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چکیده
مقالهی حاضر حذف مکاننما و مسیرنمای مقصد را بررسی میکند .در برخی موارد مکاننما و مسیرنمای مقصد میتواند
حذف شود حتی اگر با حروف اضافهی گروه  2ترکیب نشود .در مورد حذف مکاننما و مسیرنمای مقصد بدون حضور حروف
اضافهی گروه  2و در حضور آن ،فعل در واژگانی کردن گرههای محذوف دخیل است .مکاننمای «در» زمانی قابل حذف
است که گروه حرفتعریف ،اسم مکان متداول باشد و فعل جمله نیز ایستایی باشد .در زمان حضور مکاننما ،گرهی مکان
توسط تکواژ «در» که دارای مشخصهی]+مکان[ است ،واژگانی میشود؛ اما در غیاب مکاننما مشخصهی ]+مکان[ از
طریق فعل ایستایی جذب گرهی مکان میشود و در واقع هستهی فعل و مکان توسط یک تکواژ واژگانی میشود .براساس
رویکرد ریزنحو ،هستهی گروه مقصد ،مکان ،جزءمحوری و گروهحرفتعریف قابل حذف هستند ولی هستهی گروه مبدأ و
محدود حذف نمیشوند .برطبق ریزنحو در زبان فارسی گرههای باالتر از گروه مقصد قابل حذف نیستند و تنها گرهی مقصد
و گرههای پایینتر از آن را میتوان حذف کرد.
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مقدمه
حروف اضافه کلمههایی هستند که معموالً کلمه یا گروهی را به فعل جمله یا به صفت یا به اسمهای جمع و
نظایر آنها نسبت میدهند و آنها را بدان وابسته میسازند (انوری و احمدی گیوی« .)171 :1831 ،حروف
اضافه در اصطالح آندره مارتینه 1زبانشناس فرانسوی ،نقشنما 2خوانده میشوند .به نظر مارتینه ،نقشنمای
هر تکواژ ،کلمه یا گروهی است که برای نشان دادن نقش و رابطهی جزئی از جمله با خود جمله یا هستهی
مرکزی آن یعنی محمول یا مسند و یا با هر جزء دیگری بهکار میرود» (مارتینه ،1910،به نقل از صادقی،
 .)331 :1839در این گفتار پدیدهی حذف در حروف اضافهای را مدنظر قرار میدهیم که نقش مکاننمایی و
مسیرنمایی را ایفا میکنند .پژوهشگران زیادی به پدیدهی حذف در زبان فارسی اشاره کردهاند که در بخش
پیشینه به تفصیل به این پژوهشها اشاره میشود .هر یک از این نویسندگان از منظری علت حذف مکاننما
و مسیرنمای مقصد را مورد بررسی قرار دادهاند ،اما هیچ کدام این پدیده را بهطور کامل تبیین ننمودهاند .از
این رو در این مقاله با استفاده از رویکرد نوین ریزنحو 8به بررسی این موضوع پرداخته میشود .ضرورت
پرداختن به این موضوع آزمودن این مطلب است که ریزنحو تا چه اندازه پاسخگوی علت حذف مکاننما و
مسیرنمای مقصد در زبان فارسی است .از این رو ،در این بخش چارچوب نظری و پیشینهی پژوهش را معرفی
میکنیم .در بخش دوم ابتدا به توضیح دربارهی حروف اضافهی فارسی و نیز ساختار نحوی مکاننما،
مسیرنمای مقصد و مبدأ میپردازیم و سپس حذف مکاننما و مسیرنمای مقصد در حضور حروف اضافهی
گروه  2و بدون حضور آن را براساس رویکرد ریزنحو بررسی میکنیم.
چارچوب نظری
ریزنحو رویکرد جدیدی به دستور است که نتایج پژوهشهای سی ساله در زمینة اصول و پارامترها را تکمیل
میکند .شالودة ریزنحو این است که همزمان با بزرگ شدن درختهای نحوی ،گرههای پایانی ساختهای
نحوی بسیار ریز میشوند و حتی در مواقعی کوچکتر از تکواژ (بورر 20013؛ رمچاند)2003 1؛ این موضوع با
این فرضیة سنتی در تقابل است که اجزای ساخت نحوی (پایانهها یا گرههای نحوی ،)1واژه و تکواژ هستند.
یکی از یافتههای این نظریه این است که تکواژها و واژهها نمیتوانند از یک پایانه بازنمون شوند؛ در عوض،
یک تکواژ میتواند چندین پایانة نحوی را پوشش دهد .در این نظریه واژگان نمیتواند پیش از نحو باشد،
یعنی نحو نمیتواند از واژگان فرافکنده شود .در واقع ،نحو عناصر واژگانی را با گرد آوردن درختها خلق
میکند (استارک.)2009 ،7
1. A. Martinet
 indicateur de functionیا 2. functional
3. nanosyntax
4. H. Borer
5. G. Ramchand
6. terminal nodes
7. M. Starke
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ریزنحو برگرفته از نتایج برنامهی کمینهگرایی است .در کمینهگرایی ،مؤلفههای نحوی نقش مهمی ایفا
میکنند ،آنها مسئول گزینش مقولهها و مطابقت هستند ،حرکتها را بهوجود میآورند و نظام محاسباتی
نحوی را تنظیم میکنند .اتمهای سازنده در کمینهگرایی تکواژها هستند نه مؤلفهها؛ مادامیکه مؤلفهها در
نظام محاسباتی نقش متمایزی داشته باشند ،تکواژها نیز بهعنوان پایانهها ،نقش متمایزی دارند .در ریزنحو،
مؤلفهها نه تنها نظام محاسباتی نحوی را تشکیل میدهند ،بلکه آنها اتمهای سازنده نیز هستند (دکانی،1
 .)10 :2009زمانیکه نحو ،گروههای نحوی را از مؤلفهها میسازد ،هیچ بستة مؤلفهای 2در درختها وجود
نخواهد داشت و برای همین است که هر مؤلفه در این رویکرد به نوبة خود یک هسته و یک پایانه است.
بدیهی است که در این صورت تکواژها میتوانند بیش از یک مؤلفه را بازنمون کنند و تکواژهایی که
بهصورت چند مؤلفه شناسایی میشوند ،به چندین پایانه بازنمون میشوند .در این صورت پایانهها کوچکتر از
تکواژ خواهند بود و نیز بسته به اینکه چه تعداد مؤلفه را شناسایی میکنند ،تکواژها پیچیدگی نحوی و نیز
اندازهی متفاوت خواهند داشت (همان.)11 :
بر طبق دیدگاه ریزنحو ،نحو ساختارش را با گرفتن مؤلفههای اتمی و مرتب کردن آن به وسیلهی ادغام
میسازد .تکواژها نشان میدهند که چگونه این ساختهای نحوی در واژگان ذخیره میشوند .این ساختار در
واژگان بهصورت یک واحد ذخیره میشود ،سپس با محتوای واجی و معنایی جفت میشود و در نهایت این
ساختار به صورت زیر نمایش داده میشود (پانچوا:)2011 ،8
( < )1محتوای معنایی؛ ساخت نحوی ؛ محتوای واجی > ↔ تکواژ
یکی از کاربردهای نظریة ریزنحو بررسی و تجزیة مسیرنمایی است .همانگونه که ذکر شد ریزنحو برآمده
از نتایج کمینهگرایی است و در این میان تجزیة مسیرنمایی در ریزنحو نیز از نتایج و پیامدهای تجزیة
مسیرنمایی در برنامهی کمینهگرایی و رویکرد حاکمیت و مرجعگزینی است .در کمینهگرایی ،آیانو )2001( 3به
گروه حرفاضافهای الیهای 1اشاره میکند .برطبق آیانو ( )11 :2001حروف اضافه دو نوع است ،واژگانی و
نقشی که به ترتیب با  Pو  pنشان داده میشود .ساختار گروه حرف اضافهای ،الیهای است که در آن p
نقشی گروه حرف اضافهای را بهعنوان متممش میگیرد ،همانند اینکه هستة تصریف ( ،)Iگروه فعلی ( )VPرا
بهعنوان متمم میپذیرد .گروه حرف اضافهای الیهای هستة دیگری به نام اسم ( )Nمکانی دارد .آیانو (همان:
 )17مؤلفهبندی گروه حرف اضافهای را به صورت ( )12معرفی میکند:
]p= [-N, -V, +F

