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Nanosyntactic Analysis of Spatial Adpositions in Tati 
 

Zohreh Sadat Naseri1  
 

Abstract 
This article investigates the spatial adpositions in Tati, analytically and 

descriptively, according to nanosyntax approach. Based on this approach, 

terminal nodes in the syntactic structure are smaller than a morpheme, i.e. one 

morpheme can lexicalize several terminal nodes in a syntactic tree. Tati is a 

postpositional language. Spatial adpositions are divided into two groups, 

Lexical adpositions are under the node of Axial Part Phrase and functional 

adpositions are in Path Phrase and Place Phrase. Based on nanosyntax approach, 

the syntactic structure of adpositions is [Route [ Source[ Goal[ Place[ Ax Part 

[KP [DP]]. In Tati, “Goal” is not phonologically expressed. So, the motion verb 

gives [+orientation] feature to the head of “Goal Phrase” and the morpheme 

which lexicalizes the head of VP, also lexicalizes the head of Goal P. The 

adposition for “Place”, “Source” and “Route” is -a(da). One of the principles of 

nanosyntax is superset principle which determines syncretism in morphemes. In 

Tati, the syncretism pattern is Goal≠Place=Source, which is a rare pattern 

among the world languages. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

The nanosyntax approach was first introduced by Stark (2009). This approach is 

based on the results of Minimalism in which final nodes in syntactic structures 

are smaller than a single morpheme. This is why this theory is called 

"nanosyntax". In syntactic structures, lexicalization is a post-syntactic 

operation, and a single morpheme can lexicalize several terminal nodes in a tree 

diagram. One of the functions of this approach is decomposition of prepositions. 

Prepositions in Persian are divided into two categories according to the 

existence of “Ezafe”. The first group includes prepositions which are never 

accompanied by Ezafe. The second group includes prepositions which are 

accompanied by Ezafe and are divided into two subgroups: prepositions in 

which the use of Ezafe is optional, and prepositions in which the use of the 
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Ezafe is mandatory. Spatial adpositions are those which indicate “Place” and 

“Path”.    

Among the researches that have studied prepositions in Iranian languages based 

on anosyntax approach, we can mention Dabir Moghaddam and Naseri (2017) 

and Moradi et al. (2009). Among the works that have studied prepositions in 

different languages based on the nanosyntax, we can mention Pantcheva (2006, 

2009, and 2011) and Svenonius (2006, 2009, and 2012). Yarshater (1969) and 

Taheri (2009) are among the works that have studied adpositions in Tati. 

In this article, spatial adpositions in Tati are examined based on nanosyntax 

approach, and two important questions are tried to be answered: “how effective 

the nanosyntax approach can be in decomposing the prepositional phrase in 

Tati?”, and “what is the pattern of syncretism in spatial adpositions in this 

language?” 

 

2. Theoretical Framework 

In nanosyntax, lexical prepositions are represented by Axial Part Phrase, and 

functional prepositions are in the head of Place P and Path P. Path is divided 

into Goal, Source and Route, which are called “Path expressions”. The head of 

Path phrase dominates Place phrase and its Source and Goal phrases. The idea 

of the dominance of Path phrase over Place phrase is derived from languages in 

which Source and Goal expressions is morphologically contained in a “Place 

expression”. Also, based on data from Avar and several other languages, now it 

is known that the “Route expression”, morphologically includes “Source 

expression”. Therefore, decomposition of the Prepositional phrase is [Route[ 

Source [Goal[ Place[Axial Part[DP]]]]]]. These structures are universal, that is, 

in all languages, Source phrase is dominated Goal phrase, even in languages 

where this is not morphologically clear. The same is true of Route phrase. One 

of the results of nanosyntax is superset principle, according to which a lexical 

element can spell out more than one syntactic structure. This indicates the 

existence of syncretism in morphemes. 

 

3. Methodology 

The present research is descriptive-analytical and has been done through 

documentary and field methods. Regarding the field method, 10 informants 

living in Takestan in the age group of 30 to 60 years ,with primary to bachelor 

education, were interviewed. 

 

4. Results & Discussion 

In Tati, most spatial expressions are post-positions, so there is only one 

preposition (tâ "to"). Post-positions are divided into two categories, depending 

on whether they are lexical or functional, as well as if they get oblique case. 

Functional prepositions are group 1 prepositions and lexical prepositions are 
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group 2 prepositions. Place is lexicalized by two post-positions "-a" and "-da". 

Also, since the oblique case are indicated by "-e" and Place head1 is represented 

by -e / -a, it becomes difficult to distinguish between the two, and in fact they 

become one. 

(1) doktor        azire               engâ                          de         ve                        

      doctor       yesterday        here (Oblique case)  in         was                                       

   

Examining considerable data from participants, as well as from Tati language 

sources, it was concluded that Source expression in this language is not 

lexically represented. 

(2) a   mešem       dânešgâh   

      I   go              university 

Also, Source expression is lexicalized by two post-positions “-a” and “-da”, 

which sometimes may be represented as "-e (de)". Therefore, like Place head, 

one concept is lexicalized by two morphemes. In tree diagrams, there are two 

Source heads, each lexicalized by one post-position. But the head of Source 

phrase1 merges with the symbol of the oblique case and seems not to have a 

phonetic representation. 

(3) ketâb=em              mez-e         sar-a         ogo 

     book=I               table-Ezafe      top-from     took 

In the case of the syncretism pattern in this language, both Route and Source 

heads are lexicalized by two "-a (da)". On the other hand, Source and Place 

heads are shown with the same post-positions. Even the optional deletion of the 

"-da" is the same in the Route, Source and Place phrases. Therefore, the pattern 

of syncretism in Tati is Goal ≠ place = Source = Route. 

 

5. Conclusions & Suggestions 

Based on nanosyntax approach, the decomposition of Prepositional phrase in 

this language is [Route[ Source [Goal[ Place[Axial Part [ Kase[DP]]]]]]]. 

Because the head of Goal phrase has no phonetic representation, the motion 

verb gives the feature of [+ direction] to Goal head, and the morpheme which 

lexicalizes the head of VP actually lexicalizes the head of Goal phrase as well. 

Place, Goal and Source expressions are lexicalized by "-a (da)". Since these 

concepts are represented by two post-positions, they have two heads, based on 

the nanosyntax, and the second head, "da", is omitted when the head of Axial 

Part phrase is absent. 
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 اضافۀ فضایی در زبان تاتیتحلیل ریزنحوبنیان حروف

 
     زهره سادات ناصری

 
 

 چکیده
اضافۀ فضایی در زبان تاتی براساس رویکرد ریزنحو به بررسی حروفتوصیفی -به شیوة تحلیلیپژوهش حاضر 

تر و ریزتر از یک تکواژ هستند  و بته های نحوی کوچکهای پایانی در ساختگرهاین رویکرد، در  پردازد.می

ای استت. اضتافه. تاتی زبانی پت یک تکواژ در نمودار درخنی نمایان ه شود باتوان  عبارتی، چد ین پایانه می

شود و ءمحوری نمایان ه میۀ واژگانی با گروه جزاضافحروفشود، اضافۀ فضایی  به دو دسنه تقسیم میحروف

براستاس رویکترد ریزنحتو، تۀزیتۀ گتروه د. گیتراضافۀ نقشی در دو هستنۀ مکتان و مستیر رترار متیحروف

انۀتا   ]]]]]]]]تعریت حترفگروه[حالتگروه[جزءمحوری[مکان [مقص  [مب أ[گذر [ای به صورتاضافهحرف

مؤلفتۀ اساس، فعل حرکنتی آوایی ن ارد. برهمیندر این زبان مسیرنمای مقص  در اکثر موارد نمود  گیرد.می

