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چکیده
ساختشدگی رویکرد جدیدی است که میکوشد تا با تکیه بر مفاهیم بنیادی دستورهای ساختبنیاد به تبیین تغییرات زباانی
بپردازد و از این رهگذر شیوهی یک دستی برای برخورد با انواع تغییرات رخداده در زبانهای مختلف بدسات دهاد .مقا اهی
حاضر درصدد است تا با بکارگیری سازوکارهای دخیل در فرایند ساختشدگی ،تحلیل جدیادی از شایوههاای بیاان ا گاوی
انطباق کنایی در هورامی بدست دهد .بر مبنای تحلیل ارائه شده ساخت نشاندار بیان ا گوی انطباق کنایی در هورامی که از
تکواژ حا تنمای غیرمفعو ی بر روی سازهی فاعل بهره میگیرد و برای ارادهی معانی نشاندار بهکاار گرفتاه مایشاود ،در
حقیقت ساخت متأخری است که بر اثر اعمال فرایند ساختشدگی بر طرحوارهی انتزاعی ویژهای که در این مقا ه طرحوارهی
انتزاعی مفروض نامیده شده ،پدید آمده است .در این راستا چنین استدالل میشود کاه عامال اصالی شاکلگیاری سااخت
نشاندار در هورامی ،پیدایش شیوهی جدیدی برای کدگذاری مقوالت نحوی در ا گوی انطباق کنایی است کاه مشخاااا از
حضور ا زامی واژهبستهای هممرجع با فاعل بهره میگیرد و در مقا هی حاضر ساخت کناایی باینشاان نامیاده مایشاود.
گسترش روند استفاده از مکانسیم درج واژهبستهای هممرجع با فاعل به همراه سایر تحوالت تاریخی نظیر کمرنگ شادن
تقابل بین حاالت فاعلی و غیرفاعلی زمینهی الزم را برای بروز تغییرات ساختی در صورت نحوی و معنایی خردهساختهای
مفروض فراهم میسازد و در نهایت منجر به پیدایش ساختهای کنایی نشاندار در هورامی میشود.
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 -1مقدمه
در ساخت خود بهره مایگیرناد .در ایان زباانهاا
بسیاری از زبانهای ایرانی نو از ا گوی انطباق زمان-
ساختهایی که فعل اصلی آنها از ستاک حال مشتق شده ،دارای ا گاوی انطبااق مفعاو ی 2باوده و در مقابال
ساختهایی که دربرگیرندهی افعال مشتق شده از ستاک گذشته هستند ،از ا گوی کنایی 3بهره مایگیرناد .باا
این حال باید توجه داشت که تنوع ا گوهای کنایی بهکار رفته در زبانهای ایرانی ناو آنقادر زیااد اسات کاه
برخی زبانشناسان در «کنایی» خواندن کلیهی این ا گوها شک کارده و باه هماین د یال تارجید دادهاناد از
عناوین و اصطالحات دیگری برای توصیف ساختهای غیرمفعو ی استفاده کنند (دبیرمقادم .)1332 ،تحلیال
شیوهی تطور و تکوین ا گوی انطباق کنایی در زبانهای ایرانی نو نیز یکی از چا شهای زبانشناسای ایرانای
است .فقدان شواهد تاریخی از دورهی میانهی بسیاری از زبانهای ایرانی نو عمالا ارائاه تبیاینهاای تااریخی
مستحکم را در باب جزئیات روند تکوین ا گوی انطباق کنایی (و یا به بیانی دیگر ا گاوی غیرمفعاو ی) دشاوار
میسازد .در مقا هی حاضر کوشش میشود تا بر مبنای سازوکارهای مفروض در رویکرد ساختشدگی 4و نیاز
با تکیه بر شواهد همزمانی موجود در ساختهای کنایی در هورامی ،طرحای پیشانهادی بارای روناد تکاوین
نوعی خاص از ساختهای کنایی در هورامی (که در این جستار ساختهای کنایی نشاندار نامیاده مایشاود)
بهدست داده شود.
ساختشدگی رویکردی است که میکوشد تا انواع مختلف تغییارات زباانی را در پرتاو مفااهیم موجاود در
دستورهای ساختبنیاد 5تحلیل کند؛ از اینرو برای درک بهتر تحلیلهای ارائه شاده ،در بخاش دوم مقا اهی
حاضر کلیاتی در باب پایههای نظری دستور ساختبنیاد به اختاار بیان خواهد شد .بخش سوم مقا ه با تمرکز
بر رویکرد ساختشدگی ،سازوکارهایی را که در مقا هی حاضر دستمایهی تحلیل قرار گرفتاهاناد ،باه اختااار
معرفی میکند .در بخش سوم شیوههای بیان ا گوی انطباق کنایی در هورامی معرفی خواهند شاد و در اداماه
در بخش چهارم ساختهای کنایی نشاندار بر پایهی انگارههاای موجاود در رویکارد سااختشادگی تحلیال
میشود .بخش پایانی جستار پیشرو به جمعبندی مباحث ارائه شده اختااص یافته است.
مبنا1

 -2دستور ساختبنیاد؛ نگاهی کالن
بسیاری از زبانشناسان یکی از تأثیرگذارترین دستاوردهای زبانشناسی سوسوری را معرفای مفهاوم «نشاانه»
میدانند .از نگاه سوسور نشانههای زبانی از ترکیب اختیاری صورت آوایای و بخاش معناایی پدیاد آماده و در
تعیین ساخت زبان در مقام نظامی سازمانیافته نقشی به غایت تعیینکننده برعهاده دارناد .از نیماۀ دوم دهاۀ
1. Tense-based alignment
2. Accusative alignment
3. Ergative alignment
4. Constructionalization
5. Construction grammar
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هشتاد میالدی برخی زبانشناسان کوشیدند تا با گسترش مفهوم نشانۀ زبانی از حوزۀ واژگان به حوزۀ دساتور،
انگاره ای تازه از ساخت زبان بدست دهند؛ انگارهای که بر مبناای آن کلیاۀ عناصار زباانی اعام از واحادهای
واژگانی ساده و جمالت دستوری پیچیده واحدهایی نمادین محسوب میشوند ،که همچون نشانۀ سوسوری ،از
ترکیب اختیاری صورت و معنا بهوجود آمدهاند و با عناوان کلای «سااخت »1ماورد اساتفاده قارار مایگیرناد.
رویکردهایی که در تحلیلهای خود از این انگارۀ نظری بهره میگیرناد ،باا عناوان دساتورهای سااختبنیااد
معرفی شدهاند .کرافت و کروز ،)2004( 2از منظری دیگر ،پیدایش دستورهای ساختبنیااد را نتیجاۀ مساتقیم
گسترش مفاهیم پایهای زبانشناسی شناختی ،بهویژۀ انگارۀ معناشناسی قا بی 3فیلمور ،4از حوزۀ معناشناسی به
حوزۀ نحو میدانند .تراگو و تروسدال )2013( 5نیز با پررناگتار کاردن منشاأ شاناختیت دساتور سااختبنیااد،
خاطرنشان میسازند که روابط سلسله مراتبی مدون و دقیقی که بین ساختهای زبانی تشکیل دهندۀ دساتور
ساختبنیاد مفروض است و از اصول اساسی این رویکرد محسوب میشوند ،شاباهت نظاام زباان را باا ساایر
قوای شناختی ذهن انسان بیش از پیش آشکار میکنند.
دستور ساختبنیاد مدعی است که برای ارائۀ تاویری جامع از ساخت زبان باید به تحلیل کلیۀ ساختهای
زبانی اعم از ساختهای هستهای و حاشیهای پرداخت و برخالف سنت زباانشناسای زایشای نبایاد فقاط باه
تحلیل جمالت هستهای و بنیادی یک زبان بسنده کرد .گلدبرگ )2003 ،1335( 6بر این باور است که تالش
برای تحلیل ساختهای حاشیهای و پیچیده با سازوکارهای نظاری دساتور سااختبنیااد راه را بارای تحلیال
جمالت بنیادی و سادهتر در چارچوب این دستور هموارتر خواهد کرد.
صورتهای مختلف دستور ساختبنیاد دارای بنیانهای نظری مشترکی هستند که آنها را در تقابل با سنت
زبانشناسی زایشی قرار میدهند .در دستور سااختبنیااد تمرکاز اصالی نظریاۀ زباانی از روی صاورتبنادی
فرما یستی قواعد زبانی برداشته شده و بر روی تحلیل ساختهای زبانی قرار گرفته است .به ساختهای زبانی
در این رویکرد نه بهعنوان پدیدههایی حاشیهای که حاصل تعامل اصول و قواعد کلی زباانی هساتند ،کاه باه
مثابۀ واحدهای بنیادین دانش زبانی نگاه میشود .در چارچوب دستور ساختبنیاد مارز قااطعی باین واژگاان و
حوزۀ نحو وجود ندارد؛ ساختهای واژگانی و ساختهای نحوی از آنجاییکه ماحال ترکیب صورت آوایی و
بخش معنایی هستند ،اساساا ماهیتی یکسان دارند و در دو انتهای پیوستار واژگان -نحو قرار میگیرند .تفااوت
میان این ساختها تنها در میزان پیچیدگی ساختار درونیشان خالصه میشاود (گلادبرگ1335 ،؛ هاافمن 7و
تروسدال.)2013 ،
1. Construction
2. Croft & Cruse
3. Frame semantics
4. Fillmore
5. Traugott & Trousdale
6. Goldberg
7. Hoffmann
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 -1-2ماهیت ساختهای زبانی

