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رو زبان ترکی بر روی پيوستاری ميان زبانهای فعلبنياد و قمربنياد قرار دارد .چنين
ویژگیای نشان میدهد که رده افعال حرکتی در زبان ترکی که در گذشته فعلبنياد
تلقی میشدند ،در حال حاضر تحت تاثير زبان فارسی تغيير داشتهاند که این امر خود
را بيشتر در فعلهای مرکب نشان میدهد.
واژههای کليدی :فعل حرکتی ،زبان ترکی آذری ،مسیر ،شیوه ،فعلبنیاد ،قمربنیاد.

 .1مقدمه
فعل یکی از مقوالت دستوری زبان است که به عنوان شالوده اساسی جمله محسوب
میشود ،بدون آن زبان کارایی خود را از دست بدهد چرا که این مقوله دستوری حامل
مفاهیمی چون (زمان ،وجه ،شمار ،نمود ،1حرکت ،2مسیر ،3شیوه 4و مانند اینها)
میباشد .این عنصر زبانی همواره جزو موضوعهایی است که پیوسته مورد توجه
زبانشناسان و دستورنویسان بوده و در رویکردهای مختلف زبانشناسی مورد بررسی
قرار گرفته است .پژوهش حاضر به چگونگی بازنمایی مفاهیم معنایی (مسیر و شیوه)
در این مقوله دستوری (فعل حرکتی) بر اساس نظریه تالمی ( 2000الف و ب)
میپردازد تا مشخص کند که زبان ترکی آذری جزو کدام رده زبانی مطرح (فعلبنیاد یا
قمربنیاد) در چارچوب نظری فوق قرار دارد .تالمی (2000ب) از دیدگاه معنیشناختی
به حضور عناصر معنایی در رویداد حرکت میپردازد .وی در خصوص رویداد حرکت
بیان میکند که رویداد حرکت متشکل از شیء در حال حرکت یا ایستا (پیکر )5با توجه
به شی دیگر (شیء مرجع یا زمینه )6است .این رویداد چهار جزء اصلی دارد .عالوه بر
پیکر و زمینه ،مسیر و جزء حرکت 7نیز در رویداد حرکت وجود دارد .مسیر ،جهتی
است که پیکر با توجه به زمینه میپیماید یا اشغال میکند .جزءحرکت به رخداد حرکت
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یا قرارگرفتن در یک مکان اشاره میکند .عالوه بر این اجزای داخلی ،رویداد حرکت،
رویدادهای خارجی (اجزای فرعی) مانند شیوه حرکت یا سبب را نیز دربردارد (تالمی
 2000ب .)25 :او همچنین از دیدگاه دیگر به قمرهای فعل توجه کرده و زبانها را با
توجه به چگونگی بازنمایی عناصر معنایی در عناصر روساختی (فعل یا قمر فعل) به دو
دسته فعلبنیاد و قمربنیاد تقسیم میکند .پژوهش حاضر با الگوگیری از این نظریه به
بررسی فعلهای حرکتی زبان ترکی آذری میپردازد .بدین منظور نگارنده پیکره حدود
 160فعل حرکتی از فرهنگ لغت آذری – فارسی بهزادی جمعآوری و سپس با گفتار
آذریزبانان هشجین (خلخال از شهرستانهای استان اردبیل) و حدود پنج ساعت فایل
صوتی ضبط شده از  20گویشور (مرد و زن  50تا  70ساله) همین زبان مطابقت داده
تا مشخص کند ،مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری چگونه بازنمود
مییابند و این زبان در طبقهبندی دوگانه تالمی در کدام رده زبانی قرار دارد.
 . 2پيشينه پژوهش
ازکیا ( )1390با هدف تبیین مفهوم حرکت و رویدادهای حرکتی در ذهن فارسیزبانان
و نحوه رمزگذاری روساختی آن ،تحقیقی انجام داده است .وی بیان میدارد که زبان
فارسی مطابق پیشبینی تالمی ( ،)2007دارای واژگانیشدگی« 1شیوه» و «حرکت» در
فعلها بوده و بهمانند دیگر زبانهای هندواروپایی از الگوی واژگانیشدگی «شیوه» و
«حرکت» در واژگانی نمودن مفاهیم حرکتی در فعلها استفاده میکند .مرور سوابق
نشان میدهد که در زمینه زبان ترکی آذری پژوهشی صورت نگرفته است.
یکی دیگر از پژوهشهای مرتبط به حرکت ،مقاله بابایی ( )2011است که به
واژگانی شدن این نوع افعال در زبان فارسی پرداخته است .وی بیان میدارد که در زبان
فارسی هردو ساختار هستهقالب و غیرهستهقالب در بیان مسیر وجود دارد و نتیجه
میگیرد که نظریه تالمی در طبقهبندی دوگانه زبانها در زبان فارسی صادق نیست.
Lexicalization
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حامدی شیروان و شریفی ( )1392در مقاله «بررسی ردهشناختی مقوله قمر در ساخت
رویدادی افعال حرکتی در زبان فارسی» در راستای طبقهبندی دوگانه زبانها توسط
تالمی (2000ب) ،مبنی بر اینکه زبانها یا فعلبنیاد هستند یا قمربنیاد ،با بیان دالیل و
شواهد ،این نظریه را در مورد زبان فارسی رد میکنند .آنها نشان میدهند که در زبان
