سال نهم -شماره  -18پاییز و زمستان 1398

بررسی رده شناختی ساختهایهمراهی در زبانفارسی

سیما صارم
هنگامه هاعظ

مق،م1
*2

چکیده
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 -1مقدمه
با هجود ع،م توافق دستورنویسا ه زبا شناسا بو رهی ماهیت دقیق حوفاضافه ایین قسیم از کیالم میورد
عالقه آنا بود است .یک از حوهف که مورد توجه بسیاری از زبا شناسا جها قوار گوفتیه اسیت حیوف
اضافه (با) است که در زبا فارس فقط در چن ،مورد مح،هد بورس تحوالت ه بورس شیبکه معنیای توجیه
چن،ان به آ نش ،است ه پژههش در زمینه رد شناس نیز در آ به چشم نم خیورد .بیا توجیه بیه عالقیه
زبا شناسا غیوایوان به این حوفاضافه پژههشهای انجام ش ،است که یک از این پژههشها موبوط بیه
رد شناس حوفاضافه (با) تحت عنوا ساخت همواه توسط استولز ه همکیارا ( )2006م باشی .،آنهیا بیا
گودآهری پیکو زبان گستود ه با مطالعه بو رهی  323زبا در سطح دنیا دستهبن،ی متمایزی را نسیبت بیه
استیسن ( )2000ارایه نمودن .،به اعتقاد آنها حوفاضافه (با) در ساخت همواه بیوای نشیا داد سیه رابطیه
متفاهت بهکار م رهد :الف) رابطه همواه ب) رابطهابزاری پ) رابطهحالت .آنها با در نظیوگیوفتن چنی ،معییار
مشتوک در تمام زبا های پیکو زبان خود به تعیین رد زبان پوداختن ،ه با توجه به رفتارهای که زبا هیا
بواساس معیارهای مشخص ش ،از خود بوهز م دادن ،ه تفاهت زبا ها بواساس ساخت همواه توانستن ،سیه
نوع رد زبان ) (B) (Aه ) (Cرا از یک،یگو متمایز سازن.،
مطالعات گذشته نشا م ده ،که چنین بورس های در زبا فارس صورت نگوفته است؛ لذا پژههشحاضو
درص،د است که خالء علم ه توصیفهای موبوط به حوفاضافه (با) را در این زبا موشکافانه بورس کن ،تیا
دقیقاً رد زبان فارس را تعیین نمای .،رهش تحقیق توصیف  -تحلیل م باش .،داد های مورد بورس در این
تحقیق از میا مثالهای دستورنویسیا سیخنگویا فارسی زبیا ه کتیابهیای زبیا شناسی گیودآهری ه
دستهبن،ی ش ،ان .،ب،ین جهت در پژههش حاضو ابت،ا اجزای تشکی دهن ،ساختهمواه ه تکیوا دسیتوری
(با) معوف ش ،سپس از لحاظ معنای مورد بورس قوار می گییود آنگیا بیا توجیه بیه دسیتهبنی،ی اسیتولز ه
همکارا ( )2006عملکود این حوفاضافه در زبا فارس بورس ه رد زبان آ تعیین م گودد .در بخیشدهم
حوفاضافه (با) از لحاظ رد ای ه با توجه به چارچوبنظوی مورد نظو مورد پژههش قوارم گیود تیا مشیخص
شود زبا فارس در ک،امیک از رد های زبان نوع ) (B) (Aه یا ) (Cقوار م گیود.
 -2پیشینه پژوهش
مطالعه سوابق نشا م ده ،که در بورس های دستورنویسا عم،تاً حوهفاضافه ه انواع آ در محتوای بیافت
حوفاضافه (با) مورد بورس بود است .در چنین تحلی های حوهفاضافه ه انواع آنهیا بیه لحیاظ معنیای در
جمالت فارس بورس ش ،ان( ،انوری 1380؛ پنج استاد 1350؛ خطیبرهبو 1367؛ شیویعت 1372؛ ناتی -
خانلوی 1373؛ همایونفو  .)1363زبا شناسا هو ک،ام بیا اتکیا بیو نظوییههای زبیا شناسی در دهر هیای
متفاهت شبکهمعنای حوفاضافه (با) را مورد بورس قواردادن ،ه انواع معنای آ را تعیینکودن ،که هو ییک بیا
توجه به معنای خاص خود در چه ساخت ه چگونه بهکار م رهد (صادق 1349؛ مختاری ه رضای  1392ه
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مشکوةالدینی  .)1370ه،ف از این بورس ها عم،تاً حوهفاضافه بههیژ بورس شبکهمعنای حوفاضیافه (بیا)
بود است که با رهیکود شناخت به نتیجه رسی ،ان .،اما یک دیگو از مطالعات که مستقیماً به سیاختهمواه
اشار کود ان ،ه تحلیل معنای در زمینه چنین ساخت در زبا فارس داشته است (هاعظ  )1394اسیت؛ در
این بورس ساختهمواه به ده گوه متقار ه نامتقار معوف ش ،ان .،در ایین پیژههش در گیوه متقیار
هیژگ های مشتوک میا حوف ربط (ه) در همپایگ با حوف اضافه (با) در ساخت همواه مورد بحی قیوار
گوفتهان .،بنابواین از نظو هی (با) م توان ،در ده جایگا قوارگیود؛ یک رابط ه پیون،دهنی ،ه دیگیوی افیزهد
است .بهعاله در این رهیکود زبا فارس در گوه زبا های  ANDقوار دارد که استیسین ( )2000معوفی
کود است.
 -3چارچوب نظری
ساختهمواه بوای بیا رهابط همواه بهکارم رهد ه شام ده عضو است که ییک عضیو عضیو دیگیو را
همواه م کن .،بوای نمونه حوفاضافه ) (mitدر زبا آلمان معادل حوفاضافه ) (withدر زبا انگلیس که
بوای نشا داد این رهابط بهکارم رهد .نمونههای آلمان نشا م دهن ،که حوفاضافه ) (mitدر ایین زبیا
سه نوع نقش را آشکار م سازد .اهلین نقش که بوای آ معوف ش ،است نقش همواه با کس است کیه
همواه نامی ،م شود .در نمونه دهم حوفاضافه (با) ابزاری است که شخص با آ کاری را انجام داد است
که نقش ابزاری نامی ،م شود .آخوین نقش حالت شخص را هنگام انجام کنشفع نشا م دهی ،ماننی ،بیا
خشونت (استولز ه همکارا .)2006
بوای زبا شناسا بههیژ رد شناسا جها جالب است که ب،انن ،آیا چنین رهابطی در زبیا هیای دیگیو
فواتو از زبا فودی هجود دارد یا خیو ه اگو هجود دارد آیا این یک الگوی جهان است یا یک نمونه است که
تنها در زبا خاص بهکار م رهد .بورس ساختهمواه در زبا های مختلف نشیا داد اسیت کیه کیاربود
حوفاضافه(با) در هو زبان رهابط متفاهت را با شیو های متنوع نشا م دهی .،بنیابواین خصوصییت در ایین
نوع ساخت انیواع رد بنی،ی زبیان را اراییه کیود انی .،اسیتولز ه همکیارا ( )2006در بورسی خیود مبحی
ساختهمواه را به رد بن،ی زبان موتبط دانستهان،؛ دلی این امو آ است که م توا زبیا هیا را بواسیاس
کاربودهای ساخت همواه به رد های متفاهت تقسیمکود.
 -1-3ردهبندی زبانها بر مبنای ساختهمراهی

استولز ه همکارا معتق،ن ،که زبا های که از نظو نتیک به هم هابستهان ،یا متعلق به یک گیوه هسیتن ،ه
یا از لحاظ جغوافیای به هم نزدیک هستن ،رابط در آ زبا ها رفتارهای شبیه به هم دارن ،ه مانن ،هم عم
م نماین ،در چنین هضعیت م توا آ زبا ها را به یک گوه اختصاص داد .با توجه به مطالعات انجام ش،
اکثویت قویب به اتفاق زبا ها نشانههای ج،اگانهای بوای حالتهای همواه ه ابزاری بهکار م بون ،از بیین
زبا های مورد مطالعه زبا های نوع ( )Aبا تع،اد  209زبا بهطور هاضح غالب ه زبا های نیوع ( )Bفقیط
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شام  79زبا است .اما کوچکتوین گوه زبان متعلق به نوع ( )Cاست که با توجه به پیکو ی زبیان اسیتولز
شام  35زبا در سطح جها م باش .،آنها در بورس خود سه هیژگ اصل (عاملیت مالکیت ه همپیایگ )
ه سه هیژگ فوع (ب نشان مقی ،بود ه صورت منف (با)) را معیار ارزیاب خود قوار دادن.،
 -1-1-3زبانهای نوع ()A