این سؤال که «چه واحدهایی را در چارچوب دساتورهای سااختبنیااد بایاد مااداقی از سااختهاای زباانی
بدانیم؟» پاسخ های متنوعی را تاکنون در پی داشته است .گلدبرگ ( )1335بار ایان بااور اسات کاه رویکارد
ساختبنیاد و مفهوم ساخت زبانی را اساساا باید در مواردی بهکار گرفت که معنای کلی یک واحد زباانی (اعام
از واحدهای صرفی و جمالت) ،برآیند معانی اجزای سازندۀ آنها نباشد و یا به بیانی دیگر واحاد زباانی ماذکور
دارای معنای ترکیبپذیر 1نباشد:
« Cیک ساخت زبانی محسوب میشود اگر و تنها اگر  Cحاصل ترکیب یک واحاد صاوری و یاک واحاد
معنایی باشد و پیشبینی برخای از جنباههاای معناایی آن از طریاق معاانی اجازای تشاکیلدهنادهاش و یاا
ساختهایی که پیش از آن بهوجود آمدهاند ،ممکن نباشد» (گلدبرگ.)5:1335 ،
به باور ایواتا )2002( 2تعریف فوق از مفهوم ساختهای زبانی در آثار بعدی گلدبرگ و دیگر زباانشناساان
عالقهمند به چارچوب ساختبنیاد اندکی تغییر یافت؛ در تعاریف جدید هر واحد زبانی که از ترکیاب صاورت و
معنا پدید آمده است ،فارغ از ترکیبپذیر بودن و یا نبودن معنای اراده شاده از آن ،مااداقی از سااخت زباانی
است .ایواتا ( )2002برای روشنتر شدن موضوع نقل قول زیار را از گلادبرگ و جکنادف )2004( 3باه شااهد
میآورد« :دستور ساختبنیاد ساختهای زبانی را واحدهایی میداند که از امتزاج صورت و معنا پدید آمادهاناد.
در این صورتبندی از مفهوم ساخت زبانی ،عباراتی نیز که معانی کامالا ترکیبپذیر دارند بهمثابۀ ساختهاای
زبانی در نظر گرفته میشوند» (گلدبرگ و جکندف .)533 :2004 ،آنگونه که از تعریف فوق برمیآیاد مفهاوم
ساخت زبانی را میتوان در صورتبندیهای متأخر دساتور سااختبنیااد بارای اطاالق باه واحادهای زباانی
ترکیبپذیر و ترکیبناپذیر بهصورت یکسان بهکار گرفت.
کرافت و کروز ( )2004انگارهی زیر را برای معرفی نمای کلی ساخت زبانی در دستور ساختبنیاد بهدسات
دادهاند:

1. Compositional
2. Iwata
3. Jackendoff
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انگاره  :1دستور ساختبنیاد

در این انگاره ،صورت یک ساخت زبانی متشکل از ویژگیهای نحوی ،صرفی و واجی ساخت مذکور اسات
و در مقابل بخش معناییت یک ساخت دربرگیرندهی خاوصیات معنایی ،کاربردشناختی و کالمیت ساخت است.
 -2-2نظام شبکهای بین ساختهای زبانی

صورتبندی ساختهای زبانی را نمیتوان به هیچ عنوان مترادف با تدوین دستور یک زباان دانسات .دساتور
یک زبان مجموعهای بینظم و بیقاعده از ساختهای موجود در آن زباان نیسات ،بلکاه نظاامی منساجم و
سلسله مراتبی است که ساخت های زبانی مختلف در قا ب آن سازمان یافتهاناد( 1النگااکر1327 ،2؛ گلادبرگ
 1335و  ،2003کرافت و کروز .)2004 ،صورتبندی دقیق رابطۀ میان سااختهاای زباانی هماواره یکای از
موضوعات اصلی در دستورهای ساختبنیاد بوده است .یکی از بنیادیتارین اصاول حااکم بار ساازماندهای
ساخت های زبانی که در بسیاری از صورتهای دستور ساختبنیاد مفروض است ،وجود ارتباا مساتقیم باین
ساختهای زبانی بهکار رفته در گفتار روزمرۀ اهل زبان -که در رویکرد تراگو و تروسدال ( )2013ساختهاای

 .1شبکهای بودن نظام زبان به هیچ روی دیدگاه تازهای نیست؛ این ایده از دیرباز یکای از پایاههاای نظاری رویکردهاای شاناختی نیاز
محسوب شده است .در چارچوب این رویکردها فرض بر این است که زبان همچون سایر قوای شناختی بر مبنای نظامی سلسلهمراتبای و
بر اساس اصو ی کلی سازماندهی شده است (تراگو و تروسدال.)2013 ،
2. Langacker
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خرد 1نامیده میشوند -و طرحوارههای انتزاعی متناظر با آنها است .بر طباق ایان دیادگاه سااختهاای خارد
پاره گفتارهایی هستند که با استفاده از واحدهای واژگانی معین ،از سوی گویشوران در شرایط و موقعیاتهاای
ویژهای مورد استفاده قرار میگیرند و طرحوارههای متناظر با آنها ساختهایی انتزاعی هستند که ا گوی کلای
را تعیین میکنند .2بهعنوان مثال گلدبرگ ( ،)2003برای جملهی مجهول( ،)1که در چاارچوب رویکارد ماورد
بحث ساختی خرد محسوب میشود ،طرحوارههای انتزاعی( )2را پیشنهاد میکند:
1. The armadillo was hit by a car
)Subj aux VPpp (ppby

to make undergoer topical and the actor
non-topical

انگاره  :2طرحواره ساخت مجهول

در چارچوب دستور ساختبنیاد فرض بر این است که هر ساخت خرد تحات تسالط 3طرحاوارهی انتزاعای
متناظرش قرار دارد .تغییر ماهیت رابطۀ بین ساختهای خرد و طرحواره های انتزاعی کالن حاکم بر آنها یکی
از سازوکارهای عمدۀ تغییر است که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
عالوه بر رابطهی بین ساختهای خرد و طرحوارههاای انتزاعای متناظرشاان ،رابطاۀ باین طرحاوارههاای
انتزاعی تشکیلدهندهی دستور یک زبان نیز نکتهی دیگری است کاه بایاد باه آن پرداخات .ایان رابطاه در
صورتهای مختلف دستور ساختبنیاد به اشکال مختلفی تاویر شده است .گلادبرگ ( 1335و  )2006رابطاۀ
مورد نظر را از نوع رابطۀ وراثت 4میداند؛ برپایۀ این دیدگاه هر ساخت زبانی (و یا به بیانی دیگر هر طرحواره-
ی انتزاعی) بخش عمدهای از ویژگیهای صوری و معنایی را از ساختهای مسلط بر خود دریافت مایکناد و
بدینترتیب ساختهای زبانی در رابطۀ سلسلهمراتبی با یکدیگر قرار میگیرند.
 -3ساختشدگی
1. Micro-construction