فارسی هر دوی این نمودها وجود دارد و نمیتوان گفت که زبان فارسی مطلقاً در یکی
از این دو دسته جای دارد.
مسگرخویی ( )1392در مقالهای تحت عنوان «بازنمود مسیر در افعال حرکتی فارسی» به
چگونگی بازنمایی مسیر در افعال حرکتی فارسی میپردازد .او  148فعل مسیرنمای
فارسی را انتخاب و بعد از بررسی و تحلیل آنها به این نتیجه میرسد که فعلهای زبان
فارسی  14نوع مسیر را در خود بازنمایی میکنند که حاصل آنها فعلهای مسیرنما
میباشد و ادعا میکند که برخی از این مسیرها مانند «دور از زمینه» در زبان فارسی از
بسامد باالیی برخوردارند.
مسگر خویی ( )1394در مقاله دیگر تحت عنوان «بازنمود اطالعات شیوه در فعلهای
حرکتی فارسی» نیز به مبحث رویداد حرکت و چگونگی بازنمایی مفاهیم معنایی
(شیوه) میپردازد .وی با استناد به نظر اسلوبین )2000( 1و فِرِز )2008( 2انواع
اطالعات شیوه را در دو نوع فعل حرکتی (خودمتکی و انتقالی) بررسی میکند .به نظر
او برخی اطالعات شیوه فقط در مورد فعلهایی که حاوی حرکت انتقالی هستند ،صادق
است و برخی دیگر در فعلهای خودمتکی بازنمود مییابند که حاصل آنها فعلهای
شیوهنما میباشد .وی در نهایت به این نتیجه میرسد که زبان فارسی تقریبا بهطور
مشابه از فعلهای شیوهنما و مسیرنما برای بیان رویداد حرکت استفاده میکند.
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 .3بنياد نظری
تالمی ( 2000الف و ب) روابط نظاممند زبانی بین معنا و بیان روساختی را مورد
بررسی قرار داده است .وی معتقد ا ست رابطه میان معنا و صورت لزوما رابطهای یک به
یک نیست ،یعنی ممکن است مجموعهای از عوامل معنایی توسط یک صورت واژگانی
بیان شود یا بر عکس؛ ترکیبی از عوامل صوری بیانگر یک معنا باشد ،تالمی در همین
زمینه بحثی پیرامون الگوهای واژگانیشدگی و تجزیه و تحلیل ساخت رویدادی 1افعال
حرکتی را مطرح میکند و بیان میکند ارتباط نظاممندی بین معنا و صورت روساختی
وجود دارد و همچنین مقوله دستوری را تحت عنوان قمر 2در ساخت افعال مطرح
میکند .وی براساس چگونگی بازنمایی عناصر معنایی (مسیر و شیوه) در رویداد
حرکتی ،طبقهبندی دوگانهای را ارائه میکند .ایشان زبانهایی را که این عناصر را در
خود فعلها بیان میکنند ،زبانهای فعلبنیاد و زبانهایی که این عناصر را در عنصر
غیرفعلی (وابسته فعل) بیان میکنند ،زبانهای قمربنیاد معرفی میکند و ادعا میکند که
زبانها یا فعل بنیاد هستند یا قمربنیاد.
 .1–3نظریه الگوهای واژگانیشدگی 3تالمی
یکی از مهمترین نظریههای تالمی ،نظریه الگوهای واژگانیشدگی وی میباشد .از نظر
او واژگانیشدگی زمانی اتفاق میافتد که یک جزء معنایی به یک تکواژ خاص
وابستگی منظم پیدا کند (تالمی2000،الف و ب .)24 :او برای تبیین نظریه
واژگانی شدگی معتقد است که در زبان ،ارتباطی نظاممند میان عنصر معنایی و یک
تکواژ وجود دارد .به عبارتدیگر ،عناصر زبانی را میتوان به عناصر معنایی و
صورتهای روساختی تفکیک کرد .عناصر معنایی را میتوان به «حرکت»« ،مسیر»،
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«پیکر»« ،زمینه»« ،شیوه»« ،سبب» و عناصر روساختی را به «فعل»« ،حرف اضافه»،
«بندهای پیرو» و «قید» و مانند اینها تقسیم کرد (تالمی  2000 ،ب .)23 :
 .2–3رویداد حرکت و اجزای آن
تالمی موقعیتی را که حاوی حرکت یا ایستایی (پیکر) است به عنوان رویداد حرکت
معرفی میکند .به نظر ایشان ،رویداد حرکت متشکل از شیء در حال حرکت یا ایستا
(پیکر) با توجه به شیء دیگر (شیء مرجع یا زمینه) است .این رویداد چهار جزء اصلی
دارد .عالوه بر پیکر و زمینه ،مسیر و جزءحرکت نیز در رویداد حرکت وجود دارد.
مسیر ،جهتی است که پیکر با توجه به زمینه میپیماید یا اشغال میکند .جزءحرکت به
رخداد حرکت یا قرارگرفتن در یک مکان اشاره میکند .عالوه بر این اجزای داخلی،
رویداد حرکت ،رویدادهای خارجی (اجزای فرعی) مانند شیوه یا سبب را نیز دربردارد
(تالمی ،2000ب  .)25:در مثال زیر اجزای رویداد حرکت طبق تعریف تالمی تبیین
میگردد:
1. Mary ran out of the house.
در این مثال  Maryپیکر House ،زمینه و  out ofمسیر حرکت را بازنمایی میکند .فعل