وارع هسنۀ مقصت  را کد  دره هسنۀ فعل را واژگانی میکد  و تکواژی کرا به هسنۀ مقص  اعطا می ]+جهنی[

یکتی از د. شتوبدت ی متیصورت a (da)-اضافۀ نما، مسیرنمای مب أ و گذر با پ کد . مکاننیز واژگانی می

الگوی همنابیدی در ایتن  در تکواژهاست.همنابیدی وجود  ةکدد بیانکه است  عهریزنحو، اصل فرامۀمو اصول

 .های دنیا نادر استو از جمله الگوهایی است که در میان زبان« = مب أ= گذرمکان ≠مقص »زبان به صورت 
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 مقدمه -1

د. ایتن رویکترد برگرفنته از ننتای  معرفتی کتر (2009) 6نخسنین بار اسنارکرا رویکرد ریزنحو 
نت   تر و ریزتتر از یتک تکواژهای نحوی کوچکهای پایانی در ساختگرایی است که گرهکمیده
علتت  .(Borer, 2005 & Ramchand, 2008) یابت مؤلفه اخنصتا  متی ک، هر پایانه به یدروارع

ستاخت نحتوی  2شت گیهمین موضوع استت. واژگتانی« ریزنحو»عدوان بانامگذاری این نظریه 
توان  چد ین پایانه را در نمودار درخنی واژگانی کدت  است و یک تکواژ می 3عملیاتی پسانحوی

(Pantcheva, 2009). دهت  و ها یک تکواژ هم مفهو  مب أ را نشان متیزبان یمثال، در برخ ایبر
انۀتا   4ش گی برمبدای دو اصل فرامۀموعه و بتازنمون گروهتیهم گذر را. در ریزنحو، واژگانی

 کته بتا یتک گتره مدطبتق استت زمانی یک عدصر واژگانیپذیرد. برطبق اصل فرامۀموعه، می
د. بدابراین ایتن انطبتان نیازمدت  آن وای شامل همان گره مشخص شاش با سازهم خل واژگانی

ای باشت  کته تر از گرهش ه در یک عدصر واژگانی مشابه یا بزرگاست که نمودار درخنی ذخیره
دهت  تتا به عداصر واژگانی اجازه متیبازنمون گروهی نیز  .(Starke, 2009) استهدر آن درج ش 

 .(Pantcheva, 2009) های غیرپایانی را بازنمون کدد گره
. از دیت گاه دستنور زایشتی ای استهاضافحرفیکی از کاربردهای این رویکرد، تۀزیۀ گروه 

(Jachendoff, 1973 & Chomsky, 1981) مؤلفتۀ ای واژگتانی دارای اضافه مقولهحروف [-V,-N] 
 ه مقولتۀاضتافحروفشداسانی هسند  که بترای از زبان (2005) 1شاوو گریم ،(1987) 5است. ابدی
ه در زبان فارستی باتوجته بته وجتود اضافحروف (،2001) 7گیرن . برطبق پانچوانظر میرنقشی د

ای که هرگز بتا کسترة اضتافه هاضافحروف ،گروه اول :شون کسرة اضافه به دو دسنه تقسیم می
ای که با کسرة اضتافه همتراه هاضافحروف ،گروه دو   «تا»و  «به»، «از»شون ، ماند  همراه نمی

ای کته کتاربرد کسترة هاضافحروفشود: ال . ین گروه خود به دو زیرگروه تقسیم میا شون .می
ای کته هاضتافحروف  ب. «جلتو)یِ(»و  «رو)یِ(»، «تو)یِ(»اضافه در آنها اخنیاری است، ماند  

ۀ اضتافحروف. «میتان»و  «پتایین»، «پشتت»کاربرد کسرة اضافه در آنها اجباری استت، ماندت  
در بحت  کددت . نمتا و مستیرنما را ایفتا متیای هستند  کته نقتش مکتانهفاضاحروففضایی، 
 6و معدتای مستیر 8آی  تمایز بین معدای مکاناولین تمایزی که به نظر می ۀ فضایی،اضافحروف

                                                           
1. Starke 
2. lexicalization 
3. post-syntactic operation 
4. phrasal spell-out 
5. S. Abney 
6. J. Grimshaw 
7. Pantcheva 
8. Place 
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 ستازن را مشتخص متی 4زمیدته و  3بین پیکرفیزیکی  2پیکربد ی ه رابطۀاضافحروفاین است. 
(Svenonius, 2008: 1). ای هستند ، اضتافهبیشتنر پت  5یفضتای ۀاضتافحروف، (6)اتیت زبان در
ها، در این اضافهپ  ای وجود دارد.اضافهیشصورت پ( به«تا» tâکه تدها یک مسیرنما )یرطوبه

پذیرن  یتا خیتر، می 1زبان، برحسب ایدکه واژگانی هسند  یا نقشی، و همچدین حالت غیرفاعلی
و   6ۀ گتروهاضتافحروفای کته نقشتی هستند ، هافضتاحروف :انت بته دو دستنه تقستیم شت ه

  a (da)-بتا تکتواژ  مکتانگروههستنۀ . 2ۀ گتروهاضتافحروفای که واژگانی هسند ، هاضافحروف
ۀ مب أنما بتا اضافحرفۀ مقص نما در این زبان نمود آوایی ن ارد و اضافحرف. شودنشان داده می

 شود.  واژگانی می a (da)-اضافۀ پ 
د. شتوۀ فضایی در زبان تاتی براساس رویکرد ریزنحو بررسی متیاضافحروفسنار، جدر این 

توانت  در تۀزیتۀ گتروه ان ازه رویکرد ریزنحو متیکه چهشود ایددو پرسش مهمی که مطرح می
ۀ فضتایی در اضتافحروف 7ای در زبان تاتی مؤثر باش  و همچدین الگتوی همنتابیدیهاضافحرف

هتای مترتبب بتا باب پژوهش ، پیشیدۀ مخنصری دره. پ  از مق متاین زبان به چه صورت اس
گردد. در بخش سو ، چارچوب نظری پژوهش و در بختش چهتار  ۀ فضایی ارائه میاضافحروف

ۀ اضتافحروفبدت ی هاست، تقسیمشود. در بخش پدۀم، که تحلیل دادهروش پژوهش بیان می
در نهایتت،  د.شتوساس ریزنحو مطالعه میافضایی و همچدین تۀزیۀ مسیرنمایی در این زبان بر

 شود.گیری پرداخنه میدر بخش ششم به ننیۀه
   

 پیشینۀ پژوهش -0

نتی براستاس رویکترد ریزنحتو هتای ایراه در زبتاناضتافحروفهایی که بته بررستی از پژوهش
 توان به موارد زیر اشاره کرد.ان ، میپرداخنه

مستیرنماها در سته زبتان فارستی،  (2)شتکلیمبه بررسی هت ال ( 63۳1)دبیرمق   و ناصری 
شتکلی الگوی هتمکه  هننای  نشان داد .ان خنهپردا )گویش میدۀایی(کردی کرمانشاهی و لری 

 هتایبتا تکواژ 6مبت أو  8نمتا، مستیرنمای مقصت مکتان ای استت کتهگونتهدر زبان فارسی به 

                                                                                                                                              
1. Path 

2. configurational 

3. figure 

4. ground 

5. Spatial adpositions 

6. oblique 

7. syncretism 

8. Goal 
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د. الگتوی شتواهر متیظت بتا تکتواژی واحت  2بد ی و مسیرنمای مب أ و گذرای صورتج اگانه
. در متورد افعتال فعل در گتروه فعلتی استت نوع و جایگاهشکلی در کردی کرمانشاهی تابع هم
 ≠ مسیرنمای مقصت  = نمامکان»شکلی به صورت ، الگوی همآغازی باش اگر فعل پذیر،بستواژه

