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بررسی شبکه معنائی دو حرفاضافه bæ, læ :در زبان کردی سورانی و پیرااضافههای:
 læ … æwæ/daو  læ … æwæ/dɑدر چهارچوب معنیشناسی شناختی

کرمی1

سعید
فاطمه

یوسفیراد2

چکیده
در پژوهش پیشرو دو حرفاضافه زبان کردی سورانی  læ, bæدر چارچوب معنیشناسی شناختی مورد پژوهش قرارگرفته
است .معنیشناسی شناختی رویکرد ویژه به چندمعنایی حروف اضافه داشته و یکی از الگوهای موفق در این چارچوب ،الگوی
«چندمعنایی قاعدهمند» تایلر و ایوانز ( )2002 ،2001ایوانز و تایلر ( )2002است که معیارهای مشخصی را برای تعیین معانی
متمایز حروف اضافه و تعیین معنی اولیه آن معرفی کردهاند و بر دادههای بسیاری از زبانها من جمله زبان فارسی اعمال و
مورد تأیید واقع شدهاند .آنچه این پژوهش را از سایر پژوهشهای دیگر در حوزه حروف اضافه متمایز میسازد وجود
پایانههای  dɑ, æwæدر پایان گروه اسمی مدخولِ دو حرف اضافه  læ, bæاست که موجب پیدایش چهار پیرااضافه شده
است .این دو پایانه به نوع معانی که حرفهای  læ, bæاز آن برخودارند حساسیت نشان میدهند .حرف  læدارای  11معنی
متمایز است و معنی اولیه آن «مبدأ/منشأ» است .پیرااضافه  læ…æwæخاص معنی «مبدأ/منشأ» وخوشه استعاری آن،
پیرااضافه  læ…dɑخاص معنی خوشه ظرفیت و صورت منفرد  læخاص سایر معانی .حرف  bæدارای  12معنی متمایز
است و معنی اولیه آن «الصاق و چسبیدگی» است .پیرااضافه  læ…æwæخاص معنی الصاق و معانی استعاری آن است و
پیرااضافه  bæ…dɑخاص خوشه ظرفیت است و همچنین صورت منفرد حرفاضافه  bæخاص سایر خوشهها و معانی
است.
کلید واژهها :حروف اضافه ،پیرااضافه ،کردی سورانی ،معنیشناسی شناختی ،الگوی چندمعنایی قاعدهمند

 -1دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه بوعلی همدان (نویسنده مسئول)
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 -1مقدمه
چندمعنائی ) (polysemyپدیدهای است که بهموجب آن یک صورت زبانی واحد دارای تعداد معنای متمایز اما
مرررتب هسررتند (ایرروانز و تررایلر .)2002 ،نگررر چنرردمعنایی در مقابررد دو نگررر دیگررر :تررک معنررائی
) (monosemyو همنامی ) (homonymyمطرح شده است .بر اساس نگر ترک معنرایی هرر واصه صررفا
یک معنای انتزاعی ،کلی و فراگیر دارد و بقیه معرانی آن ،در واقرع تعبیرهرای مختلری ایرن معنرای کلری در
بافتهای مختلی هستند .بر اساس نگرر همنرامی ،مفراهیخ مختلفری بره یرک صرورت واصگرانی منتسرب
میشوند .این مفاهیخ مستقد از هخ هستند و هرکدام بهطور جداگانه برا صرورتهرای واصگرانی مجزایری کره
برحسب اتفاق شبیه هخ هستند ،جفت شردهانرد و هرر کردام در یرک مردخد از فرهنرا قررار مریگیرنرد؛ و
بهعبارتیدیگر نگر همنامی گستر معنا را اتفاقی و دلبخواهی میداند .حد وس دو نگر همنامی و تک
معنائی ،نگر چندمعنائی است .این نگر از یکسو برخالف دیدگاه تک معنایی ،معناهای مختلری مربرو
به یک صورت واصگانی را مستقد تلقی میکند و آنها را تعبیرهای صرفا وابسته به بافت نمریدانرد؛ و از دیگرر
سو برخالف نگر همنامی ،معناهای حفظ و ثبتشده در واصگان را بیارتبا براهخ نمریدانرد ،بلکره آنهرا را
نشئتگرفته از یک ریشۀ تاریخی می داند که به یک صورت واصگانی مربو هستند .برر اسراس ایرن نگرر ،
یک صورت واصگانی شبکۀ از معانی متمایز را همراه دارد که در عینِ تمایز معنی با یکدیگر هخ مرتب هسرتند
تایلر و ایوانز ( )2002و ایوانز و تایلر (.)2002
حروف اضافه یکی از مصادیق بارز چندمعنایی است تا جایی که فرهنا لغتها بیشترین تعداد معنا را به
مدخدهای حروف اضافه تخصیص دادهاند .چندمعنایی حروف اضافه یکی از مهخترین مسائد مطرحشده در
زبانشناسی شناختی است .بسیاری از شناختگراها از جمله بروگمن ( ،)1891لیکاف ( ،)1891بروگمن و لیکاف
( )1899دیرون ( )1882تایلر و ایوانز ( )2002بهطور ویژه به بررسی چندمعنایی حروف اضافه پرداختهاند .معنا
شناسان شناختی با الهام گرفتن از روانشناسی شناختی ،نظریهای پیشنمونه ( )prototypeرا که در
پژوهشهای رُ ( )1819 ،1811به آن پرداختهشده ،پیش کشیدند و آن را بهعنوان راهحد مناسبی برای حد
مسئله چندمعنایی ارائه کردند .آنچه در دیدگاه شناختی مطرح میشود حاکی از آن است که معانی مختلی
یک حرفاضافه ،تصادفی نیستند ،بلکه با نظخ خاصی پیرامون یک معنای کانونی ) (proto-sceneپراکنده
شدهاند و معانی متفاوت آنها تحت شبکۀ معنایی ) ،(networkبا ساختار شعاعی قابد توجیه هستند.
یکی از موفقترین رویکردها درباره حروف اضافه و توجیه چندمعنائی بودن آن ،الگوی «چندمعنایی
قاعدهمند» ) (principled polysemyاست که توس تایلر و ایوانز ( )2002 ،2001و ایوانز و تایلر ()2002
مطرح شده است .در این رویکرد ابتدا با استناد به معیارهای خاص ،معانی متمایز ) (distinct sensesهر
حرفاضافه شناسایی میگردد ،سپس در بین معانی متمایز ،آن معنی که از ویژگیهای پذیرفتگی اولیه
) ،(earliest attested meaningچیرگی ) (predominanceو غیره برخوردار باشد .بهعنوان معنای اولیه
) (primary senseگزیده میشود و معانی دیگر بهصورت خوشهای و با ساختار شعاعی ،شبکهای را حول
معنای اولیه ترسیخ میکنند (تایلر و ایوانز.)2002 ،
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در این پژوهش به بررسی معنایی دو حرفاضافه ( )bæ, læدر زبان کردی سورانی میپردازیخ .کردی
سورانی شاخه میانی زبان کردی است که بیشترین مکتوبات زبان کردی در صد سال اخیر را به خود
اختصاص داده و زبان رسمی و اداری اقلیخ کردستان عراق است و در ایران  -با چشخپوشی از تفاوتهای
جزئی -شامد گویش شهرستانهای سنندج ،مریوان ،جوانرود ،سقز ،بانه ،مهاباد ،پیرانشهر و غیره است .این
دو حرفاضافه از پربسامدترین واصههای زبان کردی سورانی هستند که در میان پیکره  08000سندی زبان
کردی ارائهشده توس دانشگاه کردستان بعد از حرف رب «و» از باالترین فراوانی برخوردارند .آنچه بر
اهمیت این پژوهش میافزاید وجود پایانههای ) (æwæ, daاست که به تفاوت معانی در دو حرفاضافه bæ,
 læحساسیت نشان میدهند و بر اساس اینکه این دو حرف دارای چه معنی هستند این پایانهها در پایان
گروه اسمی مدخولِ این دو حرفاضافه میآیند و پیرااضافه ( )circumpositionهای bæ…æwæ,
 læ…æwæ, bæ…da, læ…daرا بهوجود میآورند .دبیر مقدم ( ،1282ج )001 :2در پژوهش ردهشناختی
که بر روی زبانهای ایرانی انجام داده در بخش ردهشناسی حروف اضافه کردی سنندج و بانه چنین میگوید:
«این نکته شایان تأمد و توجه است که داشتن یا نداشتن پیرااضافه مؤلفهای است که در مطالعات ردهشناختی
مربو به ترتیب واصهها یا نادیده گرفتهشده یا دستکخ باید گفت هیچگاه نشان داده نشده که تعیینکننده
نمیباشد .بدین ترتیب ،یکی از دستاوردهای مطالعۀ ردهشناختی زبانها و گویشهای ایرانی میتواند طرح
همین نکتهی اخیر باشد» .هرچند توصیه دبیر مقدم برای مطالعه پیرااضافهها از حیث ردهشناختی است اما
باید گفت این موضوع در سایر رویکردها هخ -تا جایی که نگارندگان آگاهاند -تاکنون مورد مطالعه قرار
نگرفتهاند.
اکنون این پژوهش به بررسی معانی دو حرفاضافه  bæ, læو نحوۀ تخصیص پایانههای ) (æwæ, daبه
آنها میپردازد .به اعتقاد نگارندگان تنها نگرشی که بهصورت کارآمد از عهدۀ تبیین معانی این حروف و
چگونگی توزیع پایانهها برآید نگر معنیشناسی شناختی است .این پژوهش میتواند جنبه کاربردی هخ
داشته باشد و در امور آموز به زبانآموزان و شیوۀ نوین فرهنانویسی بهکار گرفته شود .برای آگاهی بیشتر
به پژوهشهای :گلفام و یوسفی راد ( )2010 ،1291و عباسی ( )1282و راسخ مهند ( )1298مراجعه کنید.
دادههای این پژوهش بر پایۀ متون معتبر و مکتوب زبان کردی سورانی و گفتههای متداول و مورد تأیید و
مورد استعمال گویشوران زبان کردی سورانی که یکی از نگارندگان (نویسنده مسئول) خود گویشور بومی آن
میباشد گرداوری شده است.
پرسشهای پژوهش