زبا های غالب نوع ( )Aنشانههای متفاهت ه ج،اگانهای بوای نشا داد حالت همواه ه ابزاری دارن ،بوای
نمونه زبا توهما 1زبا ساکنا آمازه است که در آ ده رابط ج،اگانه بوای رهابط همواه ه ابیزاری بیهکار
م رهد.
 -2-1-3زبانهای نوع ()B

از هیژگ های مهم ه بارز زبا های نوع ( )Bاین است که فقط یک نشانه بهعنوا رابیط طییف گسیتود ای از
توابع ساخت همواه ه ابزاری را پوشش م ده ،مانن ،زبا آلمان .
 -3-1-3زبانهای نوع ()C

زبا های نوع ( )Cکه کیوچکتوین دسیته زبیا هیای میورد مطالعیهی اسیتولز ه همکیارا ( )2006را شیام
م شون ،رهش متفاهت را در انتخاب رابط همواه ه ابیزاری نسیبت بیه ده گیوه دیگیو دارنی .،در حقیقیت
زبا های این گوه توکیب از هو ده نوع رهش در زبا های گوه ( )Bه ( )Aرا مورد استفاد قوار م دهن.،
-4تحلیل دادههای فارسی
یک از پوکاربودتوین حوهف اضافه در زبا فارس حوف اضافه (با) است .حوف اضافه (بیا) در زبیا فارسی
دارای معان متع،دی است ه در فوهنگهای زبا فارس معان مختلف در توضیح این حوفاضیافه بیه تبیت
رسی ،است .همواه ه مصاحبت (مثال  )1مقابله ه مقایسه (مثال  )2به معنای به (مثیال  )3بیه معنیای بیا
هجود (مثال  )4ه در توکیب با کلمات دیگو این حوفاضافه به معنای دارن ،ه صاحب است مث  :بیا آبیوه بیا
ادب باهوش باخود.
 )1فوی،ه با بهوام آم.،
 )2این کاغذ با آ کاغذ فوق دارد.
 )3با یاد آم.،
 )4با این همه کار چگونه درس بخوانم.
در ادامه این بخش داد های جمعآهری ش ،فارس را بورس نمود ه بو مبنیای چیارچوب نظیوی بیوای
دستیاب به پاسخ این پوسشها م پودازیم که زبا فارس در ساخت همواه چه گونههای را نشا م ده ،ه
در ک،ام رد زبان قوار م گیود .ابت،ا ساخت همواه فارس از نظو معنای ه ساختاری بهصورت مجیزا میورد
1. Trumai
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بورس قوارگوفته ه دستهبن،ی م شود .سپس بع ،از طبقهبن،ی ساخت همواه انیواع آ معوفی شی ،ه در
ادامه داد ها با معیارهای رد شناخت مورد ارزیاب قوار م گیون ،تا مشخص شیود زبیا فارسی در کی،ام رد
زبان قوار دارد.
 -1-4اجزای تشکیلدهندهی روابط همراهی فارسی

بوطبق نظویه استولز ه همکارا ( )2006ساختهمواه از همنشین (با) ه ده گوه اسم تشیکی می شیود
که به لحاظ هیژگ معنای ده حالت را نشا م دهن،؛ در یک هو ده عضو هیژگ [  +جان،ار] را دارن،؛ امیا
در حالت دیگو م توانن ،ده گوه اسم با ده هیژگ متفاهت باشن ،یک انسا ه دیگوی غیوانسا  .هو کی،ام
از گوه های اسم خصوصیات مخصوص به خود را دارد؛ تغییو در هیژگ های هوکی،ام از گیوه هیای اسیم
باع ایجاد تغییو در نوعرابطه م شود .مهمتوین هیژگ عبیارتهیای اسیم [  انسیا ] بیود آنهاسیت.
عبارت اسم اهل که در اکثو مواقع دارای هیژگ [+انسا ] است همواه کنن ،نامی ،می شیود ه مهمتیوین
عضو از رهابط همواه محسوب م شود .این گوه اسم م توان ،یک اسم یا یک ضمیو باش .،گیوه اسیم
دهم همواه شون ،نامی ،م شود ه مانن ،همواه کنن ،م توان ،یک اسم یا یک ضمیو باش .،سومین عضو از
رهابط همواه که بهعنوا اتصالدهن ،ی همواه کنن ،به همواه شون ،است رابط نیام دارد کیه در زبیا
فارس با حوفاضافهی (با) به نمایش درم آی .،رابط در زبا های مختلف صورتهیای سیاختوا ی متفیاهت
دارد در بعض از زبا ها تکوا آزاد ه در بعض دیگو تکوا هابسته است .در بوخ از زبا ها صورت هاح،ی از
رابط بوای نمایش همه رهابط ساختهمواه مورد استفاد قوار م گیود؛ در بوخ دیگو از زبیا هیا مشیاه،
ش ،است که رابط صورت متفاهت دارد .بواساس تحقیقات بهعم آم ،در زبا فارسی فقیط ییک صیورت
ساختوا ی هاح ،بوای نمایش رابط در ساخت همواه هجود دارد.
با استناد بو چارچوب نظوی استولز ه همکارا ( )2006سیاخت همواهی فارسی بیه سیه دسیته تقسییم
م شون :،الف -رابطههمواه ب -رابطهابزاری ه پ -رابطهحالت .در رابطیه همواهی ده عضیو کیه هیژگی
[  +جان،ار] را دارن ،با یک،یگو هموا ش ،ه در انجام رهی،اد فع شوکت دارن،؛ این ده عضو م توانن ،اسم یا
ضمیو باشن ،که نقش همواه را در این رابطه از تکوا دستوری (با) دریافت کنن .،در رابطهابیزاری نییز ماننی،
رابطههمواه ده عضو شوکت دارن ،با این تفاهت که عضو اهل در رابطه ابزرای هیژگ [+انسا ] را دارد .امیا
عضو دهم انسا نبود ه هیژگ [-انسا ] دارد .عبارت اسم دهم ابزاری است که جهیت انجیام رهیی،اد فعی
مورد استفادة عضو اهل قوارم گیود ه عضو اهل با کمک آ ابزار اق،ام به انجامکاری م نمای .،حیوفاضیافه
(با) در این رابطه نقش ابزاری را ایفا م نمای .،اما رابطهحالت با ده رابطه مذکور کم متفیاهت اسیت؛ زییوا در
آ حالت انجام کنش فعل توسط یک عضو انجام م شود؛ عضو دهم هما حالت عضو اهل مانن( ،شادی) را
در انجام رهی،اد فع نشا م ده ،ه م توا کنش فع را از حوف اضافه (با) درک نمود.
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 -1-1-4رابطه همراهی

در رابطه همواه همواه کنن ،ه همواه شون ،بوای رسی ،به ه،ف مشتوک با یک،یگو همسو شی ،انی.،
این همواه لزهماً از نوع رهی،اد فیزیک نیست ه م توان ،حالت انتزاع نیز باش( ،مثیال .)6ایین رابطیه بیین
یک ده یا چن ،انسا /جان،ار پ،ی ،م آی ،ه بو طبق خصوصیات اعضای آ (همواه کنن ،ه همواه شیون) ،
به سه دسته تقسیم م شود:
همراهی یک جاندار با جاندار دیگر:

در این نوع رابطه همواه کنن ،ه همواه شون ،که ده گوه اسم مجزا هستن ،هیژگ [ +جان،ار] دارنی.،
ده گوه اسم ده جان،ار متفاهت هستن ،که هو ده همزما یک رهی،اد را انجام داد ان 5( ،الف ه ب).
 -5الف) من با دختوم به سینما رفتم.
ب) شیو با تولهاش آهو را خورد1.
در این جملهها (من/شیو) عضو همواه کنن ،ه گوه اسم (دختوم/تولیهاش) عضیو همواهی شیون ،ده
جان،ار متفاهتن ،که هو ده هیژگ [ +جان،ار] داشته ه در یک هاقعه با یکی،یگو هموا انی .،اهلیین مفهیوم کیه
ازحوف اضافه (با) از این جمله به ذهن م رس ،مفهوم همواه است ه شینون ،بیا شینی ،آ جملیه )  ( 5را
استنباط م نمای:،
 - 5الف) من هموا دختوم به سینما رفتم.
ب) شیو هموا تولهاش آهو را خورد.
حوف اضافه (با) در رابطه همواه عاله بو مفهوم «هموا بود » م توانی ،مفیاهیم دیگیوی نییز داشیته
باش.،
 -6سارا با سمیوا موافق بود.
اصل توین معنای که از حوفاضافه (با) در ساخت همواه دریافت م شود مصیاحبت ه همواهی اسیت
بوخ از افعال در بکارگیوی رابط (با) اجبار دارن،؛ یعن متمم (با  +گوه اسم ) بوای آنهیا بیه لحیاظ معنیای
اجباری است( .با) هاسطه بوقواری ارتباط بین فاع فع ه عضو دیگیو را فیواهم می سیازد .بیوای مثیال در
تحقق رهی،اد فع (موافق بود ) حضور ده عضو ضوهری است که هما همواه کنن ،ه همواهی شیون ،در
این ساختار هستن .،در جمله ( )6رابط (با) نوع ارتباط بین همواه کنن( ،سارا) ه همواه شون( ،سمیوا) که
هو ده هیژگ [ +انسا ] دارن ،را ایجاد نمود است البته ارتباط ه همواه آنها در انجام عمل است ه انتزاع
م باش .،منظور از رهی،اد فیزیک ه انتزاع به نوع فع بستگ دارد« .موافق بود » فعلی اسیت کیه در آ
تحقق کنش فیزیک نیست.

 .1از داهر محتوم بوای پیشنهاد ه ارایه نمونه دیگو بسیار سپاسگزاریم.
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همراهی یک جاندار با خودش:

در این بخش بوخالف دسته اهل که عبارات اسیم همواه کننی ،ه همواه شیون ،ده شیخص متمیایز
هستن ،فقط یک شخص بهعنوا همواه کنن ،ه همواه شون ،بهکار م رهد.
 -7الف -کیوا با خودش گفت.
ب -گوبه با خودش بازی م کود.
گاه در رابطه همواه یک نفو هم بهعنوا همواه کنن ،ه هم بهعنوا همواه شون ،بهکیارمی رهد؛
در این حالت همواه شون ،ضمیو شخص است که موجع آ همواه کنن ،بود ه هو ده نقش به یک فود
تعلقدارد .در مثال ( )7ضمیو شخص (خودش) که در نقش همواه شون ،ظاهو ش ،است بیه (کیوا /گوبیه)
که همواه کنن ،است باز م گودد .در این حالت حوفاضافه(با) هموا با ضمیو شخص (خودش) توکیب را
بههجود م آهرد که عم فع به فاع باز م گودد.
چندین جاندار در یک گروه:

تع،اد اعضای این گوه بیش از ده عضو است؛ یعن یک همواه کنن ،با ده ییا چنی ،همواهی شیون ،در
تعام است ه بهصورت گوهه در حال انجام کنش فع در یک زما هاح ،هستن.،
 -8الف -بچهها! جاره کود خانه با من.
ب -شیو با تولههایش آهو را خورد.
با شنی ،جمله ( -8الف) در ذهن شنون ،خانهای ت،اع م شود که چن ،نفو در آنجا حضور داشته ه قص،
نظافت ه موتبنمود آ خانه را دارن،؛ یک از اعضای این گوه نیز هظیفه جارهکود را بهعه ،گوفتهاسیت.
نشانه (با) در این نمونه مفهوم (بوعه ) ،را دارد .در جمله (-8ب) م توا یک شییو را بیا تولیههیایش تصیور
نمود که هموا با یک،یگو مشغول خورد آهو هستن .،نشانه (با) در این جمله بیه معنیای همواهی اسیت .بیا
بورس داد های زبان فارس سه نوع رابطههمواه مشخص ش ،کیه هیو کی،ام از آنهیا دارای هیژگی هیای
مخصوص به خودشا هستن ،اما هیژگ مشتوک که در هو سه نیوع رابطیه همواهی بیهطور آشیکار دیی،
م شود این است که اعضای شوکتکنن ،در هو سه رابطه همواه هیژگ [ +جان،ار] را دارنی ،امیا در تعی،اد
اعضای هو گوه با یک،یگو متفاهت هستن ،این تفاهت موجب بههجود آم ،سیه گیوه متمیایز از هیم شی،
است.
 -2-1-4رابطه ابزاری

داد های فارس گویای هجود نوع دیگوی از ساختهمواه هستن ،که رابطه ابزاری نامی ،م شود .در رابطیه
ابزاری نیز مانن ،رابطه همواه ده گوه اسم توسط یک رابط به هم متص م شون،؛ با این تفیاهت کیه در
رابطه ابزاری اسم اهل (کاربو) هیژگ [+انسا ] ه اسم دهم (ابیزار) هیژگی [-انسیا ] دارنی .،بنیابواین رابطیه
ابزاری رابطهای است که یا بین یک انسا با یک ابزار یا ش ء ه یا بین یک انسیا بیا ییک حییوا بوقیوار
م شود .رابطه ابزاری نیز مانن ،رابطه همواه خود انواع متفاهت دارد.
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شیء به عنوان ابزار

در این رابطه فودی ش ءای را بهعنوا ابزار در انجام رهی،اد فع بهکارم بود .نشانه (با) هاسط میا شیخص
ه جسم است که فود (کاربو) از آ استفاد کود است تا عمل را انجام ده.،
 -9عل با طناب بوای بچهها تاب درست کود.
در جمله ( )9کاربو (عل ) با استفاد از ابزار (طناب) رهی،اد (درست کود تاب) را محقق کود است .در این
نوع جمالت ساز (با  +عبارت اسم ) نشا دهن ،یک آلت یا ابزار است که بوای کنشفعی میورد اسیتفاد
قوار م گیود ه نشانه (با) به معنای (بوسیله) م باش .،رابطه ابزاری در تمام ساز های که در آ حضور دارنی،
نقشهای یکسان را ایفا نم کنن ،در پار ای از مواقع یک ابزار نقش متفاهت را در جمله نسبت به ساز هیای
مشابه دیگو که دارای رابطه ابزاری هستن ،را اعمال م نماین .،این نوع عملکود گوه ابیزاری منیوط بیه نیوع
فع ه هابستههایش است که با توجه به ماهیتمعنای فع نشا دهنی ،عملکودهیای متفیاهت هسیتن .،بیه
جملههای زیو توجه نمایی:،
 -10عل در را با کلی ،زنگ زد باز کود.
 -11پ،ر بزرگ سوپ را با قاشق چوب خورد (هاعظ .)138 :1394
در مثالهای باال حوف اضافه(با) به هموا یک ابزار بهکاررفتیه امیا متممهیای متفیاهت در ایین جمیالت
موجب تمایز عملکود آنها ش ،است .در جمله (( )10کلیی ،زنیگ زد ) گوههی اسیت کیه در آ ابزار(کلیی)،
موجب عم (باز ش ،در) است این گوه از انواع ابزاری را مارانتز (̓ )246 :1984عام هاسطهگوی ̔ 1م نام.،
بنابواین (عل ) بورهی کلی،زنگزد کنش را انجام م ده ،سپس کلی ،زنگ زد موجب باز ش ،در م شیود.
اما در مثال(( )11قاشیق چیوب ) نییز ییک ابزاراسیت کیه نقشی در عمی (خیورد ) دارد .ایین ابیزار یعنی
(قاشقچوب ) متفاهت از ابزار در مثال قبل یعن (کلی ،زنگ زد ) عم م نمای .،در ایین جملیه (پی،ر بیزرگ)
کنش خورد را بو رهی قاشق انجام م ده ،اما این قاشق نیست که سوپ را م خورد .این نوع عملکودهیا ه
تفاهتها در گوه ابزاری به نوع فع ه هابستههایش بستگ دارد که با توجه به ماهیت معنای فع عملکیود
آنها را مجاز م نمای .،مارانتز ( )1984این نوع از ابزار را ̓ تسهی کنن ،کنش ̔ 2م نام.،
وسایل حمل و نقل

دسته دیگوی از ابزارهای که در زن،گ رهزمو با آنها سوهکارداریم هسای حم ه نق هستن .،حم ه نقی ؛
جابجای ه انتقال انسا ه کاال از مکان به مکا دیگو است .در این شوایط فیود عملی انجیام نمی دهی ،ه
رهی،اد فع با کمک هسیله یا ابزاری متحوک تحقق م پذیود .هسای حم ه نق به ده گوه اصیل تقسییم
م شون )1 :،هسای حم ه نق جان،ار ه  )2هسای حم ه نق غیوجان،ار .پس در زبا فارس هیژگ [ 
جان،ار] در هسای حم ه نق مطوح است.