 «أای مبت مستیرنم = مستیرنمای مقصت  = نمامکان»پایانی باش ، و اگر فعل« مسیرنمای مب أ
 = مستیرنمای مقصت  = نمتامکتان»پذیرنت  دو الگتوی بست نمتیمورد افعالی که واژهاست. در

الگتوی بررترار استت. « مستیرنمای مقصت  ≠ مسیرنمای مبت أ = نمامکان»و « مسیرنمای مب أ
مستیرنمای  ≠ مستیرنمای مقصت  = نمامکان» ، به صورتآغازی باش شکلی در لری اگر فعلهم
 «مستیرنمای مقصت  ≠ مستیرنمای مبت أ = نمتامکتان» ، به صورت پایانی باشفعلر اگو  «مب أ
 هاست. . این الگوها جزء الگوهای نادر در میان زباناست

نما و مسیرنمای مقص  در زبتان ، به بررسی پ ی ة حذف مکانب(63۳1)دبیرمق   و ناصری 
حت ف  زمتان از آن استت کته درن . ننای  حتاکی اخنهپردانیز فارسی براساس رویکرد ریزنحو 

در متورد های محتذوف دخیتل استت. نما و مسیرنمای مقص ، فعل در واژگانی کردن گرهمکان
استت. در  ]+ایسنایی، +مکتانی[ مؤلفۀ، دارای ی باش فعل جمله ایسنایچدانچه  «در»نمای مکان

، واژگتانی ستتا ]+مکتان[مؤلفتۀ که دارای  «در»مکان توسب تکواژ  ةنما، گرزمان حضور مکان
 شتود.مکان می ةاز طریق فعل ایسنایی جذب گر ]مکان+[مؤلفۀ  ،نمااما در غیاب مکانشود  می

و گرة مبت أ  در زیر گرة مکان 3برطبق رویکرد ریزنحو، در تۀزیۀ مسیرنمایی، گروه جزءمحوری
محتوری و گروه مقص  )به، بتر(، مکتان )در، بتر(، جزء ۀهسنگیرد. در باالی گرة مقص  ررار می

 گترة مقصت  استت، را کته بتاالتر از گتروه مبت أ ۀابلیت حذف را دارنت  و هستنحرف تعری  ر
 ةهای باالتر از گتروه مقصت  رابتل حتذف نیستت و تدهتا گترگره بدابراین،توان حذف کرد. نمی

 د.داررابلیت حذف تر از آن های پایینمقص  و گره
ه اضتافحروفرستی راسنا بته برهایی همدر پژوهش( 63۳8و 63۳7، 63۳5)مرادی و همکاران 

معدایی و شتیوة حرکتت  -نقش نحوی (63۳5) ن . مرادی و همکاراناخنهرداپدر کردی سورانی 
نتت . ردۀ حتتاوی آنهتتا بررستتی کاضتتافحرفهتتای کتتردی ستتورانی را در درون گتتروه پیرااضتتافه

دت . بتا بررستی خنپرداهتا به بیان انواع حرکت (3)بدیادسد گان ضمن معرفی رویکرد نحو ذرهنوی
بیتانگر حالتت  læ…(d)aدر  a(d)-معدتایی  -  که نقتش نحتویمها، این ننیۀه به دست آادهد

بیانگر حالتت ازی  læ…æwæدر  æwæحالت اضافۀ بیانگر مکان است.  wæ…(d)aمکان و در 

                                                                                                                                              
1. Source 

2. Route 

3. Axial Parts 
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بیتانگر حالتت هامتایی استت.  wæ…æwæمعدتایی  هستنۀ نحتوی مقیت  و در  مؤلفۀو دارای 
کدت  در زبان کردی منمم پیرااضافه به سمت چپ حرکت میاین نویسد گان، نظر  همچدین به

 کد . فرمانی میشود و به صورت نامنقارن بر جزء پسین سازهو بین دو جزء پیرااضافه وارع می
های کردی ستورانی براستاس معدایی پیرااضافه -به بررسی نحوی( 63۳7) مرادی و همکاران

هتا در ایتن زبتان دارای ستاخت ده  که پیرااضتافهمیها نشان ن . یافنهاخنهنحو ذره بدیاد پردا
نما و دارای مؤلفۀ مکان است و همتراه بتا جتزء به تدهایی مکان læۀ اضافحرفپایگانی هسند . 

های مکتان، مب أنمایی و دارای مؤلفه læهمین ویژگی را دارد. یکی دیگر از معانی  a(d)وابسنۀ 
نیتز « تتا»ۀ اضتافحرفمؤلفۀ بست است کته در  دارای æwæدصر وابسنۀ مقص  و مب أ است. ع

 دارای چهار مؤلفۀ مکانی مکان، مب أ، مقص  و مسیر است.  læ…æwæشود. بدابراین دی ه می
 -دربتارة ستاخنار نحتوی (2011)با تکیه بر دستناوردهای پتانچوا ( 63۳8) مرادی و همکاران

ۀ ستاده در زبتان کتردی اضتافحرفد بته بررستی چدت  یابده برپایۀ نحو ذرهاضافحروفمعدایی 
در حتالنی کته  læۀ اضتافحرفدهت  کته های این پژوهش نشتان متی . یافنهخندسورانی پردا

دارد، ولتی در حتالنی کته  مکتاننماست تدها یک مؤلفۀ معدتایی  هستنۀ نحتوی بته نتا  مکان
 مؤلفۀ مب أ. )به( به عالوة bهای مقص نمای مؤلفهست حاوی تما  مب أنما
 ،انت های مخنل  براساس رویکرد ریزنحو پرداخنتهدر زبانه اضافحروفکه به بررسی  آثاری از
 2دکتانی ،(2012 ،2009، 2008، 2006) 6استونونیوس (،2011، 2010، 2009، 2006) توان به پانچوامی

آثتار از . در ایتن اشتاره کترد (2013) 5ساویوو  (2013) 4رومئو، (2009)و اسونونیوس  3، روی(2009)
نمونته،  رایبتاستت. شت هی و مسیرنماها بررسی و تحلیل فضای ۀاضافحروفد مخنل  موضوع ابعا

بتا استنفاده از اصتول  وها را در مۀاری براساس رویکرد ریزنحتو بررستی اضافهپ ( 2009) دکانی
 .استکرده توصی اضافه را در این زبان ریزنحو رفنار منفاوت دو نوع پ  ۀاولی

هتا یتا تکواژهتای هتا واژهاین موضوع اشاره دارد که بسیاری از زبتانبه  (2009)اسونونیوس 
ایتن کلمتات بته  و غیره. غالبا« زیر» under، «جلو» frontمکانی خاصی در اخنیار دارن ، ماند  

رون . نویسد ه برپایۀ تحقیقی از چد  زبتان کار میه برای بیان مفاهیم فضایی بهاضافحرفجای 
ای نحتوی را هتا یتا تکواژهتا در بستیاری از متوارد مقولتهکه این واژهنه فیابه این ننیۀه دست 

دیگر، این کلمتات عبارته بودن تمایز ایۀاد شود. بهاضافحرفانگیزاند  تا بین اسم بودن و برمی
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2. E. Dékány 
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5. C. Savu 
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 شتون .ای دارن ، یعدی از حالت اسم بودن خارج میهاضافحرفگاهی نقش اسمی و گاهی نقش 
است. نویسد ه در این مقاله با ارائۀ نیوس نا  جزءمحوری را بر آنها نهادهدر چدین حالنی، اسونو

هتا که جزءمحتوریکرده ای ثابت جمله انگلیسی، فارسی و کرههای مخنل  ازهایی از زبانمثال
شتتت های اسمی را دارن  و از استم نآید ، اگرچه برخی ویژگیدر زمرة مقولۀ اسم به شمار نمی

