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Abstract

According to Leonard Talmy's “force dynamics” schema, as is observed in natural events, the
flow of force is also reflected in linguistic structures, and in this respect, languages are divided
into two groups: “verb-framed” and "satellite-framed". In the first group, the events related to
force dynamics are represented through the verb and in the second group, in the form of a
satellite around the root of the verb and through the satellite. The aim of the present study is to
explore the linguistic representation of motion events in Sorani Kurdish dialect within this
semantic category. The data of this study was obtained through face-to-face interviews with
twenty normative speakers. In cases where there were several forms of speech to express motion
verbs, its citation form was recorded according to Mardukh's dictionary. Analysis of 260 motion
verbs out of 300 speech pieces showed that patterns (motion + method) and (motion + path) are
the most frequent patterns in the verbs of this dialect. Also, the 65% statistic representing the
semantic concepts of the path through the satellite showed that the Sorani dialect is more inclined
towards the satellite-framed languages.
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مقالة پژوهشی

بازنمود مفاهیم معنایی افعال حرکتی در کردی سورانی :رویکردی شناختی
یداهلل فیضی پیرانی ،1بهروز محمودی بختیاری ،2آرزو نجفیان ،3محمدرضا احمدخانی

3

 -1دانشجوي دكتري زبانشناسي همگاني ،دانشگاه پيام نور .تهران .ایران -9 .دانشيار گروه هنرهـاي نمایشـي ،دانشگاه تهـران .تهران.
ایران -3 .دانشيار گروه زبانشناسي ،دانشگاه پيام نور .تهران .ایران
پذیرش1311/9/9 :

دریافت1366/11/9 :

چکیده
بر مبناي طرحوارة شناختي «پویایي نيرو» لئونارد تالمي ،همانطور كه در رویدادهاي طبيعي جریان نيـرو وجـود دارد ،در سـاختارهاي
زباني نيز این نيرو انعکاس ميیابد و از این حيث ،زبانهـا بـه دو گـروه «فعـ بنيـاد» و «تـاب بنيـاد» تقسـيم مـيشـوند .در گـروه اول
رویدادهاي مربوط به پویایي نيرو ازراه فع و در دوم ،در قالب مداري بر حـول ریشـۀ فعـ و راه تـاب بازنمـایي مـيشـوند .هـد
پژوهش حاضر ،بازنمایي زباني رویدادهاي حركتي در گویش كردي سوراني در چارچوب ایـن مقولـۀ معناشـناختي اسـ  .دادههـاي
پژوهش حاضر ازراه مصاحبۀ حضوري از بيس
شک گفتاري وجود داش  ،براساس فرهنگ لغ
پارهگفتار نشان داد كه الگـوهاي (حرك

گویشور هنجار بهدس

آمده اس  .در مواردي كه بـراي بيـان افعـال حركتـي چنـد

مردوخ ،صورت استنادي آن ثب

 +شيوه) و (حرك

شد .تحلي ( )991فعـ حركتـي از ميـان ()311

 +مسير) ،پربسامدترین الگوها در افعال ایـن گـویش هسـتند؛ همچنـين

آمار ( )97درصديِ بازنمود مفاهيم معنایي مسير ازراه تاب  ،نشان داد كه گویش سوراني بهسم

زبانهاي تـاب بنيـاد گـرایش بيشـتري

دارد.
کلیدواژهها :معناشناسي شناختي ،افعال حركتي ،پویایي نيرو ،گویش سوراني ،فع بنياد ،تاب بنياد.

استناد :فيضي پيراني ،یداهلل؛ محمودي بختياري ،بهروز؛ نجفيان ،آرزو؛ احمـدخاني ،محمدرضـا ( .)1311بـازنمود مفـاهيم معنـایي افعـال
حركتي در كردي سوراني :رویکردي شناختي .فصلنامۀ مطالعات زبانها و گویشهاي غرب ایران.88-96 ،)33( 6 ،
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 -1مقدّمه
حرك

یکي از تجربههاي بنيادین زندگي بشراس

كه در همۀ زبانهاي دنيا بهواسطۀ مقولههاي مختلـ
كـه چگـونگي رمزگـ اري آن در زبـانهـاي

تجلّي ميیابد .یکي از این مقولهها ،فع هاي حركتي اسـ

گوناگون ،متفاوت اس  .هر زبان با بهكارگيري عناصر و ویژگيهاي معيني ميتواند این پدیده را بازتـاب
دهد .درواق زبانها در بازنمود عناصر زباني حرك  ،متفاوت عم ميكننـد .بررسـي نحـوة پـرداز
بازنمایي حرك

در زبان ،بنا بـه گفتـۀ زاكـ  1و دیگـران ( )9111سـبب شـناخ

عملکرد ذهن و ویژگيهاي آن ميشود .این شناخ

و

كمـابيش جـامعي از

به روانشناسان ،زبانشناسان و حتّي جامعـهشناسـان

در تحلي سایر حوزههاي شناختي نيز كمک ميكند.
از نگاه تالمي 9111( 9ال ؛ و  ،)9115هر رویداد حركتي متشکّ از پيکر( 3شيء درحـال حركـ

یـا

ایستا) و زمينه 3اس  .رویدادهاي حركتي چهار جزء اصلي دارند .افزون بر پيکر و زمينه ،مسـير 7و جـزء
حرك  9نيز از اجزاء اصلي این رویداد هستند .زبانهـا بـراي نمـایش جزئيـات طـرحوارة یـک رویـداد
حركتي به دو دسته تقسيم ميشوند .زبانهایي كه آن جزئيات را در ریشۀ فع بيان ميكنند ،فعـ بنيـاد 5و
زبانهایي كه آن را در قالب مداري حول ریشۀ فع نمایش ميدهند ،تاب بنياد 8مينامند.
در مجموع ،رویکرد شناختي تالمي ،بهدنبال آن اس

كه ببيند آیا عمدة زبانها از یـک الگـوي زبـاني

خاص استفاده ميكنند یا آن الگوي زباني بهصورتهاي متنوعي در زبانها بهكـار مـيرود (شـاهحسـيني،
 .)1369بهباور كراف

و كروز ،)9113( 6چنين دیدگاهي سبب طبقهبندي انواع ساختارهایي ميشـود كـه

بهصورت نظاممند در بين زبانها وجود دارد.
هد پژوهش حاضر نيز بررسي رویدادهاي حركتي و چگونگي بازنمایي مفـاهيم معنـایي در افعـال
زبان كردي سوراني براساس انگارة الگوهاي واژگـانيشـدگي تـالمي و سـازوكارهاي آن در رویـدادهاي
حركتي اس

تا نشان دهد كه زبان كردي سوراني در كدام شق از تقسيمبندي دوگانۀ آن قرار ميگيرد؟

از زمان ظهور نظریۀ شناختي تالمي تاكنون ،ابعاد مختل

این نظریه ازسـوي پـژوهشگـران مختلـ
1. M. A. Zaks
2. L. Talmy
3. figure
4 .ground
5. path
6. motion
7. verb-framed
8. satellite-framed
9. W. Croft & D. A. Cruse
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مطالعه و ارزیابي شده اس  .از آن دسته ميتوان به اوزكاليسـکان و اسـلوبين ،)9113( 1كرافـ

و كـروز

( ،)9113اســلوبين ( ،)9113ایــوانز و گــرین ،)9119( 9فــرز )9118( 3و ...اشــاره كــرد .از ميــان پيشــينۀ
مطالعات انجام شده در زبانهاي دیگر ،ميتوان از فرز ( )9118یاد كرد كه فع هاي حركتـي در دو زبـان
انگليسي و اسپانيایي را بررسي كرد ،وي با مقایسۀ این دو زبان به برخي از شباه ها و تفاوتهـاي ميـان
این دو زبان دس