 .2طرحواره ها تنها محدود به دستورهای ساختبنیاد نیستند؛ در معنیشناسی شناختی نیز طرحوارههای انتزاعی بهمثاباۀ ا گوهاای تثیبات
شدۀ ذهنی ،نقش بسیار عمدهای در صورتبندی دانش زبانی ایفا میکنند.
3. Sanction
4. Inheritance
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در سالهای اخیر برخی از زبانشناسان کوشیدهاند تا عالوه بر بحث بر روی پایاههاای نظاریت صاورتهاای
مختلف دستور ساختبنیاد ،راه را برای استفاده از این رویکرد شناختی در جهت تبیین پدیدههای زباانی دیگار
نیز هموارتر کنند .بهرهگرفتن از سازوکارهای نظری دستور ساختبنیاد برای صورتبندی واضد انواع مختلاف
تغییرات زبانی یکی از حوزههایی است که اخیراا توجه بسیاری را به خود معطوف کرده اسات (فرایاد2013 ،1؛
هیلپرت2013 ،2؛ تروسدال .)2014 ،رویکردهای ساختبنیادی که برای تبیین تغییارات زباانی ماورد اساتفاده
گرفتهاند با عنوان کلی «ساختشدگی» معرفی شدهاند .استفاده از ساختشدگی بهعنوان رویکاردی عاام ایان
امکان را به زبانشناسان میدهد تا انواع تغییرات زبانی را که پیشتر ذیل عناوینی همچون «دستوریشدگی»
و «واژگانیشدگی» توصیف شده اند به شاکلی واحاد و یاک دسات و باا تکیاه بار ابزارهاای نظاری دساتور
ساختبنیاد معرفی و تحلیل نمایند.
تراگو و تروسدال ( )22:2013ساختشدگی را فرایند خلق ساختهای زبانی جدید میدانند؛ در ایان فرایناد
واحدهای زبانی جدیدی که از امتزاج صورت و معنا پدید آمدهاند با وارد شادن باه سااختار یاک زباان ،نظاام
سلسله مراتبی موجود بین ساختهای آن زبان را دستخوش تغییر میکنند .همین نکتاه را مایتاوان یکای از
تفاوتهای بارز ساختشدگی با فرایندهایی همچون دستوریشدگی و واژگانیشدی دانست؛ در ساختشادگی
تنها یک عنار زبانی واحد دستخوش تغییر نمی شود بلکه ورود یک ساخت زبانی جدید به نظام سلسلهمراتبی
یک زبان ،کل نظام موجود را تغییر میدهد .ساختشدگی رویکردی کاربردبنیاد 3است؛ بدین معنی کاه ریشاۀ
اصلی تغییرات زبانی را تغییر در ا گوهای کاربردی یک زبان از سوی ساخنگویان آن زباان مایداناد .در ایان
رویکرد فرایند تغییر یک زبان همواره از تغییر شیوۀ استفاده سخنگویان از آن زبان آغاز میشود و به تدریج باا
افزایش بسامد تغییرات ایجاد شده در بافتهای زبانی بیشتر ،تغییرات مذکور بهعنوان بخشای از نظاام زباان
ثبت خواهند شد (بایبی .)2010 ،4وقوع فرایند ساختشدگی را نمیتوان فرایندی یکباره و ناگهان دانست .این
فرایند معموالا با وقوع تغییراتی جزئی در بخش صورت و یا معنای ساختهای خارد آغااز مایشاود .تراگاو و
تروسدال ( )2013این تغییرات محدود را که «تغییرات ساختی »5مینامند و آنها را پیشزمیناۀ سااختشادگی
میدانند .به باور تروسدال ( )2014اصلیترین پیامد تغییرات ساختی تغییر در میزان ترکیبپذیری ،طرحاوارگی
و بسامد ساختهای زبانی است .طرحوارههای انتزاعای مسالط بار سااختهاای زباانی خارد معماوالا میازان
محدودی از تغییرات ساختی رخداده در ساختهای خرد را تحمل میکنند .وقتی که تغییرات ساختی به حادی
باشند که ماهیت ساخت خرد کامالا تغییر کند و به همین د یل نتواناد هام چناان تحات حاکمیات طرحاوارۀ
انتزاعی متناظرش باقی بماند ،ساخت خرد مورد نظر خود تبدیل به یک طرحوارۀ انتزاعی جدید در نظام سلسله
1. Fried
2. Hilpert
3. Usage-based
4. Bybee
5. Constructional changes
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مراتبی دستور خواهد شد .آرای تراگو و تروسدال ( )2013را در زمینهی مراحل تغییر زبانی در رویکرد سااخت-
شدگی ،میتوان در قا ب انگارهی مرحلهای زیر خالصه کرد:

پیدایش طرحوارههای انتزاعی
جدیدی که بتوانند ساختهای
خرد تغییر یافته را تحت تسلط
خود قرار دهند .طرحوارههاای
جدید بخشی از دساتور زباان
محسوب میشوند.

افزایش دامنهی تغییرات ساختی
در ساااختهااای زبااانی خاارد
بااهطااوریکااه طرحااوارههااای
انتزاعاااای متناااااظر نتواننااااد
ساختهای خرد را تحت تسلط
خود نگهدارند.

وقااوع تغییاارات ساااختی در
صورت و معنای ساختهاای
زبانی خرد

همانگونه که در انگارهی فوق مشاهده میشود ،وقوع تغییرات ساختی ،گساترش تادریجی دامناهی ایان
تغییرات در ساختهای زبانی خرد و به تبع آن پیدایش طرحوارههای انتزاعی جدید ،تنهاا محادود باه سااخت
تغییر یافته نیست و کل دستور یک زبان را تحت تأثیر قرار میدهد.
در ادامه میکوشیم تا پس از معرفای شایوه هاای بیاان ا گاوی انطبااق غیرمفعاو ی در هاورامی ،تبیینای
ساختبنیاد از شیوهی تعامل این شیوهها بهدست دهیم.
 -4الگوی انطباق در هورامی
هورامی عضوی از خانوادۀ زبان های گورانی است که در شاخۀ شمال غربی زباانهاای ایرانای ناو قارار دارد.
گویشوران هورامی در ایران در دو استان کرمانشاه و کردستان سکونت دارند .بر مبنای مالحظاات جغرافیاایی
گویش هورامی محدود در مرزهای ایران را میتوان به دوگونهی عمده تقسیم کرد :گوناۀ مخات منطقاهی
هورامان هون و گونهی مخت منطقۀ هورامان تخت .منطقۀ هورامان هاون شاامل بخاشهاایی از اساتان
کرمانشاه و بخشهایی از مناطق کردنشین کشور عراق است و در مقابل منطقۀ هوراماان تخات در مرزهاای
استان کردستان محاور شده است .در پژوهش حاضر گونهی پاوهای این زبان بهعنوان معیاار مطا عاه اختیاار
شده و هر جا سخن از هورامی به میان میآید ،منظور گونهی پاوهای هورامی است 1.هورامی همچون بسیاری