) (ranدویدن به طور همزمان واقعیت و شیوه حرکت را بیان میکند.
 .1-2-3مسير
اغلب فعلهای حرکتی در خود بار معنایی حرکت را دارند ،در حقیقت دارای نقطه
آغاز ،طول مسیر و نقطه پایان هستند .هر حرکتی عالوه بر این سه موضوع (آغاز ،طول
مسیر و نقطه پایان) جهت (مسیر) حرکت نیز دارد .مسیر و سه مولفه فرعی آن در
زبانهای مختلف به طرق متفاوت ظاهر میشوند ،مثال در زبانهای قمربنیاد ،مانند زبان
انگلیسی ،این مولفه توسط قمرهای همراه فعل بیان میشوند .برای نمونه در جمله زیر
سه مولفه فرعی مسیر بازنمایی میشوند:
2. Oscar went out of the house across the field to the station.
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به نظر میرسد اکثر افعال حرکتی همچون « goرفتن»« come ،آمدن» و « runدویدن»
جهت خاصی را مفهومسازی نمیکنند و مسیر همواره به صورت مستقیم در ذهن انسان
مفهومسازی می شود ،درحالی که برخی از افعال جهت خاصی را مفهومسازی میکنند و
این مفهومسازی در خود فعل صورت میپذیرد .برای مثال در فعل حرکتی « fallافتادن»
[جهت باال به پایین] و فعل حرکتی « raiseافراشتن» [جهت پایین به باال] را نشان
میدهد .در مواردی هم مفهوم جهت توسط عناصر روساختی دیگری همچون «حروف
اضافه» بازنمایی میشوند ،مانند:
او از پلهها پایین رفت

3. He went down the stairs.

در مثال شماره ( )3عنصر رو ساختی « downپایین» مسیر حرکت را بازنمایی میکند .از
همراهی مسیر و جزءحرکتی ،فعلهای مسیرنما به دست میآید.
 .2-2-3شيوه و سبب
دو مولفه بیرونی (جانبی) «شیوه» و «سبب» نیز در مفهومسازی رویداد حرکتی تاثیرگذار
هستند (تالمی2000 ،الف .)8 :او معتقد است مولفههای بیرونی «شیوه» و «سبب»
مولفههای فرعی حرکت هستند که از آنها تحت عنوان «رویداد همراه »1یا به عبارتی
«همرویداد» یاد میکند« .شیوه» چگونگی به انجام رسیدن حرکت را نشان میدهد در
حالی که «سبب» یعنی آنچه باعث و سبب حرکت میشود .مولفههای «شیوه» و «سبب»
در مفهومسازی میتوانند به صورت مجزا ،ادغامی یا ترکیبی با جزءحرکتی بازنمایی
شوند .از همراهی شیوه با جزءحرکتی فعلهای شیوهنما بهدست میآید.
 .3–3قمر
قمر مقولهای دستوری است که شامل هر سازهای غیر از متمم اسمی یا گروه حرف
اضافهای ،همراه فعل است که با ریشه فعل رابطه خواهری داشته باشد .رابطه آن با فعل
مثل رابطه وابسته با هسته است و میتواند به صورت یک وند و قید یا یک واژه آزاد
Co - Event

1

بازنمود مفاهيم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی

109

باشد (تالمی .)139 : 2007 ،الزم به یادآوری است که قمر وابسته و مقید به فعل و در
زیرگروه فعلی قرار میگیرد .این عنصر زبانی میتواند بار معنایی فعل را در خود بیان
کند .بر همین اساس تالمی زبانها را در دو گروه مجزا تحت عنوان (قمربنیاد و
فعلبنیاد) طبقهبندی میکند و بر همین اساس اسلوبین ( )2004نیز به نقل از (فِرِز،
 )38 :2008زبانها را در دو گروه مجزای قمربنیاد و فعلبنیاد دستهبندی میکند .منظور
از زبانهای قمربنیاد زبانهایی هستند که مفاهیم محوری (مسیر و شیوه) در آنها بر
روی عنصر حاشیهای فعل (قمر) بیان میشود .در این دسته از زبانها عناصر قمری
فعل ،صورتهایی هستند که به لحاظ مفهومی در ریشه فعل ادغام نمیشوند و به عنوان
قمری بر فعل و در کنار آن ظاهر میگردند که این قمرها اکثرا در پس یا پیش از فعل
قرار میگیرند .به اعتقاد تالمی عناصر قمری یک فعل حرکتی لزوما جهت نبوده و دیگر
عناصر مفهومی (شیوه و علت) نیز این امکان را دارند که قمری بر فعل محسوب گردند
(تالمی 2000 ،ب  25 :و  .)102ژرمنی ،اسالوی و فینو -اوکریایی نمونههایی از این
زبانها محسوب میشوند .اما دسته دیگری از زبانها ،زبانهای فعلبنیاد هستند،
زبانهایی که مفاهیم محوری (مسیر ،شیوه) بر روی خود فعل بیان میشود .رومیایی،
سامی ،ترکی و زبانهای اشاره نمونههایی از این زبانها محسوب میشوند.
در بیشتر زبانها تمیز قمر از حرفاضافه برای گویشوران آن دشوار میباشد و دانستن
تفاوت آن با حروف اضافه برای سهولت در تشخیص قمر الزم به نظر میرسد .قمر
همراه فعل معموال به صورت پیشوند یا پسوند به آن میپیوندد ولی حرفاضافه همراه
اسم میآید و گروه اسمی به وجود میآورد .قمر به تنهایی دارای معنی مستقلی هست،
وقتی با فعل همراه میشود معنی آن را تغییر میدهد در حالی که حرف اضافه این
چنین نیست .گاهی اوقات در زبان انگلیسی برخی از حروفاضافه به عنوان قمر به کار
میروند در حالی که برخی دیگر از حروف اضافه هرگز در نقش قمر به کار نمیروند،
در این صورت حرفاضافه و قمر میتوانند در کنار هم به کار روند .برخی از این
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صورت ها وجود دارند که همیشه قمر هستند و هرگز به عنوان حرفاضافه به کار
نمیروند (تالمی2000 ،ب  .)139 :مانند نمونههای زیر:
together – forth – back – away – apart

