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دستوریشدگی طبقهنمای «  »ne / doneدر گونة تاکستانی زبان تاتی

2

مهرداد نغزگوی کهن

1

دانشیار گروه زبانشناسی ،دانشگاه بوعلیسینا همدان
راحله ایزدیفر
دانشجوی دکتری زبانشناسی ،دانشگاه بوعلیسینا همدان

چکیده
یکی از فرایند های مهم تغییر زبانی ،دستوریشدگی است .طیّ این فرایند ،واحدهای واژگانی بهتدریج
نقش معنـایی خـ ود را از دست میدهند و از یک واحـد قـاموسی به واحد نقشی یا دستوری تبـدی
میشو ند و یا واحدهای دستوری ،دستوریتر میشوند .طبقه نماها نشـاندهنـد سـازماندهـی دانـش
سخنگویـان یک زبـان هستند و براساس جـوانب فـرهنگی مشترک بیـن سـخنگویان نن زبـان بـرای
طبقهبنـدی مفـاهیم بهکارمی روند .سـاختهشدن طبقـه نماهـای عــددی در زبــان تـاتی نمونـهای از
دستوریشدگی است .بررسی طبقه نماهای عددی نشان میدهد که این کلمهها حاص دستوریشدگی
یک اسم به طبقه نما هستند .این عناصر زبانی ،ویژگیهای کلمه هـای قاموسـی را از دسـت دادهانـد و
ویژگیهای کلمه های نقشی را کسب کردهاند .این تحقیق به بررسی فرایند دستوریشدگی طبقه نمای
عددی « »doneیا « »neدر تاتی تاکستانی میپردازد .طبقه نمای عددی عام « »doneدر گو نۀ تاکستانی
زبان تاتی جایگزین سایر طبقه نماهای عددی در این گونۀ زبانی شده و در اثر کاربرد زیاد بهصـور
« »neکاهش نوایی یافته است .براساس معیارهای مطـر شـده در ایــن مقــاله مـیتـوان گفـت کـه
دستوریشدگی تا حدّ زیادی در مورد طبقه نمای عددی عام « »neدر گونۀ تـاتی تاکسـتانی رد داده
است.
کلیدواژهها :دستوریشدگی ،طبقه نماهای عددی ،زبان تاتی ،گونۀ تاکستانی.

 - 1تاریخ دریافت1932 /2 /11 :
 - 2پست الکترونیکی نویسند مسئول:

تاریخ پذیرش1932 /5 /3 :
mnkohan@yahoo.com
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 - 2مقدّمه
اصطال دستوریشدگی  9به فرایندی اطالق میشود کـه طـیّ نن عناصـر زبـانی نعناصـر
واژگانی ،کاربردشناختی و حتّی نوایـی بـه سـازه هـای دسـتوری تبـدی مـیشـوند و یـا
عناصر دستوری با گذشت زمان دستوری تر میشوند نهاپر  4و تراگـو  . 1 :2009 ،5فراینـد
دستوریشدگی از دو دیدگاه درزمانی و همزمانی بررسـی مـیشـود امّـا عمومـا فراینـدی
درزمانی محسوب میشود .در دستوریشدگی خاستگاه کلّیّـۀ امکانـا

دسـتوری واژگـان

درنظر گرفته میشود و طبقهنما ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
طبقهنماها عناصری هستند که عموما خصوصیا پدیده های پیرامون انسان ها در یـک
جامعۀ زبانی را نمایه  6میکننـد .طبقـهنمــاها معمـو بـهصـور
زبان ها ظاهر میشوند و دارای معنا هستند و خصوصیّا

تکـواژ نزاد در سـاختار

اسمی که همراهش مـینینـد را

نشان میدهند .بیشتر طبقهنماها در سایر محیطهـا بـه عنـوان اسـم بـهکـار مـیرونـد و در
صورتی که به عنوان طبقهنما ظـاهر شـوند ،دارای ویژگـیهـای خـا

ّ عناصـر دسـتوری

هستند .با توجّ ه به معیارهای خـاصّی می تـوان گفـت کـه طبقـهنماهـای عـددی در اکثـر
زبانها دستوری شدهاند .برای مثال طبقهنماهای عددی «حلقه» و «نفر» در «دو حلقه چااه»

یا «دو نفر آدم» در زبان فارسی طبقه نمای عـددی محسـوب مـیشـوند کـه دسـتوری نیـز
شدهاند ناستاجی. 34 :1955 ،
در این مقاله به بررسی دستوریشدگی طبقه نماهای عددی در زبان تـاتی مـیپـردازیم.
زبان تاتی یکی از زبانهای ایرانی نو شاخه شمال غربـی اسـت کـه در منـاطقی در شـمال
غربـی ایـران در اسـتانهـای نذربایجـان ،قـزوین ،البـرز و اردبیـ بـه نن تکلّـم مـیشـود
نیارشاطر 1360 ،و  . 1363از میان گونه های مختلـ

زبـان تـاتی مـورد تکلّـم در ایـران،

گونۀ تاکستانی زبان تاتی به علّت دسترسی به گویشـ وران ایـن گونـه در پـژوهش کنـونی

3. grammaticalization or grammaticization
4. P. J. Hopper
5. E. C. Traugott
6. index
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انتخاب شدهاست .بهعلّت نبود داده های مکتوب از مرحله هـای پیشـین زبـان تـاتی ،دیـد
تحقیق کنونی تنها همزمانی است.
موادّ زبانی م ورد نیاز این مقاله به روش میدانی گردنوری شـده اسـت بـدین صـور
که جملههای مقاله بهصور

مصاحبه از گویشوران تا زبان پرسیده و ثبت شدهاست.