 .1در مورد ماهیت هورامی و جایگاه آن در شجرۀ خانوادگیت زبانهای ایرانی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .زبانشناسان و ایرانشناسانی
نظیر ارانسکی ( )1352مکنزی ( )1361هورامی را گونهای از گویشهای کردی گورانی و زازا میدانناد .باه بااور ایان دساته از محققاان
مرتبط دانستن هورامی با گویش های کردی به هیچ روی متکی بر شواهد زبانی و علمی متقن نیست .این دسته از محققین معتقدناد کاه
خانوادۀ زبانهای گورانی در اصل مرتبط با زبانها و گویشهای کرانۀ خزری است و گوشوران گوناههاای مختلاف گاورانی در نقطاهای
نامعلوم در تاریخ به این منطقه کوچ کردهاند در مقابل بسیاری از روشنفکران کُرد با توطئه دانستن این دیدگاه به مقابله باا آن پرداختاه و
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دیگر از گویشها و زبان های ایرانی نو واجد ا گوی انطباق کنایی گسسته است .ا گوی کنایی تنهاا در بخاش
محدودی از دستور و مشخااا در جمالتی که فعل اصلی آنها از ستاک گذشته برگرفته شده متبلور مایشاود و
در سایر ساختهای زبانی ا گوی انطباق غا ب ،ا گوی مفعو ی است .از آنجاییکه هورامی در جریانگذار خود
به ردۀ زبانهای تحلیلی به نسبت زباانهاا و گاویشهاای اطارافش روناد کنادتری را طای کارده و تکاواژ
حا تنمای غیرفاعلی 1را کماکان در نظام صرفی -نحوی خود حفظ کرده است ،مایتاوان ا گوهاای انطبااق
مفعو ی و کنایی را در هر دو سطد حا تنمایی آشکار سازههای نحوی و مطابقۀ فعلی مشاهده کرد.
 -1-4ساختهای کنایی بینشان

هورامی از دو سازوکار متفاوت برای نشان دادن ا گوی کنایی بهره مایگیارد .ساازوکار نخسات باه اشاتقاق
ساختهایی منجر میشود که ساختهای کنایی بینشاان ناام دارناد (کریمای دوساتان و نقشابندی1330 ،؛
نقشبندی1330 ،؛ نقشبندی1332 ،؛ راسخمهند و نقشبندی .)1332 ،در این دسته از ساختهای زبانی که فاقد
هرگونه خوانش معنایی ویژه و نشاندار هستند ،واژهبست غیرفاعلی هم مرجع با فاعل بهعنوان نشانۀ مطابقاه
با فاعل بند متعدی بر روی نخستین سازۀ غیرفاعل قرار میگیرد .ا گوی مطابقاۀ فعلای باهکاار رفتاه در ایان
مکانیسم بدین صورت است که در بندهای الزم فاعل جمله در مشخاههای شخ  ،شمار و جنسیت با فعل
اصلی رابطۀ مطابقه برقرار میکند و در مقابل در بندهای متعدی سازۀ مفعول صرید با فعل جمله مطابقه دارد.
دادههای زیر ویژگیهای ساختهای کنایی بینشان را بهتر نشان میدهند:
ɂamæ-i.
come.past – 2.SG

2. to
pælapæl
You hastily

«تو با عجله آمدی».
همانطور که در جملهی فوق مشاهده میشود ،فعل الزم با فاعال خاود مطابقاه مایکناد .ایان ا گاو در
جمالت متعدی شکل دیگری به خود میگیرد:
ward –Ø.
eat.past-3.SG

3. ɂæmen
čašt –ækæ –m
I
food –DEF -1.SG.OBL

«من غذا را خوردم».
ward –Ø.
eat.past-3.SG

čašt –ækæ –ð
food –DEF -2.SG.OBL

4. to
you

«تو غذا را خوردی».
در جمالت متعدی فوق واژهبست هممرجع با فاعال ،ساازهی مفعاول صارید را باهعناوان میزباان خاود
برمیگزیند و در مقابل مفعول صرید در مشخاهی شخ  ،شمار و جنسیت (کاه در مثاالهاای فاوق ساوم

همواره تأکید داشتهاند که هورامی گویشی اصیل از زبان کردی اسات .بارای آگااهی بیشاتر ر.ک .مکنازی ( ،)1361نقشابندی (،)1375
نقشبندی (.)1330
1. Oblique case marker
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شخ مفردِ مذکر است) با فعل اصلی جمله مطابقه میکند .تغییار مشخااات مفعاول صارید در شناساهی
مطابقهی فعل متعدی گذشته متبلور میشود:
5. Hiwa
sipal-æke-š
šet-e
Hiwa clothes-DEF.PL-3.SG wash.past-3.PL

«هیوا باسها را شست».
در جملهی فوق مشخاههای مفعول سوم شخ ت جمع بهوسیلهی شناسهی فعلی ) (eبر روی فعل اصلی
انعکاس یافته است .شایان ذکر آنکه ساختهای کنایی بینشان در بسایاری از گوناههاای زباان کاردی نیاز
مشاهده میشود و به همین د یل یکی از وجوه اشتراک گونههای گاورانی باا گاویشهاای کاردی محساوب
میشود 1.بر پایهی توضیحات ارائه شده در این بخش میتوان طرحوارههای انتزاعی زیر را برای سااختهاای
کنایی بینشان الزم و متعدی هورامی پیشنهاد کرد:

انگاره  :3طرحوارهی ساختهای بینشان متعدی

انگاره  :4طرحوارهی ساختهای بینشان الزم

 -2-4ساختهای کنایی نشاندار

 .1برای مشاهده مثالهای دیگری از ساختهای کنایی بینشانه و متعارف در هورامی ر.ک .آدن و هو مبرگ .2004
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در ساختهایی که بر مبنای مکانیسم دوم بیان ا گوی کنایی در هورامی تو ید میشاوند ،ساازههاای فاعال و
مفعول مستقیم بهترتیب دستخوش فرایندهای تأکید 1و مبتداسازی 2میشوند و واجد خوانش معناایی تأکیادی
و مبتدایی میگردند؛ از اینرو این ساختها نسبت به ساختهای نوع اول ،نشاندار محسوب میشوند .در این
ساختها سازۀ فاعل ،به جای مطابقۀ با واژهبست غیرفاعلی ،با تکواژ حا تنماای غیرفااعلی ظااهر مایشاود.
مفعول مستقیم که در این ساختها بهعنوان سازۀ مبتداسازی شده عمل مایکناد ،باه حااال کالمای حااوی
اطالع کهنه است و معموالا به همراه تکواژ معرفگی در جمله حاضر میشود .یکی از ویژگیهای منحار بفرد
ساختهای کنایی نشاندار در هورامی ،ترتیب ثابت سازههای تشکیلدهندۀ جملاه اسات؛ در ایان سااختهاا
مفعول مستقیم (مبتدا) در جایگاه آغازین جمله قرار میگیرد؛ سپس سازۀ فاعل (مؤکد) در جایگاه بعدی ظااهر
می شود و در نهایت فعل جمله که از ستاک گذشته مشتق شده است در موضع پایانی جمله قرار میگیرد .این
ترتیب سازهای ا زاماا ثابت است و هرگونه تغییر در ترتیب قرارگرفتن سازههاای فاعال و مفعاول مساتقیم باه
غیردستوری شدن ساخت حاصل منجر میشود (کریمیدوساتان و نقشابندی 1330 ،و نقشابندی .)1330 ،در
این دسته از جمالت کنایی نیز فعل اصلی در مشخاههای شخ  ،شمار و جنیست با مفعول صرید مطابقاه
میکند .مثالهای زیر کاربرد ساختهای کنایی نشاندار را نشان میدهند:
mæhnɑz –e
šet –Ø.
mahnaz –OBL wash.past -3.SG