صورتهایی که حرفاضافه هستند و هرگز به عنوان قمر به کار نمیروند ،مانند :

toward - from – at- of
البته صورتهایی وجود دارد که هم نقش حرفاضافه و هم نقش قمر دارند .مانند )(to

که در جمله شماره ( )4نقش حرف اضافه ،درحالیکه در جمله شماره ( )5نقش قمر
دارد .صورتهایی که در دو نقش متفاوت (حرف اضافه و قمر) به کار میروند حتما
در دو جمله معانی متفاوتی را دربردارند.
4. I went to the store .

5. I come to home .

 .4تجزیه و تحليل دادههای پژوهش
 .1–4رویداد حرکت و اجزای آن در زبان ترکی آذری
مطابق تعریف تالمی ( 2000ب) رویداد حرکت همان موقعیتی است حاوی حرکت یا
ایستایی که شیء (پیکر) نسبت به شیء دیگر (زمینه) میپیماید یا اشغال میکند .رویداد
حرکت متشکل از چهار جزء اصلی و دو جزء فرعی (جانبی) میباشد که به نظر
میرسد در زبان ترکی آذری نیز این امر صادق باشد .این اجزا را همراه با مثالهایی در
زبان ترکی آذری مطابق نظر تالمی توضیح و تشریح میکنیم.
الف) پيکر و زمينه :پیکر و زمینه از جمله دو جزء اصلی در رویداد حرکت هستند که
توسط گروه اسمی بازنمود می شوند که پیکر به لحاظ مفهومی قابل حرکت یا در حال
حرکت میباشد ولی زمینه ماهیت مرجعوار و موقعیتی ثابت دارد (تالمی2000 ،الف:
 .)312در مثال پایین موقعیتهای یاد شده در زبان ترکی آذری نشان داده شده است:
ʔet - di.

ن گ . 1برو

 1نشانه گذشته

bαγ - α

به باغ (زمینه)

dunan

دیروز

6. dada - m

من پدر (پیکر)
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 پدر من دیروز به باغ رفت.در مثال فوق ( dadaپدر) به عنوان شیء در حال حرکت و ( bαγباغ) مقصد به عنوان
زمینه یا شیء ثابت در رویداد حرکت بازنمود یافته است.
ب) مؤلفه مسير و جزءحرکتی :در رویداد حرکت تغییر مکان یا جابجایی شیء اتفاق
میافتد ،پس هر جابجایی یک نقطه آغاز و یک نقطه پایانی دارد و بین آن دو ،طول
مسیر میباشد .بنابراین مسیر همان مسافتی است که شیء (پیکر) تا مقصد (زمینه) طی
میکند و بیشتر جهت حرکت مد نظر است نه طول مسیر ،لیکن جزءحرکتی در
فعلهای حرکتی همان جوهر حرکت میباشد ،در اصل شرط الزم برای آن است؛ به
مثال زیر توجه کنید.
di.

ن گ .بیا (جزءحرکتی)

ʔal -

Tehrαn - nαn

طاهره

از (مسیر) تهران

7. Tαhrα

طاهره از تهران آمد.

در مثال ( )7فعلحرکتی ( ʔal-makآمدن) به عنوان جزءحرکتی و نشاندهنده مسیر
حرکت که در آن واژگانیشده است و ( nαnاز) به عنوان حرفاضافه در زبان ترکی
آذری نشاندهنده مسیر نیز میباشد.
ج) شيوه و سبب :دو مولفه فرعی رویدادحرکت هستند که در مفهومسازی آن تاثیر
زیادی دارند و تالمی از آنها به عنوان رویداد همراه یا (همرویداد) یاد میکند .شیوه،
چگونگی و روش به وقوع پیوستن یا انجام حرکت را میرساند ولی سبب ،همان علت
و هر آن چیزی که باعث حرکت میشود است .در زبان ترکی آذری نیز این امر صادق
است ،مانند نمونه زیر:
ن گ.

لنگید

ʔαxsα- dɯ.

