضافه میگیرند و
مفعول حرفاضافه نقش تتایی بهرهور را میگیرد .نقش دستوری  OBL θدر موارد دیگری
غیر از مفعول حرفاضافه نیز کاربرد دارد ،مانند گروههای حرفاضافه مکان که عدم
حضورشان در جمله معنای جمله را ناقص میکند .در مثال ( OBLθ ،)9که همان
«تهران» است نقش معنایی مکانی به خود گرفته است.
 )9احمد در تهران زندگی میکند.

بازنمایی  -8ساخت نقشی مفعول حرفاضافه مکانی در مثال ()9

مثال دیگر برای نقش دستوری مفعول حرفاضافه ( )OBL θدر جمله ( )10آمده است.
 )10با آمدن او همهچیز بر هم خورد.
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بازنمایی  -9ساخت نقشی مفعول حرفاضافه در مثال ()10

در این مثال «آمدن او» یک گروه حرفاضافهای است که علیرغم قرار گرفتن آن در
جایگاه آغازین جمله نقش دستوری مفعول حرفاضافه را میگیرد و نقش فاعلی ندارد.
این سازه سبب انجام کاری را میرساند یعنی آمدن او باعث بر هم خوردن چیزی شده
است و از این رو نقش تتایی «عامل» را باید به این عنصر نسبت داد .یکی از ویژگیهای
زبان فارسی ضمیر انداز بودن آن است و ضمیر فاعلی میتواند از جمله حذف شود ولی
از شناسه فعل قابل بازیابی است .در زبان فارسی بهعنوان زبانی فاعلی-مفعولی -فعلی،
فعل با فاعل مطابقه میکند .این امر را میتوان بهراحتی با کمک ساخت نقشی در
دستور نقشنمای واژگانی نمایش داد .در واقع مسئلهای که در اینجا وجود دارد این
است که چگونه میتوان حضور نقش دستوری فاعل را در جمالتی که فاعل آنها نمود
واجی ندارد نشان داد .در اینجا برای درک بهتر چگونگی این امر ساخت سازهای و
ساخت نقشنما و نگاشت آنها را برای جمله ( )11در بازنمایی ( )11ارائه نمودهایم:
 )11داشتید میدویدید.

بازنمایی  -10امر ساخت سازهای و ساخت نقشنما و نگاشت آنها را برای جمله ()11

فاعل در جمله ( ) 11محذوف است و از شناسه فعل قابل بازیافت است .در سـاخت
نقشنما ،الزام وجود یک فاعل در محـمول اصـلی جمله مشـخص گردیـده است ،به این
صورت که در جلوی محمول اصلی ،فاعل بهعنوان موضوع «دویدن» تعیین گردیده
است .نگاشت فاعل از طریق  f2انجامشده است .در قسمت نقش فاعلی ،فاعل جمله
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معرفیشده است .از آنجا که فاعل یک ضمیر محذوف است ،نمود ظاهری آن با
نمایش داده شده است و بر اساس مشخصههای شخص و شمار میتوان متوجه شد که
فاعل ضمیر دوم شخص جمع است .در دستور نقشنمای واژگانی ،روابط دستوری
دیگری نیز تعریف شدهاند که شامل  COMPو  XCOMPمیشوند .این دو نقش دستوری
هر دو متمم هستند ،با این تفاوت که فاعل  COMPدرون بند متممی است در حالیکه
فاعل  XCOMPخارج از بند متممی است .مثالهای  12و  13به ترتیب نمونهای از
 COMPو  XCOMPبه همراه ماتریس مشخصه-ارزش شان هستند:
 )12هواشناسان معتقدند که هوا گرمتر خواهد شد.
PRO

بازنمایی  -11ساخت نقشی بند متممی جمله ()12

 )13نریمان میداند که قبول میشود.