« باس را مهناز (و نه شخ

6. sipɑl –ækæ
clothes –DEF

دیگری) شست».
7. zowro-ke
behnam-i
bærd-e
Child-DEF.PL Behnak-OBL take.past.3.PL

«بچهها را بهنام (و نه شخ دیگری) برد».
( )1366اشارۀ بسیار محدودی به ایان دساته از
در توصیف های دستوری موجود در باب هورامی،
ساخت های زبانی کرده است .وی با به شاهد آوردن مثال زیر ،بر ایان بااور اسات کاه ایان سااختهاا تنهاا
میتوانند با فاعل غیرشخای بهکار روند:
مکنزی3

bærd –Ø.
take.past-3.SG

8. dar –ækæ
særda –y
tree –DEF coldness –OBL

«درخت را سرما (و نه عامل دیگری) از بین برد».
در ساختهای کنایی مورد بحث ،عالوه بر گروههای اسمی تنها ضمیر سوم شخ مایتواناد در جایگااه
فاعل جمله قرار گیرد و تکواژ حا ت نمای غیرفااعلی دریافات کناد .قارار گارفتن ضامایر اول شاخ و دوم
شخ در موضع فاعل جمله به غیردستوری شدن جملهی حاصل منجر میشود.
9. berendʒ-ækæ
ɂað-i
sočna- Ø
rice-DEF
he-OBL burn.past-3.SG
1. Focusing
2. Topicalization
3. Mackenzie
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«برنج را او (و نه کس دیگری) سوزاند».
sočna- Ø

to-i

10. *berendʒ-ækæ

همانطور که در دادههای فوق مشهود است ترتیب ا زاماا ثابت سازهها ،حضور تکواژ حا تنما بر روی سازۀ
فاعل و مطابقۀ مفعو ی از ویژگیهای اصلی این دسته از ساختهای کنایی هستند .ساختهای زبانی فاوق در
هیچ یک از گونههای زبان کردی و مشاهده نمی شود و باه هماین د یال یکای از نقاا افتاراق هاورامی باا
گویشهای کردی محسوب میشود.1
ذکر این نکته ا زامی است که در صورت عدم حضور آشکار سازهی مفعول صارید در سااختار جملاه هام
میتوان از مکانسیم بهکار رفته در ساختهای نشاندار بهره گرفت .بدیهی است که در این قیبل ماوارد تنهاا
راه بازیابی مفعول غیرآشکار ،شناسهی مطابقهی بهکار رفته در گروه فعلی است.
1. pærwane-j
jawna-ne
parvaneh-OBL take.past-1.SG

«پروانه من را رساند».
بر پایهی توضیحات ارائه شده در این بخش مایتاوان طرحاوارهی انتزاعای زیار را بارای سااخت کناایی
نشاندار در هورامی معرفی کرد.

انگاره  :5طرحوارهی ساختهای نشاندار متعدی

پس از آشنایی با شیوههای بیان ا گوی انطباق کنایی در هورامی ،میکوشیم تاا در بخاش بعادی تبیینای
ساختبنیاد از نحوهی تطور ساختهای کنایی نشاندار بهدست دهیم.
 -5تبیین ساخت بنیاد ساختهای کنایی نشاندار
یکی از مهمترین نکاتی که میتواند راه را برای تبیین فرایند تشاکیل و تطاور سااختهاای کناایی نشااندار
هموار کند توجه به ماهیت و کارکرد تکواژ حا تنمای غیرفاعلی است که بر روی سازۀ فاعل در این ساختها
 .1استیلو ( )2003از وجود ساختهایی در زبان وفسی خبر میدهاد کاه ویژگای هاای آنهاا دقیقا اا منطباق باا مشخااات تعیاینکنناده
ساختهای کنایی نشاندار در هورامی است.
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ظاهر میشود .این تکواژ که بهصورتهایی چاون ( )e, i, yظااهر مایشاود ،در سااخت هاورامی عاالوه بار
نشانگذاری گروههای اسمی فاعل در ساختهای کنایی نشاندار نقشهای دیگری را نیز نظیر نشاانگاذاری
مفعول صرید معرفه و یا نشان گذاری متمم حروف اضافه بر عهده دارد .در مورد ماهیات و کارکردهاای ایان
تکواژ در زبانهای ایرانی نو مباحث متعددی مطرح شده است .به باور هیگ )144:2002( 1حضور دوبارۀ تکواژ
غیرفاعلی در ساخت بسیاری از زبانهای ایرانی نو پدیدهای نسبتاا متأخر است که پس از بین رفتن کامل نظام
حا ت در اواخر دورۀ میانۀ این زبانها پدید آمده است .2آرکدیوف )151:2002( 3معتقد است کاه نقاش تکاواژ
حا تنما را در بسیاری از زبانهای ایرانی نو نباید تعیین نقش نحوی گروههای اسامی دانسات؛ باه بااور وی
معموالا سازوکارهای مطابقۀ فعلی و ترتیب سازهای وظیفۀ تعیین نقش نحوی گروههاای اسامی را بار عهاده
دارند و به همین د یل بنیادیترین کارکرد حا تنمایی آشکار در زبانهای ایرانی نو تعیین برجساتگی کالمای
گروههای اسمی است.
تعیین نقش زبانی تکواژ حا تنما در ساختهای کنایی نشاندار را باید در پرتوی محدودیت حاکم بر ظهور
این عنار زبانی در ساختهای مذکور مطا عه کرد .همانگونه که پیشتر نیز ذکر آن رفت ،تکواژ حا تنماای
غیرفاعلی نمیتواند به همراه ضمایر اول شخ و دوم شخ در جایگاه فاعل ساختهاای کناایی نشااندار
بکار گرفته شود .نخستین نکته ای که از این محدویت می توان استنبا کرد ،وجود پدیدۀ حا تنمایی افتراقی4
در این ساختهای زبانی است .حا تنمایی افتراقی به شرایطی اطالق میشود که در آن نشانۀ حا ت تنهاا باا
مجموعۀ خاصی از گروههای اسمی بهکار میرود و سایر گروههای اسمی نمیتوانند به هماراه ایان تکاواژ در
ساخت جمله ظاهر شوند .این پدیده در نظام حا ت فاعلی -مفعو ی ،حا تنمایی آشکارت سازۀ مفعاول را تحات
تأثیر قرار میدهد و موجب پیدایش مفعولنمایی افتراقی 5میشود و در نظام حا ت کنایی -مطلق با تاأثیر بار
نحوۀ حا تنمایی سازۀ فاعل باعث بهوجود آمدن فاعلنمایی افتراقی 6میشود (بوسونگ1325 ،7؛ دی هوپ و
ناراسیمهان .)2002 ،2کامری )1323( 3ا گوی حا تنمایی افتراقی را در زبانهای مختلف با رجوع باه مفااهیم
معرفگی و جانداری تبیین می کند .بدین ترتیب هرچه که یک گروه اسامی مفعاو ی باه سامت چال سلساله
مراتب جانداری( 10حداکثر جانداری) نزدیکتر شود ،امکان نشاندار شدن آن بیشتر میشود و در مقابل هرچاه
1. Haig

 .2هیگ ( )2002همچون ارانسکی ( )1362ریشۀ اصلی این حا تنما را در زبانهای ایرانای ناو ،تکاواژ نشاان دهنادۀ حا ات اضاافی در
فارسی باستان ( )-ahya-میداند.
3. Arkadiev
4. Differential case marking
5. Differential object marking
6. Differential subject marking
7. Bossong
2. De Hoop and Narasimhan
3. Comrie
10. Animacy hierarch
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یک گروه اسمی فاعلی به سمت راست سلسله مراتب جانداری (حاداقل جاناداری) نزدیاکتار شاود ،امکاان
نشاندار شدن آشکار آن افزایش مییابد.
1
سلسله مراتب جانداری (به نقل از کربت :)31: 2000 ،
1>2>3> kin> human> animate>inanimate