این مقاله در پـنج بخـش تنظـیم شـده اسـت ،بعـد از مقدّمـه ،در بخـش دوّم ،فراینـد
دستوریشدگی بهاختصار معرّفی شدهاست .در بخش سوّم ،طبقهنماهای عـددی و فراینـد
دستوریشدگی ننها بررسی شدهاست .در بخش چهارم ،پـ

از معرّفـی کوتـاهی از زبـان

تاتی ،به بررسی فراینـد دسـتوریشـدگی طبقـهنماهـای عـددی در گونـۀ تـاتی تاکسـتان
پرداختهایم .بخش پنجم به نتیجه گیری اختصا

دارد.

 - 1دستوریشدگی
دستوریشدگی بهمعنای فرایندی است کـه براسـاس نن ،عبـارا

و عناصـر واژگـانی در

بافت های زبانی خاصّی برای اهداف دستوری بهکـار مـیرونـد و وقتـی دسـتوری شـدند،
برای ا هداف دستوری جدیدی نیز بهکار میروند .بـر ایـن اسـاس بـرای مثـال اسـمهـا و
فع ها در طول زمان به عناصـر دسـتوری مثـ نشـانههـای حالـت ،کلمـا ربـط ،افعـال
کمکی و جز نن تغییر پیدا میکنند .عناصر زبانی با دسـتوریشـدگی بـه تـدریج از معنـای
قاموسی تهی میشوند و مقیّـدتر مـی گردنـد .زبـانشناسـان بــر اساس شـواهد موجـود از
زبان های مختل

برای فرایندهای دستوریشدگی ،مراحلـی را در نظـر گرفتـهانـد و ایـن

مراحـ را در نمـودار مرحلــهای نشـان مـیدهنــد کـه وقـو م ــراح مختلـ

ف ــرایند

دسـتوریشــدگی بـه ترتیــب براسـاس نن رد مــیدهـد نهــاپر و تراگــو90- 13 :2009 ،؛
ویشر 140- 190 :2006 ،1؛ نیز رک .نغزگوی کهن: 24- 9 :1951 ،
ن 1جزء واژگانی نزاد > کلمۀ نقشی > واژهبست > وند تصریفی ن> صفر
دستوریشدگی جهتدار است .به عبار

دیگـر هـر چـه از سـمت راسـت بـه سـمت

چپ حرکت کنیم ،عنصر مورد نظر دستوری تر میشود .هر صور زبانی عمومـا از یـک
7. I. Wischer
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نقطه روی سمت راست این نمودار مرحلهای به نقطهای در سمت چـپ نمـودار حرکـت
می کند و گرایش قوی به یکسویهبودن در تاریخ صور های م نفـرد زبـانی وجـود دارد.
کلما

نقشی در ساخت های دستوری تحلیلی به کار میروند ،ولی با تبدی کلمـۀ نقشـی

به واژهبست یـا وند تصـریفی ،سـاخت هـای دسـتوری بـهصـور

ترکیبـی درمـینینـد.

ساخت های دستوری ترکیبی ،دستوری تر از ساخت های تحلیلـی هسـتند .بنـابراین اصـ
کلّی دستوریشدگی را می توان بهصور
ن 2صور

نمودار مرحلهای ن 2نشان داد:

کمتر دستوری > صور

دستوریتر

دستوریشـدگی از دو دیـدگاه مطالعـه شـده اسـت :رویکـرد اصـلی دسـتوریشـدگی
تاریخی است و به بررسی منابع صور های دستوری و مراحـ تغییـرا

مـیپـردازد .در

این دیدگاه ،دستوریشدگی عموما به معنای مجموعهای از فرایند های تغییر زبـانی اسـت
کـه طـیّ نن کلمـا

یــا سـاخت هـای زبــانی در کاربردهـای خاصّـی دارای خصوصــیا

دستوری میشوند یا یک مورد دستوری ،دستوری تر میشود .دیدگاه دیگـر ،همزمـانیتـر
است و دستوریشـدگی را پدیـدهای نحـوی ،کالمـی یـا کاربردشـناختی مـیدانـد کـه از
دیدگاه الگوهای سیّال کاربرد زبانی بررسی میشود .در برخی زبان هـا ،داده هـای تـاریخی
برای تغییر بسامد  5و محیط کالمیِ صور ها وجود ندارد و داده های مکتـوبی از گذشـتۀ
این زبانها در دست نیست .مطالعۀ دستوریشدگی در این زبانها صـرفا براسـاس مطالعـۀ
توزیع نح وی صور هـای دسـتوری در کـالم  3انجـام مـیشـود .در دیـدگاه هـمزمـانی،
واحدهای زبانی بـر روی یـک طیـ

مرتّـب مـیشـوند کـه در یـک سـوی نن ،سـاختار

واژگانی نامحـدود و در یـک سـوی دیگـرش ،سـاختار دسـتوری محـدود قـرار دارنـد و
هر یک میزان خاصّی از دسـتوریشـدگی را نشـان مـیدهنـد .لمـان  10ن1355؛ بـه نقـ از
ویشــر 199 :2006 ،معیارهــای جانشــینی  11همچــون دامنــۀ کــاربرد  12و معیارهــای