]P= [-N, -V, -F

)(2

به این ترتیب که حروف اضافهی واژگانی مانند  frontدر انگلیسی فاقد مؤلفة فعلی ،اسمی و نقشی
هستند ،اما حروف اضافة نقشی مانند  inدارای مؤلفة نقشی هستند .گروه حرف اضافهای نقشی بر گروه حرف
1. E. Dékány
2. feature bundles
3. M. Pantcheva
4. S. Ayano
5. The layered preposition phrase
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اضافه ای واژگانی مسلط است .در رویکرد ریزنحو از این نتایج استفاده شده است .حروف اضافة واژگانی در
گروه جزءمحوری 1جای دارند و حروف اضافة نقشی در دو هستهی مکانی و جهتی جای میگیرند .هستة
جهتی خود به هستههای دیگر از جمله مقصد ،2مبدأ 8و گذر 3تقسیم میشوند که این هستهها را مسیرنما
مینامیم .به عنوان مثال ،در نظر بگیرید که نحو مؤلفههای اتمی مکان و جزءمحوری را در ساختار زیر با هم
ترکیب کرده است (پانچوا:)101 :2011 ،
()8

گروه مکان

گروه جزء محوری

گروه حرف تعریف

مکان

جزء محوری

هر زمانکه با مسیرنمایی مواجه شدیم که بیش از یک تکواژ بود ،این بدان معناست که ساختار نحوی
متناظرش شامل بیش از یک پایانه است .واژگانی شدگی در این رویکرد عملیاتی پسانحوی است و یک تکواژ
می تواند چندین گرة پایانی را در درخت نحوی واژگانی کند .در نظریة ریزنحو ،واژگانیشدگی تحت حاکمیت
اصل فرامجموعه صورت میپذیرد .این اصل حاکی از آن است که یک نمود واجی در یک گره درج میشود
به شرط آنکه مدخل واژگانیاش دارای سازهای باشد که با آن گره مطابقت دارد (پانچوا  .)17 :2009 ،اینکه
کدام گرة پایانی را یک تکواژ واژگانی میکند ،به مؤلفة تکواژ بستگی دارد .بازنمایی بیش از یک گرة پایانی
به روشهای گوناگون قابل دسترسی است .در مثال زیر مسیرنمای محدود« 1تا» که تنها یک تکواژ است،
بازنمون سه پایانه در ساخت نحوی گروه محدود است .روش اول بازنمون در ( )3نشان داده شده که از نوع
بازنمون گسترده 1است (پانچوا.)100 :2011 ،
1. Axial Part
2. Goal
3. Source
4. Route
5. Bound Path
6. spanning
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()3

روش دوم ،ایدهی درج واژگانی است که به گرههای پایانی محدود است و اینکه هر مؤلفه با یک پایانه
تطبیق دارد .این راهحل همان در دسترس بودن تکواژهای صامت 1است (کین .)2003 ،2بنابراین میتوان
اینگونه در نظر گرفت که تکواژ «تا» در زیر یکی از سه هستهی نحوی گروه محدود قرار میگیرد که در
اینجا هستهی محدود در نظر گرفته شدهاست و دو هستهی باقیمانده با تکواژهای تهی (به لحاظ واجی)
بازنمون میشود:
()1