1. Intermediary Agent
2. Facilitating
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وسایل حمل و نقل جاندار

این نوع از هسای حم ه نق حیوانات مانن ،اسب شتو ه مانن ،اینها هستن ،که توسط فودی (کیاربو) کنتیول
م شون ،ه قادر به جابجای انسا یا کاال هستن:،
 -12عل با اسب از آنجا دهر ش.،
در نمونه باال عل (کاربو) بوسیله (اسب) که هیژگ [ -انسا ] ه [ +جان،ار] دارد از جیای بیه جیای دیگیو
جابجاش ،ه کاربو با هیژگ [ +انسا ] مسیو حوکت را کنتول م کن .،در اینجا کنش فع مستقیماً با گوه [با
 +عبارت اسم ] ارتباط دارد ه چو معنای حوف اضافه (بیا) (بوسییله) اسیت پیس رابیط ابیزاری محسیوب
م شود.
وسایل حمل و نقل غیرجاندار

این گوه شام هسای حم هنق موتوری ه غیوموتوری هستنن ،که بوای جابجای انسا یا کاال از مکان به
مکا دیگو استفاد م شون ،کنتول حوکت م توان ،توسط خود فود یا فود دیگوی صورت گیود.
 -13رضا مسیو مح کار ه منزل خود را با دهچوخه ط م کن.،
در جمله باال کاربو (رضا) از (دهچوخه) بوای جابجای از یک نقطهبهنقطه دیگو استفاد کود است در ایین
جمله هسیله نقلیه (دهچوخه) بوسیله کاربو کنتول م شود.
 -14سوبازا با هلیکوپتو در مانور شوکت نمودن.،
در این جمله نیز کاربو (سوبازا ) مبادرت به انجام کاری (جابجای ) بوسیله ابزار حمی ه نقی (هلیکیوپتو)
نمود است .در اینجا کنتول هسیله نقلیه با عضو سوم است ه حوف اضافه (با) بوای نشا داد رابطیه ابیزاری
استفاد ش ،است.
عضو بدن

حوکت ه انتقال م توان ،بوسیله اعضای ب ،فود صورت گیود یعن فقط اشیاء نیسیتن ،کیه می تواننی ،نقیش
ابزاری داشته باشن ،گاه اعضای ب ،انسا نیز بهعنوا ابزاری تلق شون ،ه کیاربو (خیود انسیا ) از عضیو
ب ،خود بهعنوا ابزار استفاد نمود ه بههسیله آ کاری را انجام م ده:،
 -15اه غذا را با دستهایش خورد.
در مثال ( )15کاربو (اه) عم خورد غذا را مسیتقیماً ه بی،ه اسیتفاد از قاشیق ه چنگیال ه بیه هسییله
دستهایش انجام داد است در اینجا رهی،اد فع بوسیله (با  +عبارت اسم ) یعن (بیا دسیتهیایش) انجیام
ش ،است .بنابواین (دستهایش) بهعنوا ابزاری تلق م شود که عم خورد غذا را انجام داد اسیت .بنیابو
دی،گا استولز ه همکارا ( )2006از آنجای که (با  +عبارت اسم ) به رهیی،اد فعی نزدیکتیو اسیت ه در آ
رهی،اد دخالت دارد ابزار محسوب م شون ،ه جزء گوه ابزار عضو ب ،هستن.،
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ابزار جاندار

در این دسته از رهابط ابزاری حوف اضافه (با) با یک عبارت اسم که هیژگی [ -انسیا ] ه [ +جانی،ار] دارد
هموا ش ،ه کنش فع به [با  +عبارت اسم ] ارجاع داد م شود.
 -16حسن مزرعه را با گاه شخم زد.
در نمونه فوق (گاه) بهعنوا ابزاری در انجام رهی،اد فع های(شخم زد ) توسط (حسن) مورد استفاد قیوار
گوفته است( .گاه) هیژگ [ -انسا ] ه [ +جان،ار] دارد .در این جمله رهی،اد فع به [با  +گوه اسیم ] نسیبت
داد ش ،است؛ چو [با  +گوه اسم ] به رهی،اد فع نزدیکتو است بنابواین رابط ابیزاری محسیوب شی ،ه
چو هیژگ [ -انسا ] ه [ +جان،ار] دارد درگوه ابزار جان،ار ساختهمواه قوار م گیود.
 -3-1-4رابطه حالت

موهر شواه ،ساخت همواه در این زبا نشا م ده ،که حوفاضافه (با) م توان ،با ها های ماننی ،تنی،ی
ناراحت ه مانن ،اینها هموا شود .چنین مفاهیم ملموس نیستن ،زیوا هنگام که دربار آنها صحبت م کنیم
تصویو خاص از آ در ذهن ایجاد نم شود .این مفاهیم ذهن ه انتزاع در ساختهمواه نشا دهن ،حالت
رهی،اد فع توسط فود م باش .،چنین رابطهای حالت نامی ،م شود .شیایا ذکیو اسیت کیه در زبیا فارسی
رابطهمواه (با) با قی،ها چنین رابطهای را ایجاد م کن .،به مثال زیو توجه کنی:،
 -17حسن با ناراحت جلسه را توک کود.
در جمله فوق (ناراحت ) حالت رهی،اد فع ه انجام آ را نشا م ده،؛ (با ناراحت ) داشیتن حالیت رهحی
غمگین یا مملو از ان،ه فود را نشا م ده ،ه نقش همواه شون ،را در رابطهحالیت دارنی ،بیه (حسین) کیه
همواه کنن ،است نسبت داد ش ،است .این مفاهیم فیزیک نیستن ،ه حس بهحساب می آینی ،امیا ماننی،
مفاهیم فیزیک مانن( ،با ماشین) دره جمله با ساز های همواه کنن ،ه رابط (با) تظاهو م یاب.،
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همراهی يک جاندار با جاندار ديگر
همراهی يک جاندار با خودش
رابطه همراهی

چندين جاندار در يک گروه

شیء به عنوان
ابز ار
ساخت همراهی

رابطه ابزاری

وسايل حمل و نقل

وسايل حمل و نقل [ +جاندار]
وسايل حمل و نقل [  -جاندار]

عضو بدن
ابزار جانوری
رابطه حالت

نمودار  :1طبقهبندی روابط

پس از دستهبن،ی معنای ه نقش ساختهمواه داد ها را مورد بورس قوار م دهیم تا مشخص شود که
حوف اضافه (با) در ساخت همواه با چه گوه های نحوی هموا م شود .بورس پیاین ( )1985ه هسیپلم
( )2000نشا داد است که رابط (با) با هو گوه نحویای هموا نیست ه زبا ها متفاهت عم می کننی .،در
بح زیو خواهیم دی ،که با توجه به داد های فارس (با) در چه حالتها جملهها ه گوه های نحوی مشاه،
ش ،است .بنابواین به منظور مطالعه بیشتو ه جامع رابطه(با) در بخش زیو توصیف م شود.
 -2-4بررسی (با) در ساختارهای نحوی فارسی

در ساختهمواه دربار چگونگ ارتباط که توسط رابط (با) بین ساز های مختلف زبان صیورت می گییود
تحقیقات ه پژههشهای انجام ش ،است .استیسن ( )2000با مطالعه بو رهی حجم زیادی از زبا های دنیا ده
راهکار همپایگ  with, andرا معوف کود است ه بیا توجیه بیه ایین راهکارهیا دهگیوه زبیان را معوفی
م نمای .،بواساس بورس های انجام ش ،توسط پژههشگوا زبان زبا فارس متعلیق بیه رد زبیان And
است زیوا در زبا فارس ده راهکار بوای همپایگ هجود دارد .راهکار همپایگ  Andییا همپیایگ عطفی
راهکار همپایگ  withیا همپایگ همواه  .از نظو استیسن ( )2000همپایگ عطف ه همپیایگ همواهی
هو ده در یک توازه ه با یک ارزش معنای قوار دارن .،هی در بح های رد شناس خود معتق ،است همپایگ ِ
اسم هنگام رخ م ده ،که:
-1گوه های اسم به هقوع یک رهی،اد هاح ،داللت داشته باش.،
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 -2رهی،اد هاح ،از سوی ده شوکت کنن ،بهطور همزما (با ده مص،اق ج،اگانه) از سوی ده فود به هقیوع
بپیون،د (استیسن .)2000
پاین ( )1985پژههشهای خود را دربار همپایگ بیشتو بو رهی گوه جملیههار ه جملیه انجیامداد ه بیا
تأکی ،بو رهی رد شناس شبکهی معنای انواع همپایگ را نییز میورد بورسی قیوار داد اسیت .اه همچنیین
سلسله مواتب از انواع عبارات را پیشنهاد م کن .،بهطورکل بهنظو م رس ،که مقوله گوهه  1سلسلهمواتبی
از فاع گوه فعل گوه صفت گوه حوفاضافه ه گوه اسم را تشکی م ده،؛
𝑃𝑁 > 𝑃𝑃 > 𝑃𝐴 > 𝑃𝑉 > 𝑆