بازنمایی  -12ساحت نقشی بند متممی جمله ()13

در ( ،)12بند «هوا گرمتر خواهد شد» متمم فعل «معتقدند» و در ( ،)13بند «قبول
میشود» متمم فعل «میداند» است .تفاوت این دو نقش در این است که XCOMP
نقشی باز 1است؛ منظور از نقش باز این است که همیشه با فعلی که بر آن تسلط دارد
موضوعی را به اشتراک میگذارد .در بازنمایی ( ،)12فاعل بند اصلی («هواشناسان») و
. open
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فاعل بند متممی («هوا») متفاوت هستند؛ اولی در قالب فاعل محمول اصلی جمله و
دومی در قالب نقش فاعلی در ماتریس بند متممی معرفی شدهاند .درحالی که در
بازنمایی ( ،)13فاعل بند اصلی و متممی («نریمان») یکبار در جایگاه فاعل محمول
اصلی جمله معرفیشده و با یک خط به جایگاه فاعل بند متممی وصل شده است ،به
این معنا که فاعل بند اصلی و متممی یکی هستند .از آنجا که فارسی زبانی ضمیرانداز
است در صورتی که جملهای مثل «به نظر میآید که بهتر شود» داشته باشیم ،نظریه
نقشنمای واژگانی قدرت تحلیل این جمله را نیز دارد و ماتریس مشخصه ـ ارزش این
جـمله مثل ماتریـس مـثال ( )14نمـایش داده میشود ،با این تفاوت که در قسمت
 ،PREDنام نریمان را با ارزش  PROجایـگزیـن میکنیم .عنصر مسند را نیز میتوان در
ماتریس مشخصه ـ ارزش با کمک  XCOMPنمایش داد .در جمله ( )14کلمه «قهرمان»
تمییز است.
 )14مردم پیمان را قهرمان مینامیدند.

بازنمایی  -13ساخت نقشی تمییز در جمله ()14

نقش دستوری دیگری که باید به آن اشاره کرد ،نقش دستوری ملکی 1است.
عنصری که مالکیت چیزی را دارد دارای نقش دستوری ملکی است .در این صورت دو
اسم با رابطه ملکی با یکدیگر ظاهر میشوند .مثال زیر نمونهای از نقش دستوری ملکی
است.
 )15دختر مدیر

بازنمایی  -14ساخت نقشی اضافه ملکی در جمله ()15

. POSS

1

 /210سطوح بازنمایی برخی ساختهای زبان فارسی در چارچوب دستور نقشنمای واژگانی

در نمونه ( ،)15محمول اصلی «مدیر» است که «دختر» را بهعنوان موضوع خود دریافت
کرده است که از نوع ملکی است .نقشهایی نیز وجود دارند که حضورشان در جمله
اجباری نیست ،این عناصر افزوده نام دارند و به دو صورت  ADJو  XADJدر دستور
نقش نمای واژگانی نمایش داده میشوند .از آنجا که حضور این نقشها در جمله
اجباری نیست بنابراین در قسمت موضوعها در جلوی مشخصه  PREDیعنی محمول در
ماتریس مشخصه ـ ارزش ظاهر نمیشوند .چون این قسمت فقط به موضوعهایی که
حضورشان الزامی و عدم وجودشان جمله را غیردستوری میکند اختصاص دارد .مثال
( )16دربرگیرنده  3عنصر افزوده است شامل  2قید زمان و  1قید مکان.
 )16تو دیروز وقتیکه ما رفتیم در حیاط خوابیدی.

بازنمایی  -15ساخت نقشی عناصر افزوده در جمله ()16

تفاوت  ADJو  XADJدر این است که فاعل آن خارج از بند مدنظر است.
 )17من رفتم ،درحالیکه ناراحت بودم.