است که عداصر واژگانی درون ستاخنار  (4)گراییساخنمان-حلیل نوعی تحلیل نوان . این تگرفنه
هتایی تواند  زیر گرهشون . دروارع، تکواژهای چد معدا در این فرضیه میمعدایی درج می-نحوی

های منفاوت درج شون  و با حفظ محنوای معدتایی و واجتی رفنتار منفتاوت نحتوی در با مقوله
 از خود نشان دهد .  های نحوی منفاوتمحیب

ساخنار نحوی سه نوع مسیرنمای اصلی یعدی مب أ، مقصت   در پژوهش خود، (2009)پانچوا 
. نویسد ه معنق  است که برای هرک ا  ساخنار نحوی منفاوتی بایت  استکردهو گذر را بررسی 

ستاخنارها ش گی این وی واژگانی ی آنها را توجیه کرد.واژساختدر نظر گرفت تا بنوان ویژگی 
هتایی از مثتال ۀنویستد ه بتا ارائت .استتهبررستی نمودرا در چد  زبان براساس رویکرد ریزنحو 

پتردازد و ننیۀته متی همنتابیدی ةمسیرنمایی مب أ و گذر در هد ی و فارسی به توضتی  پ یت 
 از نتوع ر هدت ید و 6ظتاهری از نتوع مسیرنمای گذر و مب أ در فارستی همنابیدیگیرد که می

کدت  و بترای هتر زبتان های دیگر نیز بررسی متیوی سپ  این پ ی ه را در زبان .است وارعی
 کد .ترسیم میهمنابیدی الگوی 

تتر هتای کوچتکمسیر بته هستنه ۀهسن ۀتۀزیدربارة  ،(2010) در مطالعۀ دیگر خودپانچوا 
دنیتا در چد  زبتان  فضایی ۀفاضاحروفنحوی  -به تحلیل صرفیاین نویسد ه . استکردهبح  
مستیرنمایی  ۀتتر از تۀزیتغدتی فضتایی ۀاضافحروفکه ساخنار نحوی  اذعان دارد و پردازدمی

های گوناگون تۀزیه شتود. توان  به هسنهمسیر می ۀگرفت. هسناست که پیش از این انۀا  می
جایگاه بتاالتری  مب أ در درخت نحوی ۀهای دنیا حاکی است که هسنهای موجود در زبانداده
مبت أنما یتک تکتواژ بیشتنر از  ۀاضتافحرفهتا مقص  دارد، یعدی در این زبتان ۀبه هسنبت نس

هایی وجود دارن  کته مستیرنمای گتذر بته لحتا  طور مشابه زباندارد. به مقص نما ۀاضافحرف
براستاس مستیرنماهای  2صرفی شامل مسیرنمای مبت أ استت و نیتز مستیرنماهای غیراننقتالی

صتورت مایی بتهمستیرن ۀمراتتب تۀزیتسلستله ،شون . بدابراینه میمنداظر خود ساخن 3قالیانن
{، استت 6، مسیرنمای مح ود4}مسیرنمای میزان >گذرنما  >مب أنما  >مقص نما  >نما مکان

                                                           
1. spurious/ fake syncretism 
2. non-transitional 
3. transitional 
4. Scale 
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 پتانچوا،د. به بتاور مسیری ررار بگیر ۀ  در باالی هر هسنتوانمسیرنمای مح ود و میزان می که
این ساخنار نحوی مسیرنماها جهانی است، یعدتی  (2001) 3چامسکی 2یکپارچگیصل توجه به ابا 
هتایی کته هتی  مثال ساخنار مسیرنمای مب أ شامل مسیرنمای مقص  است حنتی در زبتانرای ب

بر بررسی نحتوی عالوه (2010) های مب أ و مقص  وجود ن ارد. پانچوای بین نشانهواژساخت ۀرابط
. در تحلیتل نحتوی ختتپردانیتز  ۀ فضتاییضافاحروف شداسیررسی معدیمسیرنمایی به ب ۀتۀزی

هتای منفتاوت را هتا و پیکربدت یهای نحوی بتا انت ازهکه تکواژها سازه داردمسیرنمایی، وی باور 
 5«اصتل جتای دیگتر»و  4«اصتل فرامۀموعته»کدد  و ایدکه درج واژگانی تحت نظتر واژگانی می
   شداسی مطرح کرد.در واج 1را ابن ا پاول کیپارسکی «اصل جای دیگر» پذیرد.صورت می

وی . ختتبه بررسی مسیرنمایی براساس رویکرد ریزنحتو پردانیز در پژوهشی  (2013)رومئو     
، مشتخص نیستت (1983) 7جکدت وف مفهتو  مستیر در اثتر د کهکراننقاد از این موضوع ابن ا 
 ه، بتا. ایتن نویستد جهتت و یتا هتر دو ای از نقاط است یتامۀموعه آیا این مفهو ایدکه یعدی 

توانت  بته هتر دو مفهتو  متی دروارعمفهو  مسیر ه رسی  کبه این ننیۀه  پیشین، یبررسی آرا
( به مفهتو  b( به مفهو  جهنی بودن مسیر و در )aای از نقاط باش . در مثال )جهت و مۀموعه

 ای از نقاط اشاره دارد:مۀموعه
(a) The box stayed in / on / under / behind the table. 
(b) The road goes to the beach. 

 

هسند  کته بته بررستی کسانی از ( 63۳2)و دبیرمق   ( 6388)، طاهری (1969، 1962)یارشاطر 
بتر . استتهای عدتوان ش اضتافهتاتی زبانی پ  ،ان   در این سه اثرۀ زبان تاتی پرداخنهاضافحروف

-124 :1962) شود. یارشتاطرداده می نشان de-با تکواژ  مکانگروههسنۀ  (50: 6388) طبق طاهری

هتایش از کته در تمتا  داده استهده . وی عدوان کردنشان می a-نما را در این زبان با مکان (125
بترای نشتان دادن مکتان )و نیتز مبت أ(  a-ی اضتافهبعت  از پت  daاضتافۀ تاتی تاکستنانی پت 

کدت . هسنۀ مکان را واژگانی می دروارع ada-اضافۀ س  که پ نظر بر گونه به. شای  ایناستهآم 
نقتش  دروارعاست و رابلیت حذف را دارد و  a-مسنقل از  daافزای  می (125-124 :1969)یارشاطر 

زیتر آورده  هتاینمتا در نمونتهدارد. چد  نمونه از کاربردهتای مکتان a-نوعی تتکی کدد ه را برای 
آیت . نکنتۀ بته حستاب متی a (da)-اژگونتۀ تکو e (de)-کتواژ کر است که ت. الز  به ذاستهش 
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6. R. Jackendoff 
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شتود و نشتان داده متی e–دیگری که بای  یادآور ش  این است که چون حالتت غیرفتاعلی بتا 
شتود شود تشخیص این دو از هم سخت متیمینما اضافه که مکان، زمانیe / -a-نما نیز با مکان

 .(Yar-Shater, 1969: 244)شون  با هم یکی می دروارعو 
 

 چارچوب نظری -3

ای است و ای ة آن برگرفنته از گتروه هاضافحرف، تۀزیۀ گروه ریزنحو یکی از کاربردهای رویکرد
ه را به دو نوع واژگانی و نقشتی تقستیم اضافحروفاست که  (2001) 6آیانوای ای الیههاضافحرف

کد . در ریزنحو، معرفی می p = [-N, -V, +F]و  P= [-N, -V, -F]و آنها را به ترتیب به صورت 
ۀ نقشتی در دو هستنۀ اضتافحروفشتود و ۀ واژگانی با گروه جزءمحوری نمایان ه میاضافحروف

شتود تقسیم می و گذر مقص ، مب أهای د. هسنۀ مسیر خود به هسنهگیرمکان و مسیر ررار می
را در نمتودار هتا ( این گروه6نمودار ) .(Pantcheva, 2011)نامد  ها را مسیرنما میکه این هسنه

 ده .درخنی نمایش می
(1)  

 
هتای شداستایی دهت . یکتی از راههای مخنل  نشان میمکانی را در بافت ۀ، رابطمکانگروه

باشت  کته مکتان را نشتان  2توانت  متنمم افعتال ایستناییاین است که این گروه می مکانگروه
توانت  نی م ّنظر نیستت، متیکه هی  حرکزمانی . همچدین«دنبو»و  «مان ن»، ماند  دهد می
 (:Svenonius, 2008: 3) مکانی برای گروه فعلی باش  ةافزود عدوانبه
     .رایق )در( پشت تپه مان ال . ( 2)

 ب. رایق )در( داخل غار ررار داشت.      