 دو حرفاضافه  bæ, læدارای چه معانی متمایزی هستند و کدامین معنی بهعنوان معنی اولیه پذیرفتهمیشود و چگونه میتوان این معانی را در قالب شبکه معنایی نشان داد؟
 در چه بافتهای معنایی خاصی این دو حرف اضافه پایانههای  bæ…æwæمیگیرند و تبدید بهپیرااضافه میشوند.
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این مقاله عالوه بر مقدمه داری چهار بخش دیگر است .بخش دوم :پیشینه پژوهش که نگاهی مختصر
است به پژوهشهای که در چارچوب شناختی بر حروف اضافه زبان فارسی و کردی انجامگرفته است .بخش
سوم :مبانی نظری پژوهش .بخش چهارم :تحلید دادهها که به واکاوی معانی دو حرفاضافه  bæ, læو
تشخیص معانی متمایز و تعیین معنی اولیه و ترسیخ شبکه معنایی و تعیین معانی پیرااضافهها میپردازد .در
بخش پنجخ هخ نتیجهگیری ارائه میگردد.
 -2پیشینه پژوهش
تا آنجا که نگارندگان اطالع دارند تاکنون پژوهشی پیرامون حروف اضافه زبان کردی سورانی در چارچوب
معناشناسی شناختی انجام نگرفته است؛ اما چند پژوهش جداگانه به شمار و توصیی ساختواصی و
تقسیخبندی حروف اضافه زبان کردی سورانی پرداختهاند.
ادمونز ( )1511اولین کسی است که در مقالهای مجزا حروف اضافۀ زبان کردی سورانی را مورد بررسی
قرار داده و آن را از حیث ساختواصی به دو صورت ساده و مرکب تقسیخ نموده و دو حرفاضافۀ  læ ،bæرا در
قسخ ساده آورده و برای آنها معادلهای انگلیسی ذکر کرده که خود نیز دلیلی است بر چندمعنایی بودن
حروف اضافه در زبان کردی سورانی است .در این پژوهش ادمونز نگاهی هر چند مختصر به پیرا اضافهها
داشته و آنها را وند ) (affixدانسته است .کوردییف ( )1591در کتاب دستور زبان تطبیقی که بین دوشاخه
زبان کردی (کردی کرمانجی و کردی سورانی) در فصد آخر به بررسی تطبیقی حروف اضافه در زبان کردی
سورانی و کردی کرمانجی پرداخته است .مکنزی ( )1591بهصورت دقیق به بررسی صورتهای از حروف
اضافه زبان کردی سورانی پرداخته است و دو صورت ساده ) (simpleو مطلق ) (absoluteرا برای آنها آورده
و خاطرنشان کرده است که این تفاوتها از حیث توزیعی و تکواصگونهایی ) (allomorphicاست.
سامولین ( )2002به بررسی حروف اضافه زبان کردی سورانی در چارچوب رویکرد ( Head- Driven
 )Phrase Structure Grammarپرداخته است و شرحِ مفصلی با تقسیخبندی نو از حروف اضافه و
متمخهای آنها در زبان کردی سورانی بر اساس این دیدگاه ارائه کرده است .نویسندگانی دیگری هخ به در
ضمن بررسی دستور زبان کردی سورانی در بخشی از پژوهشهای خود به بررسی حروف اضافه زبان کردی
سورانی پرداختهاند از جمله :شوانی ( )1552عمر امین ( )2005دبیر مقدم (.)1952
درخور ذکر است که بامشادی ( )1959به بررسی حروف اضافه در زبان کردی گورانی در چارچوب
معناشناسی شناختی پرداخته است بر اساس دادههای شفاهی زبان کردی گورانی به تبیین چندمعنائی حروف
اضافه با الگوگیری از الگوی «چندمعنایی سامانمند» پرداخته است و برای هر کدام یک مفهوم پیشنمونه
ذکر کرده است و دیگر معناهای مجزای آن را پیامد گستر معنایی آن مفهومِ پیشنمونه دانسته است.
بامشادی و همکاران ( )1951در پژوهشِ دیگر به بررسی معنایی حروف اضافۀ  æra, ta, wælدر کردی
گورانی از دیدگاه شناختی پرداختهاند .یافتههای این پژوهش با پژوهش قبلی بامشادی ( )1282منطبق است و
تفاوتی چندانی در آن دیده نمیشود.
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اما در زبان فارسی میتوان به مواردی اشاره کرد که پیرامون حروف اضافه مکانی در چارچوب معناشناسی
شناختی انجامشده است از جمله :گلفام و یوسفی راد ( :)1931بررسی حرفاضافه « در » ،یوسفی راد
( :)1932بررسی معناشناختی حروف اضافه زبان فارسی و نگاهی ویژه به حروف اضافۀ مکانی ،گلفام و
همکاران ( :)1933حرفاضافه « از » را در چارچوب معناشناسی شناختی بررسی نموده و آن را با رویکرد
سنتی مقایسه کردهاند ،سراجیان اردستانی ( )1935و زاهدی و محمدی زیارتی ( )1950در دو پژوهش
جداگانه به بررسی شبکه معنایی حرفاضافهی فارسی « از » در چهارچوب معنیشناسی شناختی بر اساس
الگوی تایلر و ایوانز ( )2002 ،2002پرداختهاند ،مختاری و رضایی ( :)1952بررسی شبکه معنایی حرفاضافۀ