بازنمایی -16ساخت نقشی عنصر افزوده جمله ()17

عالوه بر  XADJو  ADJدو نقش دستوری دیگر نیز وجود دارد که جز موضوعهای
یک محمول محسوب نمیشوند .این دو نقش گفتمانی 1هستند و عبارتاند از :مبتدا 2و
تأکید .3این امر یکی از نقطههای تمایز نظریه نقشنمای واژگانی با دستورهای دیگر
است که مبتدا و تأکید را جز نقشهای دستوری محسوب میکند و این امر میتواند
1

. Discourse function
. Topic
3
Focus
2
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بهدلیل این باشد که این دستور واژگانی است و دو فرایند مبتداسازی و تأکید را واژگانی
درنظر میگیرد .هرچند تفاوت این دو نقش دستوری با نقشهای دستوری دیگر این
است که همیشه باید با کمک یک نقش دستوری دیگر معرفی شوند .نکته دیگر این
است که میتوان این نقشهای دستوری را در سطح دیگری یعنی ساخت اطالعی
بهصورت جداگانه نمایش داد (لودروپ .)144:2011،در ادامه مثالی از نقش دستوری
مبتدا آمده است.
 )18کتاب من را ،تو بردی.

بازنمایی  -17ساخت نقشی مبتدا جمله ()18

با توجه به دستهبندی ارائهشده توسط لودروپ ( )2011برای نقشهای دستوری و
با در نظر گرفتن تحلیلهای انجامشده در باال نقشهای دستوری زبان فارسی در قالب
دستور نقشنمای واژگانی را میتوان بهصورت جدول زیر ارائه داد:
نقشهای گفتمانی

(مبتدا) TOPIC
(تکیه) FOCUS
SUBJ
(فاعل)
(مفعول صریح) OBJ
(مفعول گروه حرفاضافه) OBL
COMP
(متمم)

نقشهای غیر موضوعی

نقشهای موضوعی

(متمم باز) XCOMP

نقشهای غیر گفتمانی

(افزوده باز)

(ملکی)
(افزوده)
XADJ

POSS
ADJ

نقشهای غیر موضوعی

جدول  -1دستهبندی نقشهای دستوری

دستهبندی حاصل برای نقشهای دستوری در فارسی با دستهبندی لودروپ ()2011
همپوشانی داشت بهجز یک مورد که عدم وجود نقش  OBJ θبرای فارسی است .بر طبق
جدول ( )1نقشهای دستوری به دو دسته موضوع و غیر موضوع از طرفی و گفتمانی و
غیر گفتمانی از طرفی دیگر تقسیم میشوند .نقشهای مبتدا و تکیه جز نقشهای غیر
موضوعی گفتمانی؛ فاعل موضوعی گفتمانی؛ مفعول صریح ،مفعول حرفاضافه ،ملکی،
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متمم و متمم باز موضوعی غیر گفتمانی؛ افزوده و افزوده باز غیر موضوعی غیر گفتمانی
درنظر گرفته میشوند.
لودروپ ( )2011عالوه بر جدول باال سلسله مراتبی از نقـشهای دسـتوری ارائه
میدهد که فرم تغییریافته آن را برای فارسی بهصورت بازنمایی ( )19میتوان نمایش
داد:
SUBJ>OBJ>OBL θ>COMP>XCOMP>ADJ>XADJ
بازنمایی  -18سلسلهمراتب نقشها در فارسی