روش سوم برای توجیه عدم تطابق بین تعداد تکواژ و تعداد پایانههای نحوی موجود در ساختار ،پذیرفتن
این دیدگاه است که یک عنصر نحوی میتواند چندین پایانه را در درخت نحوی واژگانی کند .به بیان فنیتر،
میتوانیم مدخلهای واژگانی را در نظر بگیریم که نه تنها میتوانند در گرههای پایانی ،که در گرههای
گروهی نیز درج شوند .به این عمل بازنمون گروهی 8گفته میشود که از نظریهی معنیشناسی زایشی مک
کاولی 3گرفته شده است.
( )1بازنمون گروهی :درج واژگانی میتواند در گرههای گروهی هم اعمال شود (پانچوا.)103 :2011 ،
1. silent
2. Kayne
3. Phrasal spell-out
4. McCawley
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()7

پیشینهی پژوهش
الزار ،)1917( 1صادقی ( ،)1839باطنی ( ،)1830ماهوتیان ( ،)1873جهانگیری ( ،)2000فرشیدورد (،)1832
ابوالحسنی چیمه ( )1831و بیرقدار و درزی ( )1890از جمله دستورنویسان و زبانشناسانی هستند که به حذف
حروف اضافه قبل از حروف اضافهی گروه 2اشاره کردهاند .الزار معتقد است اگر ماهیت رابطهی فضایی از
بافت درک شود ،حرف اضافه میتواند قبل از عنصر مکاننما حذف شود (الزار 227 :1917 ،و  .)223صادقی
حروف اضافهی گروهی را حروفی میداند که یک حرف اضافهی بسیط (به ،در) با یک اسم یا قید و کسرهی
اضافه ترکیب شده باشد .وی معتقد است آن دسته از حروف اضافهی گروهی که بسامد بیشتری دارند ،معموالً
حروف اضافهی بسیط خود را از دست میدهند (به طرف← طرف) و این امر در زبان گفتار بیشتر دیده
میشود .در مورد حرف اضافهی «به» وقتیکه معنی حرکت از خود فعل یا از بافت فهمیده شود میتواند
حذف شود .حرف اضافهی «از» را نمیتوان اصالً از حروف اضافهی گروهی حذف کرد (صادقی:1839 ،
.)317-338
ابوالحسنی چیمه ( )1831به نقش حشو معنایی بین حرف اضافهی گروه 1و گروه 2اشاره و این پدیدهی
زبانشناختی را تبیین کرده است .وی معتقد است حذف حروف اضافهی فضایی قبل از عناصر مکاننما2
برمبنای اصل اقتصاد ،با انگیزهی پیشگیری از حشو صورت میگیرد .ابوالحسنی چیمه بدون ارائهی تعریف
حشو معنایی بین حروف اضافهی گروه 1قبل از گروه 2خوشساختی جملهی ()3ب را در مقابل بدساختی
()9ب برمبنای حشو معنایی توجیه میکند:
( )3الف .علی بر روی تخته سیاه نقاشی کشید.
ب .علی روی تخته سیاه نقاشی کشید (ابوالحسنی چیمه.)91 :1831 ،
1. G. Lazard

 .2در تحقیق بیرقدار و درزی ( )1890حروف اضافهی گروه  2با نام عناصر مکاننما آورده شده است ،در حالیکه در نظریهی ریزنحو این
عناصر ،مکاننما خوانده نمیشوند بلکه گروه جزء محوری را تشکیل میدهند .مکاننما در ریزنحو عناصری هستند که زیر گرهی مکان
قرار گیرند که شامل حروف اضافهی «در» و «بر» است.
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( )9الف .علی از روی تخته سیاه نقاشی را پاک کرد.
ب* .علی روی تخته سیاه نقاشی را پاک کرد (همان).
بیرقدار و درزی ( )1890ضمن اشاره به آراء ابوالحسنی چیمه بر این باورند که وجود اشتراک معنایی بین
حروف اضافهی گروه 1و گروه 2به تنهایی نمیتواند حذف حروف اضافه گروه  1را قبل از گروه  2تبیین کند.
آنها در چارچوب آراء تیلر 1و ایوانس )2007( 2حذف حروف اضافهی گروه  1را مورد بررسی قرار دادهاند.
بیرقدار و درزی با توجه به طبقهبندی معنایی سهگانهی تیلر و ایوانس ،از حروف اضافهی فضایی و عناصر
مکاننما ،همچنین طبقهی معنایی فعل برمبنای آراء جکندوف ،)1990( 8تالمی )2000( 3و راپاپورت 1و لوین1
( )1993نشان دادند که امکان حذف حروف اضافه گروه  1قبل از گروه  2وابسته به دو عامل است:
الف) وجود اشتراک معنایی بین حروف اضافه گروه  1و گروه  2و ب) طبقهی معنایی فعل؛ بدین صورت که
هرگاه بین حروف اضافهی گروه  1و گروه  2انطباق کامل معنایی و به تبع آن حشو کامل معنایی وجود داشته
باشد ،حذف حرف اضافهی گروه  1قبل از گروه  2صرف نظر از نوع فعل جمله ،امکانپذیر است .در مقابل،
هرگاه بین این دو گروه حرف اضافه حشو کامل معنایی وجود نداشته باشد ،حذف حرف اضافهی گروه  1قبل
از گروه  2به طبقهی معنایی فعل وابسته است.
پانچوا ( )2001به حذف حروف اضافهی «در»« ،به» و «بر» اشاره کرده است .به باور وی ،در برخی
جایگاهها زمانیکه این حروف اضافه حذف میشوند ،وجود گرهی جزءمحوری (حروف اضافهی گروه )2
اجباری میشود ،در غیر این صورت جمله غیردستوری خواهد بود:
( )10لباسُ گذاشتم *(تو) کمد (پانچوا.)11 :2001 ،
اما در برخی موارد مکاننمای «در» و مسیرنمای مقصد «به» میتواند حذف شود حتی اگر با حروف
اضافهی گروه  2ترکیب نشود ،به شرطی که پهنه (گروه حرف تعریف) اسم مکان خاص ،یک مؤسسه و یا
یک مرکز فعالیت باشد ،مثل «ایران»« ،حیاط مدرسه» و از این قبیل (همان).
( )11مینا مدرسه است.
در مورد پوشیدنیها ،حرف اضافهی «به» یا «بر» میتواند قبل از اعضای بدن حذف شود (همان).
( )12کاله سرش بود.
همانگونه که پیشتر ذکر شد ،حروف اضافهی گروه  1تنها زمانی میتواند حذف شود که اسم پس از آن
یک متداول باشد .در مثال ()18ب ،اسم «پشت» این ویژگی را ندارد ،بنابراین باید با یک حرف اضافهی گروه
 1همراه شود؛ به عبارتی دیگر «پشت» بخشی از بدن گربه است و نه یک مکان .اما در ()18الف این اسم به
1. A.Tyler
2. V. Evans
3. R. Jackendoff
4. L. Talmy
5. M.H. Rappaport
6. B. Levin
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تنهایی آمده است چون «پشت» در اینجا داللت بر مکان دارد ،بنابراین «پشت خانه» نمیتواند یک گروه
اسمی باشد بلکه یک گروه حرف اضافهای است و به همین علت است که «پشت» بهعنوان حرف اضافه به
لحاظ نحوی متفاوت از «پشت» بهعنوان اسم که به قسمتی از بدن اشاره دارد ،عمل میکند (همان).
( )18الف .موش پرید پشت خانه
ب .موش پرید *(رو) پشت گربه
تحلیل دادهها
در بخش پیشین رویکرد ریزنحو و نیز آرای ارائه شده توسط زبانشناسان مختلف دربارهی حذف مسیرنمای
مقصد و مکاننما مطرح شد .در این بخش ابتدا حروف اضافهی فارسی و نیز ساختار نحوی مکاننما،
مسیرنمای مقصد و مبدأ تشریح میشود .سپس به تفصیل پدیدهی حذف مکاننما و مسیرنمای مقصد مورد
بررسی قرار میگیرد.
طبقهبندی حروف اضافه در فارسی