یاف

كه از جملۀ این شباه ها ميتوان به وجـود افعـال مسـيرنما 3در هـر دو زبـان

اشاره كرد.
در ميان پژوهشگران ایرانـي ،ازكيـا ( ،)1361حركـ

در زبـان فارسـي را از نگـاه ردهشناسـي شـناختي

بررسي كرده اس  .بهباور وي در افعال زبان فارسي سه قمر :7عنصر برجسته ،مسير و زمينـه ،در مجتمـ
فعلي قرار دارند كه به افعال حركتي وابسته هستند .از این ميان ،برخي از قمرها گستردگي بيشتري داشـته
و برخي محدودترند .نمودار سلسهمراتب گستردگي و نقش قمرها در مجتم افعال حركتي زبان فارسـي
از نگاه وي بدینشک اس :
عنصر برجسته < جه

< زمينه

نمودار ( .)1سلسهمراتب گستردگی و نقش قمرها در مجتمع افعال حرکتی زبان فارسی

وي در نهای
حرك

نتيجه ميگيرد كه زبان فارسي داراي الگوي واژگانيشدگي 9بوده و از الگـوي شـيوه و

در واژگاني نمودن مفاهيم استفاده ميكند (ازكيا)971 :1361 ،

پژوهشگران حوزة شناختي ،اطّالعات مربوط به مفاهيم معنایي در رویدادهاي حركتي را بـا دو نـوع
فع (مسيرنما و شيوهنما ،)5بازنمایي ميكنند .مسگرخویي ( ،)1363رویداد حرك

و چگونگي بازنمـایي

این مفاهيم را در فع هاي زبان فارسي بررسي كرده اس  .او اطّالعات شيوه را در دو نوع فعـ حركتـي؛
وضعي 8و انتقالي 6با استناد بهنظر اسلوبين ( )9113و فِرِز ( )9118مورد مطالعه قـرار داده و معتقـد اسـ
كه زبان فارسي تقریباً بهطور مشابه از هر دو نوع فعـ (شـيوهنمـا و مسـيرنما) ،بـراي بيـان رویـدادهاي
1. S. Özçalışkan& D. I. Slobin
2
. V. Evans & M. Green
3.P. Ferez
4. path verbs
 .7در پژوهش حاضر ،غير از مواردي كه نق قول از دیگران باشد ،در سایر موارد بهجاي واژة «قمر» از «تاب » استفاده شده اس .
6. Lexicalization pattern
7. manner verb
8. self-contained motion
9. translational motion
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حركتي استفاده ميكند .برخي از اطّالعات شيوه در فع هاي حـاوي حركـ

انتقـالي و برخـي دیگـر در

فع هاي وضعي بازنمایي ميشوند كه حاص آنها فع هاي شيوهنما اس .
انتقالي ،جاي اصلي پيکر از نقطهاي به نقطۀ دیگري تغييـر مـيكنـد؛ امـا در حركـ

در حرك

وضـعي،

جابهجایي صورت نميگيرد ،بلکه شيء مکان خود را حفظ كرده ،در محدودة مکاني خود دچار حركـ
ميشود .حرك

وضعي ،بنا به نظر تالمي ( 9111ب ،)37 :شام چرخش ،1نوسان ،9انبساط و انقبـا

،3

تکان ،3پرسه در یک مکان 7یا سکون 9اس  .به نمونههاي زیر در زبان فارسي توجه نمایيد:
 -1رضا وارد باشگاه شد (حرك
 -9پروانه روي گ داش

انتقالي).

بالبال ميزد (حرك

وضعي).

تا جایي كه نگارندگان اطّالع دارند ،دربارة ردهشناسي شناختي در زبـان كـردي سـوراني ،بـهویـژه از
منظر رویدادهاي حركتي ،مطالعات چنداني صورت نگرفته اس  .تنها پژوهشي كه در ایـن زمينـه وجـود
دارد ،پرنگ ( )1367اس ؛ كه آنهـم بـر روي گـویش اردننـي انجـام گرفتـه اسـ  .وي بـه توصـي
ردهشناختي واژگانيشدگي رویـداد حركتـي در گـویش اردننـي در چـارچوب معنـيشناسـي شـناختي
پرداخته اس  .او پ

از تحلي فرایندهاي واژگانيشدگي به این نتيجه رسيده اس

از زبان كردي مركزي با شدت تمام مي بهسم
روي ریشۀ فع انباش

فع بنيادبودن ،دارد .در ایـن گـویش مفـاهيم مسـير بـر

ميشود.

دادههاي پژوهش حاضر بـهصـورت پيمایشـي و ازراه مصـاحبۀ حضـوري از بيسـ
بهدس

كـه گـویش اردننـي

گویشـور 7هنجـار

آمده اس  .در مواردي كه براي بيان افعال حركتي چند شک گفتـاري وجـود داشـ  ،براسـاس

فرهنگ لغ

مردوخ ( ،)1388صورت استنادي آن ثب

شد .بهمنظور تبيين بيشتر بـه پـارهگفتـار فارسـي

(مادر رضا ،بچه را جا گذاشت) ،توجه نمایيد:
A) Dâyk-i Rezâ menâłaki jē hēšt.
B) Dâyk-i Rezâ menâłaki hēšta jē.

فع مركّب (جا گ اش ) ،به دو شک  hēštajēو  ،jēhēštدر مصـاحبههـا ،ضـبش شـدهانـد .پـ

 .5گویشوران سورانيزبان (در محدودة سني شص

از

1. rotation
2. oscillation
3. dilation
4. wiggle
5. Local wander
6. rest
سال) ،از شهرستانهاي روانسر و جوانرود در استان كرمانشاه انتخاب شدند.
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مراجعه به مردوخ ( ،1388ج  ،)395 :1مدخ  1jēhēštenبهمثابۀ صورت استنادي ثب
از بررسي ح

و صـورت دیگـر

شد .بر همين اساس )991( ،فع حركتي (اعم از سـاده یـا غيـر سـاده) ،از ميـان ()311

پارهگفتار ،براي مطالعه انتخاب شدند.
نزم اس

گفته شود كه در نوشتار پيش رو ،تنها افعـال عينـي ،9مـورد مطالعـه قـرار مـيگيرنـد و از

پرداختن به افعال ذهني 3خودداري شده اس  .منظور از افعال ذهني ،رویدادهایي اس
افعال حركتي دارند ،وقوع حرك
در این مثال ،رویداد حرك
اس

در آنها رخ نميدهد؛ مانند جملۀ «این جاده بهسم

كه با وجود آنکـه
مركـز مـيرود»،

تنها در ذهن گوینده رخ ميدهد؛ زیرا این مفهوم داراي بـار معنـایي انتزاعـي

و براي جاده عمالً حركتي مقدور نيس .

 -2الگوهای واژگانیشدگی
واژگانيشدگي از نظر تالمي ( 9111ب ،)91 :عبارت اس

از «ارتباطي نظاممند ميان یـک عنصـر معنـایي

خاص و یک تکواژ» .از این رویکرد تالمي ميتوان دو نوع مفهوم برداش
نخس

كرد:

اینکه ،عناصر زباني را ميتوان هم در حوزه معنا و هـم در صـورتهـاي روسـاختي از یکـدیگر

مجزّا نمود .بهعبارت دیگر ،عناصر معنایي را ميتوان از صورتهاي روساختي آن تفکيک كـرد .بـه چنـد
نمونه از افعال حركتي در زبان انگليسي كه اطّالعات معنایي متفاوتي را رمزگ اري ميكنند ،توجه نمایيـد:
فع ( hopليليكردن) ،صورتي روساختي اس
خود انباش

كه همزمان دو مفهوم معنـایي (حركـ

نموده اس  .فع هاي  exitو  go outبراي بيان دو مفهوم (حرك

 +شـيوه) را در

 +مسير) بهكار مـيرونـد.