بر طبق سلسلهمراتب نقشها اینگونه میتوان نتیجهگیری کرد که نقش دستوری فاعل
نسبت به بقیه نقش های دستوری از اهمیت بیشتری برخوردار است سپس مفعول صریح
و مفعول حرفاضافه و متمم و درنهایت افزودهها.
 -5نتیجه
دستور نقشنمای واژگانی یک دستور صورتگراست که در آن گشتار وجود ندارد؛
بنابراین دو مفهوم ساخت زیرین و روساخت نیز در آن وجود ندارد .این دستور تغییرات
در روابط عناصر جمله از جمله مجهول شدن را واژگانی درنظر میگیرد .مهمترین
ویژگی این دستور این است که در آن چند سطح بهطور موازی وجود دارند .این سطوح
عبارتاند از سطح ساخت سازه که ترتیب قرارگیری عناصر جمله را نشان میدهد و
سطح نقشنما که روابط دستوری و اطالعات انتزاعی در آن نمایش داده میشوند .این
دو سطح ،سطوح اصلی مطرح در دستور نقشنمای واژگانی هستند .البته عالوه بر این
دو سطح عمده سطوح دیگری نیز در نسخههای جدیدتر دستور نقشنمای واژگانی
معرفی شدند از جمله سطح ساخت موضوعی ،سطح ساخت معنایی و سطح ساخت
اطالعی که میتوان این سطوح را در سطح نقشنما ادغام کرد .در این پژوهش برخی
ساختهای زبان فارسی شامل جمالت ساده و مرکب ،بند متممی و ساختهای ملکی،
مبتدایی و تمییز را در چارچوب دستور نقشنمای واژگانی و از طریق سطوح موجود در
این دستور با تمرکز ویژه بر سطح نقشنما بررسی کردیم و مشخص گردید که دستور
نقشنمای واژگانی بهویژه با کمک سطح نقشنما ،قدرت توصیف ویژگیها و تبیین
پدیدههای زبانشناختی موجود در زبان فارسی از جمله غیرپایگانی بودن زبان فارسی و
فرایند مجهول و مبتداسازی را دارد .عالوه بر آن تعداد نقشهای دستوری موجود در
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Abstract
Lexical Functional Gramma (LFG) is a non-transformational generative
grammar, which excludes concepts such as deep structure, surface structure
and transformation. Rather than shifting a deep structure into a surface form
through transformations, LFG maintains the idea that several structures exist
in parallel levels. The two main structures in the LFG are constituent
structure and function structure, which are abbreviated as c-structure and fstructure, respectively. LFG is also comprised of other structures including
argument structure, semantic structure, and information structure. The
present paper mainly focuses on the f-structure to prove the capability of
LFG in explaining some linguistic phenomena and characteristics of Persian
language such as passivization, non-configurationality, and topicalization.
Certain Persian structures such as simple and compound sentences,
complement clauses, and genitive structures are studied and, following 10
grammatical roles are introduced for Persian Lodrup’s (2011) model, which
are classified as argument vs. non-argument and discourse vs. non-discourse.

Keywords: lexical functional grammar, constituent structure, function
structure, grammatical functions
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A Task-Oriented Perspective of Temporal Fluctuation of
Motivation for Learning Persian among Foreign Students in Iran
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Abstract
Motivation for learning a new language is both self and time-oriented. The
language learner’s motivation experiences gradual fluctuation over time and
the view of oneself is different on each timescale of the study. Interaction
among different timescales throughout the Second Language Development
(SLD) is a novel area of investigation (De Bot, 2015). In order to probe this
interactive nature, the present study aimed to examine the motivational
dynamics of a group of Persian learners on a longer timescale composed of
tasks performed on a shorter timescale. To this end, a group of 96 Arab and
Chinese Persian learners in both elementary and intermediate levels were
surveyed at the onset (before performing tasks) and the end of the course
(after performing tasks) to better picture the interplay of different
motivational themes over time. The results revealed different manifestations
of components of L2 Motivational Self System (L2MSS) over different
timescales of the study. Apart from this evolutionary manifestation of
L2MSS components, ANOVA results revealed significant differences
between scores of each individual component among these two timescales.
In sum, results of the study confirmed temporal and visionary variation in
participants’ motivation. Finally, some implications were derived from the
findings of the study.

Keywords: fluctuations, interaction, timescales, L2 motivational selfsystem, second language development.
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Swear Speech Act in a Community of Practice: A sociolinguistic
study with an emphasis on the Pragmatics of the Discourse of
Iranian Modern Market
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Abstract
In spite of the significance, frequency, and function of swearing in many
discourse communities and cultures, swear speech act has not been
adequately studied with regard to Linguistics and Sociolinguistics theories
and concepts such as “Speech Act Theory” and “Communities of Practice.”
The current qualitative and quantitative study investigated swearing in the
modern computer and cellphone market of Iran. We employed interviews
and specially-developed questionnaires (with reference to sociolinguistic
variables such as age, gender, appearance and membership status in the
community) to tap into the swearing types and functions in the modern
market as well as its members’ linguistics behaviors, perceptions and
approaches. The results of content and statistical analyses of both religious
and non-religious types of swearing suggest that, despite the high frequency
of swearing in this community of practice, this speech act does not usually
have a commissive, (per)-locutionary function; it can even backfire and
suggest dishonesty and infelicity. The findings, the conclusions and possible
applications are elaborated and discussed considering the literature, religious
and cultural explanations, and the requirements of the modern market
community of practice.