 4ریمزدیتکو ون (2000) 3بار در آثار کوپمنسیر در نمودار درخنی اولینم ۀگروه مسیر و هسن

گتروه . هسنۀ این گره بر گترة مکتان تستلب دارد و شتامل استهآورده ش  (2002) 5زو هایبرگن
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 استتههتایی آورده ش از زبان ،مکانگروهتسلب گروه مسیر بر . ای ة ساخنار است مقص  و مب أ

 زبتانندت  ما، نماستتی شامل یک مکانواژساخت  حابه لۀ مب أنما یا مقص نما اضافحرفکه 

 از هتاداده) شتون می شامل هم را مکان، هسنۀ مقص  و مب أ هسنۀ ی  پرو( که)زبان را 6آراواکان
Pantcheva, 2009:11 :) 

 
 

 -، مانستی4چیپایتا-اورو-، اوچوماتتاکو3نتا -، ایدگتوشآراواکتان-2کچتواهای زبان با مطالعۀ

 مستیرنمای شتامل یواژختسا لحا  به مب أ مسیرنمای که آی می دست ننیۀه این 5اوگریک

 (.Pantcheva, 2009: 12) است قص م

 .است 7(تایی) مقص نمانشانۀ  شامل یواژساخت لحا  به 1(ازی) مب أنماۀ نشان که هاییزبان -6 ج ول

 آراواکان کچوا، 

 

 نا  ایدگوش،

 

 اوگریک مانسی، چیپایا-اورو اوچوماتاکو،

 

 pi -ğ -tá -t- نما مکان
 man -ga -ki -n- مقص  مسیرنمای

 man-ta -ga-ra -ki-stani -n-əl- مب أ مسیرنمای
 

                                                           
1. Arawakan  
2. Quechua 
3. Ingush Nakh 
4. Uchumataqu Uru-Chipaya 
5. Mansi Ugric 
6. ablative 
7. allative 
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 ۀاضتافحرفکته شتود مشخص مین دیگر باو چد  ز 6هایی از زبان اواربراساس داده همچدین

بدتابراین در نمتودار  (.Pantcheva, 2009) شودی شامل مسیرنمای مب أ میواژساختگذر به لحا  

 ده .را به خود اخنصا  می گذر درخنی گرة باالیی گروه
(3)      

 

 [مکتتان [مقصتت  [مبتت أ [گتتذر [ای بتته صتتورتهاضتتافحرفترتیتتب، تۀزیتتۀ گتتروه ین بتت
در  استاس،و برهمین این ساخنارها همگانی هسند است.  ]]]]]]]]تعری گروه حرف[[جزءمحوری
هتایی رد، حنتی در زبتانگیتمسیرنمای مب أ در گرة باالی مسیرنمای مقص  ررار می ،هاتما  زبان

ی روشن نیست. همتین امتر درمتورد مستیرنمای گتذر صت ن واژساختوع به لحا  که این موض
 (.Pantcheva, 2009)کد  می

توان  بتیش از طبق آن، یک عدصر واژگانی می است که یکی از ننای  ریزنحو، اصل فرامۀموعه
هتر  در تکواژهاستت.همنتابیدی ود وجت ةکدد یک ساخت نحوی را بازنمون کد . این موضوع بیان

برای توضتی  ایتن  (118 :2011)پانچوا کد . انی به طریقی مفهو  مکان، مقص  و مب أ را بیان میزب
 :استهاصل، مثالی از زبان هد ی آورد

 
( گرة گتذر شتامل 3) در جملۀ فون بین دو خوانش مب أ و گذر ابها  وجود دارد. طبق نمودار

ان دو ساخنار منفتاوت مبت أ و گتذر را همزم see-اساس در هد ی، تکواژ . برهمینگرة مب أ است
 -کد . نکنۀ مهتم ایتن استت کته دو ستاخنار متورد نظتر بتا هتم رابطتۀ فرامۀموعتهواژگانی می
ستازن ، زیرمۀموعتۀ های نحوی که ساخنار مبت أ را متیلفهؤدارن ، به این معدا که م 2فرومۀموعه

اصتل زیرمۀموعته بته  .(Pantcheva, 2011: 118)خنار گذر است مداسبی برای مولفۀ نحوی در سا

                                                           
1. Avar 
2. Subset Principle 
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کد ، اگتر این موضوع اشاره دارد که یک عدصر واژگانی یک پایانه را در نمودار درخنی واژگانی می
همچدتین،  های ذکرش ه در پایانه باشت .مخنصه ۀآن عدصر زیرمۀموع ةش های مشخصمخنصه

ر واژگتانی بتا یتک یک عدصترد که این موضوع اشاره دااصل فرامۀموعه به  (2009) طبق اسنارک
ای شامل همان گره مشخص شود. بدتابراین ایتن اش با سازهگره مدطبق است، اگر م خل واژگانی

تتر از ش ه در یک عدصر واژگانی مشابه یا بتزرگانطبان نیازمد  آن است که نمودار درخنی ذخیره
 .استهای باش  که در آن درج ش گره

کدت  و ها معرفتی متیمفاهیم مکان، مقص  و مب أ در زبانپد  الگو را برای بیان  (2010) پانچوا
 نام .آنها را الگوهای همنابیدی می

-کدد . این نشتانه متیهایی که این سه مفهو  را با یک نشانه بیان میزبان = مقص  = مب أ مکانال .  (4)

    باش . 6ه یا ون  حالتاضافحرفتوان  
ای ج اگانته مکان و مقص  با یک نشانه و مفهو  مب أ با نشانه هایی کهزبان مب أ ≠= مقص   انب. مک 

 شود.نمایان ه می
 برن .کار میهایی که برای نشان دادن هر مفهو ، نشانۀ مۀزایی بهزبان مب أ      ≠مقص   ≠ ج. مکان 
   ختواه برنتکتار متییک نشانه را بته سیر،دادن مهایی که برای نشانزبان مقص  ≠مب أ  = د. مکان 

مفهو  مقص  م نظر باش  یا مفهو  مب أ. مفهو  مکان هم با نشانۀ دیگتری 
 شود.نشان داده می

ای واحت  بیتان ای مۀزا و مب أ و مکان با نشانههایی که مقص  با نشانهزبان مب أ =مقص    ≠ مکان ه. 
 شون .می

الگوی اننهایی جتزء الگوهتای وی کدد  و دو سه الگوی اول پیر ها تمایل دارن  ازبیشنر زبان
، تدها دو زبان از الگوی )د( و دو زبان از ش هزبان بررسی 258هاست. از میان نادر در میان زبان

الگوی همنابیدی زبان فارسی و انگلیسی مطتابق . (Pantcheva, 2010)کدد  الگوی )ه( تبعیت می
د. شتوبد ی میای ج اگانه صورتن، مقص  و مب أ هر یک با نشانه)ج( است، یعدی مفاهیم مکا