حسین (پیکر)

hysejn

بعد

8. futbαl - dαn sorα

از

فوتبال

 بعد از فوتبال ،حسین لنگید.در مثال شماره ( )8فعل حرکتی ( ʔαxsα-mαxلنگیدن) به طور همزمان ،هم شیوه و هم
سبب را بازنمایی میکند ،یعنی این واژه چگونگی و علت چنین حرکتی را بعد بازی
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فوتبال در خود حمل میکند ،در اصل این دو مولفه معنایی در فعل حرکتی واژگانیشده
است.
بنابراین تمامی اجزای رویدادحرکت (اصلی و فرعی) طبق تعریف تالمی در زبان ترکی
آذری نیز توسط یک یا چند عنصر زبانی بازنمایی میشوند .همانطور که در مثالهای
( )8 -6دیده شد «پیکر» در فاعل« ،جزءحرکتی» در فعل «زمینه» در گروه
حرفاضافهای« ،مسیر» در خود فعل ،حرف اضافه یا قمر و «شیوه» هم در خود فعل و
قمر آن بازنمایی می شود .البته الزم به ذکر است که این موارد همیشه و همهجا صدق
نمیکند ،زیرا گاهی اوقات چند مفهوم معنایی میتوانند توسط یک عنصر زبانی بازنمود
شوند (ادغام)؛ یا برعکس ،یک مفهوم معنایی با چند عنصر زبانی نشان داده میشوند.
چنین موردی در ادامه مقاله با نمونه مورد بحث قرار میگیرد.
 .2–4بازنمود مفاهيم معنایی حرکت در افعال حرکتی زبان ترکی آذری
در زبان ترکی آذری اجزای معنایی رویداد حرکت در فعلهای حرکتی ،هم با جزء
حرکتی ترکیب (واژگانیشدگی) میشود و هم در حاشیه آن بازنمود مییابد .برخی از
فعلهای حرکتی زبان ترکی آذری تنها یک جزء معنایی (مسیر ،شیوه یا سبب) را در
خود بازنمایی میکنند ،مانند فعلهای حرکتی ( duᶘ-makافتادن) و αxsα-mαx

(لنگیدن) در مثالهای شماره ( 9و  )10به ترتیب مسیر و شیوه را بازنمود میکنند .در
بین فعلهای حرکتی که حرکت را تنها با یک جزء معنایی دیگر نشان میدهند ،دو
الگوی واژگانیشدگی پربسامد دیده می شود (جزء حرکت  +شیوه) و (جزء حرکت +
مسیر) که حاصل آنها به ترتیب فعلهای شیوهنما و مسیرنما میباشد که فعلهای یاد
شده ،همراه بسامدشان در ذیل مشهود خواهد بود .در بعضی از موارد دیده میشود که
یک فعل حرکتی چند عنصر معنایی را در خود بازنمود میکند ،مانندʔajl-mak :

(خمیدن) در جمله شماره ( )11همزمان مفاهیم معنایی شیوه ،مسیر و سبب را بازنمود
کرده است ،یعنی فعل مذکور نشاندهنده حالت حرکت (خمیده) ،مسیر رو به پایین و
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علت چنین حرکتی را هم در خود بازنمایی میکند .این نمونهها از بسامد کمتر
برخوردار هستند:
.dy

ن گ .افتد

αγαʤ- dαn

duᶘ

درخت

از

9. αlmα

سیب

 سیب از درخت افتاد.ej.

ن ح.1

αxs

میلنگد

2

ض م  .پا

 پای سگ می لنگد.di.

ن.گ .ض س م

3

خم شو

ɡɯʧ - ɯ

ip

ض .م سگ

ʔajl-

مرد

10. ʔit- un

11. ɡoʤα kiᶘi

پیر

 پیرمرد خم شده است.به این ترتیب از همراهی جزء حرکتی با مسیر ،افعال مسیرنما درست میشود و از
همراهی آن با شیوه ،فعلهای شیوهنما به دست میآید که در زیر به تفصیل مورد بحث
و بررسی قرار خواهد گرفت.
 .1-2–4افعال مسيرنما در زبان ترکی آذری
افعال مسیرنما ،افعالی هستند که روید اد حرکت را همراه با مسیر حرکت (الگوی جزء
حرکت  +مسیر) بازنمود میکنند که در زبان ترکی آذری از بسامد باالیی برخوردار
هستند (با توجه به دادههای پژوهش حاضر) .همانطور که پیشتر اشاره شد مسیر همان
جهت حرکت پیکر نسبت به زمینه است که انواع مختلفی از آنها در فعلهای حرکتی
مسیرنما بازنمود مییابند .نمونه های افعال حرکتی مسیرنمای زبان ترکی آذری به قرار
زیر است:

 1نشانه حال
2ضمیر ملکی
 3ضمیر سوم شخص مفرد
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( ɡatir-makآوردن)( jetiᶘ-mak ،رسیدن)( jetir-mak ،رساندن) ʧak-mak

(کشیدن)( ɡoj-mαx ،گذاشتن)( ɡal-mak ،آمدن)( ʔuzαx laᶘ-mαx ،دور
شدن)( ʔuzαxlαt-max ،دور کردن)( dαlα vɯr-mαx ،عقب زدن)jollα-mαx ،

(فرستادن)( ʔαpαr-mαx ،بردن)( ɡet-mak ،رفتن)( vella-mak ،رها کردن)،
( ʔαjrɯl-mαxجدا شدن)( ʔajɯr-mαx ،جدا کردن)( ʔαrαlαn-mαx ،فاصله
گرفتن)( dαlα ʧakil-mak ،عقب کشیدن)( jαγ-mαx ،باریدن)ɡαr / jαγɯᶘ jαγ- ،