در فع اول ،هر دو مفهوم همزمان ازراه ریشۀ فع و در فع دوم ،مفهوم حركـ

ازراه  goو مسـير ازراه

تاب  outبازنمایي ميشود.
بُعد دوم فرضيۀ تالمي ،به این نکته اشاره دارد كه ارتباط بين عناصر زباني لزوماً یک بـه یـک نيسـ .
مجموعهاي از عناصر معنایي ميتوانند ازراه یک عنصر روساختي واحد تجلّي نمایند ،یا اینکه یک عنصـر
معنایي با چندین عنصر روساختي نمود پيدا كند .وي براي تبيين این موضوع به دو اصـطالح روسـاختي
( die makeو  )killاشاره مينماید .او معتقد اس

كه فعـ ( killكشـتن) ،بـا فعـ ( dieمـردن) ،از نظـر

مفاهيم معنایي تفاوت دارد .در  ،killافزون بر مفهوم حرك  ،مفهـوم سـببي

(سـبب مـردن) ،نيـز نهفتـه

 .1از دیگر تركيبات این گروه فعلي ،ميتوان به ( jē xestenجاانداختن)( jē dân ،جادادان) و امثال آن اشاره كرد.
2. factive
3. fictive
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اس

كه این مفهوم ،ازراه  ،makeدر ( ،)make dieتجلّي ميیابد؛ بهعبارت دیگر ،واژة  ،makeحامـ بـار

معنایي «سبب» اس .
تالمي ( 9111ب ،)95 :معتقد اس

كه ردهبندي زبـانهـا ،براسـاس شـک رایـگ گفتـاري و از ميـان

پربسامدترین 1الگوهاي موجود در زبان رخ ميدهد ،بنابراین به گونههـاي ادبـي ،محـدود یـا اتّفـاقي كـه
گاهي در زبان رخ ميدهند ،توجه نمـيشـود .براسـاس ایـن ،وي ( 9111ب) ،سـه نـوع الگـو را بـراي
بازنمایي رویدادهاي حركتي در ردهشناسي شناختي زبانها معرّفي ميكند .ایـن الگوهـا بـر مبنـاي اینکـه
كدام عنصر معنایي در «ریشۀ فع » تركيب ميشود ،شک ميگيرد.
الف :حرکت  +همرویداد (شیوه یا سبب)

در این الگو ،براساس نظر تالمي ( 9111ب ،)98-95 :جزء حرك

بهصورت همزمان با یک هـمرویـداد

(شيوه یا سبب) ،در ریشۀ فع تركيب ميشود .به افعالي كه شيوة حرك

فع را در رویدادهاي حركتـي

نشان ميدهند ،افعال شيوهنما گفته ميشود .ازجمله زبانهایي كه از این الگو استفاده ميكنند ،ميتـوان بـه
زبانهاي هندواروپایي (بهجز رومانيایي) ،فينواوگریک ،9چيني ،اُجيبوه ،3وارلپيري 3و ...اشاره نمود .نمونـۀ
زیر در زبان انگليسي ،بهروشني گویاي این مطلب اس  .مثالهاي انگليسـي در ایـن بخـش ،برگرفتـه از
تالمي ( 9111ب )39-37 :اس .
الگوی (حرکت  +شیوه)
1) The pencil rolled off the table.

در نمونه ( ،the pencil،)1مؤلّفۀ معنایي پيکر و  ،the tableزمينه اس  .در این مثال ،مسـير حركـ
طریق تاب  offبازنمایي شده اس  .اجزاء معنایي رویداد حرك  ،یعنـي حركـ
روي فع  rolledانباش

از

و شـيوه (غلتيـدن) ،بـر

شده اس .

الگوی (حرکت  +سبب)
2) The pencil stucked on the table.

تالمي در این مثال ،بهعلّ

چسبيدهشدن مداد بر روي ميز بهسـبب عنصـر دیگـري (چسـب) ،اشـاره
1. most characteristics
2. Finno-Ugric
3. Ojibwa
4. Walpiri
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كرده اس  .در فع ( stuckedچسبيد) ،مفهوم حرك

و سبب بهطور همزمان روي ریشـۀ فعـ انباشـ

شده اس .
ب :الگوی (حرکت  +مسیر)

این الگو ،بنا به نظر تالمي ( 9111ب ،)191 :براساس انتخاب عنصر معنایي مسير در رویدادهاي حركتـي
و چگونگي بازنمایي آن در روساخ

شک ميگيرد .در زبـان تركـي كـه بنـا بـه گفتـۀ تـالمي (،)1687
و مسـير در

اسلوبين و اوزكاليسکان ( ،)9113بهمثابۀ زباني فع بنياد شناخته ميشود ،اجزاء معنایي حرك

ریشۀ فع ادغام ميشوند و بازنمود شيوه به افزودهها واگ ار مـيشـود .بـراي نمونـه در دو فعـ تركـي
( girmekواردشدن) و ( čikmakخارجشدن) ،مفهوم حركـ
انباش

و مسـير هـمزمـان در ریشـۀ خـود فعـ

شده اس  .به چنين فع هایي ،افعال مسيرنما گفته ميشود .زبانهاي تركـي ،سـامي ،پولينزیـایي،1

نزپرس ،9كادو ،3ژاپني ،كرهاي و ...از این الگو براي بيان رویدادهاي حركتي استفاده ميكنند.
ج :الگوی (حرکت  +پیکر)

در این الگو ،حرك
حرك

و پيکر همزمان در ریشۀ فع تركيب ميشـوند؛ بـهعبـارت دیگـر ،مفـاهيم معنـایي

و پيکر ازراه ریشۀ فع بازنمایي ميشوند .براي تبيين بيشتر این الگو به مثال زیر توجه نمایيد:
3) I spat into the cuspidor.

در نمونۀ (« ،)3به داخ خلشدان ت
( spatت انداختن) ،انباش

انداختم» ،مفهوم پيکر (ت ) با جزء حركتي (انداختن) ،با فعـ

شده اس  .در چنين افعالي ،مفهوم حرك

و پيکر همزمـان ازراه یـک فعـ

حركتي بازنمایي ميشوند .از این دسته زبانها ميتوان به هکان ،3ناواجو 7اشاره كرد.

تالمي ( 9111ب ،)93 :براي ردهبندي زبانها براساس مفاهيم معنایي رویدادهاي حركتي و چگـونگي
بازنمایي این عناصر در روساخ  ،طبقهبندي دوگانهاي را ارائه ميدهـد .مفـاهيم معنـایي از نگـاه تـالمي
عبارتاند از :حرك  ،مسير ،پيکر ،زمينه ،شيوه ،سبب؛ و عناصر روسـاختي عبـارتانـد از :فعـ  ،حـر
اضافه ،بندهاي پيرو ،قيد و مانند اینها .زبانهاي دنيا براساس اینکه در كـدام بخـش هسـته طـرحوارهاي،
روي فع یا روي تاب  ،گره رویدادي خود را بيان مـيكننـد ،از نظـر ردهشناسـي شـناختي بـه دو مقولـۀ
1. Polynesian
2. Nez Perce
3. Caddo
4. Hokan
5. Navajo

 /59فصلنامۀ مطالعات زبانها و گویشهاي غرب ایران ،دورة نهم ،شمارة  ،3پایيز 1311

فع بنياد و تاب بنياد تقسيم ميشوند .در این بخش ،ابتدا به مفهوم تاب  ،بهمثابۀ یکي از مؤلّفـههـاي اصـلي
رویداد حرك

اشاره كرده سپ

مطالب تجزیه و تحلي ميشود.