Keywords: swear; speech act; community of practice; iranian modern
market; sociolinguistics.
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Toward a Cognitive Taxonomy for Explicitating Shifts in
Translation
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Abstract
In this paper, we attempt to present an alternative approach to the concept of
translational explicitaion. First, we shortly evaluate the validity of a
fundamental presupposition widespread in explicitation research according
to which, if converting A to B is an instance of explicitation, then converting
B to A cannot have an explicitating effect. Then we introduce explicitation
in translation as a pragmatic decision made by the translator to reduce
processual effort on the part of target language audience and to provide an
easier and faster access to the “meaning” of the text. Then, within the
framework of construal operations (Croft Cruse, 2004), we propose a new
taxonomy of explicitational mechanisms. These mechanisms change the way
in which a construal operation is applied in source text and bring about
construals in the target text which provide easier access to what the
translator construes as the gist of the usage-event. All four construal
operations, i.e., attention, judgment, perspective and constitution can be the
locus of these explicitating mechanisms.

Keyword: explicitation, translation, construal operations, explicitating
mechanisms, source text, target text.
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The Effect of Persian Conjunctions Use on Azerbaijani Turkish
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Abstract
The aim of this research is to study the borrowing of Persian conjunctions by
speakers of Azerbayjani Turkish and its effect on their language. Data were
collected from Azerbayjani Turkish resources and its speakers in Ardabil
province. Data analysis based on linguistic and non-linguistic criteria of
borrowing/code-switching differentiation shows that the majority of Persian
conjunctions have been borrowed by Azerbayjani Turkish and some of them
appear as code-switched elements in bilinguals’ speech. The findings
correspond to Myers-Scotton’s view confirming borrowing/code-switching
continuum as a mechanism for accomplishment of borrowing process.
Speakers of Azerbayjani Turkish borrow Persian conjunctions to combine
their language clauses. They do not substitute Persian compound sentence
structures with those from their native language ones and they use the
structures of both due to pragmatic reasons. The results match the second
level of Thomason & Kaufman’s (1988) borrowing hierarchy supposing
slight and limited changes to conjunction borrowing.

Keywords: conjunctions, persian, azerbayjani turkish, borrowing, codeswitching.
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Semantic Changes of "Var / Bar"
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Abstract
Some linguistic forms may become polysemous through language changes
and lose their core meaning. Sometimes these forms may stay as relics in
different constructions and their core meaning is not understandable without
historical studies. In Persian language, “var / bar” means “side, beside”. “var
/ bar” has been varah- in Avestan language, and "war" in Middle Persian,
which used to mean "chest". In Dari Persian (prose and poetry in the Islamic
era), meaning of "bar" has changed to "embrace, side, beside, in somebody’s
presence" and also "front" through broadening and metonymy. Today, “var /
bar” is used to construct words such as “barobazu” (shoulders and arm),
baroru (face)" and phrases such “dar bar dâštan” (include), and although it is
morphologically distinguishable for Persian speakers, it is semantically
opaque. These compounds and syntactic structures are in primary stages of
lexicalization in Persian. In “vare dele kasi nešastan” (being with someone),
“var” is a preposition and its grammaticalization process is in intermediate
stage.