« با » را در چارچوب معنیشناسی شناختی بررسی کرده ،گلفام و یوسفی راد ( :)2010از منظر آموزشی،
حروف اضافۀ مکانیِ زبان فارسی را در چهارچوب معناشناسی شناختی -مطالعه موردی « در »  -بررسی
کردهاند ،راسخ مهند و رنجبر ضرابی ( :)1952شبکه معنایی « در » و « سر » را از دیدگاه شناختی و بر پایه
دادههایی از فرهنا سخن انوری ( )1291بررسی کردهاند ،دانشور کشکولی و همکاران ( :)1951به بررسی
ابعاد معنایی مکان واصه « زیر » بر اساس مدل چندمعنایی قاعدهمند پرداختهاند.
 -9مبانی نظری پژوهش
حروف اضافه از منظر زبانشناختی نقش رمزگذاری زبانی موقعیت اشیا در فضای پیرامونمان و نیز موقعیت
آنها نسبت به یکدیگر را عهدهدار هستند (گلفام و یوسفیراد .)22-21 :1291 ،درک موقعیت اشیاء نسبت به
هخ از مهخترین و اولیهترین دستاوردهای شناختی انسان است که در اوان کودکی بدان دست مییابد .جایگاه
اشیا در فضای پیرامونمان و رواب جایگاهی آنها با یکدیگر از چنان اهمیتی برخوردار است که با استفاده از
استعاره در زبان ،برای مفاهیخ انتزاعیتر نیز جایگاه تعیین میکنیخ؛ بنابراین حروف اضافه در وهله نخست
برای رمزگذاری زبانی موقعیت اشیا در فضای پیرامونمان و رواب جایگاهی موجود میان آنها و در وهله دوم
برای تعمیخ این رواب به موارد انتزاعی بهکار میروند (گلفام و عبدالکریمی.)1291 ،
منظر یا چشخانداز ) (perspectiveبه نوع نگاه مشاهدهگر از یک رخداد ثابت اشاره دارد که فرد بسته به
زاویه دید خود میتواند یک واقعیت را به شیوههای متفاوتی بیان کند ،مثد مفاهیخ باال و پایین که به موقع و
نوع نگاه بیننده بستگی دارد .دو مثال زیر را باهخ مقایسه میکنیخ:
ب) جاده با شیب تند از دره باال میرود.
الی) جاده با شیب تند به طرف دره پایین میرود.
این دو مثال یک تصویر را به ما نشان میدهند اما از دو زاویه متفاوت یکی از باالی کوه به سمت پایین و
دیگری از ته دره به سمت باال؛ بنابراین تنها تفاوت این دو جمله از حیث چشخانداز گوینده است (لی:2001 ،
 .)2هر حرفاضافه رابطه فضائی بین  LMو  TRرا رمزگذاری میکند .هنگامیکه رابطه بین دو عنصر
بازنمایانده میشود آنها دارای درجات متفاوتی از برجستگی هستند .برجستهترین عنصر که عنصر متحرک
 TRنامیده میشود ،عنصری است که نسبت به دیگری موقعیت سنجی ،ارزیابی یا توصیی میشود .عنصر
دیگر که برجستگی کمتری دارد نقطه ارجاع  LMنامیده میشود (النگاکر2009 ،؛ لی)2001 ،؛ اما آنچه در
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رویکرد شناختی مورد توجه قرار میگیرد این است که آیا همیشه میتوان موقعیت یک شیء را نسبت به
شیء دیگر بیان کرد و بار دیگر موقعیت شیء دوم را نسبت به اولی؟ یعنی همیشه میتوان بر اساس
چشخانداز  TRو  LMرا جابهجا کرد و هیچگونه نابهنجاری زبانی رخ ندهد؟ بهعبارت دیگر آیا میتوان در دو
مثال زیر از دو منظر «زیر» و «باال» بنگریخ؟
1- The pen is on the table.
(لی2-? The table is under the pen. )2001 ،
جواب خیر است .چون عواملی در تشخیص نقطه ارجاع از عنصر متغیر مؤثرنرد کره حسرب آنچره گلفرام و
عبدالکریمی ( )1291بیان کردهاند چهار عامد است :الف -اندازۀ اشیاء؛ یعنی جایگاه شیء کوچک نسربت بره
جایگاه شیء بزرگ سنجیده میشود و بیشتر اوقات عکس این ،نامعمول و حتی ناممکن هخ هست .ب -شیء
نگاهدارنده و شیء نگاه داشته؛ توجه به این حقیقت که کدامیک از دو شیء نگراهدارنرده اسرت و کردامیرک
به وسیله دیگری نگاه داشرته شرده اسرت .ج -پییشزمینیهسیازی و پی زمینیهسیازی؛ یعنری برجسرتگی
) (Prominenceیکی و عدم برجستگی دیگری است .د -متحرک یا ثابت بودن.
«الگوی چندمعنایی قاعدهمند» رو پیشنهادی تایلر و ایوانز ( )2002روشی جایگزینی است برای
رو های پیشین تخصیص کامد ) (full-specificationلیکاف ( )1891و تخصیص جزئی (Partial
) specificationکریتزر ( .)1881مشکد عمده رو های قبلی گستر بیحدوحصر و مهارنشدنی در
شمار معانی مجزا و متمایز برای یک واصه است؛ یعنی هیچ معیاری بهعنوان مالک تمایز بین کاربرد واصه و
معنای آن در نظر گرفته نشده است (دانشور کشکولی و همکاران.)1282 ،
 -1-9معیارهای شناسایی معنای اولیه برای حروف اضافه