برهمین اساس هی  همنابیدی بین این سه مفهو  در زبان های فارسی و انگلیسی وجود نت ارد. 
 (2009)شتود، پتانچوا واژگانی متی« از»ۀ اضافحرفدرمورد هسنۀ گروه مب أ و گذر که هر دو با 

در فارستی  «از»ۀ اضتاففحراست به این معدا که  ظاهریوع معنق  است که این همنابیدی از ن
مبت أ استت و تدهتا در  هستنۀ گتروه «از» دروارتعکد . مب أ و گذر ابها  ایۀاد نمی مفهو بین 

شتود. معدتای گتذر از آن استندباط متی ،«(ردش ن»و  «گذشنن»)ماند   2افعال گذرترکیب با 
ژگتانی را وا ایهاضتافحرفگتروه ت نحتوی بخشتی از ستاخ افعتال گتذرتوان گفت بدابراین می

                                                           
1. case affix 
2. Route verbs 
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گتذر را نیتز  ۀتدها بخش فعلتی بلکته هستننه «ردش ن»و  «گذشنن» . به عبارت دیگر، کدمی
   کد را واژگانی می، مقص  و مکان دروارع گروه مب أ «از» ۀاضافحرف   وکدواژگانی می

(5)            (Pantcheva, 2009: 24)                                            

  
 «از» ۀاضتافحرفتواندت  بتا ، نمتین ارن  ]گذر+[مؤلفۀ افعالی که  ده این تحلیل نشان می

نشتان داده  «دویت ن»فعتل  ة( دربتار1) . ایتن موضتوع در نمتودارنشتان دهدت گذر را مفهو  

تتوان ار نمتیرا در خود ن ارد، بدابراین از ایتن نمتود ]گذر+[مؤلفۀ . ازآنۀاکه این فعل استهش 

 .خوانش گذر داشت

(1 )           (ibid) 

 
 

 روش پژوهش -0

استت. در میت انی انۀتا  ش ه-استدادیتحلیلتی و بته روش -پژوهش حاضتر از نتوع توصتیفی

گرفنته بهتره  (6388)و طتاهری  (1969، 1962)یارشتاطر ، از اسدادیها به روش آوری دادهجمع

 4مترد و  1) ،گویشتور بتومی 60آوری ش ن ، از نی گردهایی که به روش می امورد داده. درش 

مصاحبه  سال با تحصیالت ابن ایی تا کارشداسی، 10تا  30در سدین  تاکسنان رزن( ساکن شه

 نظر در از گویشتوران خواستنه شت  کته جمتالت متروش مصاحبه به این صورت بود که  .ش 

هتای ۀ فضایی در بافتتضافاحروفاین جمالت شامل انواع   را به زبان خود بازگو کدد  پژوهش

 سپ ، نگارن ه فایل صوتی گویشوران را آوانگاری و تفسیر کرد. .بود مخنل 
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 هاتحلیل داده -2

شتود و ۀ فضایی در تاتی پرداخنته متیاضافحروفبد ی در این بخش ابن ا به توصی  و تقسیم

د. الگوی همنابیدی وشی میبررس مب أگروه  و مقص  ، گروهمکانگروهساخنار نحوی  بع  از آن،

 .  دشومیۀ فضایی از دیگر مباحثی است که در این بخش مطالعه اضافحروف
 
 ۀ فضاییاضافحروفبندی تقسیم -2-1

د بیشتنر ای کته داللتت بتر مکتان و مستیر دارهاضتافحروفی یتا فضتای ۀاضتافحروفدر تاتی، 

 ای وجتود دارد.اضافهیشبه صورت پ («تا» tâکه تدها یک مسیرنما )یرطو، بهاستای اضافهپ 

 .استه( آورده ش 2ه در ج ول)اضافحروفاین 

 ۀ فضایی در زبان تاتیاضافحروفبد ی تقسیم -2 ولج                                

 2ه گروه اضافحروف 6ه گروه اضافحروف 

  «تا»    -tâ  اضافهپیش

  -mon     تو»میان» 

  -taraf     « طرف سمت  سو» 

 -a (da)   / -xo    «از» -sar     «رو» 

 «بیرون»        bar- «در»    a (da)- اضافهپ 

  -paron     «جلو» 

  -palef        «پهلو» 

  -ǰir  «زیر» 

  -pošt    «پشت» 

  -kenâr      «کدار» 
 

گتانی هستند  یتا نقشتی، و ها، در این زبتان، برحستب ایدکته واژاضافه(، پ 2طبق ج ول )

ان . الز  به ذکتر استت کته پذیرن  یا خیر، به دو دسنه تقسیم ش همی 6ت غیرفاعلیهمچدین حال

ای کته هاضتافحروفکلی طتورپتذیرد. بتهحالتت غیرفتاعلی نمتی واژگانی نیستت و tâاضافۀ پیش

شتمرده  2گتروه ۀاضتافحروفنت ، اای کته واژگتانیهاضتافحروفو  6ۀ گتروهاضافحروفن ، انقشی

دریافتت  2ۀ گروهاضافحروفکدد ، ولی حالت غیرفاعلی دریافت نمی 6گروه ۀاضافحروفشون . می

حقیقتی ۀ اضتافحروفهسند  و  [V, -N,+F-] فۀمؤلدارای  6گروه ۀاضافحروفکدد . بدابراین می

                                                           
1. oblique 
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ستند . هستند  و جزءمحتوری ه [V,+N,-F-]مؤلفتۀ دارای  2ۀ گروهاضافحروفشون   رلم اد می

هتا منصتل فاعلی به استم در گتروه حترف تعریت  و بته جزءمحتوریحالت غیر عدوانبه e-تکواژ 

 الت غیرفاعلی نمود آوایی ن ارد.شود. چدانچه اسم یا جزءمحوری به واکه خنم شون ، حمی
 

 مبدأ و مقصد ،مکانگروهساختار نحوی  -2-0

 ,Yar-Shater) شتودنشان داده متی daو  a-با نما در این زبان گونه که پیشنر ذکر ش ، مکانهمان

 ،e / -a-نما نیتز بتا شود و مکاننشان داده می e-همچدین، چون حالت غیرفاعلی با . (124-125 :1969

بتا هتم یکتی  دروارتعشتود و شود تشخیص این دو از هم سخت متیمینما اضافه که مکانزمانی

 . (Yar-Shater, 1969: 244)شون  می
 (7) doktor      azire      engâ           de      ve                           (50: 6388ی، )طاهر     دکنر دیروز ایدۀا بود  

 دکنر     غیرفاعلی(    دیروز   )ح بود     در   ایدۀا                                                                                         

 (8) kiye              de       ke      ye                                      (50: 6388، )طاهری               در خانه کیست؟  

      غیرفاعلی()ح در     خانه      است     کی                                                                              

 (9) bil-e          raz-e             de       bomonde                            ل در باغ مان بی (50: 6388 )طاهری،           

 بیل-باغ    معرفه-غیرفاعلیح/در  در       مان                                                                                          

(10) asb          ǰâde            mon-e          ra mešo                                    کد اسب در جاده حرکت می  

                                                                   راه میرود         در - میان     جاده )حاضافه()5(      اسب       
(11) a      mariz-e        sar-a                vayeme                                          من باالی سر مریض بود 

         مریض    من-اضافهسر   ح-غیرفاعلیبود            در ح                                                                 

(12) a                  rafeq-a-r-em                            pošt-a           aništim    من پشت سر دوسنم نشسنم 
  دوست          من -اضافهح-میانۀیواج- (1) ش6ملکیض   پشت -غیرفاعلینشسنم    در ح                                             

(13) qazvin-a             da    kâ    ni         ر رزوین کار نیستد            (Yar-Shater, 1969: 125) 
    رزوین    -غیرفاعلینیست    کار   در    در ح                                                                              

 