بیشتر پژوهشگران حروف اضافه را در زبان فارسی به دو دسته تقسیم کردهاند .دستهی اول که آن را «حروف
اضافهی حقیقی» (سمیعیان1993 ،؛ کریمی و بریم« ،)1931 ،1حروف اضافهی ساده یا بسیط» (صادقی،
1839؛ غالمعلی زاده1831 ،؛ ماهوتیان« ،)1873 ،حروف اضافهی اصلی» (مشکوه الدینی )1879 ،یا «حروف
اضافهی فضایی» (بیرقدار و درزی )1890 ،نامیدهاند ،واژههایی هستند که هیچگاه کسرهی اضافه نمیگیرند.
دستهی دوم که برخی همچون بیرقدار و درزی ( )1890آن را عناصر مکاننما نامیدهاند ،برخی همچون
سمیعیان ( )1993آنها را جزء حروف اضافه دانستهاند و برخی دیگر همچون کریمی و بریم ( )1931و قمشی
( )1997آنها را در زمرهی اسم قرار دادهاند که به صورت اجباری یا اختیاری میتوانند کسرهی اضافه بگیرند.
برخی محققان سنتی از جمله سید وفایی ( )18 :1811معتقدند که اگر چه اکثر دستورنویسان کلماتی از
قبیل «پیش ،پس ،نزدیک ،روی ،زیر» و امثال آنها را جزو حروف اضافه منظور کردهاند ،این موضوع صرفاً به
پیروی از دستور زبان های اروپایی بوده و خصوصیات نحوی آنها در زبان فارسی نادیده گرفته شده است؛ زیرا
این کلمات به کلمات بعدی اضافه میشوند و حالت مضاف پیدا میکنند و چون مضاف بودن یکی از
حالتهای اسم است ،بنابراین اینگونه کلمات اسم هستند که به کلمهی بعدی اضافه میشوند نه حرف .از
طرفی ،وی معتقد است که اسم باید بتواند مستقیماً مسندالیه واقع شود و این درمورد این حروف اضافه صادق
است ،چنانچه میتوان گفت «روی میز صاف است»« ،زیر میز تاریک است» ،همچنین میتوانند تمام حاالت
مختلف اسم را قبول کنند .سمیعیان ( )1998اشاره میکند که در نظام مؤلفهی نحوی چامسکی ( )1970و
جکندوف ( ،)1977صفتها ،اسم ها و حروف اضافه یک طبقهی طبیعی را تشکیل نمیدهند .بهعنوان مثال

1. M. Brame
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در نظام چامسکی ،اسمها مؤلفهی ] ،[+1N, -2Vصفتها مؤلفهی ] [+N, +Vو حروف اضافه مؤلفهی
] [-N, -Vرا دارا هستند .بنابراین این سه در هیچ یک از مؤلفهها مشترک نیستند .برای همین است که
سمیعیان ( )1998قانون درج اضافه را به هر Xی که  X≠ Vباشد ،اختصاص داده است .اما برطبق نظر
قمشی ( )731-733 :1997امکانات دیگری هم برقرار است ،یعنی در فارسی مقولههای واژگانی دقیقاً به آن
صورتی که چامسکی پیشبینی کرده نیست .بنابراین ممکن است صفت با اسم یا حرف اضافه صورتبندی
شود و مؤلفهی ] [-Vرا دریافت کند ،یا حرف اضافه با اسم و صفت صورتبندی شود و مؤلفهی ] [+Nرا
دریافت کند.
حروف اضافه در فارسی طبقهی متجانسی را تشکیل نمیدهند و بسته به اینکه با کسرهی اضافه همراه
میشوند یا نه ،به سه گروه تقسیم میشوند.گروه اول گروهی است که هرگز کسرهی اضافه نمیپذیرد .این
گروه در جدول ( )1آورده شده است (سمیعیان .)29 :1993 ،در جدول ( ،)1پنج عضو ابتدایی از نوع مسیرنمایی
است.
جدول  :1حروف اضافهی گروه  1در فارسی
حروف اضافه گروه 1
در

تا

بر

از

به

بی

با

گروه دوم گروهی است که همواره با کسرهی اضافه همراه است .سمیعیان ( )1993و کریمی و بریم
( )1931فهرستی از این گروه را ارائه داده اند که در جدول ( )2آمده است:
جدول  :2حروف اضافه گروه دوم در زبان فارسی
حروف اضافه گروه 2
طرف
نزد