ایوانز و تایلر ( )12 :2002یک مفهوم را پایه و اساس گستر معنا در یک شبکه قرار دادهاند و آنهخ مفهوم
«صحنه بنیادی» ( )proto-sceneاست .صحنۀ بنیادی یک بازنمود انتزاعی و آرمانی از پیکربندی فضائی-
فیزیکی جهان واقعی است که آدمی در ذهن آن را میآفریند و پرداز میکند .بهبیان دیگر صحنۀ بنیادی
نمودی ملموستر از همان معنای اولیه برای یک واصۀ چندمعنا است که دیگر معناها در شبکه چندمعنایی با
انگیختگی و قاعدهمندی خاص حول آن گستر یافتهاند .شکد زیر صحنۀ بنیادی حرفاضافهی  inاست در
جمله «مجرم داخد سلولش است»The convict is in his cell .

شکل  :1از تایلر و ایوانز ()12 :2002
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تایلر و ایوانز ( )21-10 :2002پنج معیار را برای تعیین معنای اولیه حروف اضافه بیان کردهاند:
 -1نخستین معنای تأییدشده؛ کهنترین معنای یک حرفاضافه از دید تاریخی را میتوان معنای اولیه
دانست.
 -2برتری و چیرگی در شبکه؛ رد پای معنای اولیۀ یک حرفاضافه را میتوان در بسیاری از معانی مجزای
دیگر آن یافت.
 -2کاربرد در ساختهای ترکیبی؛ هنگامیکه یک حرفاضافه در ساختهای ترکیبی بهکار میرود
مفهومهایی از آن برداشت میشود.
 -2ارتبا با دیگر عناصر مکانی؛ برای نمونه چهار حرفاضافۀ  below, under, aboveبُعد عمودی
فضا را به چهار قسمت تقسیخ میکنند و باهخ یک مجموع تقابلی میسازند .آن مفهومی که در ساخت
مجموع تقابلی با دیگر حروف اضافه شرکت دارد میتواند یک گزینۀ احتمالی برای مفهوم اولیه باشد.
 -1پیشبینی دستوری.
 -2-9معیارهای شناسایی معانی مجزای حروف اضافه:

ایوانز و تایلر ( )22-21:2002برای شناسایی مفهومهای مجزای یک حرفاضافه دو معیار پیشنهاد میدهند:
الی :یک معنای مجزا باید دربردارندۀ معنای افزون بر معناهای دیگر مرتب با آن واحد واصگانی باشد .در
مورد حروف اضافه ،این مفهوم مجزا باید دارای معنای غیر فضائی و مکانی باشد یا پیکربندی فضائی متفاوتی
را میان  LMو  TRنشان دهد .ب :بافتآزاد باشد ،یعنی یک مفهوم مجزا نباید از مفاهیخ دیگر و از بافت
برداشت شود.
 -1تحلیل دادهها
در این بخش با ذکر مثالها و شواهد به بررسی معنایی دو حرفاضافه  bæ ،læمیپردازیخ و معانی متمایز و
معنی اولیه و شبکه معنایی هرکدام از آنها را ذکر میکنیخ .سپس به تبیین رابطه پیرااضافهها با این معانی
میپردازیخ.
 -1-1حرفاضافه læ
 -1-1-1معانی متمایز حرفاضافه læ

 -1مبدأ مکانی /زمانی؛ منشأ هر چیزی
(1) læ tɑrɑn-æwæ tɑ sɛnæ 500 kilōmætr-æ

است کیلومتر  100سنندج تا پایانه تهران از
از تهران تا سنندج  100کیلومتر است.
(سائب(2) dɛnyɑ læ pɑš niwæřō -wæ bū bæ hæwr-u hæɫɑ )21 :2010،

باران و

ابر به شد پایانه

ظهر

بعد از

دنیا
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دنیا بعدازظهر ابری و بارانی شد
(3) læ mɛn-řɑ xō xætɑ-yēk řūy næ-dɑwæ Ɂædi bē-mæyli bōč řūy dɑ læ tō -řɑ

پایانه تو از داد رخ چرا مید بی آخر داده نه رخ نکره خطا که پیرااضافه من از
از من که خطایی رخ نداده آخر چرا بیمیلی از تو سرزده (هیمن.)111 :2002 ،
 -2ماده سازنده :جنس ،نوع ،اصد هر چیزی
(4) mɛrōv læ xɑk[æwæ] xolqɑwæ

خلقشده پایانه خاک از انسان
انسان از خاک خلقشده است.
 -2پدیدآورنده :گوینده ،مؤلی ،تولیدکننده و غیره
(5) Ɂæm ħædisæ læ pēɣæmbær-æwæ řēwɑyæt kɛrɑwæ

از

پیامبر
پایانه
روایت
شده
این حدیث از پیامبر(ص) روایت شده است.
 -2از طریقِ؛ از سویِ؛ از حیثِ یعنی (مسیر ،جهت و جنبه فیزیکی یا معنوی امری)

این

حدیث

(6) læ krēkɑriyæ- æwæ nɑn xō-y dærdēnēt

کارگری
خود نان پایانه
درمیآره
از طریق کارگری نانِ خودشو در میآره.

از

(هردی(7) Pæyɑm læ yar-i ǰwn-æwæ gæyštæ lɑ-m)02 :1281،

پایانه زیبا – ِ یار
م نزد رسید
پیام از طرف یار زیبا نزد من رسید.

از

پیام

(شرفکندی(8) zōr kæs hæbūn læ bɑri siyɑsiy-æwæ nɑ-xōšyɑnwistū-m )201 :1881 ،

م دوست داشتن نه پایانه سیاسی حیث از بودند شخص بسیار
اشخاص بسیاری بودند که مرا از حیث سیاسی دوست نداشتند.
 -1نسب و نسبت
(9) Ɂæm pyɑwæ læ ҁæširæy bɛɫbɑs-æwæ-yæ

است

عشیره
پایانه بلباس
این مرد از عشیره بلباس است.

مرد

از

این

(10) sæyiyæti læ Ɂimɑm ħosæyn-æwæ bæ Ɂēmæ gæyštūwæ

پایانه حسین
ما به
رسیده
سیادت از امام حسین(ع) به ما رسیده.
 -0درباره ،در مورد ،راجع به

امام

از

سیادت

?(11) dɑyk-ɛm læ čiy-æwæ bɑsi dækɛrd

چه از م
میکرد بحث پایانه
مادرم راجع به چه بحث میکرد؟

مادر
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(12) læ bɑræy zmɑni kordiy-æwæ ktēb-ēk Im nusiyæ

پایانه کردی
نوشته م نکره کتاب
کتابی را درباره زبان کردی نوشتهام.

زبان خصوص در

در تمامی این شش معنی که به آن اشاره کردیخ معنی «منشأ ،مبدأ» از برجستگی بیشتری برخوردار
است که رگههای آن را میتوان در تمام معانی دیگر جستجو کرد .این معنی را اگر بهعنوان معنی اولیه
بپذیریخ میتوانیخ سایر معانی را بهعنوان معانی مجزای گستر یافته ،به آن نگاشت دهیخ .طرحوارۀ
تصویری که این معنی در ذهن ترسیخ میکند به اینگونه است:

TR

LM

شکل  :2نمای پیکربندی  LMو  TRدر مفهوم مبدأ ،منشأ

در مثالهای 1و  2و  2به ترتیب  LMعبارت است از مکان تهران و زمان بعدازظهر و ضمیر من و تو که
بهعنوان مبدأ و آغازگاه و منشأ  TRقرار دادهشدهاند .در مثال  2در مصرع اولشخص گوینده بهعنوان منشأ و
آغازگر خطا قرار دادهشده و در مصرع دومشخص مخاطب بهعنوان منشأ و آغازگر «بیمیلی» در نظر
گرفتهشده است .در این مثال شرکتکنندگان در گفتگو بهعنوان  LMو نقطه ارجاع تلقی شدهاند که مبدأ و
منشأ و آغازگرِ TRهای به ترتیب «خطا و بیمیلی» هستند .اگر برای تشخیص معانی مجزا معیارهای
ارائهشده در الگوی چندمعنای قاعدهمند را اعمال کنیخ این سه معنی (مبدأ مکانی ،مبدأ زمانی ،منشأ هر
امری) با توجه به اینکه  LMو  TRآنها از پیکربندی واحدی برخوردار هستند و همچنین هر سه رسانندۀ یک
معنی واحد (مبدأ /منشأ) هستند و دارای معنی اضافی نیستند؛ لذا نمیتوان هرکدام از آنها را بهعنوان معنی
مجزا در نظر گرفت .بلکه هر سه صورتهای متفاوت یک معنی هستند .ماده خاک در مثال  2بیانگر جنس و
مادۀ سازنده است که مفهومساز آن را بهعنوان مبدأ و منشأ خلقتِ انسان دانسته است و به طریق استعاره از
پیکربندی  LMو  TRدر معنی مبدأ و منشأ برای آنها استفاده کرده و جنس را  LMقرارداده است که منشأ
خلقت  TRاست.
در مثال  1مفهومساز با در نظر گرفتن اینکه پیامبر(ص) خالق و پدیدآورندۀ حدیث هستند و میتوان
بهصورت استعاری ایشان را مبدأ و منشأ تصور نمود لذا اقدام به بکارگیری پیکربندی تصوری  LMو  TRدر
معنی منشأ و مبدأ نموده است و پدیدآورنده را مبدأ و نقطه ارجاعی دانسته است که حدیث از آن آغازشده
است .در مثالهای  1، 0و  9مفهومساز با در نظر گرفتن اینکه «مسیر و جهت و جنبه» میتواند بهعنوان
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منشأ و مبدأ انجام کار تصور شود در مثال  0کارگری را منشأِ کسب نان دانسته و در مثال  1جانب و جهت یار
را بهعنوان مبدأ ارسال پیام در نظر گرفته و در مثال  9جنبۀ سیاسی را منشأِ دوستنداشتن پنداشته است.
مفهومساز در مثال  8عشیره و در مثال  10امام حسین(ع) را به ترتیب خاستگاه و آغازگاهِ نسبت مرد و
نسب متکلخ دانسته و آنها را  LMقرارداده است ،بهعبارتدیگر نسبت و سیادت را TRهای دانسته که از
LMهای عشیره و امام حسین(ع) آغاز شدهاند .نهایتا در مثالهای  11و  12مفهومساز موضوعیت و موردیت
مسئله را منشأ امری دیگر قرار داده است .در مثال  11پرسش شده که موضوع بحث مادرم در مورد و راجع
به چه بوده؛ یعنی در اینجا  LMمورد پرسش قرارگرفته است که منشأ بحث مادر بوده و در مثال  12موضوعِ
زبان کردی بهعنوان منشأ و مبدأ تألیی کتاب تلقی شده است.
اگر به معانی  2تا  0و مثالهای آنها بنگریخ متوجه میشویخ که همۀ آنها در یک زمینه مشترکاند و
آنهخ استعاری بودن آنها است؛ یعنی برای همه آنها پیکربندی معنی منشأ و مبدأ استعاره شده و همگی
بازتابنده آن صحنه اولیه هستند .اما از اینرو که هر کدامشان دارای معنی اضافه و افزون بر معنی اولیه
هستند لذا میتوان آنها رو بهعنوان معانی متمایز و مجزای منشعب از معنی اولیه پذیرفت که مجموعا یک
خوشه استعاری را تشکید میدهند .در این  0معنی و امثال و شواهدی که برای آنها ذکر گردید نکتهایی حائز
اهمیت نهفته است و آن اینکه حرفاضافه  læدر زبان کردی سورانی مجهز به پایانه  æwæاست که هرگاه
 læدر معنی مبدأ و منشأ و معانی استعاری آن بهکار رود در پایان گروه اسمیِ مدخول آن ،پایانه æwæ
میآید؛ یعنی حضور این پایانه خود دلید صوری است بر اینکه پیرااضافه læ … æwæ :برای معنی مبدأ/
منشأ و معانی که بهصورت استعاری این معنی را میرسانند بهکار گرفته میشود که در دوازده مثال مذکور
این مسئله به اثبات رسیده است .اما دو نکته در خصوص این پایانه قابد ذکر است یکی اینکه در بخشی از
مناطق سورانی زبان؛ مانند اشنویه ،پیرانشهر و مهاباد گه گاهی بهجای پایانه  æwæاز پایانه  řɑاستفاده
میشود؛ چنانچه در مثال  2چنین آمده است .دوم اینکه در مواردی پایانه  æwæبهصورت اختیاری حذف
میشود و میتوان آن را هخ ذکر کرد بدون اینکه غیردستوری یا غیرمعمول باشد ،چنانچه در مثال  2با درج
عالمت کروشه به این قضیه اشاره کردهایخ.
 -1نقطه مکانی/زمانی؛ بازه مکانی/زمانی
(سائب(13) læ jēgæy xōm[-dɑ] wɛšk bū-bū-m )00 :2010 ،
م بود شده خشک پایانه خودم جای در
در جای خودم خشکخ زده بود.
(14) læ ?ēstɑ-dɑ kæs-ɛm lægæɫ niyæ

نیست باهام م کس پایانه اکنون در
در حال حاضر کسی باهام نیست.
(مان(15) læ?æškæwt-ækæy-dɑ konēki diyæwæ )111 :2011،

دید

سوراخ پایانه معرفه

غار

در
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در غار سوراخی را مشاهده کرد.
(سائب(16) sæyr-ɛm kird læ niwæ šæw-da )29 :2010،
پایانه شب نیمه در کرد م نگاه
در نیمهشب نگاه کردم.
 -9حالت /وضعیت و ظروف استعاری
(کمال ،2011 ،ج (17) læ nēw dūdɛɫiyēki bē-?ændɑzæ-dɑ pælæqɑžæyæti )91 :2
داخد در
بی دودلی
دست و پا میزنه پایانه اندازه
در شک و گمان بیحدوحصر داره دست و پا میزنه.
(هردی(18) læ šiҁræ-kɑn-i řɑzi tænyɑyi -dɑ dū diyɑrdæy zæq bædi Ɂækɑt )21 ،
میشود دیده برجسته پدیده دو پایانه تنهای راز ی ِ ها شعر در
در شعرهای «راز تنهایی» (نام کتاب شعری) دو پدیده به چشخ میخورد.
 -8تقابد
(19) læ dži tō-dɑ qæt næ-wæstɑw- ɛm

م

ایستاده نه هیچ وقت پایانه تو ضد بر
بر ضدِ شما هیچ وقت نه ایستادهم.

چنانچه در مثالهای  12تا  10دیده میشود حرفاضافه  læدر مفهوم ظرفیت بهکاربرده شده است؛ خواه
این ظرفیت در نقطه مکانی یا زمانی باشد؛ مانند «محد وقوف گوینده و زمان حال» در مثالهای  12و  12و
خواه در بازۀ مکانی یا زمانی بهکار گرفته شود؛ مانند «غار و نیمهشب» در مثالهای  11و.10
در این چهار نمونه و نظایر آن ،ظرف مکان و زمان توس  læرمزگذاری شده است و ترکیببندی LM
و  TRبهصورت شکد زیر صورت گرفته است.