( mαxباریدن برف /باران)( ʔotur-mαx ،فرود آمدن)( ʔoturt-mαx ،فرود آوردن)،
( dyᶘ-makافتادن  /پرت شدن)( ʔαᶘαɡɯ ɡal-mak ،پایین آمدن)ʔαᶘαɡɯ ʧak- ،
( makپایین کشیدن)( ʔαᶘαɡɯ sαl-mαx ،پایین انداختن)ʔαᶘαɡɯ ver-mak ،

(پایین دادن)( joxun dyᶘ-mak ،نزدیک شدن).
الزم به یادآوری است که پسوندهای  makو  mɑxدر زبان ترکی آذری نشانه
مصدری می باشند با این توضیح که افعالی که آخرین حرف صدادارش کشیده باشد
پسوند  mɑxولی اگر صدای کوتاه باشد  makمیگیرد؛ بدین ترتیب؛ مانندɡet-mak ،

(رفتن) ( ʔɑpɑr-mɑxبردن) ،که به این قاعده هماهنگی آوایی گفته میشود.
با بررسی افعال مسیرنمای یادشده در باال مشاهده میشود که در بیشتر این افعال،
مسیر در خود فعلها واژگانیشده و در برخی دیگر در جزء غیرفعلی (قمر) آنها
بازنمود یافتهاند ،جدول ( )1-4موید این مطلب است:
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جدول ( )1-4تفکيک افعال مسيرنما به لحاظ جایگاه مسير.
بازنمود مسير در جزء غير فعلی(قمر)

بازنمود مسير در خود فعل

dαlα ɡal-mαx

(عقب ماندن)

ʔal-mak

(آمدن)

dαlα vɯr- mαx

(عقب زدن)

jetiᶘ-mak

(رسیدن)

dαlα ʧak-mak

(عقب کشیدن)

ʧɯx-mαx

(خارج شدن)

ɡαbαɡα αl-mαx

(جلو انداختن)

juɡur-mαk

(یورش بردن)

juxαrɯ αpαr-mαx

(باال بردن)

ʧak-mak

(کشیدن)

joxun duᶘ-mak

(نزدیک شدن)

ʔαt-mαx

(پرت کردن)

ʔαᶘαɡɯ ʧak-mak

(پایین کشیدن)

ʔotur-mαx

(نشستن)

go-mαx

(دنبال کردن)

ʔud-mak

(تعقیب کردن)

 .2–2–4افعال شيوهنما در زبان ترکی آذری
«شیوه» یکی از مولفههای فرعی (جانبی) رویدادحرکت است که روش و حالت به انجام
رسیدن حرکت را نشان میدهد و فعلهای شیوهنما همان فعلهای حرکتی هستند که
عالوه بر بازنمود حرکت در خود ،چگونگی و حالت حرکت را نیز بیان میدارند.
بیشتر افعال حرکتی شیوهنما از نوع «انتقالی» هستند .تالمی حرکت را به دو نوع
«انتقالی »1و «خودشامل »2تقسیم میکند؛ حرکتانتقالی ،حرکتی است که طی آن پیکر از
نقطهای به نقطهای دیگر تغییر مکان میدهد اما حرکت خودشامل؛ حرکتی است که در
آن پیکر از یک نقطه شروع به حرکت میکند و بعد از طی مسیری به نقطه شروع بر
می گردد و یا پیکر بدون این که مکان اصلی خود را تغییر دهد متحمل حرکت درجا
میشود ،مانند چرخش ،لرزش ،تکان و مانند اینها.
طبق ردهبندی دوگانه تالمی (2000الف و ب) و نیز معرفی انواع حرکت از سوی او،
دستهبندیهای مختلفی از انواع اطالعات شیوه در زبانهای گوناگون ارائه شده است،

translational
Self-contained

1
2
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ازجمله اسلوبین ( )2000و فِرِز ( )2008که فهرست کاملی از اطالعات شیوه را پیشنهاد
کردهاند ،زبانترکیآذری نیز بیشتر این شیوهها را در فعلهای حرکتی بازنمایی میکند.
افعال شیوهنمایخودشامل و انتقالی ،عالوه بر ویژگی حرکتی ،شیوه حرکت را نیز
بازنمایی میکنند که در واژگان زبان ترکی آذری در اکثر موارد ،از طریق فعل و در
تعدادی از آنها از طریق قمر ،بازنمود مییابند .مانند؛
( donbαl-mαxدوال شدن)( donbαt-mαx ،دوال کردن)( bαᶘaj-mak ،سرتعظیم
فرود آوردن) ( ʔajαγα dur-mαxپا شدن)( dur-mαx ،بلندشدن)ʔotur-mαx ،

(نشستن)( ʧømbalatma vɯr-mαx ،چمباتمه زدن)( bykyl-mak ،مچاله شدن)،
( jɯγɯl-mαxجمع شدن)( jɯγ-mαx ،جمع کردن)( ʔuzαn-mαx ،دراز
کشیدن)( ʔuzαt-mαx ،دراز کردن)( lam ver-mak ،لمیدن)( dαjαn-mαx ،تکیه
دادن)( ʧakil-mak ،کش آمدن)( ʧak-mak ،کشدادن  /کشیدن)( burul-mαx ،حلقه
شدن)( dolαᶘ-mαx ،پیچیدن دور چیری)( dolα-mαx ،پیچاندن)gαnαtdαn-mαx ،
(بالبال زدن)( ʔal vɯr- mαx ،کف  /دست زدن)( titra-mak ،لرزیدن)titirat-mak ،