ا مفهتو  مکتان ر de ،-e اضافۀ( مشهود است، دو پ 63( تا )7های )گونه که در مثالهمان
و  e-خود دارای دو هستنۀ  مکانگروه . بدابراین طبق رویکرد ریزنحو، دهدر این زبان نشان می

de باش . می-e شتود و چتون هتردو بته پ  از نشانۀ حالت غیرفاعلی به گروه اسمی اضافه می
شتود. در متواردی کته آوایی مشابه هم هسند ، تدها یک نشانه در صورت آوایی ظاهر می لحا 
(. نکنتۀ دیگتر 60و  8، 7نمود آوایی نت ارد )مثتال  e-نشانۀ  ،شودسمی به واکه خنم میگروه ا
زمتانی  deده  (. مشاه ات نشان می62و  66، 60های توان  محذوف باش  )مثالمی deایدکه 

و در  sar، 66در مثتال   mon ،60هسنۀ جزءمحوری موجود باش . در مثتال محذوف است که 
اساس، گروه حالت غیرفاعلی بر گروه جزءمحتوری وری هسند . برهمینجزءمح pošt، 62مثال 



 63۳ /101-152، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...تحلیل ریزنحوبنیان حروف اضافۀ 

 

های حالت غیرفتاعلی و جزءمحتوری ، بر گروهاستکه دارای دو هسنه  مکانگروهتسلب دارد و 
( 63ˈ) نمونته، برطبتق ریزنحتو، در عدوانبه( 63دار جملۀ )نمو .(Pantcheva, 2011)تسلب دارد 
 .    استهترسیم ش 

(ˈ63  )   

 
های بسیار از گویشوران و نیز مدابع زبان تاتی، ایتن ننیۀته حاصتل شت  کته ا بررسی دادهب

را  râ-( . گویشتوران تکتواژ 6۳-64هتای مسیرنمای مقص  در این زبان نمود آوایی ن ارد )نمونه
کدد  نه برای نشان دادن مسیرنمای مقص  )مثتال ای اسنفاده میبرای حالت به« به»در معدای 

کتتار بتترده بتته« بتته»در معدتتای  râنیتتز ( 50: 6388) و طتتاهری (124 :1969) یارشتتاطر(. در 6۳
 ده .را نشان می 6که این تکواژ حالت برایی ه، اما یارشاطر عدوان کرداستهش 

(14) a   mešem     dânešgâh                                                  رو به دانشگاه می  

          رو         مندانشگاه         می                                                                          

(15) beram      mašad-e   montaqel   ave   šerâz    برادر  از مشه  به شیراز مدنقل ش 
               برادر               مشه -از          مدنقل        ش    شیراز       

(16) Maryam-a   madrasa    bišiya          ریم به م رسه رفتم                                

              مریم-رفت          م رسه      مؤن                                                              

(17) Ali      bišiya     otâq-e         mon           داخل اتان رفتعلی به                        

                   علی            اتان        رفت-اضافهرون     حد                                                 
(18) agardast      teron                                                       تهران برگشتو )مذکر( به ا  

        )مذکر( تهران        برگشت                                                         

(19) mârem    râ    mâǰem                                                          به مادر  میگویم 
            گویم        به        مادر می                                                                           

                                                           
1. dative 
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ای که در گروه مقص  به هسنۀ مقص  نزدیتک استت، این است که اسم یا جزءمحورینکنه 
کته  e-بست ده . شای  یک علت آن این باش  که اگر واژهشان نمیحالت غیرفاعلی را در خود ن
اه مفهتو  مستیرنمای اسم یا جزءمحوری منصل شود آنگتده ، به حالت غیرفاعلی را  نشان می

کدت . در ایتن شود و جمله ابها  پیت ا متینیز از آن اسندباط می -شودبح  می که بع ا-مب أ 
 ه کدی . ( مقایس26( را با )68زمیده، مثال )

را بته  ]+جهنتی[مؤلفتۀ در این زبان چون مسیرنمای مقص  نمود آوایی ن ارد، فعل حرکنی 
هستنۀ مقصت  را  دروارتعکد  کد  و تکواژی که هسنۀ فعل را واژگانی میقص  اعطا میهسنۀ م

( رستتم 67ˈ) ( و61ˈ) نمونتته در عدوانبتته( 67) ( و61کدتت . نمتتودار جملتتۀ )نیتز واژگتتانی متتی
 .استهش 

(ˈ61  ) 

 
  (ˈ67) 

 
. رودکتتار متتیبتته «از»در معدتتای  deو  xo ۀاضتتافدو پتت ( 50-4۳: 6388) طبتتق طتتاهریبر

. برطبتق استتهعدوان کرد «زا»را به معدای  a (da)-و  xoهای اضافهپ  (124 :1969) یارشاطر

 a (da)- اضتافۀهایی که از گویشوران به دست آم ، مسیرنمای مب أ در این زبان با دو پت داده

 a(da)-تکواژگونته  e(de)-رود. بدتابراین کتار متیهتم بته e(de)-شود که به صورت واژگانی می
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دو تکتواژ بیتان  بارو هسنیم که یک مفهو  هنما با موردی روباست. با این اوصاف، هماند  مکان

 شود. در ترسیم نمودار براساس ریزنحتو نیتز دو هستنۀ مبت أ داریتم کته هتر یتک بتا یتکمی

با هسنۀ حالتت غیرفتاعلی  6اما هسنۀ گروه مب أ .(11Pantcheva, 20)شود اضافه واژگانی میپ 

 رس  تۀلی آوایی ن ارد. ش ه و به نظر میادغا  
(20) ketâb=em              mez-e        sar-a     ogo        کناب را از روی میز برداشنم 

      =کنابش6بستمیز     واژه-اضافهرو      ح-برداشت     از                                               

(21) a        teron-e                  de        agardast                     او از تهران برگشت 
                                                           برگشت          از    از حغیرفاعلی)7( تهران    او )مذکر(  
(22) bar-e           xo     mix-e          barâr        دربیاور میخ را از در        (Yar-Shater, 1969: 124( 

    در-غیرفاعلیمیخ    از     ح-غیرفاعلیدربیاور   ح                                                               

(23) âsbon-e                de     âteš   mevâriye         بارداز آسمان آتش می (50: 6388 )طاهری،          
 آسمان-غیرفاعلیاز ح   از      بارد      آتشمی                                                                       

 sarکه هسنۀ جزءمحوری موجود استت )مشهود است، درحالنی 20ونه که در مثال گهمان

ت. هماندت  برای نشتان دادن مبت أ محتذوف است deاضافۀ ی است( پ هسنۀ گروه جزءمحور

 e-حالتت غیرفتاعلی و نشتانۀ  e-نما ذکر ش ، در هدگتا  رخت اد نشتانۀ مواردی که برای مکان

شتود و بعت  مب أنما در کدار یک یگر پ  از استم، ابنت ا حالتت غیرفتاعلی بته آن افتزوده متی

صتورت شابه هم هسند ، تدهتا یتک نشتانه دروایی مدو به لحا  آ اضافۀ مب أنما و چون هرپ 

 شود.ظاهر می آوایی

 ایم.( آورده26ˈ( و )20ˈنمونه در ) عدوانبه( را 26( و )20های )نمودار جمله

(ˈ20    )                   
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(ˈ26) 

 
گتروه مبت أ بتر در ایتن  (،2010)ده  که طبق پتانچوا ( نشان می26ˈ( و )20ˈنمودارهای )

گروه مب أ نیتز دارای دو هستنه استت نیز بر گروه حالت و گروه جزءمحوری تسلب دارد و  زبان

 شود. واژگانی می -eبا  6و هسنۀ مب أ deبا  2که هسنۀ مب أ
هتایی اضتافهمسیرنمای گذر در این زبان با همتان پت  ،(Pantcheva, 2006)هماند  فارسی 