 -1-2تابع (قمر)

از نگاه تالمي ( ،)136 :9115تاب مقولهاي دستوري شام هر سازهاي ،غير از متمم گروه اسمي یـا گـروه
حر اضافهاي همراه فع اس

كه با ریشۀ فع رابطه خواهري دارد .تاب همچنين ميتواند بـهصـورت

یک وند مقيد یا یک واژة آزاد باشد .تاب برخال اسم ،فع و سایر مقولههاي دستوري بـاز ،یـک مقولـه
دستوري بسته اس  .تالمي ( ،)389 :1661معتقد اس

كـه تـاب اصـطالحي پوششـي اسـ

كـه تمـامي

مقولههاي زیر را كه در دستور سنّتي بهصورت مجزّا از هم بررسي ميشدند ،دربر ميگيرد:
ال  :جزء قيدي در زبان انگليسي1؛
ب :پيشوندهاي فعلي جداشدني و جدانشدني در زبان آلماني9؛
ج :فع هاي چندكاره كه غير هسته هستند در زبان نهو3؛
د :متممهاي فعلي در زبان چيني3؛
هـ :اسمهاي انضمامي در زبان كادو7؛
و :وندهاي چندتركيبي زبان آتسوگوي 9كه در اطرا

ریشه فع حضور دارند.

ازجمله دنیلي كه ميتوان تاب را بهعنوان مقولۀ دستوري مجزّا درنظر گرف  ،این اس

كه صورتهـایي

كه بهمثابۀ تاب بهكار ميروند ،هم از جنبـۀ معنـایي و هـم از جنبـۀ نحـوي بـا یکـدیگر اشـتراكات قابـ
مالحظهاي دارند .از تركيب ریشۀ فع بهعالوة تاب  ،سازة گروه فعلي شک مـيگيـرد كـه بـا سـازههـاي
دیگري همچون مفعول مستقيم ،مرتبش اس  .به مثالهاي زیر توجه نمایيد:
4) The record started over

از تركيب  ،overبهمنزلۀ تاب  ،با فع  ،startedسازة فعلي شک گرفتـه اسـ  .در زبـان انگليسـي كـه
بهمثابۀ زباني تاب بنياد شناخته ميشود ،مفهـوم مسـير ازراه تـاب هـایي همچـون to،into ،upو ...بازنمـایي
ميشوند.
1. English verb particles
2. German separable and inseparable verb prefixes
3. lahu nonhead versatile verbs
4. Chinese verb complements
5. Caddo incorporated nouns
6. Atsugevi polysynthetic affixes and verb root
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تاب  ،یکي از مقولههایي اس

كه از حرو اضافه مجزّاس  ،اما همواره تشخيص آن آسان نيس ؛ در

زبانهایي كه این دو صورت ،ویژگيهاي دستوري و جایگاهي كامالً مجزّایي دارنـد ،مشـکلي بـهوجـود
نميآید؛ براي مثال در زبانهاي نتين ،یوناني باستان و روسي ،تاب بهصورت پيشوند به فع مـيپيونـدد؛
درحاليكه حرو اضافه همراه اسم بهكار ميروند؛ اما در بعضي از زبانها مانند انگليسي ،فارسي ،كـردي
و امثال آن ،كه تاب و حرو اضافه در یک جمله بهكار ميروند ،شناسایي تاب مشک تر اس .
 -1-1-2معیارهای تشخیص تابع

با توجه به دیدگاه تالمي ( ،)133-133 :9115ميتوان از رو هاي زیر براي تشـخيص تـاب از حـرو
اضافه استفاده كرد.
 -1عضوهاي دو طبقه كامالً یکسان نيستند .صورتهایي وجود دارند كه فقش در یک یا دو مقولـه جـاي
ميگيرند؛ براي مثال در زبان انگليسي صورتهاي  apart ،away ،back ،forthو  togetherتاب هسـتند و
هرگز بهمثابۀ حر اضافه بهكار نميروند .درحـالي كـه صـورتهـاي  at ،from ،towardو  ofحـرو
اضافه هستند و هرگز نقش تاب نميپ یرند .در این ميان دستۀ سومي نيز وجود دارد كه در هـر دو نقـش
بهكار ميرود ،اغلب در هر یک از نقشها ،معاني متفاوتي دارند؛ به مثالهاي زیر توجه نمایيد:
5) I stayed in that hotel.
6) I ran in. (Talmy, 1985: 104).

نقش  inدر نمونۀ ( ،)7بهمنزلۀ حر اضافه ،با نمونۀ ( )9كه بهمثابۀ تاب بهكـار رفتـه اسـ  ،متفـاوت
اس  .در نمونۀ ( ،)9مفهوم مسير حرك
 -9در ساخ

با تاب بازنمایي ميشود.

تركيبات گروهي ،تاب همراه فع بهكار ميرود ،درحالي كـه حـرو اضـافه همـراه یـک

گروه اسمي (متمم) ميآیند؛ براي نمونه ميتوان به گروه اسمي زمينه 1اشاره كـرد كـه هرگـاه ایـن گـروه
ح

شود ،حر اضافۀ همراه آن نيز ح

ميشود ،به مثال زیر توجه نمایيد:
7) He suddenly ran out (of it).

در این مثال ،با ح

ضمير  ،itحر اضافۀ  ofنيز ح

ميشود؛ اما تاب  outكـه متعلّـق بـه گـروه

فعلي اس  ،باقي ميماند.
 -3دربارة جایگاه ساختاري آنها در جمله ،ميتوان گف

حرو اضافه پيش از گـروه اسـمي مـيآینـد،

مانند نمونۀ ( ،in that hotel ،)7اما تاب خصوصيات پيچيدهتري دارد؛ از آن جمله ميتوان بـه مـوارد زیـر
1. ground nominal
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اشاره كرد:
ال  :اگر در جمله حرو اضافه موجود باشد ،تاب پيش از آن ميآید ،مانند نمونۀ (.)5
ب :اگر در جمله حرو اضافهاي نباشد ،تاب ميتواند پيش یا پ

از گروه اسمي بياید:

8) He took the plane off/ off the plane.

از ضـمير بـهكـار

ج :اگر در جمله حرو اضافهاي نباشد و مفعول بهصورت ضمير آمده باشد ،تاب پ
ميرود.

9) He took it off.

حال كه با مفهوم نظریۀ واژگانيشدگي و سازوكارهاي آن ازلحاظ انـواع الگوهـاي حركـ  ،رویـداد
حرك  ،مفاهيم معنایي و ساختاري آن ،همراه با مفهوم و جایگاه تاب آشنا شـدید ،در اینجـا افعـال زبـان
كردي سوراني بر مبناي رویداد حرك

تالمي تجزیه و تحلي ميشود.