اطرافِ
بیرونِ

بی ِ
ن
داخلِ

وسطِ
خارجِ

زی ِر
میانِ

س ِر
باوجو ِد

پشتِ
بدونِ

پایی ِ
ن
علیرغمِ

نزدیکِ
مثلِ

دُو ِر
علیهِ

پیشِ
لهِ

در جدول ( )2حروف اضافهی «اطراف ،بین ،طرف ،وسط ،زیر ،سر ،پشت ،پایین ،نزدیک ،دور ،پیش،
بیرون ،داخل ،خارج ،میان» جزء حروف اضافهی مسیر هستند.
گروه سوم حروف اضافه میتواند به صورت اختیاری با کسرهی اضافه همراه شود آنهایی که با عالمت
سوال آمده است ،در مورد تعلقشان به این مجموعه توافق نظر وجود ندارد .کریمی و بریم ( )1931این گروه
را مخلوط 8مینامند .اما سمیعیان ( )1993حروف اضافه «کنار» و «برای» را در فهرست حروف اضافهی
مخلوط وارد نمیکند .اعضای این گروه در جدول  8آمده است:
اسم 1. Noun
فعل 2. Verb
3. mixed
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جدول  :3حروف اضافهی گروه سوم در زبان فارسی
حروف اضافهگروه 8
تو(یِ)

رو(یِ)

جلو(یِ)

پهلو(یِ)

؟ باال(یِ)

؟ کنار()ِ-

؟ برا(یِ)

در جدول ( )8تمام اعضا به جز «برای» برای بیان مسیر و مکان استفاده میشود .سمیعیان ( )1993و
کریمی و بریم ( )1931بر این موضوع اتفاق نظر دارند که گروه اول حروف اضافه ،که با کسرهی اضافه همراه
نمیشوند ،حروف اضافهی «حقیقی» در زبان فارسی هستند .سمیعیان ( )1993معتقد است که حروف
اضافهی گروه  ،2برخالف گروه  ،1به نظر اسمی است .بهعنوان مثال ،گروه  1همواره گروه اسمی را بهعنوان
متمم به همراه دارد (مثال  ،)11در حالیکه گروه  2میتواند به تنهایی بهکار رود (مثال  .)13همچنین گروه 2
و نه  1میتواند با صفت اشاره و نشانهی جمع (مثال 11و )17و حالت (مثال  13و  )19همراه باشد ،همچنین
واژهبست هم میپذیرد (مثال20و:)21
( )11الف .با سیما رفتیم.
( )13الف .بیرونِ منزل رو تمیز کردیم.
ب * .با رفتیم.
ب .بیرون رو تمیز کردیم.
( )17الف * .این با حسن
( )11الف .این زیرِ میز
ب * .این با ها
ب .این زیرهای میز
( * )19با حسنُ دیدم
( )13زیرِ میزُ تمیر کردم
( )21الف .سیب افتاد رو(ی) میز
( )20الف .از منزل آمد
ب .سیب افتاد روش
ب* .ازش آمد
1
در مثال ( )13حروف اضافهی گروه  2میتواند در جایگاه مفعول صریح ظاهر شود اما گروه  1نمیتواند در
این جایگاه ظاهر شود (مثال .)19
به باور الزار ( )1917اعضای گروه  1و  2حروف اضافه ،هم به لحاظ معنایی و هم نحوی ،دارای رفتار
متفاوتی هستند .در گروه  1اعضای یک تکواژی مشاهده میشود و آنها عموماً روابط فضایی اصلی را بیان
میکنند ،مانند مکان نماها ،مسیرنمای مبدأ و مقصد .در خصوص جایگاه نحوی این گروه بحثی وجود ندارد و
ادعا شده که آنها سازههایی نقشی هستند .گروه  2که تعداد آنها در مقایسه با گروه  1کمی بیشتر است ،به
لحاظ تاریخی از قیدها و اسمها نشأت گرفتهاند و هنوز هم برخی ویژگیهای مربوط به اسامی را نشان
میدهند.
حروف اضافهی فضایی از هر گروهی میتواند با گروه دیگر ترکیب شوند .رایجترین نوع این ترکیب،
ترکیب حروف اضافهی گروه  1با گروه  2و  8است .حروف اضافهی «به»« ،در» و «از» آزادانه میتوانند با
هر یک از اعضای گروه  2و  8ترکیب شوند .برای مسیرنمای مبدأ ،حروف اضافهی «از» اجباری است .برای
مکاننما و مسیرنمای مقصد ،حروف اضافهی گروه  1میتواند حذف شود و بافت در درک معنا کمک کند.
1. accusative
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نکتهی جالب توجه اینجاست که وقتی یک حرف اضافه از گروه  1قبل از حرف اضافهای از گروه  2بیاید،
کسرهی اضافه قبل از آن اجباری خواهد بود ،به جز زمانیکه قبل از آن مسیرنمای مبدأ «از» بیاید (پانچوا،
:)11 :2001
( )22الف .در تو*(یِ) قوطی
ب .به تو*(یِ) قوطی
ج .از تو(یِ) قوطی
شایان ذکر است که حرف اضافهی «بر» در گروه  1تنها میتواند با حروف اضافهای از گروه  2و  8ترکیب
شود که در محور افقی باشد:
( )28الف .بر روی میز
ب* .بر زیر میز
چون مقالهی حاضر دربارهی حروف اضافهی مکاننما و مسیرنما است ،تنها درمورد حروف اضافهای بحث
میکنیم که نشان دهندهی مکان و مسیر باشند .سمیعیان ( )1993طبقهبندی سهگانهی حروف اضافه را به دو
گروه تقسیم میکند .گروه اول ( )C1حروف اضافهی واقعی هستند و هرگز با کسرهی اضافه نمیآیند .گروه
دوم خود به دو زیرگروه تقسیم میشود که وی آن را  C2aو  C2bمینامد C2a .حروف اضافهای را تشکیل
میدهد که کسرهی اضافه آن اختیاری است و  C2bشامل حروف اضافهای است که کسرهی اضافهی آن
اجباری است .این گروهها در جدول ( )3آورده شده است .از این پس درمورد مسیرنماهای زبان فارسی این
تقسیم بندی را اتخاذ خواهیم کرد.
جدول  :4حروف اضافهی مکانی در زبان فارسی
گروه)C1( 1
بر
در
به
از
تا

گروه)C2( 2
الف ()C2a
تو(یِ)
رو(یِ)
جلو(یِ)
پهلو(یِ)

ب ()C2b
بیرونِ
بینِ
پایینِ
پشتِ
کنارِ ...