به اعتقاد کرافت ( )174 :2003هر چاه گاروه اسامی فاعال از سارنمون 2رابطاۀ دساتور فااعلی (حاداکثر
جانداری) فاصله میگیرد ،امکان نشانگذاری آشکار آن بیشتر میشود و در مقابال هار چقادر گاروه اسامی
مفعول از سرنمون رابطۀ مفعو ی (حداقل جانداری) فاصله میگیرد شانس نشاندار شدن آن افزایش ماییاباد.
این نکته را میتوان به نقش تمایزدهندگی ساازوکار حا اتنماایی ارتباا داد؛ باه ایان معنای دورتار شادن
ویژگیهای ذاتی گروههای اسمی فاعل و مفعول از خاوصیات سرنمونهای روابط دستوری فاعلی و مفعو ی،
امکان بازیابی صحید نقش دستوری آنها را در بندهای متعادی دشاوارتر مایکناد و باه هماین د یال نظاام
حا تنمایی آشکار بهعنوان مکانیسمی جبرانی با نشاندار کردن گروههای اسمی مربوطه ،نقش دستوری آنهاا
را پر رنگتر میکند.
ال در راساتای سلساله مراتاب
در ساختهای کنایی نشاندار نیز ا گوی فاعل نماایی افتراقای موجاود کاام ا
جانداری قابل تحلیل است .در این ساخت ها ضمایر اول شخ و دوم شخ که در صدر (منتهاا یاه سامت
چل) سلسله مراتب جانداری واقع شده و سرنمون رابطۀ فاعلی محسوب میشوند ،نمیتوانند با تکواژ حا تنما
ظاهر شوند و در عوض عناصر زبانی پایینتر از آنها میتوانند با تکواژ حا تنما در جایگاه فاعلی قرار بگیرند .با
توجه به این توضیحات میتوان چنین نتیجه گرفت که کارکرد اصلی مکانیسم حا تنمایی در این سااختهاا،
تمایزگذاری نقشهای دستوری از یکدیگر و یا بهعبارت دیگر بازیابی فاعل از مفعول است .پیشتار مشااهده
کردیم که در جمالت کنایی نشاندار در هورامی ،عناصر دستوری فاعال و مفعاول جایگااه ساازهای هماواره
ثابتی دارند که این امر در عمل موجب سهو ت بازیابی روابط دستوری مذکور میشود .از طارف دیگار دیادیم
که مطابقهی فعل متعدی با مفعول صرید در جمالت کنایی نشاندار ،امکان بازیابی مفعول را برای گویشوران
هورامی فراهم میکند .بر اساس توضیحات فوق باید چنین نتیجه گرفت که در جمالت کنایی نشااندار ،ساه
سازوکار ترتیب سازهای ،حا تنمایی آشکار و مطابقهی فعلی بهصورت همزمان گویشوران را در بازیابی نقش-
های دستوری فاعلی و مفعو ی یاری میکند .این مطلب به هیچروی اقتاادی و به صرفه نیسات .عاالوه بار
این همانطور که پیشتر نیز ذکر شد گروه اسمی فاعل در مواردی نظیر جملهی ( )11که مفعاول صارید در
آنها بهصورت آشکار حضور ندارد ،میتواند به همراه تکواژ حا تنمای غیرفاعلی بهکار گرفته شود .این تنااق
را میتوان با توجه شواهد همزمانی و اتخاذ رویکردی ساختبنیاد به نحوۀ تطور ساختهای کنایی نشاندار تاا
حدی توجیه نمود.

1. Corbett
2. Prototype
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بعد از روشن کردن محدودیتهای حاکم بر نشانگذاری گروههای اسمی فاعل در ساختهای مورد بحاث
و ارتبا دادن آن به نقش تمایزگذاری سازوکار حا تنمایی ،میتوان چنین فرض کرد که ساختهاای کناایی
نشان دار کنونی در حقیقت از ساختهایی منشعب شدهاند که در آنها سازوکار حا تنمایی آشاکار یگاناه ابازار
تمایزگذاری بین نقشهای نحوی بوده است و از این رو ترتیب سازهای ا زاماا ثابتی در آنها وجود نداشته است.
این ساختها را در مقا هی حاضر ،ساختهای کنایی مفروض مینامیم .از آنجاایی کاه ساازوکار اساتفاده از
واژهبستهای هم مرجع با فاعل (ساختهای کنایی بینشان) پدیدۀ نسابتاا متااخری اسات و باه بااور هیاگ
( )2002پس از تضعیف نظام حا ت کنایی در شماری از زبانهای ایرانی نو بهکار گرفته شده اسات ،مایتاوان
چنین ادعا کرد که ساختهای کنایی مفروض در زبان هورامی پیش از ساختهاای کناایی باینشاان وجاود
داشته و بهعنوان تنها شیوۀ بیان ا گوی انطباق کنایی ،نقش کنونی ساختهای کنایی باینشاان را بار عهاده
داشتهاند .نمودار زیر طرحوارۀ انتزاعی این ساختهای مفروض را نشان میدهد.

انگاره  :6طرحواره ساخت کنایی مفروض

همانگونه که مشخ است طرحوارۀ فوق از دو جهت با طرحوارۀ مربو به ساختهای کناایی نشااندار
(انگاره  )5متفاوت است :ا ف) در صورت نحویت خرده ساختهای مشتق شاده از طرحاوارهی انتزاعای فاوق،
ا زامی برای ترتیب سازهای ثابت وجود ندارد؛ همچون سایر جمالت متعدی ،ترتیب متعارف  SOبارای خارده
ساختهای منتج از طرحوارهی مفروض در نظر گرفته شده است .در این ساختها ظهور تکواژ حا اتنماا بار
روی بخشی از عناصری که در جایگاه فاعل قرار میگیرند ،موجب بهوجود آمدن پدیدهی فاعلنمایی افتراقای
میشود .ب) در صورت معنایی خرده ساختهای کنایی تحت تسلط طرحوارهی فوق ،نقش گفتماانی خاصای
مشاهده نمیشود .با توجه به اینکه این ساختها بیانگر معنای باینشاان مارتبط باا ا گاوی انطبااق کناایی
بودهاند ،هیچ یک از عناصر موجود در تاویر ارائه شده بهوسیلۀ صورت معنایی این طرحاواره پاذیرای مفهاوم
تأکید نیست.
قائل شدن بهوجود طرحوارۀ فوق در مرحلهای نامعین از دستور هورامی مطلقاا پدیدهای نادر و نامتناسب باا
روح حاکم بر نحو زبانهای ایرانی نو نیست؛ این فرض بهوسیلۀ شاواهد فاراوان موجاود در ساایر زباانهاای
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ایرانی غربی نو تأیید میشود .در برخی از زبانهای ایرانی نو کماکان خرده ساختهاایی مشاابه باا طرحاوارۀ
انتزاعی فوق وظیفۀ بیان ا گوی انطباق غیرمفعو ی را برعهده دارند .استیلو )2003( 1مثالهای زیر را از زباان-
های بلوچی و کرمانجی معرفی میکند:
e hæwal- Ø
uškit
this news-DIR
heard

12. Sabir-a
Sabir-OBL

«صابر این خبر را شنید»( .بلوچی)
13. Ahmæd-i
hakim
t=sindog-e
na
Ahmad-OBL governor in=chest-F.OBL placed