(لرزاندن)( tarpan-mak ،تکان خوردن)( tarpat-mak ،تکان دادن)( ʔas-mak ،لرز
کردن) ( fɯrrαn-mαxچرخ خوردن)( fɯrrαt-mαx ،چرخ دادن)majαlαx vɯr-mαx ،
(معلق زدن)( ʔαᶘ-mαx ،واژگون شدن) ( ʔαᶘɯr-mαxواژگون کردن)døn dar-mak ،

(وارونه کردن)( døn-mak ،وارونه شدن).
با بررسی نمونههایی از افعال شیوهنمای زبان ترکی آذری مشاهده میشود که بیشتر
این افعال ،شیوه حرکت را در خودشان به صورت واژگانیشده بازنمود میکنند و در
چندین مورد این بازنمایی از طریق قمر فعل صورت میگیرد؛ در جدول ( )2-4به
تفکیک به آنها اشاره شده است:
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جدول( )2-4تفکيک افعال شيوهنما به لحاظ جایگاه شيوه
بازنمود شیوه در جزء غیر فعلی (قمر)

بازنمود شیوه در خود فعل

fɯlɯggɯ vɯr-mαx

(لی لی رفتن)

αγnα-mαx

(به پهلو غلتیدن)

vαlɯvɯr- mαx

(پیچ وتاب خوردن)

αxsα-mαx

(لنگیدن)

sox ul-mαx

(به زور وارد شدن)

syruᶘ-mak

(سُر خوردن)

majαlαx vɯr-mαx

(پشتک زدن)

αx-mαx

(لیز خوردن)

jøɡur-mak

(یورشبردن)

ɡαʧ-mαx

(فرار کردن)

lα-mαx

(پیچاندن)

با بررسی و تحلیل داده های پژوهش ،شاهد چگونگی بازنمایی مفاهیم معنایی در افعال
حرکتی شده و بسامدشان را در شکل ( )1مشاهده میکنیم.

شکل ( )1توزیع بسامد مفاهيم معنایی در افعال حرکتی

 .3–4بررسی قمر در زبان ترکی آذری
قمر بر اساس تعاریف و معیارهایی که در بخش بنیادنظری ذکر شد ،در زبان ترکی
آذری نیز قابل پیشبینی و تشخیص است .قمر طبق تعریف تالمی (2000الف و ب)
مقوله دستوری بستهای است که شامل هر سازهای غیر از متمم اسمی یا گروه حرف
اضافهای ،همراه فعل میشود و با ریشه فعل رابطه خواهری دارد .قمر مقید به فعل
است ،یعنی ،همراه و در زیرگروهفعلی به کار میرود که برخی از مواردی که در زبان
ترکی آذری به عنوان قمر بر فعل اعمال میشود را در پایین ذکر میکنیم:
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الف) برخی از پیوندهای الحاقی (توصیفی و تصریفی) به ریشه فعل که فعلهای
پیوندی را تشکیل میدهند نشاندهنده مفاهیم معنایی چون شیوه ،مسیر ،سبب یا نمود
هستند .مانند؛ الحاق پیوندهای ” “ulو ” “durبه ریشه فعلی ( sox-mαxوارد کردن) ،که
به ترتیب فعلهای پیوندی ( sox ul-mαxبهزور وارد شدن) و ( sox dur-mαxکسی
سبب وارد کردن چیزی به جایی شود) بدست میآید .پیوندهای الحاقی ” “ulو ”“dur

به ریشه فعل یاد شده مقید به فعل ،زیرگروه فعلی و خواهر آن هستند و معیارهای قمر
بودن را دارند؛ پس آنها قمر فعل محسوب میشوند .قمر اول ” “ulشیوه حرکت و
دومی ” “durشیوه و سبب حرکت را همزمان بازنمایی میکنند .البته در ریشه فعلی هر
دو فعل پیوندی ،مفهوم معنایی مسیر (به داخل زمینه) نیز به صورت واژگانیشده
بازنمود شدهاست.
ب) پیوندهای  mαxdα, makda, irبه عنوان پیوندهای استمراریساز به ریشه فعل
اضافه میشوند و مفهوم معنایی دیگری مانند نمود فعل را نشان میدهند که همه
ویژگیهای قمربودن را دارا هستند؛ مانند:
( ʔet makda diدر حال رفتن است)( gαᶘ mαxdα dɯ ،در حال فرار  /دویدن است)
و ( dαᶘej irمیبرد  /حمل میکند).
ج) برخی از عناصر قمری فعلهای مرکب در زبان ترکی آذری ،مفاهیم معنایی مسیر یا
شیوه را بازنمود میکنند ،مانند؛ ( ʔαᶘαɡɯپایین)( juxαrɯ ،باال)( fɯlɯggɯ ،لی لی)،
( jerزمین)( vαlαj ،کج)( gαnαt ،بال  /پر)( joxun ،نزدیک)( ʔuzαx ،دور) و ʔajαx

(پا  /رکاب) و مانند اینها.
این عناصر در فعلهای مرکب به شکل نمونههای زیر به کار میروند:
( ʔαᶘαɡɯ ɡal-makپایین آمدن)( juxαrɯ ɡet-mak ،باال رفتن) fɯlɯggɯ ɡet-mak