 -3تجزیه و تحلیل دادهها
پيش از بررسي ،مرور دو مطلب نزم اس  .نخس
شد ،تنها رویدادهایي كه بيانگر حرك

اینکه در پژوهش حاضر ،همچنان كه پيشتـر اشـاره

عيني (وضعي یا انتقالي) باشند ،بررسي مـيشـوند ،دیگـر اینکـه،

فع هاي كردي سوراني به دو دستۀ «ساده» و «غير ساده» درنظر گرفته ميشوند .منظور از فعـ هـاي غيـر
ساده فع هاي پيشوندي و مركّب اس .
فع ساده ،فعلي اس

كه تنها از یک عنصر فعلي تشـکي شـده اسـ

(كلباسـي)59 :1385 ،؛ ماننـد

( xwârdenخوردن).
فع غير ساده (پيشوندي) ،فعلي اس

كه از یک پيشوند فعلي و یک فع ساده درسـ

شـده اسـ

(رخزادي)198 :1361 ،؛ مانند ( dâxestenانداختن) ،dâ .پيشوند فع پيشگفته اس .
فع غير ساده (مركّب) ،به گروهي از فع ها گفته ميشود كه افزون بـر عنصـر فعلـي ،داراي عنصـر
غير فعلي بهصورت یک كلمه یا بـيش از آن باشـد (كلباسـي ،)1385 ،ماننـد ( pēšxestenجلوانـداختن)،
( sawzbūnسبزشدن)( fērbūn ،یادگرفتن) و ( labirčūnازیادرفتن) .عناصر غير فعلـي بـهترتيـب شـام
قيد ،صف  ،اسم و حر اضافه  +اسم ،هستند.
در پژوهش حاضر ،از هر دو نوع فع (ساده یا غير ساده) براي بررسي رویـدادهاي حركـ
شده اس

اسـتفاده

تا بتوان بازنمایي مفاهيم معنایي این افعال ،به نوع الگوهاي موجود در این گویش پي برد.
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 -1-3رویداد حرکت و الگوهای آن در کردی سورانی

رویداد حرك

مطابق نظر تالمي ( 9111ب ،)97 :عبارت اس

از «شيء درحال حرك

یا ایسـتا (پيکـر)

بـا توجه بـه شيء دیگـر (زمينه)» .همانطور كه در مقدمه اشاره شـد ،هـر رویـداد حركتـي چهـار جـزء
اصلي دارد .افزون بر پيکر و زمينه ،مـسير و جزء حرك

نيز وجود دارد .مسير ،جهتي اس

توجه بـه زمينه ميپيماید یا اشغال ميكند .جزء حرك  ،به رخـداد حركــ

كه پيکـر بــا

یــا قـرارگــرفتن در یــک

مکان اشاره ميكند .افزون بر این چهار عنصر دروني ،رویدادهاي حركتي مـيتواننـد تـداعيگـر رویـداد
دیگر نيز باشند كه حام شيوه و سـبب حركـ

اسـ

و هـمرویـداد ناميـده مـيشـود .خالصـه اینکـه

رویدادهاي حركتي داراي شش عنصر مفهومي (حرك  ،پيکر ،زمينه ،مسير ،شـيوه و سـبب) هسـتند كـه
ازراه عناصر روساختي همچون فع  ،حرو اضافه ،بندهاي پيرو ،تاب و مانند اینها بازنمایي مـيشـوند.
حال به مثالي در كردي سوراني توجه نمایيد:

10) Rezâ la bân diwâr-aka pařya xwâr.

پایين
در این مثال Rezâ ،پيکر diwâr ،زمينه و  xwârتابعي اس
( pařyپریدن) ،نيز بهطور همزمان دو مفهوم (حرك
در این بخش ،الگوهاي سهگانۀ تالمي؛ ال  :حرك

پرید معرفه-دیوار باني از رضا
را بازنمایي ميكند .فعـ

كه مسير حرك

 +شيوه) را در خود انباشته اس .
 +همرویداد؛ ب :حرك

 +مسـير و ج :حركـ

 +پيکر ،در راستاي مطالعات رویدادهاي حركتي در افعال كردي سوراني بررسي ميشوند.
الف :الگوی حرکت  +همرویداد (شیوه یا سبب)

در این الگو ،فع هایي قرار ميگيرند كه بهطور همزمان بتوانند حرك
در ریشۀ فع انباش

نمایند .شيوه ،رو

«دویدن» افزون بر مفهوم حرك

را با یکي از مفاهيم شيوه یا سـبب

بهوقـوعپيوسـتن یـا انجـام حركـ

اسـ ؛ بـراي مثـال ،فعـ

و جابهجایي ،شيوة انجام این رویـداد را بازنمـایي مـيكنـد؛ بـهعبـارت

دیگر ،دویدن شيوهاي از «راهرفتن» اس .
الگوی (حرکت  +شیوه)

11) Mehdi la mâl pařya dašt.

بيرون

rēsâ.

باف

پرید خانه از مهدي
12) Nasrin kâmwâ-kay

معرفه (را)  -كاموا

نسرین
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در هر دو نمونۀ ( )11و ( ،)19مفهوم حرك

و شيوه بهطور همزمـان در ریشـۀ فعـ انباشـ

شـده

اس  .در فع ( pařiپرید) ،مفهوم مسير با تاب ( daštبيرون) ،بازنمایي ميشود .فعـ اول از دسـتۀ افعـال
حركتي انتقالي و فع دوم از دستۀ افعـال وضـعي بـهشـمار مـيرود .از ایـن دسـته افعـال مـيتـوان بـه
( xelxwârdenغل خوردن)( hałparin ،بهبانپریدن /از خـواب بيدارشـدن)( keřânen ،بـازوركشـيدن)،
( dâparinپــایينپریــدن)( derēžkēšân ،درازكشــيدن)( bâłogerten ،پرواكــردن)( hałferin ،جهيــدن)،
( hałgertenبلنـــدكردن)( darkawten ،ناگهـــاني آشکارشـــدن)( peldân ،غلـــ دادن)gelōkerden ،

(سرازیركردن ،مث سنگ از كوه)( râdân ،بازكردن در چيزي)( bâdân ،بافتن)( hałhâten ،طلوعكـردن)،
( dâmâłinزدودن)( hałdân ،برافراشتن)( būnlârō،كگشدن)( bâzberden ،پریدن)( lēžōdân ،ریخـتن)،
( žērūbânkerdenچپكردن)( peštakdâyen ،پشـتکزدن)( qōnin ،پریـدن)( xerdâyen ،چرخانـدن)،
( hałgersânenآتش روشنكردن)( hałnân ،غ ا سرگ اشتن ،معني تحریکكردن هم مـيدهـد)žanden ،

(ماس

را به دوغ تبدی كردن ،بـا تکـاندادن)( âmēžankerden ،تخميركـردن)( kōłânen ،پخـتن غـ ا)،

( rēsânریسيدن)( kałâfakerden ،كالفهكردن) و مانند آن اشاره كرد .از ميان ( )991فعـ مـورد مطالعـه،
( )198مورد از این الگو پيروي ميكنند .از این ميان ( )87فعـ ازراه تـاب و ( )33فعـ بـا ریشـۀ فعـ ،
رویدادهاي حركتي را بازنمایي كردند.
الگوی (حرکت  +سبب)

در این الگو ،فع هایي قرار ميگيرند كه بتوانند بهطـور هـمزمـان مفهـوم حركـ
انباش

كنند .منظور از سبب ،همان علّ

یا هرآن چيزي اس

و سـبب را در ریشـه

كه باعث انجام رخداد حرك
hałsân

13) Rezâ menâla-kay

بيدار كرد معرفه (را) -بچه
در نمونۀ ( ،)13فع ( hałsânبيدار كرد) ،همزمان مفهوم حرك
كرده اس  .فع ( hałsâبيدار شد) ،بهتنهایي بيانگر جزء حرك

ميشود.
رضا

و سبب را در ریشـۀ خـود انباشـ

اس  ،یعني مفهـوم سـببي

را در خـود

ندارد .این مفهوم ازراه وند سببي  ânبه این فع افـزوده شـده اسـ  .از ایـن دسـته افعـال مـيتـوان بـه
( xafânenخواباندن)( torânen ،رنجاندن) و مانند آن اشاره كرد كه ازراه وند  ،ânسببي شـدهانـد .افعـال
مجهول كردي سوراني ،همچون ( šekyâشکسته شد)( beřyâ ،بریده شد) و امثـال آن نيـز داراي مفهـوم
حرك

و سبب هستند.