LM
TR

شکل  :9نمای فضایی ظرفیت حرفاضافه læ

الزم به ذکر است که به خاطر اینکه در معنیشناسی نظر غالب بر این است که زمان حمد بر مکان شود و
به آن نگاشت داده میشود .لذا زمان را ذاتا یک معنی مجزا در نظر نمیگیریخ بلکه آن را همراه با مکان
بهعنوان یک معنی مجزا تلقی میکنیخ .در مثال  11حالت تردید بهعنوان ظرف تلقی شده است و نزد مفهوم
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ساز در حالتی بودن بهمثابه بودن در ظرف است؛ از اینرو حرفاضافۀ  læرا برای آن مناسب دانسته است.
همچنین مفهومساز هر آنچه را بهصورت استعاره مفهومی ظرف تصور کند مثد سخن ،شعر ،داستان ،خیال،
فکر و غیره برای آنها از پیکربندی  LMو  TRظرف استفاده میکند و آنها با حرف  læرمزگذاری مینماید.
همچنین در مثال  18موقعیت تقابد و تضاد بهمثابه قرارگرفته در ظرف است و نزد مفهومساز قرار گرفتن
در موقعیتهای تقابلی ظرف تلقی شده و برای آنها حرفاضافه  læبهکار برده است.
در اینجا هخ نکتهای قابدتوجه است و آن اینکه در تمام معانی که مستقیخ و غیرمستقیخ معنی ظرفیت را
میرسانند؛ چه نقطه مکانی /زمانی ،چه بازۀ مکانی /زمانی ،چه ظرفهای استعاری و چه تقابد بعد از گروه
اسمیِ مدخولِ حرفاضافه  læپایانه  dɑمیآید؛ یعنی پیرااضافه  læ…dɑبه خوشه ظرفیت تخصیص داده
شده است .اگر چنانچه در مواردی پایانه  dɑدر ظاهر گفتار حذف شود میتوان آن را بهصورت اختیاری ذکر
کرد چنانچه در مثال  12با درج عالمت کروشه به این امر اشاره شده است.
بنابر آنچه ذکر گردید درکردی سورانی برای بیان معانی خوشه «مبدأ/منشأ» از پیرااضافه  læ … æwæو
برای بیان معانی خوشه ظرفیت از پیرااضافه  læ…dɑاستفاده میشود اما چنانچه در ذید میآید برای بیان
سایر معانی حرف منفرد  læبدون پایانه بهکار برده میشود.
 -10تشبیه
(شرفکندی(20) bō-m tēkæ mæy-ēk læ řængi koɫmi ?ɑɫ-t )1209 ،
ت سرخ گونه رنا از نکره مَی بریز م برام
شرابی از رنا گونهی سرخت برام بریز
 -11مقایسه
(21) ?æw læ tō ziræk- ɛr- æ

است تر زیرک تو از
او از تو زیرکتر است.

او

 -12تشخیص و تمایز
(22) mɛn hængwēni nɑ-?sɫ læ hængwēni Ɂæsɫ lēk dækæmæwæ

عسد از اصد نا
تشخیص میدهخ ازهخ اصد
من عسد نا اصد را از اصد تشخیص میدهخ.

عسد

من

در این سه معنی «تشبیه ،مقایسه ،تشخیص» میتوان رگههای از معنی اولیه «مبدأ /منشأ» را یافت به
اینگونه که در معنی تشبیه همیشه مشبهبه ،بهعنوان مبنا و مبدأِ تشبیه در نظر گرفته میشود و در معنی
«مقایسه» همیشه مقیس علیه مبنا و مبدأ مقایسه است و در «تشخیص» هخ یکی از طرفها بهعنوان مبنای
تشخیص قرارداده میشود .از آنجا که در این سه معنی به نحوی سنجش صورت میگیرد هر سه را در زیر
خوشه «سنجش» قرار میدهیخ.

سال هشتم -شماره  -61پاييز و زمستان 6931

نشريه پژوهشهاي زبانشناسی تطبيقی

38

 -12دربرگیرندگی /عمومیت
… (23) læ hæmū jōr kæs dɑnɛštɛ-būn læ bɑzɑři, læ fælɑ,

کشاورز از بازاری از بودند نشسته کس جور همه
از همه رقخ مردم نشسته بودند؛ از بازاری ،از کشاورز... ،

از

 -12دربر گرفتگی /تبعیض
(سجادی(24) yækē læ gɛrēy-æk-ɑn ?ækɑtæwæ )111 :1290 ،

از یکی

آن معرفه گره
باز میکنه
یکی از گرهها رو باز میکند.
با توجه به اینکه در این دو معنی کد یا جزء مبنای دو مفهوم دربر گرفتگی و دربر گیرندگی قرار میگیرد
بهنوعی با معنی اولیه حرفاضافه  læمرتب میگردند و باهخ خوشه شمول را تشکید میدهند.
 -11دلید و علت
(مان)25( žɛn-ækæ læ tɛrsæn næydæwēra bɛřwɑ )120 :2011 ،
برود جرئت نداشت ترس از معرفه زن
زنه از ترس جرئت رفتنو نداشت.
در این معنی هخ با توجه به اینکه میتوان علت و دلید را سرمنشأ وقوع و عدم وقوع امری دانست لذا
مفهومساز برای بیان علت -چنانچه در مثال  21مشاهده میشود از حرفاضافه  læاستفاده کرده است و
«ترس» را منشأ «جرات نداشتن برای رفتن» ،دانسته و برای بیان معنی علت از این حرفاضافه  læاستفاده
کرده است .از معنی  10تا  11حرفاضافه  læبهصورت منفرد و بدون پایانه بهکار برده میشود.
 -2-1-1معنی اولیه حرفاضافه læ

بر اساس معیارهای که در «الگوی چندمعنائی قاعدهمند» برای تعیین معنی اولیه ذکر گردیده است -و در این
مقاله هخ به آن اشاره کردیخ -مناسبترین معنی در بین این  11معنی ،معنی «منشأ/مبدأ» است .چون اوال
این معنی نسبت به همه از چیرگی و استعمال بیشتری برخوردار است .ثانیا در طرف مقابد آن حرفاضافهای
دیگری که « »tɑاست ،وجود دارد؛ که معنی غایت و انتها را میرساند .چنانچه در مثالهای 1و  2در مقابد
 læحرف  tɑآمده است .ثالثا منابع مکتوب کردی از قبید ادمونز ( )1811و کوردییی ( )1801و ...معنی مبدأ و
منشأ را برای آن تعیین کردهاند.
 -9-1-1شبکه معنایی حرفاضافه læ

در صورتیکه معنی اولیه حرف  læرا مبدأ /منشأ در نظر بگیریخ میتوانیخ شبکه معنایی شامد  11معنی را
برای آن ترسیخ کنیخ .معنی مبدأ/منشأ بهعنوان معنی کانونی و خوشه  1معنایی استعاری و خوشه  2معنایی
ظرفیت و خوشه  2معنایی سنجش و دو معنایی شمول و معنی منفرد علت که در مجموع  11معنی متمایز را
در برمیگیرد.
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شکل :1شبکه معنایی حرفاضافهlæ

همانطور که اشاره کردیخ در خالل این تعدد معانیِ حرفاضافه  læدر زبان کردی سورانی پایانههای
" "æwæ،dɑنقش تعیینکنندهای را در تعیین معانی این حرفاضافه بر عهده دارند .با اینگونه که سه
صورت تشکید میشود و هر صورت مخصوص معانی خاصی است:
جدول  :1توزیع معانی حرفاضافه  læو پیرااضافهها
صورت
læ…æwæ
læ…dɑ
læ

معادل فارسی

معانی
معنی مبدأ/منشأ و معانی خوشه استعاری
خوشه ظرفیت و معانی استعاری آن
خوشه سنجش ،خوشه شمول ،علت