8. frequency
9. discourse
10. C. Lehmann
11. syntagmatic
12. scope
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همنشینی  19همچون یکپارچگی زیاد  14را برای تعیین میزان دستوریشـدگی مطـر کـرده
که هر یک مرتبط با روند خاصّی از بعد درزمانی دستوریشدگی است.
در میان زبان هـای ایرانـی ،نغزگـوی کهـن ن 1951و  1953الـ

و ب بـه تفصـی بـه

بررسی دستوریشدگی در زبان فارسی پرداخته است.
در این بخش به معرّفی فرایند دستوریشدگی در زبان پرداختیم .بخـش  9بـه بررسـی
طبقهنماهای عددی و دستوریشدگی نن ها اختصا

دارد.

 - 9طبقهنماهای عددی و دستوریشدگی آنها
بخش نخست این بخش به معرّفی طبقـهنماهـای عـددی اختصـا

دارد و در ادامـه بـه

بررسی فرایند دستوریشدگی ننها خواهیم پرداخت.
 - 2 - 9طبقهنماهای عددی
طبقهنماها کلما

مستقلّی نمعمو اسم هستند کـه جایگـاه خاصّـی در گـروه اسـمی دارا

هستند .طبقهنماها عموما خصوصیا
نمایه میکنند .وقو طبقا
جوامع زبانی مختل

پدیده های پیرامون انسان ها در یک جامعۀ زبـانی را

اسمی مشابه در زبان های دارای طبقهنمـا نشـان مـیدهـد کـه

به نحو مشابهی پدیدههـای درکشـد پیرامـونشـان را مقولـهبنـدی

میکنند .هر اسم بر اساس خصوصیا

مشترک در مرجعش  15در طبقه هـا قـرار مـی گیـرد.

ا ین خصوصیّا

ممکن است جهانی و واضح از دید همۀ انسان ها باشد و یا بسته بـه هـر

فرهنگ متفاو

باشد ننلن . 230 :1311 ،16

نلن ن 911- 255 :1311با بررسی بیش از پنجاه زبان دارای طبقـهنمـا نشـان داد کـه در
این زبان ها جهانیهای مطلقی وجود دارد و شباهت های زیادی بـین ایـن زبـان هـا وجـود
دارد .اسـتفاده از طبقـهنمـای عــددی ندر زبـانهـایی کــه دارای ایـن عناصـر هســتند در
عبار هایی که اشاره به کمیّت دارنـد ،اجبـاری اسـت نهمـان  .طبقـهنماهـای عـددی در
13. paradigmatic
14. high integrity
15. referent
16. K. Allen
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اعداد در گروه اسمی عددی ظاهر میشوند نهایشـنوالد  . 35 :2000 ،11مـثال بـه

این کاربرد در زبان تایلندی  15توجّه کنید ننلن: 256 :1311 ،
·3( a. khru
lâ·j
khon
teacher
three person
''three teachers
·b. mǎ
·sì
tua
dog
four body
''four dogs

در جملۀ ن 9aکلمۀ « »khonطبقـه نمـای عـددی اسـت و بـرای اسـم هـای دارای مرجـع
انسان بـه کـار مـیرود .در جملـۀ ن 9bنیـز کلمـۀ « »tuaطبقـهنمـای عـددی اسـت و در
گروه های اسمی با اسم دارای مرجع جانداران غیرانسان ظاهر میشود.
طبقه نماهای عددی ،تکواژهای نقشی هستند که در برخی زبان ها بین اعداد و اسـمهـا
در گروه اسمی مینیند .در زبان فارسی گـروه اسـمی «پـنج تـا پرنـده» نمونـهای از گـروه
اسمی حاوی طبقهنما بهشمار میرود .طبقهنماهای عـددی و نشـانه هـای صـرفی شـمار در
بسیاری زبان ها در توزیع تکمیلی با یکدیگر قرار دارند نگرینبرگ  . 1369 ،13بـرای مثـال،
انگلیسی از شمار جمع استفاده میکند امّا فاقد طبقـه نماهـای عـددی بـرای شـمارش اسـم
است ،همچون:
4( One table / two tables

در زبان چینی در ساخت هایی از نو عدد  +اسم ،وجود طبقهنما اجبـاری اسـت و در
انگلیسی ،نشانۀ تصریفی شمار در گروه های اسمی دارای مرجع جمـع اجبـاری اسـت .در
برخی زبان ها هم از طبقه نما و هم از شمار جمـع در سـاخت گـروه اسـمی ممکـن اسـت
استفاده شود .مثال ن 5از فارسی کاربرد همزمان طبقه نما و شمار جمع را نشان میدهد:
 5دو تا از کتاب ها را خواندم.