بوای مثال؛ در زبا فیج  2حوفاضافه ( )kaبوای ارتباط جمله بیا عبیارت حیوفاضیافه بیهکار می رهد ه
حوفاضافه ( )keiفقط بوای ربطداد عبارتهای اسم مورد استفاد قوار م گیود.
حال باتوجه به فوضیات زبا شناسا به دنبال یافتن پاسخ این پوسشها هستیم کیه آییا رابیط در سیاخت
همواه فقط ده عبارت اسم را به هم موتبط م سازد؟ ه در غییو اینصیورت آییا رابیط قیادر بیه پیونی ،ده
جملههار یا ده جمله کام خواه ،بود؟ ه سؤال دیگو اینکه احتمال هقوع ک،ام حالت از همه بیشتو است؟
 -1-2-4رابط همراهی بین دو گروه اسمی

داد های زبان که تاکنو بورس ش ،ان ،نشا م دهن ،که حوفاضافه (با) بیهعنوا رابیط همواهی بیوای
پیون ،ده عبارت اسم بهکار م رهد .مثال:
 -18عل با مویم آم.،
در نمونه فوق جمله شام ده عضو شوکتکنن ،است :همواه کنن( ،عل ) ه همواه شون( ،مویم) کیه
بوسیله رابط همواه (با) به یک،یگو متص ش ،ان .،در این حالت حوفاضافه (با) بهعنوا رابط همواه بیوای
پیون،داد ده گوه اسم استفاد م شود.
 -2-2-4رابط همراهی بین دو جملهواره

جمله موکب جملهای است که ح،اق از ده جملههار تشکی ش ،باش .،مثال:
 -19آ ن،ارد که با ناله سوداکن.،
داد ها نشا م دهن ،که حوفهمواه (با) م توان ،ده گوه اسم ده جملههار را به یک،یگو ربیط دهی.،
در نمونههای زیو عملکود آ را میا ده جمله ارزیاب م کنیم:
 * -20عل آم ،با مویم رفت.
 -21زهوا هارد کالس ش ،با همهی دهستانش احوالپوس کود.

1. Phrasal category
2. Fijian
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غیودستوری بود ( )20نشا دهن ،این مطلب است که (با) در زبا فارس نم توان ،ده جمله ساد را به
هم ربط ده .،بنابواین در زبا فارس (با) میا ده جمله قوار نم گیود .در نمونیه ( )21مکی ه کامیای کیه
میا ده جمله آم ،است م توان ،با حوفربط (ه) در زبا فارس کامی شیود .هسیپلم ( )2000ه اسیتولز ه
همکارانش ( )2006به دستورش،گ حوفعطف (ه) معتق،ن .،دستورش،گ یعن از حالت ها گان به دسیتوری
یا از حالت دستوری به شک دستوریتوی تب،ی شود .حوفربط (ه) خود نقیش دسیتوریدارد ه هنگیام کیه
تب،ی به یک نشانه نگارش دستوری ش ،است یعن دستوریتو ش ،است .پس در این حالت رابط ایین ده
جمله حوف (با) نیست.
با بورس داد های زبان زبا فارس به این نتیجه رسی،یم که حوفاضیافه (بیا) بیهعنوا رابیط همواهی
م توان ،موجب پیون ،ده عبارت اسم ه ده جملههار به یک،یگوشود بهطوریکه مفهوم هموا بود را بتیوا
از پیون ،حاص درک نمود اما این حوفاضافه قادر به پیون ،ده جمله به یک،یگو نیست (مانن ،نمونههیای -18
.)21
 -3-4ردهی زبانفارسی

در بورس رد های زبان پیشنهادی استولز ه همکارا ( )2006چن ،معیار مشتوک در همهی گوه هیا مطالعیه
ش ،ان .،معیارهای اصل که مورد بورس قوار گوفتهان ،شام عاملیت همپایگ ه مالکییت هسیتن .،عاملییت
رابطهای است که بین عام ه رابط ابزاری ه ییا رابیط همواهی هجیود دارد .همپیایگ کیاربود نشیانههیای
همپایگ در زبا های مختلف است؛ مثالً زبان از یک یا چن،ین نشانه در همپایگ استفاد م کنی ،ه زبیان
دیگو نشانههمواه را بهکارم بود .مالکیت یعن بوای نشا داد رهابط همواه ابزاری مالکییت مکیان ه
عاملیت یک نشانه مشتوک بهکار م رهد یا نشانههیای متنیوع در آ زبیا مشیاه ،می شیود .عیاله بیو
هیژگ های اصل معیارهایفوع نیز مورد مطالعه قوار گوفتن ،که شام صورتمنف نشیانههیای همواهی
مقی ،بود ه ب نشان هستن .،هیژگ مورد بورس دیگو این پژههش صورتمنف (با) یعن (ب،ه ) ه بورس
آ در ساختهایهمواه است که در زبا های متفاهت نوع نشانه آ ه رهابط که در ساخت های متفیاهت
نشا م دهن ،ک،امن .،صورتمنف (با) یعن (ب،ه ) تقویباً در تمام زبیا هیای دنییا دیی ،می شیود؛ ایین
صورتمنف ساختار پیچی ،توی نسبت به ساختار غیومنف دارد؛ در حال که رهابط همواه ه ابزاری بههسییله
رابطهای بسیار ساد تو نشانهگذاری م شون .،هیژگ دیگو بورس مقی،بیود ییا هابسیته بیود نشیانههیا در
زبا های مختلف است .آخوین خصوصیت ب نشان است که هیچ نشانه بارزی از ساختهمواه در این نیوع
زبا ها مطوح نیست.
 -1-3-4ویژگیهایاصلی ردهبندی
عاملیت

زبا های که دارای این خصوصیت هستن ،یک نشانه هاح ،را بیوای نشیا داد چنی،ین مشخصیه بهصیورت
همزما بهکار م بون .،به عقی ،استولز ه همکارا ( )2006بوخالف رابطه ابزاری رابطه همواه با الگوهای
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تلفیق که هیژگ [+عاملیت] دارن ،بهراحت توکیب نم شون،؛ بنابواین در زبیا هیاینیوع ( )Bه ( )Cتلفییق
نشانههمواه  -ابزاری با الگوهای با هیژگ [+عاملیت] در رابطههمواه توکیب نم شون .،تنهیا بیین حالیت
ابزاری در بعض از زبا های نوع ( )Cتلفیق صورت می گییود .مثیال :زبیا تیو هاال ( 1اسیتولز ه همکیارا
.)125 :2006
 -22ابزاری
te
pate kilikiti
DET bat

Maatou
e
kini saale nee ia ki
We: PL: EXCL NONPAST strike often ERG he Y
cricket
’‘He’d commonly beat us up with a cricket bat.

اه معموالً ما را با یک کویکت مورد ضوب ه شتم قوار م داد.
در زبا توهاال از زبا های نوع ( )Aحوف اضافه ) (kiبهعنوا نشانه ابزاری که به شک عنصیو هابسیته
) (Yنشا داد م شود با نشانه ارگاتیو ) (neeدر این زبا به هم هابسته ش ،ان .،در حال که در زبا فارس
نشانه ابزاری هابسته نیست ه چنین حالت را نشا نم ده .،از آ گذشته فارس یک زبا ارگاتیو نیسیت ه
نشانههای تلفیق همواه ه ابزاری در آ مشاه ،نم شود .مثال:
 -23عل با ماشینش رفت.
در این نمونه(عل ) همواه کنن( ،عام انجامکار) ه نشانه ابزاری (با) ب،ه اتصال (آزاد) در جملیه در کنیار
اسم قوار گوفته است .تنها نشانه هابستهای که در این جمله هجوددارد(ییِ ش) در کنار گیوه اسیم (ماشیین)
است که به (عل ) ارجاع مالکیت م ده .،بنابواین در زبا فارس هیچ نشانه هابستهای در همواهی ه ابیزاری
مشاه ،نم شود .پس عاملیت که از مهمتوین نشانههای رد زبان ( )Aاست زبا فارس را متمایز م کن.،
زبا کچوا (هما )126 :
 -24همواه  -ابزاری
Chakitaklla- wan llamka-nku
SpadeX/Y
work -3PL
’‘They work with spades.