«احمد حاکم را در صندوق گذاشت»( .کرمانجی)
خردهساختهای معرفی شده در مثالهای ( 12و  )13را میتوان نمونهای از کاارکرد طرحاوارهی انتزاعای
(انگاره  )6دانست؛ ا ف .در این ساختها گروه اسمی فاعل تکواژ حا تنمای غیرفاعلی دریافات کارده اسات،
ب .از آنجایی که گروه اسمی مفعو ی واجد حا ت فاعلی است هیچگونه حا تنمای آشاکاری دریافات نکارده
است ،ج .ترتیب سازهای موجود در این خرده ساختها ترتیب متعارف و معمول  SOاست .ایازدیفار ()1334
ساختهای مشابهی را در گونههای مختلف تاتی معرفی کرده است:
ku bind
in see.past.3.SG

14. Hæsæn-e
zer
æhmæd mehmani
Hasan-OBL yesterday ahmad party

«حسن دیروز احمد را در مهمانی دید»( .تاتی کرینی)
15. æziræ mærjæm-a æhmæd bunid
yesterday Maryam-OBL ahmad see.past.3.SG

«مریم دیروز احمد را دید»( .تاتی اشتهاردی)
در خرده ساختهای بیان شده در مثالهای فوق نیز ،ا گوی مطرح در طرحوارهی انتزاعای (انگااره  )6باه
وضوح مشاهده میشود .به بیانی دیگر میتوان ادعا کرد که خرده ساختهای ( 12تا  )15همگی میتوانند در
نظام سلسله مراتب ساختهای زبانی ،تحت تسلط طرحوارهی انتزاعی مفروض (انگاره  )6واقع شوند ،این امار
نشاندهندهی موجه بودن طرحوارهی انتزاعی ( )6برای زبانهای ایرانی است.
همانگونه که ابتدای بخش حاضر نیز عنوان شد ،ا گوی حا تنمایی مشاهده شده در ساختهاای کناایی
نشاندار مؤید وجود پدیدهی حا تنمایی افتراقی در این ساختها است .چنانچه طرحوارهی انتزاعی مفاروض
(انگاره  )6را به حاال درزمانی مکانسیم اصلی بیان ا گوی انطباق کنایی در هاورامی بادانیم ،آنگااه افتراقای
شدن حا تنمایی عنار فاعل در این طرحواره پدیدهای غیرمنتظره نیسات .هیاگ ( )2002معتقاد اسات کاه
حضور دوبارهی تکواژ حا تنمای غیرفاعلی در دستور برخی از زبانهای ایرانای ناو منجار باه افتراقای شادن
حا تنمایی گروههای اسمی فاعل و مفعول در ا گوهای انطباق کنایی و مفعو ی شده است .این نکته به بادان

1. Stilo
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معنا است که اضافه کردن شر افتراقی بودن حا تنمایی فاعل در طرحوارهی انتزاعی پیشنهاد شده به حاال
نظری امری غیرموجه نیست.
ا گوی انطباق کنایی در زبانهای ایرانی نو بهتدریج دستخوش تضعیف شده است .تضاعیف تادریجی ایان
ا گو در دورههای متأخر زبانهای ایرانی نو موجب وقوع تحوالت نحوی گستردهای در این زبانها شده است.
رفتار زبانهای ایرانی را در این زمینه میتوان در سه دستهی کلی جای داد :ا ف) برخی از این زبانهاا رفتاار
محافظهکارانهای از خود نشان دادهاند ،خاوصیتهای اصلی ا گوی کنایی را در نظام خود حفاظ کارده و باه
همین خاطر کماکان از خرده ساختهایی شبیه به طرحوارهی انتزاعی (انگاره  )6بهره میگیرند ،با این حال در
این زبانها نیز در برخی از موارد از طرحوارهای نظیر طرحوارهی ساخت کنایی باینشاان (کاه در برگیرنادهی
مکانیسم مضاعفسازی واژهبست اسات) بارای بیاان انطبااق غیرمفعاو ی اساتفاده مایشاود ،1گاویشهاای
هزاررودی ،اشتهاردی و کرینیت تاتی از این دسته زبانها هستند .ب) دستهی دیگری از زبانهاای ایرانای ناو،
بخش عمدهای از خاوصیات اصلی ا گوی انطباق کنایی را از دست دادهاند و تنها از طرحاوارهی مرباو باه
ساختهای کنایی بینشان برای انعکاس ا گوی غیرمفعو ی بهره میگیرند ،گویش سورانیت زبان کردی متعلق
به این طبقه است .ج) دستهای دیگر از زبانهای ایرانی بهطور کلی ا گوی انطباق کنایی را از دست داده و باه
زبانهای کامالا مفعو ی تبدیل شدهاند ،زبان فارسی ،گونههای جنوبیت کردی و برخی از گاویشهاای کای از
این دستهاند .چنین به نظر میرسد که ساده شدن نظام تاریفی و به تبع آن حاذف تقابال باین حا اتهاای
فاعلی و مفعو ی در دستور زبانهای دستهی دوم و سوم ،عامل اصلی حذف کامل طرحاوارهی انتزاعای بیاان
ا گوی کنایی در این زبانها بوده است .دقت در دادههای ارائه شده در بخش ( )4نشان میدهد که هورامی به
زبانهای دستهی نخست نزدیک است ،با این تفاوت که در هورامی ساختهای برگرفته شاده از طرحاوارهی
کنایی بینشان بسامد کاربردی به مراتب باالتری دارد .بارای نشااندادن روناد تغییارات رخداده در هاورامی،
میتوان سناریوی زیر را پیشنهاد کرد:
هورامی تا مقطعی از تاریخ خود از خردهساختهای مربو باه طرحاوارهی انتزاعای مفاروض بارای بیاان
ا گوی انطباق کنایی بهره گرفته است ،با شروع فرایند تضاعیف ا گاوی انطبااق کناایی ،کاه کام و بایش در
بسیاری از زبانهای ایرانی نو مشاهده میشود ،طرحوارهی انتزاعی مربو به سااختهاای کناایی باینشاان
(انگاره  )3در دستور هورامی پدیدار شده و برای بیان ا گوی انطبااق کناایی بکاار گرفتاه شادهاناد .وجاود دو
طرحوارۀ انتزاعی با نقش معنایی و گفتمانی عیناا یکسان در هورامی نافی گرایش اقتاادی زبان است و همین
موضوع منبع تغییرات بهوجود آمده بوده است .وضعیت فوقا ذکر را میتوان به شکل زیر نشان داد:

 .1استفاده از واژهبست های ضمیری برای نشان دادن عنار فاعل در جمالتی که ا گوی غیر مفعو ی دارناد رونادی اسات کاه از دورهی
فارسی میانه و پارتی قابل مشاهده است .در فارسی میانه و پارتی استفاده از واژهبستهای ضامیری بارای نشاان دادن عناار عامال در
ساختهای غیرمفعو ی اختیاری بوده است .این استراژی در زبانهای ایرانی نو اجباری شده است .بر همین اساس هیاگ ( )2002معتقاد
است که واژهبستها در نقش نشان دهندۀ عنار فاعل متعدی ضمیری نیستند و به نشانهی مطابقه تبدیل شدهاند.

811

ساختشدگی به مثابۀ رویکردی ...