17. A. Y. Aikhenvald
18. Thai
19. J. H. Greenberg
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انتخاب طبقهنماها بستگی به اسم خاصّی دارد که هستۀ گروه اسمی بـهشـمار مـیرود.
در بسیاری موارد ،اسم هایی که با طبقهنمای خاصّی به کار مـیرونـد ،دارای خصوصـیّا
معنایی مشترکی هستند که معمو با اندازه و شک اسم هـا مـرتبط اسـت ،امّـا اسـتثناهای
زیادی نیز در این طبقهبندی ها دیده میشود .طبقهنماهای عددی تنها در برخـی زبـانهـای
دنیا همچون ویتنامی ،ما یایی  20و ژاپنی بهکار میروند و محدود معنایی یـک اسـم قابـ
شمارش را با توجّ ه به واحد طبیعی نن اسم مشـخّص مـیکننـد .بسـیاری از زبـانشناسـان
نقش طبقهنماهای عددی در زبان هـای دارای ننهـا را منفردسـازی  21مفـاهیم اسـمی بـرای
قاب شمارشکردن ننها میدانند .در زبان هایی که دارای طبقهنماهـای عـددی هسـتند ،هـر
زمان که یک عدد  22یا برخی کمّیتنماهای  29معرفه در گروه اسـمی وجـود داشـته باشـد،
باید طبقهنما نیز در گروه اسمی بهکاررود.
 - 1 - 9دستوری شدگی طبقهنماهای عددی
شواهد درزمانی و همزمانی نشان میدهد کـه بیشـتر طبقـهنماهـای عـددی در زبـانهـای
دارای طبقهنما ،دارای منشأ اسمی  24هستند و با دستوریشـدگی اسـم بـهوجـود نمـدهانـد
نرک .لمان2000 ،؛ کو  . 2005 ،25برای مثـال در کـرهای بـیش از  100طبقـهنمـای عـددی
وجود دارد که همه از اسم مشتق شدهاند .لمـان ن 95 :2002معتقـد اسـت کـ ه در فارسـی
 14طبقه نمای عددی وجود دارد که همۀ ننها از اسمی که معنایش کـامال مشـخّص اسـت
مشتق شدهاند و به غیر از دو مورد ،همۀ نن ها هنوز می توانند به عنوان اسم به کار روند.
در فارسی نو اسمها می توانند صرفا با عدد بهکارروند همچون «دو ایرانـی»؛ همچنـین
در صور

وجود عدد در گروه اسمی ،طبقهنمای عددی نیز می تواند در گروه مـورد نظـر

بهکاررود همچون «دو نفر ایرانـی» .ایـن اختیـار انتخـاب الگـو در فارسـی بـه بـاور لمـان

20. Malay
21. individuate
22. numeral
23. quantifiers
24. nominal
25. M. C. Koo
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ن 59 :2002نشاندهند دستوریشدگی ضعی

طبقه نماهای عـددی در ایـن زبـان اسـت.

طبقـهنمــاهای فــارسی در سـاخت عــددی بـه صـور
جوشخوردگی  26در مورد نن ها رد نمیدهد؛ به عبار

تکـواژ نزاد بــاقی مـیم ــانند و
دیگر ،عـدد و طبقـهنمـا بـهلحـا

نوایی در هم ادغـام نمیشوند .از سـوی دیگـر ،چنــد خصوصـیّت نشـان مـیدهنـد کـه
طبقهنماهای عددی فارسی تا حدّی دستوری شده اند .نخست اینکه صـیغگان ننهـا کـامال
یکپارچه است و بهصور سلسلهمراتبی سازماندهی شدهاند ،به این صـور

کـه هشـت

اشیاء بیجان و یـک طبقـهنمـا بـرای حیوانـا

بـزرگ تـر و

طبقهنما برای طبقا

مختل

اهلی وجود دارد و دو طبقه نما برای حیوانـا

کوچـک تـر و اشـیاء بـیجـان هسـت کـه

هشت طبقهنمـای اوّل را خنثی می کنند و دو طبقـهنمــا بــرای انسـان هـا هسـت و یـک
طبقهنمای عام نیز بهکار میرود که تمام طبقهنماهای دیگـر را خنثـی مـیکنـد .دوّم اینکـه
گرچه معنای اوّلیه طبقهنماها مشخّ ص است ،برخی از این معنـی هـا بـا کـاربرد طبقـهنمـا
منطبق نیست و معنیزدایی  21در مورد نن ها رد داده است .برای مثـال «دسـت» در معنـای
اوّلیه « عضوی از بدن» به عنوان طبقهنمای عددی در « یک دست لباس» بهکارمیرود.
لمان با توجّ ه به این د ی  ،نتیجه گرفته که نظام دستوریشـدگی بـهطـور ضـعی

در

مورد طبقه نماهای عددی در فارسی رد داده است نلمـان ،59 :2002 ،بـرای طبقـهنماهـای
فارسی رک .استاجی. 105 - 39 :1955 ،
نظام طبقهنماهای ژاپنـی بـرخالف فارسـی تـا حـدّ زیـادی دسـتوری شـده و یکـی از
نشانه های نن ،کامال اجباری بودن طبقهنماها در گروه های اسمی عددی اسـت ،بـهنحـوی
که شمردن اسم ها بدون طبقهنما در این زبـان غیـرممکن اسـت .یکـی دیگـر از معیارهـای
دستوریشدگی طبقه نماها در این زبان نداشتن کاربرد مستق یا معنای مستق طبقـهنماهـا
است .طبقه نماهای این نظام دستوریشده و به عدد بهصور پسوند متّصـ مـیشـوند و
همگونی  25نیز بین عدد و پسوند برقرار میشود نلمان. 54- 59 :2002 ،

26. sandhi
27. desemanticization
28. assimilation
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در این بخش به معرّفی طبقهنماهای عددی و دستوریشدگی نن هـا پـرداختیم .بخـش
بعد به بررسی دستوریشدگی طبقهنما های عددی در زبان تاتی اختصا

دارد.