از
در
از

 -2-1حرفاضافه bæ
 -1-2-1معانی متمایز حرفاضافه bæ

 -1الصاق و چسبیدگی
(26) hēštɑ xwēn bæ lɑq-iy-æwæ-yæ

پا به خون هنوز
است پیرااضافه
هنوز خون به پایش است (یعنی خون روی پایشه).
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(شرفکندی(27) dæzū-m bæ dærziy-æwæ kɛrd )00 :1291،
کرد پایانه سوزن به م نخ
نخ رو به سوزن کردم.
 -2همراهی/مصاحبت
(28) nɑn-ækæ-m bæ dō- æwæ xwɑrd

خورد پایانه دوغ با م معرفه نان
نان رو با دوغ خوردم.
 -2حالت و کیفیت
(سائب(29) bæ dæng-ēki nusɑw-æwæ wti )02 :2010 ،

نکره صدا با
گفت پایانه گرفته
با صدای گرفته گفت...
الصاق به معنی چسبیدگی است و چنانچه در این مثالها  20و  21مالحظه میشود  TRبه  LMچسبیده
است یعنی خون به پا و نخ به سوزن چسبیده است و این معنی در حرفاضافه  bæرمزگذاری شده است.

LM

TR

شکل  :1نمای فضای مفهوم «الصاق و چسبیدگی»  TRبه LM

از آنجا که «همراهی» مفهومی است که رابطه مستقیمی با مفهوم الصاق دارد؛ چون طبعا هر شیئی که به
شیء دیگری میچسبد همراه آنهخ میشود؛ یعنی در هر الصاق مفهوم همراهی هخ نهفته است .از اینرو از
طریق بس استعاری  bæکه رساننده مفهوم الصاق است برای مفهوم همراهی بهکار گرفته میشود .یکی از
نشانههای ظاهری اینکه  bæبه معنی همراهی است این است که میتوان بهجای آن از کلمه ) (lægæɫکه
به معنی «همراهِ» است استفاده کرد .همچنین مفهوم «حالت و وضعیت» کیفیتی است که همراه و ملصق به
شخص /شیء تصور میشوند؛ یعنی مفهومساز بهصورت استعاری «حالت و وضعیت» را همراه و چسبیده به
شخص /شیءِ ذیحال میپندارد؛ چنانچه در نمونه  28حالت گرفته بودن صدا را ملصق به گوینده تصور شده
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است .از اینرو میتوان همان پیکربندی  TRو  LMمفهوم «الصاق» را برای آن بس داد و آن مفهوم را
با حرفاضافه  bæرمزگذاری کرد.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که با وجود اینکه یکی از معانی  ،læمفهوم «حالت و وضعیت» است
اما این معنی با معنی مفهوم «حالت و وضعیت»ی که با حرف  bæبیان میشود همپوشانی ندارد چون تنها
در مواقعی میتوان از حرف  læبرای مفهومِ «حالت و وضعیت» استفاده کرد که حالت و وضعیت را ظرف
تصور کنیخ .اما اگر چنانچه آنها همراه و چسبیده به شخص/شیء ذیحال تصور کنیخ فق حرف  bæبهکار
گرفته میشود و در صورتیکه این تصور تغییر نکند هرگونه جابهجایی این دو حرف معنی را نشاندار و
غیرمعمول میگرداند اما اگر تصور و چشخانداز فرد گوینده از ظرف نگاشتن حالت به ملصق و همراه پنداشتن
تغییر کند میتواند همان جمله را با حرفاضافه  bæبهجای  læبیان کند .در مقایسۀ مثالهای  20و  21باهخ
این مسئله مشخص میشود.
حالت بهمثابه ظرفlæ … dɑ :

←

(30) læ mæsti-dɑ ?iqrɑri kɛrd-bū

پایانه مستی در
بود کرد اقرار
در حالت مستی اقرار کرده بود.
(31) bæ mæsti-æwæ ?iqrɑri kɛrd-bū

حالت بهمثابه همراه← bæ … dɑ :
پایانه مستی با
بود کرد اقرار
با حالت مستی اقرار کرده بود.
نکته دیگر که حائز اهمیت است مربو به پایانه  æwæاست که در صورتیکه حرفاضافه  bæدر معنی
اولیها که معنی «الصاق  /چسبیدگی» یا معانی گستر یافتهی استعاری آن یعنی« :همراهی و حالت»
بهکار رود این پایانه را در پایان گروه اسمی میگیرد و پیرااضافه  bæ…æwæشکد میپذیرد .چنانچه
مثالهای  20تا  28این واقعیت را میرسانند.
 -2ظرف مکان /ظرف زمان
(نهائی(32) bæ dɑwēni ?ɑrbɑbɑ-dɑ řōŝt-ɛm )21 :2000 ،
دامنه در
م رفت پایانه "آربابا"
در دامنۀ کوه آربابا گذر کردم.
(33) bæ ŝæw-dɑ řɑnɛndɛgi mækæ

پایانه شب در
نکن رانندگی
در شب رانندگی نکن.
 -1بر رویِ
(حسین(34) dæstēki bæ sær u qɛži-dɑ hēnɑ )12 :2001 ،
آورد پایانه مو و سر بر دستی
دستی بر سروصورت خود آورد.
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چنانچه در مثالهای فوق مالحظه میشود در این دو معنی اخیر با مفاهیخ و پیکربندیهای کامال متفاوتی
سروکار داریخ و بهتبع آن برای بیان این مفاهیخ از پیرااضافه متفاوت هخ استفادهشده  .bæ…dɑچنانچه قبال
هخ گفتیخ اگر ظرفِ زمان را بس یافتۀ ظرف مکان بدانیخ دو معنی ظرف زمان و ظرف مکان را یک معنی
مجزا تلقی میکنیخ .اما معنی «بر روی» هخ به دلید داشتن معنی متفاوت و همچنین پیکربندی متفاوت یک
معنی مجزا تلقی میشود ،ولی ارتبا آن با معنی ظرفیت کامال مشخص است لذا آنها با معنی ظرفیت در یک
خوشه قرار میدهیخ.
اکنون اگر پرسیده شود که آیا بینِ ظرفیتی که با حرفاضافه  bæبیان میشود با ظرفیتی که با  læبیان
میگردد همپوشانی وجود دارد یا خیر؟ در جواب باید گفت خیر؛ چون چشخانداز این دو حرف باهخ متفاوت
است .در  læوقوع و سکونِ مظروف در ظرف رمزگذاری شده اما در  bæصرفِ الصاقِ عرفی و گذرِ مظروف
در ظرف مورد توجه قرارگرفته شده است .برای درکِ این تفاوت به دو مثال زیر توجه کنید و آنها را باهخ
مقایسه کنید.
(36) bæ bɑzɑř-dɑ tēpæř-im

(35) læ bɑzɑř-dɑ bū-m

م بود پیرااضافه بازار در
م گذر پیرااضافه بازار در
در بازار بودم.
در بازار گذر کردم.
در مثال  21جنبۀ وقوع و سکون در بازار مدنظر است اما در  20تنها گذر کردن از بازار و کمترین تماسِ
ظرف با مظروف مورد توجه قرارگرفته است و بهکار بردن آنها بهجای همدیگر در مثالهای فوق باعث عدم
پذیرفتگی آنها میشود.
 -0دارایِ
(سجادی(37) kōškēki zōr bæ tɛfɑq-æ )091:1290 ،
است امکانات با بسیار قصری
قصری است با امکانات بسیار.
 -1بهعنوان
(38) bæ bɛrɑy xōy wærigɛrt