آنها با پ،ر کار م کنن.،
 -25همواه
Puka pikanti- ta
kanka- nti- ta miku- chka-n
Puka pikanti-ACC
roast -X- ACC eat -DUR-3SG
’‘He is eating Puka Pikanti together with roast-beef.
اه پوکا پیکانت را هموا با کباب گوشت گاه م خورد.

زبا کچوا از زبا های نوع ( )Cاست که در آ تلفیق همواه  -ابزاری ( X/Yبهطور هاضح قاب مشاه،
است ()24؛ در این زبا رابط تلفیق همواه  -ابزاری ) (-wanدر کنار رابطهمواه مجزا ) (- ntiکه هو ده
1. Tuvaluan
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نشانه معادل ) (withدر زبا انگلیس هستن،؛ بهکار م رهد .در مثال( )25نشانه ) (-ntiهیچگا بوای نمایش
رهابط ابزاری استفاد نم شود .در این زبا رابط مجزای بوای نمایش رهابط ابزاری هجود نی،ارد ه از آنجیای
نشانه ابزاری با نشانههای ساختارگاتیو ادغام م شود .پس عی،م هجیود رابیط ابیزاری در ایین زبیا حضیور
ساختارگاتیو را رد م نمای .،چو در زبا فارس رابط تلفیق همواهی ه ابیزاری بیا سیاخت ارگیاتیو بیهکیار
نم رهد بنابواین با هیژگ ساخت تلفیق زبا های نوع ( )cمغیایوت دارد پیس از نیوع زبیا هیای گیوه ()c
محسوب نم شود.
همپایگی

در بیشتو زبا های متعلق به نوع ( )Aبین رابط همواه ه نشانه (ه) معادل ( Andدر زبیا انگلیسی ) تلفییق
صورت م گیود ه فقط در تع،اد کم از زبا های این گوه ادغام بین رابط ابزاری ه نشانگو همپایگ هجود -
دارد .در مثال ( )26از زبا مالت تلفیق همپایگ دی ،م شود؛
زبا مالت (هما )298 :
 -26همپایگ
Nizzel
gimda hobz ma’ nofs maag halib
Descend-CAUS bite bread X half
mug
milk
’‘He swallowed a slice of bread and half a mug of milk.

اه یک تکه نا ه نیم لیوا شیو را بلعی.،
 -27همپایگ (هما )302 :
Meta reggh-u lura mil-l-quddies had-u kikkra kafe bi-l-halib u kisra
hobz mixwija
When return-3PL back from-DEF-Mass take-3PL cup coffee YDEF-milk and slice. F bread roast.PTCPL.F
‘When they came back from church, they had a cup of coffee with milk and a
’slice of toasted bread.
هقت که آنها از کلیسا بوگشتن ،یک فنجا شیو با قهو و یک تکه نا تست خوردن.،

این ده جمله ده موقعیت (خورد ) ه (نوشی ) ،چیزی بوای صبحانه را نشا م ده .،در مثیال( )27حیوف
اضافه ( )uکه نشانه همپایگ است بوای پیون،داد مواد غذای ِ در صبحانه بهکار رفته است .این حوفاضیافه
رابطه بسیار نزدیک با حوفاضافه ( )maدر مثال ( )26دارد .در هاقع با توجه به این مثالهیا نشیانه همپیایگ
م توان ،به جای نشانه همواه بهکار رهد ه بوعکس .البته الزم بیهذکو اسیت کیه حیوفاضیافه ( )uدر زبیا
مالت  1بهصورت متص ه آزاد استفاد م شود ه پذیوای نقشهای دیگیوی عیاله بوسیاختهمواهی اسیت
مثال؛
 -28زبا مالت (هما )137 :
1. Maltese
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Fl-Italia- kien-u marr-u
l-Kuissjarju Axisa li kien Ghawdxi masSupretendent Calleja
In: DET-Italy be. PERF-3pl go. PERF-3pl DET-commissioner Axisa REL
be. PERF Gozitan
X: DET-superintendent
Calleja
‘The commissioner Axisca, who was a Goztan, had gone to Italy with
’superintendent Calleja.

کمیسیونو اکسیسا که یک گزیتا بود با سوپوست کالج به ایتالیا رفته بود.
در این زبا نشانه ( )-uبیانگو ده نقش است که با توجه به جایگا قوارگوفتن آ در جمله ه مفهوم جملیه
م توا به آ نقشها پ بود .اهلین نقش که ایین نشیانگو متصی ایفیا می نمایی ،جهیت نشیا داد سیوم
شخصجمع است ه نقش دیگو اینکه بهعنوا رابط تلفیق  -همپایگ استفاد ش ،است.
همپایگ در زبا های نوع ( )Cکم با زبا های نوع ( )Aفوقدارد .زبا فو  1یک از زبا های نوع ()C
نمونهای از الگویتلفیق همواه  -ابزاری ه متعلق به زبا های نوع ( )Andم باش .،در این زبا با توجه به
مثال ( )29حوف اضافه ( ) xáبهصورت مجزا بهعنوا رابط همواه استفاد م شود.
زبا فو (هما )132 :
 -29همواه
é
yì sìn dùn gbé
xá gbÈ tË lÈ
he go water fetch just
X
comrade
PL
’‘He has just gone with his comrades to fetch water.

اه فقط با رفقایش رفته است تا آب بیاهرد.
 -30همواه ابزاری (هما جا)
)é yì sìn dùn gbé kpÓ(do) gbÈ tË lÈ kpÓ(kpán
he go water fetch just X/Y
comrade
PL X/Y
’‘He has just gone with his comrades to fetch water.

اه فقط با رفقایش رفته است تا آب بیاهرد.
البته رابط تلفیق همواه  -ابزاری در این زبا رابط متناهب ) kpÓ (do) ..... kpÓ(kpánاسیت .ایین
رابط عاله بو اینکه نشانه ساختهمواه است بوای نشا داد همپایگ نیز بهکار م رهد.
در زبا فارس حوفاضافه(با) در ساختهمواه دارای ده نقشدستوری متفاهت است یک بهعنوا رابط
ه پیون،دهن ،که غیوافزهد است ه دیگوی هسته گوه حوف اضافه که در چنیین شیوایط افیزهد محسیوب
م شود .در اینجا فقط به بورسی گیوه اهل م پیودازیم در گیوه اهل کیه سیاختهمواه متقیار نامیی،
م شود حضور ساز های [گوه اسم ] ه [با  +گوه اسم ] ضوهری م باش ،در سیاز [بیا  +گیوه اسیم ]
تکوا دستوری (با) بهعنوا ربط دهن ،یا پیون ،دهن ،بود ه حوف اضافه نیست مانن:،
 -31سارا با سمیوا خواهو است.
1. Fon
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در نمونه باال [با  +گوه اسم ] یک افزهد نیست ه نم توا آ را از جمله حذف نمود زیوا با حیذف آ
جمله مفهوم خود را از دست م ده .،خواهو بود رابطهای است که بین ده عبارت اسیم [سیارا] ه [سیمیوا]
بوقوار است ه هو ده عام اجزای رهی،اد فع هستن .،در این جمله م تیوا بیه جیای تکوا دسیتوری (بیا) از
نشانه پیون( ،ه) نیز استفاد کود:
سارا ه سمیوا خواهو هستن.،
بنابواین ده گوه اسم (سارا با سمیوا) ه (سارا ه سمیوا) در نمونههای باال قوابت معنای دارنی .،اکنیو بیه
نمونهای از رابطه ابزاری توجه نمایی:،
 -32عل با اسبش آم( .،هسیله حم ه نق جان،ار)
در جمله باال تکوا دستوری (با) بهعنوا رابط ابزاری بهکار رفته است .بیا جابجیای ایین رابیط بیا نشیانه
همپایگ عطف تغییوی در مفهوم جمله پ،ی ،نم آی:،
عل ه اسبش آم،ن.،
در این جمله نیز تکوا دستوری (با) در مفهوم همپایگ عطف ظاهو ش ،است .بو طبق دالیل کیه ذکیو
ش ،نشانه تلفیق همواه  -ابزاری یعن رابط (با) در زبا فارس در مفهوم همپایگ نیز اسیتفاد می شیود.
این نوع هیژگ فقط در زبا های نوع ( )Bدی ،م شود .با توجه به بورس انجام ش ،ه ذکو شیواه ،موبیوط
زبا های نوع ( )Aه نوع ( )Cدارای چنین هیژگ های نیستن.،
 مالکیت:کانوری1

از زبا های نوع ( )Aتکوا متص ( )-aبوای نشا داد رابط همواه ه تکیوا متصی
در زبا
( )- lanنشانهی رابط ابزاری م باش.،
 -33رابطه همواه (استولز ه همکارا )149: 2006
Áli kámunzá-a íshin
Ali
wife - X comes
’‘Ali is coming with his wife.