در جمالت مجهول ،كنشگر (مسبب) ،از جمله ح

ميشود ،اما مفهوم حرك

و سبب ازراه فعـ
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مجهول بازنمایي ميشود .از ميان افعال مورد بررسي ،پنگ فع داراي چنين ویژگياي بودند.
ب :الگوی (حرکت  +مسیر)

در این الگو ،به نقش مفهوم مسير ،بهمثابۀ عنصـر اصـلي در تعيـين جایگـاه ردهشناسـي زبـانهـا ،تأكيـد
ميشود .چنانچه عنصر مسير بيشتر بر روي فع انباش
انباش

كند ،آن زبان فع بنياد و چنانچه بـر روي تـاب

كند ،آن زبان تاب بنياد خواهد بود .به چگونگي عملکرد ایـن الگـو در بازنمـایي مفهـوم مسـير در

كردي سوراني توجه نمایيد:
شکل اوّل :انباشت مفهوم مسیر حرکت در ریشة فعل

در كردي سوراني ،تعدادي فع حركتي ساده یا غير ساده وجود دارند كه مفهوم مسـير حركـ
بر روي خود فع انباش

در آنهـا

ميشود .از آن دسته افعال ميتـوان بـه ( peyâdabūnپيـادهشـدن)hâweɾden ،

(آوردن)( gerten ،گرفتن)( kanden ،چيدن)( hâten ،آمدن)( berden ،بـردن)( tapânen ،تپانـدن)nčū ،

(رفتن)( hanârden ،فرستادن)( rânin ،راندن)( širjačūn ،شـيرجهرفـتن)( bârkerden ،جابـهجـا كـردن
منزل)( bałâwōkerden ،پهنكردن)( xâłikerden ،خاليكردن)( rasin ،رسيدن)( âwdâyen ،نش كردن)،
( apânenčچپاندن)( laqaxesten ،لگدزدن)( sardâyen ،سرزدن)( jeftkerden ،شـخمزدن)šankerden ،

(بوجاريكردن)( šēwânen ،قاطيكردن) و ...اشاره كرد .به مثالهاي زیر توجه كنيد:
14) Rezâ miwa akanēt.

ميچيند

ميوه رضا
15) Rezâ hât.

آمد

رضا

در مثال ( ،)13فع ( akanētميچيند) ،افزون بر مفهوم حرك  ،مفهوم مسير نيـز دارد .چيـدن عملـي
اس

كه مفهوم مسير حرك

بهسم

كنشگر را در خود نهفته اسـ  .در مثـال ( ،)17مفهـوم حركـ

مسير (بهطر زمينه) ،همزمان ازراه فع ( hâtآمد) ،بازنمایي ميشود ،بنابراین ميتـوان گفـ
مثال ،مفهوم (مسير  +حرك ) ،همزمان روي ریشۀ فع انباشـ
وضعي

و

در هـر دو

شـده اسـ  .دربـارة سـایر افعـال ،نيـز

به همين شک اس  .از ميان فع هاي مورد بررسي ،تعداد ( )33فعـ  ،چنـين الگـویي داشـتند.

بهمنظور آشنایي بيشتر با این افعال به جدول ( ،)3-3مراجعه نمایيد.
شکل دوم :انباشت مفهوم حرکت در ریشة فعل ،مسیر حرکت در تابع

همچنان كه در بخش ( ،)1-9بيان شد تاب ها غير از حرو اضافه و متممهاي اسمي ،شام پيشـوندها و
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پسوندهاي فعلي ،تاب هاي فعلي و مانند آن هستند؛ به مثالهاي زیر توجه كنيد:
16) Rezâ hâto dwâ

عقب برگش
kēšâ dašt.

رضا

17) Rezâ bâra-kay

بيرون كشيد معرفه (را) -بار رضا
در نمونۀ ( ،)19فع ( hâtآمد) بيانگر حرك

و تاب  ،dwâبه مسير حرك  ،یعني برگشـتن بـه عقـب

اشاره دارد .فع ( kēšâكشيد) ،در نمونۀ ( )15نيز به همين صورت بيانگـر انجـام حركـ
مسير) اس  .مسير حرك

(بـدون ذكـر

در این فع ازراه تـاب ( daštبيـرون) بازنمـایي مـيشـود .از دیگـر نمونـههـا

ميتوان به ( kēšânabânبانكشيدن)( haɫkēšân ،ازریشهكنـدن)( hâtenaxwâr ،پـایينآمـدن)čūnadwâ ،
(عقبرفتن)( kēšânažūr ،بانكشيدن)( dâgerten ،پيادهكـردن)( berdenanâw ،داخـ كـردن)feřadân ،
(پـــرتكـــردن)( xestenažēr ،زیرانـــداختن)( hałberin ،بلنـــدكردن)( čūnabân،بـــانرفتن)pēščūn ،

(جلوافتادن)( dwâkaften ،عقبافتادن)( nezikōbūn ،نزدیکشدن) و ...اشاره كرد .در این الگـو ،مفهـوم
حرك

ازراه خود فع  ،اما مسير حرك

با استفاده از تاب بيان ميشود؛ بهعبارت دیگر ،این مجتمـ هـاي

فعلي ،تاب بنياد هستند .از ميان ( )991فع مورد بررسي )53( ،نمونه ،داراي چنين الگویي بودنـد .در ایـن
الگو ،از تاب براي بازنمایي مسيرهاي مختلفي همچون :بهطر بان ،پایين ،خارج از زمينه ،داخ زمينـه و
امثال آن استفاده ميشود .بهمنظور بررسي بيشتر ،به بخش ( )3-3مراجعه كنيد.
شکل سوم :انباشت مفهوم مسیر بهطور همزمان بر روی فعل و تابع

گاهي مفهوم مسير نهتنها بر روي فع  ،بلکه بر روي تاب نيز بازنمایي ميشـود؛ بـهعبـارتي ،فعـ مفهـوم
مسير را در خود حفظ ميكند و تاب نيز این مفهوم را براي افزودن معاني بيشتر ،تمركز یـا تأكيـد زیـادتر،
بر روي خود بازنمایي ميكند .اینگونه فع ها بنا به گفتۀ ازكيا و دیگران ( ،)1363فع هـاي جهـ نمـاي
قيدي ناميده ميشوند.
18) Rezâ la bân diwâra-ka kafta xwâr.

پایين
در این مثال( kaft ،افتاد) ،مفهوم (حرك
اس ؛ یعني بدون نياز به تاب  ،جه

افتاد معرفه – دیوار باني از رضا

 +مسير) را بهصورت همزمان در ریشۀ خود انباشـ

مسير در این فع مشخّص اس  .با این حـال ،مفهـوم مسـير نيـز از

طریق تاب ( xwârپایين) ،مجدداً بازنمایي شده اس  .وجود چنين تاب هایي ،بهجه
بيشتر بر روي مسير حرك

كـرده

تأكيـد و یـا تمركـز

اس  .از این دسته افعال ميتوان بـه ( dâkaftenپـایينافتـادن)garanodwa ،
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(بهعقببرگشتن)( dâxesten ،زمينانداختن)( xerxwardenadawr ،دور چيزيچرخيدن) اشاره نمـود .از
ميان فع هاي مورد بررسي ،پنگ فع چنين ویژگيهایي داشتند و سه مورد نيز تاب بنياد بودند.
ج :الگوی (حرکت  +پیکر)

مصداق این الگو ،از ميان پيکرههاي گردآوري شده ،بسيار كم مشاهده شد .با ایـن حـال فعـ هـایي نيـز
وجود دارند كه تنها جزء حرك

را بيان ميكنند و اطّالعاتي دربارة سایر مفاهيم معنـایي همچـون مسـير،

شيوه و امثال آن ارائه نميدهند.
19) Rezâ tefi.