Keywords: var, bar, semantic change, grammaticalization, lexicalization.
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An Optimality-Theoretic Account of Phonology-Semantics
Interaction in Persian
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Abstract
The relationship between semantics and phonology is generally denied
(Archangeli & Pulleyblank, 1994: 5, 433). That is, semantic and
phonological changes usually apply independently. Phonological processes
of Persian which convert a phonemic representation to its phonetic
representation mostly do not involve any meaning changes. However, there
are few idiosyncratic words in Persian whose phonetic representations which
are used in the colloquial style differ in meaning from their phonemic
representations. Various types of semantic changes including extension and
restriction of meaning or both, in addition to pragmatic changes occur in
these words. In some cases the meaning changes accompany a change in
spelling too. This research addresses phonology-semantics interaction using
“lexical-access constraints” (Boersma, 2001), in optimality theory as the sole
theory to make the analysis of phonology-semantics interaction to some
extent possible. Furthermore, some of these interactions occur to save energy
and to make less muscular effort. This is usually discussed in functional
rather than formal approaches. Following Kirchner (1989) this research
integrates functionalism and formalism in optimality theory to deal with this
issue.

Keywords: phonology-semantics interaction, phonetic changes, semantic
changes, lexical-access constraints, style shifting.
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Abstract
The suffix ‘-gɑr’ is a nominal and adjectival suffix in Persian which is
believed by most researchers to express the subjective (agentive) meaning.
The purpose of the present research is to explore this suffix within the
framework of two theories of Construction Morphology and Cognitive
Grammar in order to provide a cognitive and constructional account of the
formation of words with this suffix. Empirically, the paper adopts a corpusbased method and theoretically, it adopts a cognitive and constructional
approach. The data include a corpus of 29 derivational words having the
suffix ‘-gɑr’ extracted from the authors’ own morphological corpus
(including more than 10000 complex words) and Farhang-e Zansoo (Reverse
Dictionary, Keshani 1993). The results of the research reveal that the suffix
‘-gɑr’ can appear in six different constructional subschemas to express the
cognitive domains of agenthood, voice and relation. The results also show
that the two cognitive process of construal and categorization have crucial
roles in the formation of these constructional subschemas and the semantic
category of the suffix ‘-gɑr’.

Keywords: persian suffix ‘-gɑr’, ponstruction morphology, cognitive
morphology, cognitive grammar, construction-based approach, derivative
suffix, affixation.
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Abstract
This study aims at examining the construction of the word-formation pattern
of [del-X] (compounds of “heart”) and investigating its semantic variations,
the most general schema and subschemas in Persian employing the
Construction Morphology approach (Booij, 2010). To this end, a collection
of 71 compound words starting with “del” were collected from Bijankhan
Corpus, Dehkhoda and Zansoo Dictionaries and Google. Then they were
assigned to different categories based on their semantic variations and the
specified categories were closely studied. The results reveal that one general
constructional schema and Three subschemas have command of this
construction and the central meaning “distinctive feature of an entity related
to SEM del and X” is the most abstract pairing of form-meaning understood
from all products of this word-formation pattern. This implies that the [delX] pattern is basically an adjective-making construction and the usage of its
compound words in nominal category is through conversion activated by
metonymy. Furthermore, it was revealed that the polysemy we deal with
here is not at the word level but it is at the construction level.
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Abstract
Secondary predicates are among the syntactic structures that have been
neglected by the traditional Persian grammarians, but in the course of the last
four decades of studies in generative grammar, almost all kinds of this
structure have been explored. Secondary predicates are of two major kinds:
the so-called depictive predicates and resultatives. A depictive predicate
attributes a property to its subject which holds of that subject all the time that
the event denoted by the matrix verb is going on. Resultatives attribute a
property to their subject which holds of that subject at the point that the
event denoted by the matrix verb ends or culminates. In the present study,
following Rothstein (2006), I show that the Persian depictive and resultative
predicates can be distinguished from each other just by semantic properties;
they have no syntactic differences. Moreover, I will discuss that depictives
can be subject- or object-oriented, while resultatives can only be objectoriented. Both subject- and object-oriented secondary predicates are adjunct
small clause, the former adjoins to the vP and the latter to the VP (or more
correctly, to the main PredP) and the argument modified by the second
predicate, sideward moves from the adjunct clause to the main clause
leaving a PRO in its base position.
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