 - 4دستوری شدگی طبقهنماهای عددی در تاتی تاکستانی
در ایـن بخـش نخسـت زبـان تـاتی بــهصـور

مختصـر معرّفـی شـده و سـپ

رونــد

دستوریشدگی طبقهنماهای عددی در گونۀ تاکستانی این زبان بررسی شده است.
 - 2 - 4زبان تاتی
استیلو ن 964 :2005زبان تاتی را در کنار زبان تالشی در گروه زبان هـای تـاتی  -تالشـی

23

قرار داده و این گروه را یکی از گروههای زبان های ایرانی نو شمال غربـی دانسـته اسـت.
بهطور کلی زبان تاتی به دو دسـتۀ تـا تی شـمالی و تـاتی جنـوبی تقسـیم مـیشـود .تـاتی
شمالی در خارج از ایران تکلّم می گـردد و تـاتی جنـوبی در نـواحی مختلفـی از ایـران از
جملــه منــاطقی در جنــوب غربــی قــزوین شــام تاکســتان ،چــال ،اســفرورین ،خیــارج،
دانسفهان ،ابراهیمنباد و سگزنباد نیارشاطر 15- 11 :1363 ،رایج است.
از ننجا که زبان تاتی جنوبی ،گونهها و لهجه هـای متنـوّ عی دارد ،از میـان گونـههـای
مختل

تاتی مورد تکلّم در ایران که در با ذکر شدند ،گونۀ تاکستانی به علّـت دسترسـی

به گویشوران نن برای انجام تحقیق میـدانی در پـژوهش کنـونی انتخـاب شـده اسـت.

90

تاکســتان براســاس سرشــماری عمــومی نفــوس و مســکن  91ســال  112000 ،1930نفــر
جمعیّت دارد که  111000نفـر در شـهر تاکسـتان و  61000نفـر در روسـتاهای نن سـاکن
هستند .داده های تحقیق کنونی به صور

مصـاحبه از گویشـوران گونـۀ تاکسـتانی زبـان

تاتی پرسیده و ثبت شده است.
29. Tatic
 - 90از خانمها الهـام رحمـانی ،سعیـده رحمانی ،ندا طاهرخانی و ندا مهدوی گویشوران تاتی تاکستانی که در
جمعنوری دادههای زبانی این مقاله ،نگارندگان را یاری کردهاند ،سپاسگزاریم.
31. www.amar.org.ir
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 - 1 - 4دستوری شدگی طبقهنماهای عددی در گونة تاکستانی زبان تاتی
طبقهنماهای عددی در تاتی تاکستانی در جایگاه بعد از عـدد و قبـ از اسـم هسـته بـرای
طبقهبندی مفاهیم اسمی در گروه های اسمی شمارشپذیر بهکار میروند .گرچه کاربرد ننها
در این زبان اجباری نیست ،در صور

وجود عدد در گروه اسمی ،کاربرد طبقهنما نیـز در

همۀ گروه های اسمی عددی مشاهده میشود .ترتیب سازه ها در گروه اسمی عددی در تاتی
تاکستانی بهصور

وجود صفت اشاره

عدد  +طبقهنمای عددی  +اسم است و در صور

در گروه اسمی ،این کلمه در ابتدای گروه اسمی قرار می گیرد .برای مثال:
mānde.
come

6) a. sönne
māgāve kārā
32
3- CL
cow
continuous

«سه رأس گاو دارند می نیند».
boxārdi
ate

Ganāri
canary

čimiš
my

b. ā
inn
görbiye
that 1-CL cat

«نن یک گربه قناری من را خورده».
طبقه نماهای عددی تاکستانی را می توان بر اساس معیارهای معنایی همچون جانـداری،
شک  ،اندازه ،ساختار و ماده تشکی دهنده به چند گروه تقسیم کرد امّا در این گونۀ زبانی،
یک طبقهنمای عام بر سایر طبقهنماها ترجیح دارد و به عنوان جایگزین سایر طبقهنماها نیز
بهکارمیرود .طبقهنماهای اصلی جدول شماره ن 1در تاتی تاکستانی با اسم های شـمارپذیر
بهکارمیروند:
جدول شماره  .2طبقه نماهای عددی در تاتی تاکستانی

طبقهنما

مثال

موارد کاربرد

dö nafar ādam

nafar

انسان

دو نفر ندم

halGe

چاه

دو حلقه چاه

dö halGe čā

done33

طبقه نمای عام

دو دا نه گردو
نه عدد ساعت
یک عدد سیب

dö döne uz
nö döne sāt
i dene asife

 23 - 92کلمۀ طبقهنما بهصور

 CLدر نوانگاریها مش خّص شده است.