ت

كرد

رضا

20) awârē.

ميبارد (اشاره به باران)
و باران) ،همزمان در ریشۀ فع  tefiو  ،awârēانباشـ

در نمونههاي پيشگفته ،مفهوم دو پيکر (ت
شدهاند در چنين افعالي ،مفهوم پيکر و حرك
( 9111ب )76 :بر این باور اس

همزمان با یک فع حركتي ،بازنمـایي مـيشـوند .تـالمي

كه در این الگو ،ریشههاي فعلي تمای دارند تا افزون بر حرك

نام اشياء یا اجزاء بدن یا لباس را نيز در ضمن حرك

اشـياء،

بازنمایي كننـد .زبـان آتسـوگوي نمونـهاي از ایـن

الگو اس  .از ميان فع هاي مورد بررسي ،جدا از نامآواها ،1دو فع ذكر شـده در مثـال ( )15و ( ،)18در
این الگو قرار ميگيرند و این خود نشانۀ بارزي اس

كه گویش سوراني ،به این الگو گرایشي ندارد.

 -3-3تحلیل شناختی مسیر و جزء حرکت در کردی سورانی

فع هاي حركتي بهطور معمول در روساخ
جه

(مسير) ،در حقيق

حام بار معنایي حركـ

هسـتند .هـر حركتـي افـزون بـر

داراي یک نقطۀ آغاز ،طول مسير و یک نقطۀ پایان اس  .مسـير و سـه مولّفـۀ

فرعي وابسته به آن در زبانهاي مختل

بهشيوههاي متفاوت تجلّي ميیابد ،در زبانهاي تـاب بنيـاد ،ماننـد

انگليسي ،این مؤلّفه بهوسيلۀ تاب هاي همراه فع بيان ميشوند.
21) Mary went out of the house across the field to the station.
 .1چنان به نظر ميرسد كه این الگو دربارة نـامآواهـا ( ،)onomatopoeiaمصـداق بيشـتري دارد( fikânen .سـوتكشـيدن)،
( qofinسرفهكردن) و امثال آن ،نمونههایي از این مقوله هستند .در این نمونهها ،فع حركتي هـي گونـه اطّالعـاتي در رابطـه بـا
مسير ،شيوه و ...ارائه نميدهد ،بلکه حرك

همراه اسم واژگاني شدة اصوات بهوسـيلۀ فعـ بازنمـایي مـيشـود .فعـ )،(qofin

افزون بر انجام حرك  ،مفهوم اسم ) (qofaرا نيز دربر دارد.
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در این مثال ،سه مؤلّفۀ فرعي مسير ،یعني نقطۀ آغاز ،طول و نقطـۀ پایـان بـهصـورتي گویـا بازنمـایي
شدهاند.
مفهوم مسير و شيوة بازنمایي آن ،یکي از مهمترین مؤلّفههـاي رویـداد حركـ
انواع بازنمایيهاي مسير در زبانهاي مختلـ

را بهصورت زیر فهرس

اسـ  .فـرز (،)9118

كـرده اسـ  .در ایـن پـژوهش،

تعداد ( )118فع مسيرنماي كردي سوراني براساس الگوي فرز ،بررسي ميشوند تـا تـاب یـا فعـ بنيـاد
بودن آنها ،ازلحاظ مسير نيز ارزیابي شود .براي اختصار ،فقش بـهذكـر چنـد نمونـه دربـارة هـر كـدام از
مسيرها ،بسنده ميشود.
انواع مسیرها
 -1بهسوي زمينه( hâten :آمدن)( hâwrden ،آوردن)( kēšân ،كشيدن).
 -9دور از زمينــه( berden :بــردن)( hanârden ،فرســتادن)( rânin ،دوركــردن ،رانــدن)bârkerden ،

(كوچكردن).
 -3بهدرون زمينه( čūna nâw :داخ شدن)( tapânen ،تپاندن)( dâna nâw ،بهداخ فرستادن).
 -3بهسم

بيرون از زمينه( darkēšân :بيرونكشيدن)( tefin ،ت كردن)( feřa dân ،پرتكردن).

 -7بهبان( haɫ dân :بلندكردن)( hizdân ،بلندكردن)( čūna bân ،بانرفتن)( swâr būn ،سوارشدن).
 -9بهپایين( dâwazin :پيادهشدن)( hâtenaxwâr،پایينآمدن)( kaften ،افتادن).
 -5عبور از زمينه( wa nâwčūn :ازميان ردشدن)( radbūn ،ردشدن)( dânanâw ،ازميانگ شتن).
 -8نزدیـکتــر بــه زمينـه( neziko būn :نزدیـکترشــدن)( hâtenalây ،نــزد كسـيآمــدن)nezik čūn ،

(نزدیکشدن).
 -6بهجلو( pēščūn :پيشروي كردن)( dalak dân ،ه دادن)( kaftenabar ،جلوافتادن) و
 -11بهعقب( dwâ kēšân :عقبكشيدن)( dwa xesten ،عقبانداختن)( dwâgerten ،عقبافتادن).
 -11تغيير مسير( dawro dân :دورزدن)( pēčânen ،پيچيدن)( xeřxwârden ،دورزدن ناآگاهانه).
 -19مسـيرهـاي چندگانـه از یـک نقطـۀ شـروع واحـد( paxšo būn :پخـش شـدن)bałâwa kerden ،

(متفرّقشدن).
 -13بازگش

به زمينه( hâteno dwa :برگشتن به جایگاه اول)( garyânō ،دورزدن).

در جدول ( ،)1اطّالعات مربوط به توزی مسيرهاي حرك  ،همراه با فراوانـي بـازنمود ایـن مفهـوم،

بازنمود مفاهيم معنایي افعال حركتي در كردي سوراني :رویکردي شناختي 87/

بهوسيلۀ ریشۀ فع یا تاب  ،در كردي سوراني ارائه شده اس .
جدول ( .)1تفکیک مسیرها و فراوانی آن ،در رویدادهای حرکتی
فراوانی
ردیف

انواع مسیر

نمونههایی از

نمونههایی از بازنمود مسیر در

نمونههایی از بازنمود

تابعهای مسیرنما

تابع

مسیر در ریشة فعل

بازنمود مسیر
تابع

ریشة
فعل

1

بهسوي زمينه

-

-

( hâtenآمدن)

-

19

9

دور از زمينه

dar

( dar čūnدررفتن)

( berdenبردن)

1

19

3

بهدرون زمينه

naw

( hâten-a nâwداخ شدن)

( Tapânenتپاندن)

5

3

3

بهبيرون از زمينه

dar/ dūr/ lâ

( darčūnدررفتن)

( tefinت كردن)

19

9

7

بهبان

bân/ haɫ

( haɫdânبرافراشتن)

( swârbūnسواشدن)

13

9

9

بهپایين

xwar/ žēr

( hâtenaxwârپایينآمدن)

( kaftenافتادن)

17

7

5

عبور از زمينه

)wa/la (naw

( wanâw čūnاز ميان ردشدن)

( radbūnردشدن)

9

1

8

نزدیکتر به زمينه

lây/ nezik

( hâtena lâyنزد كسيآمدن)

-

3

-

6

بهجلو

pēš / (la)bar

( pēš čūnجلوافتادن)

( dalakdânه دادن)

9

3

11

بهعقب

dwa

( dwâ kaftenعقبافتادن)

-

3

-

11

تغيير مسير

dawr

( dawr dânدورزدن)

-

3

-

19

مسيرهاي چندگانه

paxš / baɫâw

( baɫâw būnپخششدن)

-

9

-

13

به زمينه

)wa / la (šwin

( wa šwēn čūnدنبالكردن)

-

3

-

53

33

بازگش

تعداد ك بازنمود مسير در ریشه یا تاب

براساس اطّالعات حاص از جدول ()1؛ از مجموع ( )118فعـ مسـيرنماي كـردي سـوراني ،تعـداد
( )53مورد ،مفهوم مسير حرك

را بهوسيلۀ تاب و ( )33مورد ،آن را ازراه ریشۀ فع بازنمـایي مـيكننـد.