ساختار نحوی مکاننما ،مسیرنمای مقصد و مبدأ

گروه مکان ،1رابطهی مکانی را در بافتهای مختلف نشان میدهد .یکی از راههای شناسایی گروه مکان این
است که این گروه میتواند متمم افعال ایستایی 2باشد که مکان را نشان میدهند  ،مانند «ماندن» و «بودن».
1. PlaceP
2. stative verbs
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همچنین در زمانیکه هیچ حرکتی مدّنظر نیست ،میتواند بهعنوان افزودهی مکانی برای گروه فعلی باشد
(اسونونیوس:)8 :2003 ،1
( )23الف .قایق (در) پشت تپه ماند.
ب .قایق (در) داخل غار قرار داشت.
همانطور که ذکر شد ،برطبق دیدگاه نقشهنگاری ،در نمودار درختی مقولهی مسیر در باالی مقولهی
مکان جا دارد .در اکثر موارد گروه مکان را میتوان بیش از این تجزیه کرد .زیر شاخهی گروه مکان گرهای
وجود دارد به نام گروه حالت که برای نشان دادن نشانهی اضافه است (اسونونیوس .)3 :2003 ،عالوه بر
گرهی حالت ،گرهی جزء محوری هم از زیرگرههای گروه مکان است که توسط اسونونیوس ( )2001معرفی
شد .نمودار کلی تجزیهی گروه مکان در ( )21آمده است:
()21

گرة گروه مسیر و هستهی مسیر در نمودار درختی اولین بار در آثار کوپمن )2000(2و ون ریمزدیک 8و
هایبرگتز )2002( 3آورده شده است .هستة این گره بر گرة مکان تسلط دارد و شامل مسیرنماهای جهتی
میشود .ایدة ساختار ]مسیر ]مکان[[ از زبانهایی آورده شده است که یک مسیرنما به لحاظ ساختواژی
شامل یک مکاننماست .بهعنوان مثال ،در زبان آراواکان 1که در پرو گفتو گو میشود ،مسیرنماهای مبدأ و
مقصد در خود ،مکاننما را هم شامل میشوند .دادهها از پانچوا ( )11 :2009گرفته شده است:

1. P. Svenonious
2. H. Koopman
3. H. van Riemsdijk
4. R. Huybregts
5. Arawakan
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)(26

در مرحلة بعد براساس زبانهایی که پانچوا ( )12 :2009در جدول ( )1آورده ،این نتیجه بهدست میآید که
مسیرنمای مبدأ به لحاظ ساختواژی شامل مسیرنمای مقصد است:
جدول ( :)5زبانهایی كه نشانة مبدأ نما (ازی) 1به لحاظ ساختواژی شامل نشانة مقصدنما (تایی)

2

است.
کچوا ،8آراواکان

اینگوش،

ناخ3

اوچوماتاکو،

مانسی،

اوگریک1

اورو -چیپایا1

مکان نما
مسیرنمای مقصد
مسیرنمای مبدأ

-pi
-man
-man-ta

-ğ
-ga
-ga-ra

-tá
-ki
-ki-stani

-t
-n
-n-əl

بنابراین میتوان نمودار درختی ( )27را برای نشان دادن این مطلب که مسیرنمای مبدأ به لحاظ
ساختواژی شامل مسیرنمای مقصد است ،ترسیم کرد:

1. ablative
2. allative
3. Quechua
4. Ingush Nakh
5. Uchumataqu Uru-Chipaya
6. Mansi Ugric
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()27

پانچوا ( )18 :2009اظهار کرده است که تاکنون به زبانی برنخورده است که عکس این عمل کند ،یعنی
مسیرنمای مقصد به لحاظ ساختواژی شامل مسیرنمای مبدأ باشد .او معتقد است این ساختارها همگانی
هستند .بنابراین در تمام زبانها مسیرنمای مبدأ در گرة باالی مسیرنمای مقصد قرار میگیرد ،حتی در
زبانهایی که این موضوع به لحاظ ساختواژی روشن نیست.
حذف مکاننما و مسیرنمای مقصد

در این بخش نگارندگان سعی دارند موضوع حذف مکاننما و مسیرنمای مقصد را در حضور حروف اضافهی
گروه  2و بدون حضور آن براساس رویکرد ریزنحو پاسخ گویند.
حذف مکاننما و مسیرنمای مقصد بدون حضور حروف اضافهی گروه 2