 - 99واکۀ اوّل کلمۀ  döneبسته به واکۀ عدد قب از خود بهصور

 ö ، i ،eیا  oتلفّظ میشود.
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تا زبانان گونۀ تاکستانی در گفتار روزمره در بیشتر موارد از طبقهنمای عـددی عـام «»ne

کوتاهشد « »doneاست ،در گـروههـای اسمی شمارپذیر استفاده میکننـد امّـا

که صور

اصلی و کوتاهشده از دید گویشوران قاب قبول هستند:

هر دو صور

«یک گربه» inne görbiye

البتّ ه صور

یا 7) i dene görbiye

کوتاهشده خود نشان دهند سـایش نوایـی ایـن جـزء و دسـتوریشـدگی نن

میباشد .جـدول ن 2مثـالهـایی از طبقـهنمـای عــام « »neرا در تــاتی تــاکستانی نشـان
میدهد:
جدول شماره  .1کاربرد طبقه نمای عام «»ne

dönne ādam

دو تا ندم

payne parande

پنج تا پرنده

payne deraxt

پنج اصله درخت
دو تا اتاق
دو تا چاه کندم.

dönne otāG
dönne čā-m bekand.
dönne māgāve

دو تا گاو
صور

کوتاه شد این طبقه نما بیشـتر بـا اعـداد تـک هجـایی بـهکـارمیرود و بـا اعـداد

چندهجایی بهصور

کام بهکارمیرود .برای مثال:

inne, dönne, sönne, čārne, payne, šišne, hafne, hašne, nönne, dane,
…yāzda done, davāzda done,

فرایند دستوریشدگی اسم ها به طبقهنما در ساخت هـای دارای طبقـهنمـای عـددی در
زبان های مختل

ممکن است مسیر های متفاوتی را طی کند .نظامهای طبقـهنمـای عـددی

بهلحا میزان دستوریشدگیشان متفاو

هستند و برخـی از نن هـا یـک طبقـۀ واژگـانی

بـاز را تشکی ــ مــیدهنــد نهایشـنوالد . 31 :2000 ،ب ــررسی معیـاره ــای ردهشن ــاختی
دستوریشدگی در مورد طبقهنمای عام « »doneحاکی از نن است که ایـن کلمـه در تـاتی
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تاکستانی دستوری شده است .در ادامه د یلی برای دستوریشـدگی کلمـۀ « »doneنورده
شدهاست:
 - 1معنی اوّلیۀ کلمۀ « »doneکامال مشخّص است .کـاربرد اوّلیـۀ کلمـۀ « »doneدر نقـش
اسمی در گروه کلما
و بهخصو

واژگانی به معنای «دانه» است و بیشتر در مورد حبوبـا

و غلّـا

گندم بهکارمیرود .این کلمـه در تـاتی کنـونی نیـز کـاربرد اسـمی خـود را

حفظ کرده .برای مثال:
جدول شماره  .9کاربرد اوّلیة کلمة « »done

دانۀ گندم

gandeme done

دانۀ برنج

berenje done

دانۀ جو

yo done

دانۀ انار

anāre done

دانۀ تسبیح

tasbö done

مثـالهــای ن 5نمونــههــا یی از جمالتــی اســت کــه در ننهــا کلمــۀ « »doneدر معنــای
واژگانیاش بهکاررفته:
bekkerd.
planted
čeme.
me
āpati
scattered

8) a. don-em
seed-i

«من دانه کاشتم».
ādi
give

b. done
seed

«دانه را به من بده»
don-em
seed-I

rā
for

c. karkon
hens

«برای مرغ ها دانه پاشیدهام».
کلمۀ « »doneیک نقش جدید دستوری نیـز بـه عنـ وان طبقهنمای عـددی بـهدسـت نورده
است .به عبار

دیگر ،در این گونۀ زبـانی یـک صـور « »doneداریـم کـه در دو نقـش
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نیک نقش قاموسی و یک نقش دسـتوری بـه عنـوان طبقـهنمـا بـهکاررفتـهاسـت .چنـین
وضعیّتی را واگـرایـی  94مینـامنـد کـ ه از نشانــه هـا و اصــول مهــمّ دستــوریشــدگی
بـهشــمارمیرود نهــاپر و تراگــو ، 115 :2009 ،بـرای توضــیح بیشــتر در مــورد اصــول و
سازوکارهای دسـتوریشـدگی رک .نغزگـوی کهـن1953 ،الـ

 .کلمـۀ « »doneدر نقـش

طبقهنما معنای واژگانی خود را از دست داده و دچار معنیزدایی شـدهاسـت .معنـیزدایـی
نیز ازجمله نشانههای مهمّ دستوریشدگی بهشمارمیرود.
با توجّ ه به این مالحظا  ،کلمۀ مورد نظر بعد از بهدسـتنوردن معنـای دسـتوری در
بافت های خا

 ،همزمان در بافت اوّلیه در معنای اوّلیه نیز بـهکـارمیرود .در ایـن فراینـد

می تـوانیم تبـدی جـزء واژگـانی ن زاد را بـه کلمـۀ نقشـی مشـاهده کنـیم کـه در نمـودار
دستوریشدگی نشان داده شدهاست.
نمودار دستوریشدگی طبقهنمای «:»done
جزء واژگانی نزاد > کلمۀ نقشی
 - 2کاربرد این طبقهنما از اسم اشیاء به همۀ اسم ها تعمیم یافته و ایـن کلمـه اکنـون بـرای
تمـام اسم ها از انسان تـا جـانداران و بیجـانها بهکارمیرود؛ بنابراین تهـیشـدن از معنـا
در مورد نن رد دادهاست .تهیشدن از معنـا از سـازوکارهای دستــوریشـدگی محسـوب
میشود که بــراساس نن ،عنـاصــر در رونــد دسـتوریشـدگیشـان معنـای بسـیار کلّـی
کسب میکنند .تهیشدن از معنا معمو در گذر از مرحلـۀاوّل در طیـ