عل با همسوش م آی.،
 -34رابطه ابزاری
dâ
jána-lan kámgada
meat knife- Y
cut:3PL
’‘They cut the meat with a knife.

آنها گوشت را با چاقو بوی،ن.،
 -35مالکیت
kri ád sémo kurùwu-a
dog this
ear
long-a
’‘This dog has long ears.
1. Kanuri

130

بررسی رده شناختی ساختهای ...

این سگ گوشهای درازی دارد.
در این زبا در رابطه همواه ( )-aبا اتصال به همواه شون ،بیوای نمیایش رابیطهمواهی ه مالکییت
بهکار م رهد .پس در زبا کانوری نشانه مالکیت بهصورت تلفیق فقط با نشیانه همواهی بیهکیار می رهد ه
تلفیق بین رابط ابزاری ه نشانه مالکیت صورت نم پذیود.
در مقایسه با زبا کانوری زبا بامنوکا  1از زبا هیای نیوع ( )Cدارای ده نشیانه بیوای رهابیطهمواهی
م باش .،رابطهای همواه در این زبا ) (ni…….. ye), (niم باشن .،همچنیین در ایین زبیا از تکیوا
دستوری ) (feعاله بو نشا داد رابط تلفیق همواهی  -ابیزاری بیوای بییا نقیشهیای ماننی ،مالکییت
جایگاه ه عام منفع استفاد م شود ه رابط مجزا صوفاً بوای نشا داد رابطه همواه اسیتفاد م شیود
(استولز ه همکارا .)151 :2006
در زبا فارس رابط تلفیق همواه  -ابزاری (با) عاله بو نشا داد رهابطهمواه ه رهابطابیزاری بیوای
بیا مالکیت نیز کاربود دارد .مثال؛
 -36دختوی با چشمهای سبزرنگ پوستار من بود.
در ساخت مالکیت همیشه ده عضو حضور دارن،؛ یک مالک ه دیگوی مملوک کیه حضیور هیو ده عضیو
الزام است رابطه بین این ده عضو توسط ساخت مالکیت بیا م شود .این رابطه یک رابطه نامتقار است
که در آ مملوک همیشه متعلق به مالک است ه عکس ایین رابطیه هجیود نی،ارد .در مالکییت از نیوع بیای
(همواه ) همواه کنن ،مالک ه همواه شون ،مملوک هستن .،بوطبق ساخت همواه در زبا فارسی در
نمونه( )36عبارت اسم (دختوی) در نقش همواه کنن ،ه عبارت اسم (چشیمهیای سیبز رنیگ) در نقیش
همواه شون ،ه مملوک ظاهو ش ،ان .،این عبارات اسم بوسیله رابط (با) به یک،یگو متص هستن،؛ بنیابواین
عبارتاسم (دختوی) عاله بو اینکه توسط عبارتاسم (چشمهای سبز رنگ) توصیف ش ،است مالک آ
نیز هست ه (چشمهای سبز رنگ) به (دختوی) تعلق دارد.
در هیچک،ام از زبا های نوع ( )Aه نوع ( )Cرابط همواه ه رابط ابزاریِ مشتوک بوای نشا داد ساخت
مالکیت بهکار نم رهد .پس با توجه به یکسا بود خصوصیات زبا های نوع ( )Bبا زبیا فارسی در زمینیه
مالکیت فوضیه تعلق این زبا به گوه زبا های نوع ( )Bپذیوفتن است.
 -2-3-4معیارهای فرعی ردهبندی
بدون

با پژههش بو رهی زبا های دنیا بوسیله پژههشگوا زبا شناس صورت منف (بیا) در تمیام زبیا هیای دنییا
مشاه ،ش ،است .ایین شیک منفی نییز ماننی ،معیادل مثبیت خیود بیین عضیو همواهی کننی ،ه عضیو

1. Bamanankan
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همواه شون ،رابطهای از نوع مخف ایجاد م نمای .،در زبا هیکسکاران  1از زبا های متعلق به نوع ( )Aبا
توجه به متمایز بود رابط همواه ه رابط ابزاری صورت منف آنها نیز با هم متفاهت هستن.،
 -37همواه مثبت (هما )168 :
i-to-no
Waraka y-akoro
1SG-go-PAST Waraka POSS-3SG-X
’‘I went with Waraka.

من با هارا کا رفتم.
 -38همواه منف
ro-hetx
y-akoro-hra
k-omok-no
POSS.1SG-wife
POSS.3SG-X-NEG
1sg-COME-past
’‘I came without my wife.

من ب،ه همسوم آم،م.
 -39ابزاری مثبت
watma
ke
me-taha-no
club
Y
2SG-strike-PAST
’?‘Did you hit me with a club

آیا با چوب،ست به اه ضوبه زد ای؟
 -40ابزاری منف
watma-hni
ke mekmtxho
ke haxa we-taha-no
club-NEG
Y
hammer
Y
CONTR 1SG-strike-PAST
’‘It was not with a club but with a hammer that I hit him.

آ چوب،ست نبود با یک چکش بود که اه را زدم.
در این زبا در حالتمنفی همواهی پسیون ،متصی ( )-hraبهصیورت مثبیت آ یعنی تکیوا متصی
( )-akoroم چسب ،ه در معنای (ب،ه ) بهکارم رهد .در صورت منف رابطیه ابیزاری نییز پسیون ،منفی سیاز
( )-hniبه اسم که نشانگو ابزار است متص م شود ه رابط ابزاری بیوخالف رابیط همواهی بهصیورت آزاد
بهکار م رهد .با توجه به این بورس معلوم م شود که در زبا های نوع ( )Aصورت منفی رابطیههمواهی ه
ابزاری مانن ،صورت مثبت آ با یک،یگو فوق دارن ،ه از یک رابطه مشتوک بوای نشا داد صورت منفی در
ساخت همواه استفاد نم شود.
در زبا مجارستان  2از زبا هیای نیوع ( )Cاز نشیانه متصی ) (- stul/stülصیوفاً بیوای نمیایش رهابیط
همواه ه از نشانه متص ) (-val/velبوای نشا داد رهابط تلفیق همواه  -ابزاری استفاد م شود.
 -41همواه (هما )102 :
család-o-stul el-költöz-ö-m
1. Hixkaryána
2. Hungarian
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Family-LIG-X
away-move-LIG-1SG
’‘I move with my family.

من با خانواد ام نق مکا م کنم.
 -42همواه  :همواه  -ابزاری
away

család-o-dal költöz-ö-m
el
family-X/Y
move-LIG-1SG
’‘I move with my family.

من با خانواد ام نق مکا م کنم.
 -43ابزاری :همواه  -ابزاری
ceruzá-val ír-t-unk
pen-X/Y
write-PAST-1PL
’‘We wrote with a pen.
ما با یک خودکار نوشتیم.