شکل  :7بیان الگوی انطباق کنایی در جمالت متعدی

با گسترش فضای عمل ساختهای جدید و متعاقب آن بیشاتر شادن بساامد کااربرد ساازوکار اساتفاده از
واژهبستهای هممرجع با فاعل ،طرحوارههای مفروض (انگاره  )6کاربرد محدودتر پیدا کردهاناد .حفاظ تکاواژ
حا ت نمای غیرفاعلی در دستور هورامی موجب شده تا ساختهای مفروض بهطور کل کامل حذف نشده بلکه
شکل متفاوتی به خود بگیرد .گویشوران هورامی از روند عام موجود در زبانهای ایرانای ناو پیاروی کاردهاناد
بدین ترتیب که از طرحوارۀ کنایی بینشان و واژهبستهای هممرجع با فاعال بارای بیاان معناای متعاارف و
بینشان ا گوی انطباق کنایی بهرهگرفتهاند و به همین د یل به مرور زماان اساتفادۀ از طرحاوارۀ مفاروض را
برای ا قای معانی گفتمانی خاص محدود کردهاند .در کابرد جدید ،سازۀ مفعول که همواره بهعنوان مبتدا عمل
میکند پیش از سازۀ فاعل قرار گرفته و سازۀ فاعل نیز خوانش تأکیدی پیدا کارده اسات .باا افازایش کااربرد
ساخت های مفروض در این نقش کالمی جدید ،به تدریج توا ی سازهای شکل ا زاماا ثابتی را به خاود گرفتاه و
متعاقب آن خوانش کالمی مبتدایی و تأکیدی نیز جز الینفکی از صورت معنایی خرده ساختهای جدید شاده
است .به دیگر سخن ساختهای مورد بحث تحت تأثیر تغیرات ساختیت صوری و معنایی عمده قرار گرفتهاند.
همانگونه که در بخش ( )3ذکر شد هاپر و تروسدال ( )2013یکی از مهامتارین دالیال رخادادن فرایناد
ساختشدگی را افزایش میزان تغییرات ساختی در ساختهای زبانی موجاود مایدانناد؛ بادین ترتیاب کاه باا
افزایش میزان تغییرات ساختی در صورت و معنای یک ساخت زبانی ،ساخت مذکور نمیتواند همچنان تحات
تسلط طرحوارۀ انتزاعی متناظرش واقع شود و همین امر موجب پیدایش طرحوارۀ جدیدی در دستور میگاردد.
همین نکته نظری را میتوان برای ادامۀ بحث بکار گرفت .با تثبیت تغییرات ساختیت صوری و معناایی اعماال
شده ،خردهساختهای مورد بحث نمیتوانند همچنان تحت تسلط طرحاوارۀ انتزاعای مفاروض بااقی بمانناد.
میزان تغییرات صورت گرفته بیشتر از آن است که طرحوارۀ مذکور بتواند تحمل کند و باه هماین د یال خاط
ارتباطی بین طرحواره و ساختهای تغییریافته قطع میشود .این وضعیت را با استفاده از مثاال ( )2باهصاورت
زیر نشان داد:
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انگاره ( :)7عدم تسلط طرحواره مفروض بر خرده ساخت تغییریافته

با رخ دادن چنین حا تی ،ساخت تغییریافته خود باه شاکل طرحاوارۀ جدیادی در دساتور هاورامی معرفای
میشود؛ این طرحواره دقیقاا مشابه طرحوارهای است که در انگاره ( )5برای ساختهای کنایی نشاندار معرفای
شد.
با معرفی طرحوارۀ نشاندار ،طرحوارۀ تاریخی مفروض (انگاره  )6بهطور کامل حذف میشاود چارا کاه در
کاربرد روزمرۀ گویشوران هیچ خردهساختی نمیتواند تحت تسلط آن قارار گیارد .طرحاوارۀ جدیاد در موضاع
یکسانی با طرحوارۀ ساختکنایی بینشان نیست و به همین د یل وجاود آن در مجموعاۀ سااختهاای زباان
هورامی متناق با گرایش اقتاادی بودن دستور نخواهد بود .در این ساختها ،بر خالف ساختهاای کناایی
بینشان ،کل تاویر ارائه شدۀ توسط بخش معنایی از یک میزان اهمیت برخوردار نیست؛ سازۀ عامل در ایان
ساخت در کانون تاویر معنایی ارائه شده قرار می گیرد.
در ساختهای جدید تثبیت توا ی سازهای به د یل گرایشهای کالمی و نیز وقوع تغییرات ساختی موجاب
تغییر نقش سازوکار حا تنمایی میشود .وجود مطابقه با مفعول و نیز ترتیب سازهای ثابت ،نقش تمایزگاذاری
را تا حد زیادی کمرنگ میکنند .در مقابل همرامی همیشگی تکواژ حا تنما با سازۀ مؤکد در این سااختهاا،
سازوکار حا تنمایی را به عاملی برای نمایش برجستگی های کالمی گروه اسمی فاعل بدل میکند .به دیگار
سخن رخدادن تغییرات ساختی گسترده و معرفی طرحوارۀ انتزاعی جدید موجب تغییر نقاش بنیاادین ساازوکار
حا تنمایی آشکار میشود .از آنجاییکه ساختهای کنایی نشاندار بر اثار وقاوع فرایناد سااختشادگی و از
بطن طرحوارۀ انتزاعی خلق شدهاند ،محدویتهای حاکم بر نشانگذاری گروههای اسمی در این سااختهاای
کنایی نشاندار دقیقاا منطبق با همان محدودیتها در طرحوارۀ انتزاعی مفروض است .در این سااختهاا نیاز
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ظاهر شدن تکواژ حا تنما بر ضمایر اول شخ
فاعلی دارند ،امکان پذیر نیست.

و دوم شخ

که حداکثر جاناداری ممکان را بارای نقاش

 .6نتیجهگیری
مقا هی حاضر کوشید تا براساس سازوکارهای موجود در رویکرد ساختشدگی ،سناریویی منطقی برای تبیاین
شیوهی تطور ساختهای کنایی نشاندار در هاورامی بدسات دهاد .باهطاور کلای چناین اساتدالل شاد کاه
ساختهای کنایی نشاندار در حقیقت از بطن طرحوارهای ویژه به نام «طرحوارهی انتزاعی مفاروض» بیارون
آمدهاند .پیدایش و گسترش طرحوارهی کنایی بینشان که از مکانیسم درج واژهبست هممرجع با فاعال بارای
بیان ا گوی انطباق بهره میگیرد ،موجب شده تا خرده ساختهای مربو به طرحوارهی مفاروض دساتخوش
تغییرات ساختیت صوری و معنایی گستردهای شوند .ایان تغییارات باه حادی باوده کاه سااختهاای حاصال
نتوانستهاند تحت تسلط طرحوارهی انتزاعی مفروض بااقی بمانناد و باه هماین د یال بار اثار اعماال فرایناد
ساختشدگی ،طرحوارهی جدیدی برای تسلط بر ساختهای تغییریافته در دستور هاورامی پدیاد آماده اسات.
فعل و انفعال بیانشده در نمودار زیر نمایش داده شده است.

عدم تواناایی طرحاوارهی
انتزاعاای مفااروض باارای
تسلط بر خردهساختهای

بروز تغییرات ساختی گسترده
در صااورت و معنااای خاارده
ساااختهاااای ماارتبط باااا

پیدایش طرحوارهی انتزاعای
مربو به خردهسااختهاای
بینشان و قرار گرفتن آن در

تغییریافتاااااه و خلاااااق
طرحوارهی انتزاعی مزبو
بااه ساااختهااای کنااایی
نشاندار

طرحوارهی انتزاعی مفاروض
بااه منظااور ارادهی معااانی
کاربرد شناختی ویژه

کنااار طرحااوارهی انتزاعاای
مفروض در مفطعی از تااریخ
هورامی

از آنجاییکه اطالعات تاریخی بسیار ناچیزی دربارهی دورهی میانهی هورامی و اغلب زبانهای ایرانی ناو
ال ممکان نیسات .باا ایان حاال اساتفاده از
در دست است ،صحت و سقم تبیین ارائه شده در این مقا اه عما ا
سازوکارهای مفروض در رویکرد ساختشدگی میتواند تاویری نظاممند از شایوهی تغییار ا گاوی انطبااق و
سایر پدیدههای زبانی فراهم نماید.
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