اسونونیوس ( )2009معتقد است که در زبان انگلیسی حروف اضافهی مربوط به مبدأ مانند  outو  offدارای
نوعی مؤلفهی منفی هستند .به نظر پانچوا ( )70 :2011مسیرنماهای مبدأ به لحاظ معنایی پیچیدهتر از
مسیرنماهای مقصد هستند چون اولی یک عملیات عکس هم دارد و به همین خاطر است که مسیرنماهای
مبدأ باالتر از مقصد در نمودار درختی قرار میگیرند .در واقع پیچیدگی بیشتر مسیرنماهای مبدأ به لحاظ
معنایی و نحوی منعکسکنندهی ویژگی شناختی بشر است .بین پیچیدگی بیشتر مسیرنماهای مبدأ و تمایل
به مقصد 1رابطه ای وجود دارد .تمایل به مقصد یعنی اینکه کودکان و بزرگساالن بیشتر تمایل دارند که در
گفتهه ایشان از نقاط پایانی (مقصد) سخن بگویند تا نقاط شروع (مبدأ) .موضوع تمایل به مقصد موضوعی
معناشناختی است که در نحو نیز تأثیر میگذارد.
2
یکی از راههایی که تمایل به مقصد در نحو منعکس میشود ،در «اصل برتری مقصد بر مبدأ » است که
ایکگامی )1932( 8آن را معرفی کرده است .مشاهدات وی نشان میدهد که مفهوم مبدأ و مقصد در زبانها
به صورت متقارن تنظیم نشده است و این عدم تقارن میان مفاهیم مبدأ و مقصد رانشان میدهد ،مانند
قیدهای ( hereاینجا) و ( thereآنجا) که اگر درمورد مقصد استفاده شود ،نیاز به نشانهی خاصی ندارد ولی
اگر در مورد مبدأ استفاده شود نیاز به حرف اضافهی ( fromاز) دارد .وی از این بحث این نتیجه را میگیرد
1. Goal bias
2. Goal over Source principle
3. Y. Ikegami
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که مفاهیم مقصد که در بیان رویدادهای حرکتی ترجیح داده میشوند ،ساختار معنایی و نحوی سادهتری
دارند ،بنابراین تمایل به مقصد در نحو نیز نمایان میشود.
همانگونه که پیش از این ذکر شد ،پانچوا ( )2001معتقد است حروف اضافهی گروه  1تنها زمانی
میتوانند حذف شوند که اسم پس از آن یک اسم متداول باشد .در مورد مسیرنمای مقصد «به» ،فعل جمله
همواره حرکتی است ،چون انتقال از مکانی به مکان دیگر را نشان میدهد .فعل حرکتی دارای مشخصهی
]+جهتی[ است .براساس دیدگاه توماس )2001( 1افعالی که خوانش جهتی از حروف اضافهی مکانی دارند،
افعال حرکتی هستند که مؤلفهی ]+جهتی [ را به حروف اضافهی مکانی منتقل میکنند .اما نگارندگان بر
این باورند که در زمان حضور مسیرنمای مقصد ،این گره مشخصهی ]+جهتی+ ،مقصد[ را داراست و نیازی
به جذب آن توسط فعل ندارد ،اما در غیاب مسیرنمای مقصد ،مشخصهی]+جهتی[ توسط فعل جذب این گره
میشود .براساس رویکرد ریزنحو مبنی بر اینکه یک تکواژ میتواند بیش از یک گره را واژگانی کند در این
مورد هم تکواژ «رفت» دو گرهی فعل و مقصد را واژگانی میکند .این موضوع در نمودار (́ )21نشان داده شده
است.
( )23علی مدرسه رفت.
́()23

نکتهای که در اینجا قابل ذکر است این است که بیشتر افعال حرکتی عالوه بر مشخصهی ]+جهتی[ ،هر
دو مشخصهی ]+مقصد+ ،مبدأ[ را در خود دارند ،مثل «آمدن»« ،رفتن» و «رسیدن» .حال چگونه در جملهی
«علی خانه آمد» فعل مشخصهی ]+مقصد[ را به گرهی مقصد میدهد نه ]+مبدأ[ را .در واقع ،فعل مشخصه
را به گرهای اعطا میکند که در آن تکواژ صفر باشد ،گرهی مبدأ هرگز تکواژ صفر ندارد و همواره توسط تکواژ
«از» اشغال میشود که خود دارای مشخصهی ]+جهتی+ ،مبدأ[ است و نیازی به جذب آن توسط فعل ندارد.
مکاننما تنها در صورتی بدون حضور حروف اضافهی گروه  2میتواند حذف شود که فعل جمله ایستایی
باشد ،مانند «ماندن»« ،بودن» و «زندگی کردن»:
1. E. Thomas
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( )29الف .خونه میمونی؟
ب .تهران زندگی میکنم.
ج .علی دیروز اداره بود.
در فارسی گفتاری مکاننمای «در» در اکثر موارد محذوف است .زمانی که فعل جمله ایستایی باشد،
دارای مشخصهی ]+ایستایی+ ،مکانی[ است .در زمان حضور مکاننما ،گرهی مکان توسط تکواژ «در» که
دارای مشخصهی ]+مکان[ است ،واژگانی میشود؛ اما در غیاب مکاننما مشخصهی ] +مکان[ از طریق
فعل ایستایی جذب گرهی مکان میشود .در مورد حذف مکاننما بدون حضور حروف اضافهی گروه  ،2فعل
در واژگانی کردن گرههای محذوف دخیل است .نمودار (́ )80این پدیده را نشان میدهد.1
( )80علی خانه ماند.
́()80

حذف مکاننما و مسیرنمای مقصد قبل از حروف اضافهی گروه 2

پیش از این نظریات بیرقدار و درزی ( )1890را برمبنای آراء تیلر و ایوانس ( )2007در مورد حذف حروف
اضافه گروه  1قبل از گروه  2بیان کردیم و این نتیجه حاصل شد که وجود حشو معنایی بین این دو گروه
حرف اضافه و طبقهی معنایی فعل در حذف حروف اضافهی گروه  1دخیلند .حال به بررسی این موضوع
برطبق رویکرد ریزنحو میپردازیم .نمونهای از حذف گروه اضافهی گروه  1قبل از گروه  2در زیر آورده شده
است:
( .)81الف .علی (بر) روی درخت نشست.
ب .مریم (به) جلوی ماشین رسید.
ج .کتاب (در) درون جعبه است.
برطبق تیلر و ایوانس ( )2007مشخصههای معنایی «بر» و «روی» در مثال ( )82یکسان است و این دو
عنصر به یک طبقه ی معنایی تعلق دارند که متضمن حشو معنایی بین آنهاست ،بنابراین امکان حذف یکی از
آن دو عنصر فراهم میشود:
( )82الف .علی روی درخت نشست.
 .1نمودارهایی که در این مقاله آمده براساس تجزیهی مسیرنمایی براساس رویکرد ریزنحو میباشد که در پانچوا ( )2011آورده شده
است.
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ب .علی بر درخت نشست.
به نظر نگارندگان در این مورد نیز همانند بخش گذشته فعل در واژگانی کردن هستهی مسیرنمای مقصد
دخیل است و این ارتباطی به گرهی پایینتر یعنی گروه جزءمحوری ندارد ،چون مواردی ذکر شد که در غیاب
گروه جزءمحوری مکاننما یا مسیرنما میتواند حذف شود .بنابراین در ( )81الف ،ب و ج علت حذف حروف
اضافه گروه  1را باید در اعطای مشخصه توسط فعل جستجو کرد نه حشو معنایی بین حروف اضافهی گروه
 1و .2
از سوی دیگر ،نگارندگان بر این باورند که در مثال (« )88بر» هم مکاننماست و هم مسیرنمای مقصد
(در الف مکاننما و در ب مسیرنمای مقصد است) .درواقع بین «بر» مکاننما و «بر» مسیرنمای مقصد
همشکلی وجود دارد و درصورت حذف آنها فعل ایستایی یا حرکتی در واژگانی کردن گرهی مکاننما /
مسیرنمای مقصد دخیل است.
( )88الف .حسن (بر) روی سکو ایستاد.
ب .حسن (بر) روی سکو رفت.
́( )88الف.