، بدتابراین بتین مستیرنمای مبت أ و گتذر شود که در مسیرنمای مبت أ عدتوان شت واژگانی می
در معدای مسیرنمای گذر مثتالی در  xoی اضافهمورد پ ود دارد. البنه نگارن ه درهمنابیدی وج

 .استهگفنار گویشوران یا در مدابع نیافن
(24) peramardak    ǰangal-e      mon-e         (da)  radd-âve         پیرمرد از میان جدگل رد ش 

         جدگل          پیرمرد-اضافهح     میان-از        رد       از   ش                   
(25) moš        ǰabi                 palef-a  (da)          raddâve                 موش از کدار جعبه رد ش 
                                             رد ش                از    از-کدار      جعبه )حاضافه()8(   موش       

 ةۀ فضایی در تتاتی ذکتر شت ، فرافکدتی گستنرداضافحروفبا توجه به مواردی که از تۀزیۀ     

 ( است.21در زبان تاتی به صورت ) 2و  6ه گروه اضافحروف

(21) 
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ذکتر شت ، مستیرنمای  تر همگونه که پیشمورد بررسی الگوی همنابیی در این زبان، هماندر

ا نما هتم بتشون . از طرفی مسیرنمای مب أ و مکانواژگانی می a (da)-اضافۀ مب أ و گذر با دو پ 

در مستیرنمای مبت أ و  da-اضتافۀ د. حنی حذف اخنیاری پ شوشکل نشان داده میتکواژی هم

 ( است. 27ه صورت )نما به یک صورت است. بدابراین الگوی همنابیدی در تاتی بگذر و نیز مکان

 مکان= مب أ=گذر  ≠( مقص 27)  

(، این الگو مطابق است با نوع )د( و جتزء الگوهتای نتادر 4طبق الگوهای مطرح ش ه در )رب

زبان تدها دو زبان بتا ایتن الگتو  258از  (2010)های پانچوا هاست که برطبق یافنهدر میان زبان

ستومین زبتان بته ایتن فهرستت اضتافه شتود.  نعدوابتهتوانت  است و زبان تاتی مییافت ش ه

یرنمای مب أ و گذر در این زبان هماند  زبان فارسی از نوع ظتاهری استت، یعدتی همنابیدی مس

را به هسنۀ گتذر اعطتا  ]+گذر[کد  و فعل گذر مؤلفۀ هسنۀ مب أ را واژگانی می a (da)-اضافۀ پ 

 کد .می
 
 گیرینتیجه -2

یم. ایتن ردکتایی را در زبان تاتی براساس رویکرد ریزنحو بررستی ۀ فضاضافحروفدر این مقاله 

و یکتی از  گرایتی استتکمیدته ۀبرنامت رویدنبالتههتای نتوین در نحتو و جمله نظریهاز نظریه

ۀ واژگتانی بتا گتروه اضتافحروف. ای استتهاضتافحرفکاربردهای ایتن رویکترد، تۀزیتۀ گتروه 

د. گیترشی در دو هسنۀ مکان و مستیر رترار متیۀ نقاضافحروفشود و جزءمحوری نمایان ه می

ها را مستیرنما شود که این هسنهتقسیم می و گذر مقص ، مب أهای ر خود به هسنههسنۀ مسی

کته  استت گروه مقصت  و مبت أدارد و شامل  ایسازه تسلب مکانگروهبر گروه مسیر  نامد .می

استت. گتروه گتذر نیتز بتر  مکانگروهگروه مب أ مسلب بر گروه مقص  و گروه مقص  مسلب بر 

 گروه مب أ تسلب دارد. 

ای اضتافهروف بیشنر پ حاین  عدوان ش  که در تاتی،ۀ فضایی اضافحروفدر بخش تۀزیۀ 

هتا اضتافهپت  ای وجتود دارد.اضتافهیشکه تدها یک مسیرنما بته صتورت پتیرطوهسند ، به

پذیرنت ، بته دو حالت غیرفاعلی متی برحسب ایدکه آیا واژگانی هسند  یا نقشی، و همچدین آیا

هستند ، در جایگتاه  6هایی کته جتزء گتروهاضافهو نیز پ  اضافهن . پیششودسنه تقسیم می

پذیرنتت . دیگتتر هستنۀ نقشتتی جتتای دارنت ، چتتون واژگتتانی نیستند  و حالتتت غیرفتتاعلی نمتی

جایگتاه هستنۀ  ررار دارن  به دلیل پذیرفنن حالتت غیرفتاعلی، در 2هایی که در گروهاضافهپ 
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تۀزیۀ گروه جا دارد.  مکانگروهمسیر در باالی  گروهنی در نمودار درخگیرن . واژگانی جای می

گتروه  [جزءمحتوری[مکتان [مقصت  [مبت أ [گتذر [ای براساس ریزنحتو بته صتورتهاضافحرف

است. در این زبان چون مسیرنمای مقص  نمتود آوایتی نت ارد،  ]]]]]]]]تعری گروه حرف[حالت

  و تکتواژی کته هستنۀ فعتل را کدترا به هسنۀ مقص  اعطتا متی ]+جهنی[مؤلفۀ ل حرکنی فع

نما، مستیرنمای مبت أ و گتذر کد . مکانهسنۀ مقص  را نیز واژگانی می دروارعکد  واژگانی می

اضتافه نشتان داده د. برحسب ایدکه این مفاهیم بتا دو پت شوواژگانی می a (da)-اضافۀ با پ 

کته هستنۀ جزءمحتوری زمانی daس ریزنحو، دو هسنه دارن  و هسنۀ دو  یعدی شود، براسامی

مب أنما در کدتار یکت یگر  e-غیرفاعلی و نشانۀ  e-که نشانۀ حضور دارد، محذوف است. هدگامی

اضتافۀ مبت أنما و شود و بع  پ ده ، ابن ا حالت غیرفاعلی به آن افزوده میپ  از اسم ر  می

شتود. ظاهر متیایی مشابه هم هسند ، تدها یک نشانه در صورت آوایی دو به لحا  آو چون هر

است که بتر طبتق آن،  یکی از ننای  ریزنحو اصل فرامۀموعهتر عدوان ش ، گونه که پیشهمان

 ةکددت را بازنمون کد . این موضوع بیتان توان  بیش از یک ساخت نحوییک عدصر واژگانی می

= مکتان ≠مقصت »وی همنابیدی در ایتن زبتان بته صتورت الگ در تکواژهاست.همنابیدی ود وج

 های دنیا نادر است.و از جمله الگوهایی است که در میان زبان«  أ= گذرمب
 

 نوشتپی
. شهر تاکستنان ش ه استهای منع د زبان تاتی، گویش تاکسنانی در این پژوهش بررسی از میان گویش. 6

 .استزنۀان وارع -هم ان و رزوین -رانزینی رزوینکیلومنری جدوب غربی رزوین و در محور ت 35در 

 است.همنابیدی برگزی ه ش هبرای است که در مقالۀ حاضر  syncretismاین لغت معادل . 2

 است.برگزی ه ش ه nanosyntaxبدیاد برای در این اثر نحو ذره. 3
4. Neo-constructivist 

محمت  علتی ۀشداسی اثر پینر ستورن، ترجمتزبان معادل فارسی این اصطالح برگرفنه از کناب تاریخ     

 شداس است.حق

 شود، نشانۀ حالت اضافه نمود آوایی ن ارد.به واکه خنم می ǰâdeچون واژه . 5

 ضمیر ملکی اول شخص مفرد .1

هم نشانۀ حالت غیرفاعلی و هم مب أنماست، به ایتن صتورت بتا   از هتم منمتایز نشتان داده  e-چون . 7

 است.ش ه

 افه نمود آوایی ن ارد.شود، نشانۀ حالت اضبه واکه خنم می ǰabiن واژه . چو8
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