دسـتوریشـدگی

نتبدی جز ء واژگانی نزاد به کلمۀ نقشی رد میدهد ننغزگـوی کهـن1953 ،الـ . 153 :
روند معنیزدایی در مورد طبقهنماهای عددی در برخی زبان هـا همچـون کـرهای نیـز رد
داده و بسته به میزان دستوریشدگی برای طبقـه نماهـای هـر زبـان متفـاو

اسـت نکـو،

 . 64 :2005این روند ناظر بر از دسترفتن معنای واژگانی اسـت ننغزگـوی کهـن:1953 ،
 153و نشاندهند از دسترفتن وزن جانشـینی یعنـی یکپـارچگی  95ایـن کلمـا

اسـت

نلمان. 1335 ،
34. divergence
35. integrity
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از ســوی دیگــر ،انشقـــاق  96ب ــرای ای ــن کلمــه رد داده کــه ب ــراساس نن ،بعــد از
دستوریشدگی جزء واژگانی و تبدی نن به یک طبقه نمای عـددی ،جـزء واژگـانی اوّلیـه
نیز به حیا

خود در این زبان به عنوان یک کلمۀ تمام عیار درست مانند کلمـه هـای دیگـر

ادامه دادهاست .انشقاق از جمله مالک های دستوریشـدگی بـهشـمار مـیرود و از اصـول
حاکم بر دستوریشدگی است و در شناسایی موارد دستوریشـده راه گشـا اسـت نهـاپر و
تراگو115 :2009 ،؛ نغزگوی کهن. 152 :1953 ،
از ننجا که تنها یک طبقهنمای عام در این گویش بهکار میرود ،می توان گفت از یـک
طبقۀ واژگانی باز تنها یک طبقهنما به صور

صیغگان بسیار کوچکی تکامـ یافتـه اسـت.

مثال هـایی از کـاربرد عـام طبقـهنمـای « »neدر تــاتی تــاکستانی در جــدول شـماره ن4
نورده شدهاست .این مثال ها نیز نشان میدهند کـه طبقـهنمـای عـددی « »neبـا اسـمهـای
دارای مرجع انسان و جاندار و بیجان بهکارمیرود.
جدول شماره  .4کاربرد طبقه نمای عام «  »neبا تمام اسمها

فارسی
یک نفر ندم
دو تا میز
دو تا گردو
سه تا گوسفند
نه تا ساعت

تاتی
inne ādam
dönne miz
dönne uz
sönne čarvā
nönne sāt

 - 9طبقهنمای « »doneدر مرحلۀبعدی دستوریشـدگی بـه طبقـهنمـای عـام بـرای تمــام
اسمها تبدی شده و در اثر کـاربرد زیـاد طبقـهنمـا دچـار سـایش نوایـی شـده و بـه «»ne

کاهش یافته است که این خود نشاندهند میزان با ی دستوریشدگی ایـن کلمـه اسـت.
سایش نوایی نتیجۀ رعایت اقتصاد توسط سخنگویان در گفتار است .نن گـروه از عناصـر

36. split

دستوریشدگی طبقه نمای « »ne /doneد ر گونۀ تاکستانی زبان تاتی 11/

زبانی که دستوری شدهاند ،بیشتر تحت تأ ثیر سایش نوایی قرار مـی گیرنـد .ایــن عناصـر
به علّت معنای نسبتا انتزاعیشـان ،ارزش اطّ العـاتی کمتـری نسـبت بـه کلمـا قاموسـی
دارند .هنگامی که یک صور
صور

واژگانی به دو کـاربرد انشـقاق مـی یابـد ،واحـد واژگـانی

کام زبانی خود را حفظ میکند امّا جـزء نقـشمنـد شـده تحـت تـأثیر تخفیـ

نوایـی قـرار مـیگیــرد .ایـن کـاهش یــا تخفی ـ

نوایــی نیــز یکـی از سازوکـاره ــای

دستوریشدگی محسوب میشود ننغزگوی کهن . 160 :1953 ،سـایش نوایـی و تخفیـ
نوایی کلمۀ « »doneبهصور « »neتنها برای نقش طبقـهنمـای نن رد مـیدهـد و از دیـد
تا زبانان در نقش اسمی چنین سایشی به هیچوجه مجاز نیست .همچنـین ایـن کلمـه در
نقش طبقهنمای عددی در تاتی گفتاری امروز به عدد متص مـیشـود و تـا زبانـان ایـن
دو کلمه را در گفتار یا نوشتار بهصور

یک واحد زبانی تلقّی میکننـد .ایـن طبقـهنمـای

کوتاهشده ،کاربرد مستق خود را در این گویش از دست داده و به انتهـای عــدد متّصـ
میشود و همگونی نوایی نیز در مـ ورد نن رد میدهد که از نشانه هـای دسـتوریشـدگی
قوی بهشمار میرود .بر این اساس ،طبقهنمای مخف شده « »neدر گفتار بـه عـدد قبـ از
خود متّص میشود و به یک واژهبست تبــدی شــده اسـت .ایــن واژهبسـت از نــو
پـیبستی  91است و واژهبست ساده محسوب میشود زیـرا هـم بـه شـک نوایـی «»done