(لی لی رفتن)( jera vɯr-mαx ،زمین زدن)( vαli vɯr-mαx ،کژدار و مریض
حرکت کردن)( ɡαnαt vɯr-mαx ،بال  /پر زدن)( joxun ɡal-mak ،نزدیک آمدن)،
( ʔajαx vɯr-mαxرکاب زدن) و مانند اینها.
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بررسی دادههای جمعآوریشده نشان میدهد که در زبانترکیآذری فعلهای مرکب نیز
به کار میروند .بسیاری از این افعال ماخوذ از زبان فارسی هستند و برای تعدادی از
آنها در این زبان معادل ساده وجود دارد ،مانند؛ ( jera vɯr-mɑxزمین زدن) میشود
 jɯx-mɑxو ( ʔɑʆɑɡɯ ɡal-makپایین آمدن) میشود  .ʔan-makبا وجود این نمیتوان
از جزء غیرفعلی فعلهای مرکب زبان ترکی آذری که نقش قمر را بازی میکند،
چشمپوشیکرد .همانطور که دادههای جمعآوری شده نشان میدهند ،جزء غیرفعلی
برخی از فعلهای حرکتی زبان ترکی آذری نقش قمر را بازی میکنند و در بازنمایی
رویداد حرکت نقشی ایفا میکنند.
 .5نتيجهگيری
همانطور که مالحظه شد رویدادحرکت در زبان ترکی آذری نیز مطابق تعریف تالمی
به اجزای ششگانه تقسیم میشود که چهار جزء اصلی (پیکر ،زمینه ،مسیر و
جزء حرکتی) ،و دو جزء دیگر (شیوه وسبب) ،فرعی (جانبی) میباشند .در همین راستا
مشاهده کردیم که مفاهیم معنایی مسیر و شیوه و بعضی مواقع ،سبب هم توسط عناصر
وابسته به فعل (قمر) بازنمود یافتند ،مانند( juxαrɯ ʔet-mak :باال رفتن)gαnαt vɯr-،

( mαxپر  /بال زدن) و هم توسط خود فعلهای حرکتی بازنمود (واژگانی) شدند،
مانند( ɡal-mak :آمدن)( ɡαʧ-mαx ،دویدن)( ʔαxsα-mαx ،لنگیدن) .در بین فعلهای
حرکتی زبان ترکی آذری که حرکت را تنها با یک جزء معنایی دیگر نشان میدهند ،دو
الگوی واژگانیشدگی با بسامد باال مشاهده شد (در نمودار پیشتر) ،عبارتند از
(جزءحرکتی  +مسیر) و (جزءحرکتی  +شیوه) ،به ترتیب حاصل آنها فعلهای مسیرنما
و شیوهنما میباشد ،مانند( duᶘ-mak :افتادن) و ( ʔαxsα-mαxلنگیدن) گاهی اوقات
یک فعل حرکتی چند عنصر معنایی را در خود بازنمود میکند ،مانندʔajl-mak :

(خمیدن).
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نمود فعل در زبان ترکی آذری هم توسط عناصر روساختی (قمر) ،در شکل استمراری
(با پسوندهای استمرارساز  maʔda ،makdaو  )irمانند )ʔal-makda( :یعنی در حال
آمدن و هم در فعلها به صورت واژگانیشده ،نشان داده میشود ،مانند :فعلهای
لحظهای ( )pαtdα-mαxترکیدن و فعلهای تداومی مانند ( )je-makخوردن ،که به
ترتیب نمود کامل و ناقص (استمراری) در خود فعلها واژگانیشده است.
ردهبندی دوگانه تالمی بر اساس انتخاب عناصر معنایی (مسیر و شیوه) در رویداد
حرکتی و نحوه بازنمایی آنها در روساخت ،زبانها را به دو دسته فعلبنیاد و قمربنیاد
تقسیم میکند .بر این اساس زبان ترکی آذری به لحاظ این که این عناصر معنایی (شیوه
و مسیر) را در قمر فعلها بازنمایی میکنند ،مانند :نشانههای استمراری ( makda,

 )mαɡdα, irبه صورت پسوند الحاقی در فعل ،برخی پیوندهای الحاقی دیگر در
فعلهای پیوندی مانند “ul” :در ( )sox ul-mαxبه معنی به زور واردشدن و جزء
غیرفعلی برخی از افعال مرکب ،قمربنیاد است و در بیشتر موارد این عناصر معنایی در
خود فعل (لحظهای و تداومی و )...به صورت واژگانیشده بیان میشود که از این لحاظ
فعلبنیاد است.
بنابراین ردهبندی دادههای زبان ترکی آذری را میتوان بر روی پیوستاری در نظر گرفت
که در یک سوی محور رده زبانهای فعلبنیاد و در سوی دیگر ،رده زبانهای قمربنیاد
قرار دارد و زبان ترکی آذری بر روی پیوستاری قرار میگیرد که به زبانهای فعلبنیاد
تمایل دارد.
زبانترکیآذری
زبانهای فعلبنیاد

زبانهای قمر بنیاد
فهرست منابع

ازکیا ،ندا ( )1390حرکت در زبان فارسی رویکرد شناختی و ردهشناختی ،رساله دکتری
زبان شناسی همگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران.
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