قبولشکرد خود برادر به
بهعنوان برادر خود قبولش کرد.
اگر معنی الصاق را بهعنوان معنی اولیه بپذیریخ دو مفهوم «دارا بودن و بهعنوان» را بهآسانی میتوان با
آن مرتب دانست .لذا میتوان استعمال حرفاضافه  bæدر این دو معنی را نتیجه اعمال پیکربندی  TRو
 LMدر مفهوم «الصاق» بر آنها پنداشت .چون داشتن یا عنواندار بودن بهنوعی الصاق تلقی میشود و
تداعیکننده استعاره مفهومی «داراییها و عنوانها همیشه همراه و چسبیده به صاحبشان هستند» است .این
دو معنی باهخ خوشه داشتن را تشکید میدهند.
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 -9علت
(شرفکندی(39) tō bæ mɛn būy bæ pyɑw )00 :1291 ،
مَرد به شدی من به تو
تو به سببِ من مرد(شخصیت بزرگ)شدی.
 -8ابزار و وسیله
(40) bæ čæqō bɛři-m

م برید چاقو با
با چاقو بریدم.
ارتبا این دو معنی با معنی اولیه از آنجا نشئت یافته است که مفهومساز در مواردی که معلولیتِ مسئلهای
را ناشی از همراهی و الصاقِ وصی یا شیئی به  LMمیداند از حرفاضافه  bæاستفاده میکند؛ یعنی خود
همراهی و الصاق علت پنداشته شده است؛ چنانچه در مثال  22علتِ بزرگمردشدنِ مخاطب ،همراهی کردن
متکلخ پنداشته شده است .ابزار و وسیله زمانی میتوانند مؤثر واقع شوند که بهطوری عرفی با شیء مورد نظر
مباشرت داشته باشند .به عنوان نمونه تا چاقو با شیء موردنظر ،مباشرت نداشته باشد و به آن ملصق نشود
تأثیرگذار نیست .این دو معنی باهخ خوشه سببیت را تشکید میدهند.
 -10تغییر ماهیت و به چیزی دیگری تبدیدشدن
(41) řēbōwɑr bū bæ mɑmōstɑ

به شد ریبوار
استاد
"ریبوار" استاد شد (یعنی ریبوار به استاد تبدید شد)
(شرفکندی(42) bæfr-ækæ bū bæ Ɂɑw )00 :1291 ،
آب به شد معرفه برف
برف آب شد (یعنی برف به آب تبدید شد)
 -11گیرنده
(43) jɑyzæ-kæ-yɑn bæ pɑƚæwɑn-ækæ dɑ
به ند معرفه جایزه
داد معرفه قهرمان

جایزه را به قهرمان دادند.
از آنجا که شخص یا شیء گیرنده یا تغییریافته ،اعخ از گیرندۀ شیء فیزیکی یا معنوی یا تغییریافتۀ
فیزیکی یا معنوی تا آن شیء و حالت جدید بهش نرسد و بهعبارتی تا به او نچسبد بهعنوان گیرنده و
تغییریافته تلقی نمیشود؛ از اینرو برای مفهوم گیرنده و همچنین برای شیء یا شخص تغییریافته از حرف
 bæبهره جسته شده و گیرندگی و به حالت جدیدی درآمدن را نوعی الصاق به مقصد تلقی شده است.
 -12سوگند
(44) bæ xōɑ wɑ-m nækɛrdūwæ

نکرده

م اینچنین خدا به
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به خدا من چنین نکردهام.
برای معانی  0تا  12حرفاضافه  bæبهتنهایی و بدون پیرااضافه بهکار میرود چنانچه مثالهای  21تا 22
گویای این واقعیت هستند.
 -2-2-1معنی اولیه حرفاضافه bæ

بر اساس معیارهای که در الگوی چندمعنائی قاعدهمند برای تعیین معنی اولیه ذکرشدهاند ،معنی الصاق
مناسبترین معنی است چون اوال این معنی نسبت به همه از چیرگی بیشتری برخوردار است .ثانیا رده پای
این معنی را میتوان در بیشتر معانی مجزای دیگر یافت .ثالثا منابع مکتوب کردی از قبید (شرفکندی،
 )1291و کوردییی ( )1801و ...معنی الصاق و همراهی را برای آن تعیین کردهاند و همچنین در ترکیب برخی
کلمات بهکار گرفته میشود .مانند« čɑw+bæ+kɛl :مقصود دختری است که با سرمه چشخهایش را
سرمه به چشم
آرایشکرده».
 9-2-1شبکه معنایی حرفاضافه bæ

در صورتیکه معنی اولیه حرف  bæرا «الصاق» در نظر بگیریخ میتوانیخ شبکه معنایی شامد  12معنی مجزا
را برای آن ترسیخ کنیخ .معنی «الصاق» بهعنوان معنی کانونی و خوشه  2معنایی استعاری و خوشه  2معنایی
ظرفیت و خوشه  2معنایی دارای و خوشه  2معنایی سبب و سه معنی منفرد.

شکل  :9شبکه معنائی حرفاضافه bæ
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جدول  :2توزیع معانی حرفاضافه  bæو پیرااضافهها
صورت
bæ…æwæ
bæ…dɑ
Bæ

معانی
معنی الصاق و معانی استعاری آن :همراهی ،حالت و وضعیت
خوشه ظرفیت :ظرف مکان /زمان و معنی بر روی
خوشه دارای ،خوشه سبب،

معادل فارسی
به ،با
در ،بر
به ،با

 -1نتیجهگیری
این پژوهش نخستین پژوهشی اسرت کره بره بررسری حرروف اضرافه زبران کرردی سرورانی در چهرارچوب
معناشناسی شناختی پرداخته اسرت .دو حررف اضرافه مرورد پرژوهش  bæ, læدر پایرانِ گرروه اسرمی خرود
پایانههای  dɑ, æwæرا در معانی خاصی میگیرند .بررسی پیرااضافهها در زبان کردی سورانی تمایز خاصری
را به این پژوهش بخشیده که در پژوهشهای دیگری که بر روی حروف اضافه صورت گرفته است به چشرخ
نمیخورد .یافتههای این پژوهش گویای آن هستند که بر اساس معیارهای ارائهشرده در «الگروی چنردمعنایی
قاعدهمند» حرفاضافه  læاز  11معنی مجزا و متمایز برخوردار است که معنی اولیه آن عبارت اسرت از معنری
«مبدأ/منشأ» و پیرااضافه  læ…æwæخاص معنی «مبدأ/منشرأ» و خوشره اسرتعاری آن اسرت و پیرااضرافه
 bæ…dɑخاص معنی ظرفیت و خوشه استعاری آن و همچنین صورت منفرد حرفاضافه  læخراص معرانی
دیگر است که در این پژوهش به آن اشاره شده است .حرفاضافه  bæدارای  12معنی مجرزا و متمرایز اسرت
که معنی اولیه آن عبارت است از معنی «الصاق و چسبیدگی» و پیرااضافه  bæ…æwæخاص معنی الصراق
و معانی استعاری آن است و پیرااضافه  bæ…dɑخراص خوشره ظرفیرت اسرت و همچنرین صرورت منفررد
حرفاضافه  bæخاص سایر خوشهها و معانی مورد اشاره در این پژوهش است.
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