این نتيجه نشان ميدهد كه گویش سوراني نسب

به مفهوم مسير ،بهسم

زبـانهـاي تـاب بنيـاد گـرایش

بيشتري دارد.
در جدول ( ،)9نتایگ حاص از بررسي ( )991فع حركتي مربوط به الگوهاي رویداد حركـ
ســوراني ارائــه شــده اسـ  .الگوهــاي (حركـ

 +شــيوه) و (حركـ

در كـردي

 +مســير) بــانترین بســامد را در

رویدادهاي حركتي در این گویش دارند؛ همچنين اطّالعات مربوط بـه چگـونگي بازنمـایي رویـدادهاي
حركتي و فراواني آن ،ازلحاظ فع بنياد یا تاب بنياد بودن ،نيز مشخّص شده اس  .بهمنظور اطّالع از نتـایگ
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كلّي پژوهش ،به بخش ( ،)3مراجعه شود:
جدول ( .)2الگوهای حرکتی و فراوانی بازنمود مفهوم مسیر در رویدادها
تعداد

الگوها
حرك

رویدادها

تابع

ریشة فعل

حرك

 +شيوه

198

87

33

حرك

 +سبب

7

7

-

مفهوم حرك

و مسير در ریشۀ فع

33

-

33

مفهوم حرك

در فع  ،مسير در تاب

53

53

-

مفهوم مسير همزمان بر روي فع و تاب

7

7

1

7

الگوي حرك

3

-

-

فراواني

991

196

69

درصد

111

%97

%37

 +همرویداد

حرك

 +مسير

حرك

 +پيکر

فراوانی بازنمود مفهوم مسیر در

رویدادهاي حركتي (فراواني و درصد)

 -4بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بر مبناي رویـدادهاي حركتـي در زبـان كـردي سـوراني از دیـدگاه ردهشـناختي تـالمي،
صورت گرفته اس  .براساس مطالعات انجام شـده دربـارة فعــ هــاي حركتـي و چگـونگي بازنمـایي
مفاهيم معنایي در این گویش ،نتایگ زیر حاص شد.
 -1براساس جدول ( ،)9مهمترین الگوها بهترتيب شام الگـوي (حرك

 +شيوه) و (حركـ

اس  .از ميان ( )991رویداد حركتي بررسي شده ،تعداد ( )198رویداد ،یعني حدوداً نص
الگوي (حرك

 +شيوه) ،تعلّق دارد .پ

از آن الگوي (حرك

 +مسـير)

رویـدادها بـه

 +مسـير) ،بـا دارا بـودن ( )193رویـداد،

دومين الگو براي بيان رویدادهاي حركتي در این گویش بهشمار ميرود .سایر الگوهـا از درجـۀ اهميـ
كمتري برخوردار هستند.
 -9الگوي (حرك

 +مسير) ،به سه صورت در گویش سوراني رخ ميدهد؛ ال  :انباش

مفهوم حركـ

و مسير در ریشۀ فع  ،این الگو با فراواني ( )33مورد ،حـدود ( )%15از رویـدادهاي حركتـي را پوشـش
ميدهد؛ ب :الگوي حرك

در ریشۀ فع و مسير در تاب  ،با تعداد ( )53مورد )%98/71( ،از رویـدادها را

شام ميشود؛ ج :الگوي انباش

همزمان مفهوم حرك

و مسير در ریشۀ فعـ و تـاب  ،بـا فراوانـي ()7

مورد ،چيزي كمتر از ( )%9از رویدادها را دربر ميگيرد.
 .1با توجه به اینکه الگوي تأكيد تاب  ،به دو صورت بازنمایي ميشود ،بنابراین فراوانـي بـازنمود معنـایي آن بـراي هـر دو بخـش
(فع بنياد و تاب بنياد) ،یکسان محاسبه شده اس .

بازنمود مفاهيم معنایي افعال حركتي در كردي سوراني :رویکردي شناختي 85/

 -3الگوي (حرك

 +سبب) و (حرك

 +پيکر) ،نيز بهترتيب اهمي

كمتري دارند.

 -3بررسي بازنمود مفاهيم معنایي مسير در رویدادهاي حركتي ،نشان ميدهـد كـه بـازنمود ایـن مفهـوم
ازراه تاب  ،با فراواني ( )196مورد ،حدود ( )%97از رویدادها را دربر ميگيرد .درحالي كه بـازنمود مفهـوم
مسير بهوسيلۀ ریشۀ فع  ،با تعداد ( )69مورد ،حدود ( )%37از این رویدادها را شام ميشود.
خالصه اینکه ،آمـار ( )97درصـديِ بـازنمود مفـاهيم معنـایي مسـير ازراه تـاب  ،در برابـر آمـار ()37
درصدي بازنمود این مفهوم بهوسيلۀ ریشۀ فع  ،گرایش این گویش بهسم

تاب بنياد بودن را ،بـهروشـني

نشان ميدهد .این نتيجهگيري ،بر مبناي گرایش اصلي و پربسـامد الگوهـا و چگـونگي بـازنمود مفـاهيم
معنایي مسير ،در این گویش صورت ميگيرد .براساس این ،كردي سوراني بر روي پيوستاري (فع بنيـاد/
تاب بنياد) ،قرار داد كه بُعد تاب بنياد بودن آن ،برجستهتر اس .
فعلبنیاد

تابعبنیاد
نمودار ( .)2پیوستار گرایش کردی سورانی بهسمت زبانهای تابعبنیاد

منابع
ازكيا ،ندا ،فرهاد ساساني و آزیتا افراشي ( .)1363واژگانيشدگي چارچوبي براي تبيين فع ِ غير سـاده حركتـي در
زبان فارسي .فصلنامۀ زبانپژوهي دانشگاه الزهراء.75-31 ،)13( 5 ،

ازكيا ،ندا ( .)1361حرك

در زبان فارسي :رویکرد شناختي و ردهشناختي .رسالۀ دكتـري زبـانشناسـي همگـاني،

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران.

پرنگ ،ئهسرین ( .)1367توصي

ردهشناختي واژگاني شدن رویداد حركتـي در گـویش اردننـي زبـان كـردي در

چارچوب معنيشناسي شناختي .رسالۀ دكتري زبانشناسي همگاني ،دانشگاه تربي مدرس.
رخزادي ،علي ( .)1361آواشناسي و دستور زبان كردي .سنندج :كردستان.
شاهحسيني ،فائقه ( .)1369بررسي تطبيقي فع در زبانهاي فارسي ميانه و نواز دیدگاه ردهشناسي شناختي .رسـالۀ
دكتري زبانشناسي همگاني ،دانشگاه پيامنور.

كلباسي ،ایران ( .)1385سـاخ

اشـتقاقي واژه در فارسـي امـروز .تهـران :پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات

فرهنگي.

مردوخي ،محمد ( .)1388فرهنگ مردوخ كردي – فارسي  -عربي .سنندج :فرهنگ.
مسگر خویي ،مریم ( .)1363بازنمود اطّالعـات شـيوه در فعـ هـاي حركتـي فارسـي براسـاس نظریـۀ الگوهـاي
واژگانيشدگي .نشریۀ پژوهشهاي زبانشناسي تطبيقي.61-57 ،)11( ،
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