کام و هم به شک کوتاهشد « »neبهکـارمیرود نبـرای ویژگـی هـای واژهبسـتهـا رک.
شقاقی . 16- 15 :1955 ،پیشرفتن طبقهنمای « »neدر نمـودار دسـتوریشـدگی در نمـودار
زیر نشان داده شده است:
جزء واژگانی نزاد > کلمۀ نقشی > واژهبست
مثالهای ن a - 3و  bکاربرد طبقهنمای « »neبـهصـور

واژهبسـت را نشـان مـیدهنـد و

همانطور که مثال ن c - 3نشان میدهـد ،کلمـۀ « »doneدر نقـش اسـم بـه معنـی «بـذر»
نمی تواند بهصور

مخف شده یا واژهبستی بهکاررود و تلفّظ نن بهصـور

مخفـ شـده

سبب غیردستوریشدن جمله میشود:
bome.

čomārā

mammon

9) a. sönne
37. enclitic
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came
čul.
trip

us

3- CL

guest

«سه تا مهمان نمد برای ما».

berāyon-em
brothers-my

mišinde
go

b. arö
dönne
today 2-CL

«دو برادرم امروز میروند به باغ».
čeme.
me

ādi
give

c. * ne
seed

«دانه را بده به من».
 - 4کلمۀ « »doneدر کاربرد اسمی می توانـد بـهصـور
طبقهنما نمی تواند بهصور

جمـع بـهکـاررود ،امّـا در نقـش

جمع بهکاررود .عدم استفاده از نشانۀ جمع بــا طبقـهنماهـای

عددی نشانۀ مقولهزدایی  95ننهاست که از دیگر ویژگـی هـای دسـتوریشـدگی بـهشـمار
میرود .مثـالهـای ن 10کـاربرد صـور جمـع کلمـۀ « »doneدر نقـش اسـمی را نشـان
میدهند:
don-on-em
seed-Pl-Clt

bekerd.
planted

10) a. az
I

«من دانه ها را کاشتم».

ādi čeme.
give me

b. don-on
seed-Pl

«دانه ها را بده به من».
c. berenje don-on beshke
rice
seed-Pl see
ende.
are

sörx
red

če
how

«دانه های برنج را ببین».
don-on
seed-Pl

d. anāre
pomegranate

«دانه های انار چه سرخند!»
مثالهای ن 11کاربـرد مفرد کلمـۀ « »neدر نقـش طبقـهنمــا در تـاتی تاکسـتانی را نشـان
میدهند:
38. categorialization

دستوریشدگی طبقه نمای « »ne /doneد ر گونۀ تاکستانی زبان تاتی 19/

mivinem.
see

11) a. az sönne
I 3-CL

mardak
man

«من سه مرد میبینم».
agerem.
buy

miz
table

b. mogom dönne
want
2-CL

«میخواهم دو میز بخرم».
öštöre mogo agerem.
camel want buy
čomā kiye.
our house

c. jā
dönne
that 2-CL

«نن دو تا شتر را میخواهم بخرم».

d. dönne berārāzon-em
arö
mānde
2-CL brother's children- my today come

« دو بچّۀ برادرم امروز به خانۀ ما مینیند».
بنـابرایـن کلمۀ « »doneیـا مخف

نن « »neهرگز در نقش طبقهنما بهصور

جمع

بهکارنمیرود.
کاربرد طبقهنمای عام « »neدر تاتی تاکسـتانی در تمـام مـوارد وجـود عـدد در گـروه
اسمی مشاهده میشود و بر این اساس می تـوان نن را اجبـاری دانسـت کـه نشـاندهنـد
میزان با ی دستوریشدگی این طبقه نمـای عـام در تـاتی تاکسـتانی اسـت نلمـان:2002 ،
 . 59از ســ وی دیگــر ،تثبیـت  93ج ــایگاه کـاربــرد ای ــن طبقـهنم ــا نیـز از نشــانههــای
دستوریشدگی قوی نن محسوب میشود .کاهش امکان تغییر جایگاه کلمـههـا بـهلحـا
همنشینی منجر به تثبیت یک جایگاه خا

برای نقش طبقهنمای عددی در تـاتی شـده و

این کلمه تنها بعد از عدد در گروه اسمی می تواند بهکاررود.
 - 5نتیجهگیری
ساختهشدن طبقهنماهای عددی در گونۀ تـاتی تاکسـتانی نمونـهای از دسـتوریشـدگی در
این گویش است .بررسی طبقهنماهای عددی در این گویش نشان میدهد که این کلمههـا
حاص دستوریشدگی یک اسم به طبقـه نمـا هسـتند .ایـن عناصـر زبــانی ،خصوصـیّا
39. fixation
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کلمه های قاموسی را از دست دادهاند و در نتیجۀ دستوریشدگی ،خصوصیّا

کلمـههـای

نقشی را کسب کردهاند .طبقـهنمـای عـددی عـام « »doneدر گونـۀ تاکسـتانی زبـان تـاتی
جایگزین سایر طبقهنماهای عددی در این گ ویش شده و در اثـر کـاربرد زیـاد بـهصـور
« »neکاهش نوایی یافته است .بر اساس معیارهای مطر شده در این مقالـه مـی تـوان گفـت
که دستوریشدگی تـا حـدّ زیـادی در مـورد طبقـهنمـای عـددی عـام « »neدر گونـۀ تاتی
تاکستانی رد داده است.
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