باتوجه به مجزا بود نشانه رابطههمواه ه رابطهتلقیق همواه  -ابزاری صورت منف یکسا ()nélkül
به معنای (ب،ه ) در این زبا استفاد م شود (استولز ه همکارا .)169 :2006
در زبا فارس صورت منف ساخت همواه حوف اضافه (ب،ه ) است ه فقیط از همیین صیورت منفی
بوای منف کود رابطه همواه ه رابطه ابزاری استفاد م شود .مثال؛
 -44آنها بدون اتومبی شخص به مسافوت رفتن.،
در اینجا کاربو ب،ه بهکارگوفتن ابزار مبادرت به انجام کاری که هما رهیی،اد فعی اسیت نمیود اسیت.
صورت منف بوای رهابط همواه ه ابزاری در زبا های نوع ( )Bیکسا است.
صورتمنف در ساختهمواه زبا های نوع ( )Bه نوع ( )Cمشابه است اما نگارن ،معتق ،است که زبیا
فارس به گوه زبا های نوع ( )Bتعلق دارد زیوا در این زبا نشانهای هاح ،بوای هیو ده رابطیه همواهی ه
ابزاری هست اما در زبا های نوع ( )Cبوای نمایش رهابط همواه ه ابزاری از نشیانههای متفیاهت اسیتفاد
م شود.
مقید بودن

در زبا های نوع ( )Aبوای نمایش آزاد یا هابستهبود رابط همواه یا ابزاری چهار شک متفاهت هجود دارد؛
در حالت اهل مانن ،زبا (توهمای ) 1هو ده رابط همواه ه ابزاری تکوا هابسیته م باشی .،حالیت دهم کیه در
زبا (اینو) 2دی ،م شود رابطهای همواه ه ابزاری تکوا دستوری آزاد هستن ،ه در سیومین حالیت رابیط
همواه بهصورت تکوا آزاد ه رابط ابزاری بهصورت تکوا هابسته بهکار م رهد .مص،اق این حالت را م توا

1. Trumai
2. Ainu
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در زبا (سو) 1به هضوح مشاه ،کود .آخوین حالت موبیوط بیه زبیا (هیکسیکارانیا) اسیت کیه در آ رابیط
همواه تکوا هابسته ه رابط ابزاری تکوا آزاد م باش.،
2
در زبا های نوع ( )Cنیز نشانه رابط بهصورتهای متفاهت بهکار م رهد .در زبا (سیاراماکا ) رابطهیای
ساختهمواه بهصورتمتص استفاد م شون .،در زبا های مانن ،زبا ایسلن،ی توکیب از هو ده نوع رابیط
آزاد ه مقی ،هجود دارن .،در این زبا رابط همواه با تکیوا دسیتوریمقیی (-u) ،ه رابیط تلفیقی همواهی -
ابزاری با تکوا دستوری آزاد ) (meyنشا داد م شود .بنابواین زبا های نوع ( )Cنیز ماننی ،زبا هیای نیوع
( )Aشیو متفاهت بوای بهکار بود رابط دارن.،
در مجموع  79زبا از نوع ( )Bمورد مطالعه استولز ه همکارا ( 55 )2006زبا یعنی حی،هداً  73درصی،
زبا ها مث زبا فارس از تکوا آزاد بوای نمایش رابط تلفیق همواه  -ابزاری خود استفاد م کنن،؛
 -45سعی ،با سارا مالقات کود.
بوطبق بورس های انجامش ،در مجموع داد های زبا فارس از تکیوا مسیتق (بیا) بیوای نشیا داد
رهابط تلفیق همواه  -ابزاری استفاد ش ،است .همچنین به دلی اینکه رابط تلفیق همواهی  -ابیزاری در
این زبا هجود دارد زبا فارس به زبا های نوع ( )Bنزدیکتو است .به عقی ،نگارن ،ب،لی منطبیق بیود
خصوصیات مقی ،بود زبا فارس با زبا های نوع ( )Bاین زبا در گوه ( )Bقوار م گیود.
بینشانی

در تحقیقات زبا شناس هیژگ ب نشان در تع،اد کم از زبا ها مشاه ،شی ،اسیت .در پیکیو زبیان کیه
استولز ه همکارا ( )2006مورد بورس قواردادن ،با پنج زبا از زبا های نوع ( )Aبا نامهای کوبو  3ماتاکو4
مانگاری 5سالت -یوآی 6ه تویکوی  7مواجه ش،ن ،که با هجود داشتن ساختهمواه هیچ نشانه بارزی بیوای
بیا رابطه ابزاری ن،اشتن ،اما در همه این زبا ها حالیت همواهی بوسییله ییک رابیط مشیخص شی ،بیود
گویشورا قادرن ،رابطه ابزاری آنها را با ع،م هجود نشانه ابزاری آشکار درک نماین.،
عاله بو هجود ب نشان در زبا های نوع ( )Aنوع متفاهت از این هیژگ در زبا های نوع ( )Cنیز دیی،
م شود .در زبا تیوی یک از زبا های نوع ( )Cاز ضمایو بوای نشا داد رهابط همواه استفاد م شود؛

1. So
2. Saramaccan
3. Kobon
4. Mataco
5. Mangaryi
6. Salt- yui
7. Triqui
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ب،ین صورت که هوگا ضمایو رفتاری شبیه به حوهفاضیافه داشیته باشین ،در نقیش رابیط همواهی بیهکار
رفتهان ،اما رابطه ابزاری در زبا تیوی تنها با حوفاضافه ) (nriقاب تشخیص است.
در مقایسه با زبا های نوع ) (Aه نوع ) (Cب نشان خصوصیت است که در هیچ یک از زبا هیای نیوع
) (Bدی ،نش ،است ه با اطمینا م توا گفت که در صورت هجود هیژگ ب نشان در یک زبا آ زبیا
متعلق به زبا های گوه ) (Bنیست .در پیکو جمعآهری ش ،مورد بح در این پژههش حضور رابط تلفیق
همواه ه ابزاری در تمام نمونهها به هضوح دی ،ش ،است .زبیا فارسی جیزه پینج زبیا ِ دارای هیژگی
ب نشان نیست؛ پس به گوه زبا های نوع ) (Aتعلق ن،ارد .همچنین در هیچ یک از نمونههای زبا فارس
ضمایو در جایگا نقش رابط همواه  -ابزاری استفاد نش ،است؛ بنابواین در دسته زبا های گیوه ) (Cنییز
قوار نم گیود .اما با توجه به خصوصیت ب نشان هیژگ های منطبق زبا فارس با زبا های گیوه ) (Bبیه
فواهان موجود است.
جمعبن،ی مطالب ه بورس داد ها اینگونه است که در هو سه نوع رد زبان بهصورت مشتوک عیاله بیو
هیژگ های اصل عاملیت همپایگ ه مالکیت زیومجموعههای فوع مانن ،ب،ه مقی،بود ه ب نشان جزء
معیارهای تعیینکنن ،نوع رد زبان بودن ،اما نحو عملکود هو یک از زبا ها آنها را متمایز نمود است.
هما طور که خوان ،ای ،استولزه همکارا سه نوع رد زبان را به نیامهیای رد هیای زبیان ) (B) (Aه
) (Cرا مشخص نمود ان .،آنها بوای دستهبن،ی خود معیارهای مشخص را تعیین نمیود ه بیا اسیتفاد از آ
معیارها زبا ها را در سه گوه متمایز از یک،یگو قوار داد است .زبا فارس نیز بیا توجیه بیه مقایسیه همیین
معیارها با دیگو زبا ها در رد زبان نوع ) (Bدستهبن،ی م شود.
 -5نتیجهگیری
در زبا فارس ساختهمواه با حوفاضافه (با) نشا داد م شود .اهلین مفهیوم کیه از ایین حیوفاضیافه
استنباط م شود مفهوم همواه است .در زبا فارس سه نوع رابطه بوای ساخت همواه هجود دارد که هیو
سه نوع رابطه با تکوا دستوری (با) نشا داد م شود .این سه رابطه شام رابطههمواهی رابطیه ابیزاری ه
رابطه حالت است .رابطههمواه شام سه زیومجموعه به عبارت :الف) همواه یک جان،ار با جانی،ار دیگیو
ب) همواه یک جانی،ار بیا خیودش ) رابطیه چنی،ین جانی،ار در ییک گیوه ه رابطیه ابیزاری نییز دارای
زیومجموعههای الف) ش ء بهعنوا ابزار ب) هسای حم ه نقی (جانی،ار ه غییو جانی،ار) ) عضیو بی ،ه
د) ابزار جان،ار هستن .،در رابطهحالت همواه شون ،در این رابطیه حالیت ه کینش همواهی کننی ،را نشیا
م ده ،ه همواه کنن ،با حالت خود مانن ،توس یا شادی همیوا شی ،اسیت .در پاسیخ بیه پوسیش اصیل
پژههش بای ،گفت که از بارزتوین هیژگ های ساخت همواه در زبا فارس دارا بود یک شک سیاختوا ی
انفوادی بوای نشا داد هو سه رابطه همواه ابزاری ه حالت است که ایین هیژگی بیا زبیا هیای نیوع B
مطابقت دارد .عاله بو این هیژگ بورس داد های فارس بوطبق معیارهای اصیل تلفییق شیام عاملییت
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همپایگ ه مالکیت ه همچنین هیژگ های فوع مانن ،مقی ،بود بی،ه ه بی نشیان نشیا می دهی ،کیه
ساختهمواه در این زبا با زبا های نوع  Bمطابقت دارد.
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