ب.
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در مورد تمام حروف اضافهی گروه  1چه در غیاب گروه  2و چه در حضور آن حذف صورت میگیرد به جز
دو حرف اضافهی «از» و «تا» .براساس رویکرد ریزنحو ،مسیرنمای مبدأ «از» گرهی باالتر از مسیرنمای
مقصد را به خود اختصاص میدهد و گرهی مسیرنمای محدود «تا» نیز در گرهی باالتر از مسیرنمای مقصد
قرار دارد ،بهگونهای که در زبان فارسی تکواژ «تا» دو هستهی محدود و مقصد را واژگانی میکند .این
موضوع در نمودارهای ́( )83و (́ )81نشان داده شده است:
( )83علی از مدرسه آمد.
́()83

( )81علی تا جلوی مدرسه دوید.
́()81

همانگونه که در نمودار ́( )83گرهی مبدأ در جایگاه باالتری نسبت به گرهی مقصد قرار دارد و گرهی
مقصد نیز به نوبه ی خود در جایگاه باالتری نسبت به گروه حرف تعریف و نیز گروه جزءمحوری قرار دارد .در
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نمودار ́( )81نیز گروه محدود جایگاه باالتری نسبت گرهی مقصد دارد .اگر به این نمودارها دقیق شویم
میبینیم که از پایینترین گره ی نمودار گروه حرف تعریف قابلیت حذف را در فارسی در صورت حضور گروه
جزءمحوری یعنی حروف اضافهی گروه  2دارد:
( )81الف .علی رفت باالی درخت
ب .علی رفت باال
حذف گروه حرف تعریف یا پهنه از بحث این مقاله خارج است و بیش از این به آن نمیپردازیم .هستهی
گروه جزءمحوری نیز در صورت حضور گروه حرف تعریف ،میتواند حذف شود .هستهی گروه مکان و
هستهی گرهی باالتر آن یعنی گرهی مقصد نیز قابلیت حذف را دارند .اما گرههای باالتر یعنی هستهی مبدأ و
محدود هرگز حذف نمیشوند .درنتیجه برطبق نمودار تجزیهی گروه حرف اضافه در رویکرد ریزنحو گرههای
باالتر از گرهی مقصد قابلیت حذف را ندارند .بر این اساس الگوی حذف اجزای گروه حرف اضافهای در زبان
فارسی به صورت ( )87است:
()87

نتیجهگیری
در این مقاله به بررسی پدیدهی حذف مکاننما و مسیرنمای مقصد براساس رویکرد ریزنحو پرداخته شد .در
برخی موارد مکاننمای «در» و مسیرنمای مقصد «به» میتواند حذف شود حتی اگر با حروف اضافهی گروه2
ترکیب نشود ،به شرطی که پهنه اسم مکان خاص ،یک مؤسسه ،و یا یک مرکز فعالیت باشد .نظریات بیرقدار
و درزی ( )1890را برمبنای آراء تیلر و ایوانس در مورد حذف حروف اضافه گروه  1قبل از گروه  2بیان کردیم
و این نتیجه حاصل شد که وجود حشو معنایی بین این دو گروه حرف اضافه و طبقهی معنایی فعل در حذف
حروف اضافهی گروه  1دخیلند .به باور نگارندگان ،در مورد حذف مکاننما و مسیرنمای مقصد بدون حضور
حروف اضافهی گروه  2و در حضور آن ،فعل در واژگانی کردن گرههای محذوف دخیل است .در مورد
مکاننمای «در» چنانچه فعل جمله ایستایی باشد ،دارای مشخصهی ]+ایستایی+ ،مکانی[ است .در زمان
حضور مکاننما ،گرهی مکان توسط تکواژ «در» که دارای مشخصهی ]+مکان[ است ،واژگانی میشود؛ اما
در غیاب مکاننما ،مشخصهی ] +مکان[ از طریق فعل ایستایی جذب گرهی مکان میشود .براساس رویکرد
ریزنحو ،در تجزیهی مسیرنمایی گروه جزءمحوری (حروف اضافهی گروه  )2در زیر گرهی مکان قرارامیگیرد
و گرهی مبدأ در باالی گرهی مقصد .گروه محدود نیز در باالی گرهی مقصد جای دارد و تمام این موارد گروه
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حرف اضافه را تشکیل میدهند که در زیر گروه فعلی قرار میگیرد .هستهی گروه مقصد (به ،بر) ،مکان (در،
بر) ،جزءمحوری (حروف اضافهی گروه  )2و حرف تعریف (پهنه) قابلیت حذف را دارند و هستهی گروه مبدأ و
محدود را نمیتوان حذف کرد .نتیجهای که از این مبحث میتوانیم بگیریم این است که برطبق رویکرد
ریزنحو گرههای باالتر از گروه مقصد قابل حذف نیستند و تنها گرهی مقصد و گرههای پایینتر از آن را
میتوان حذف کرد.
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