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 2زبان تاتیتاکستانی  گونةدر  «neod / ne» ینماطبقه شدگیدستوری

 1کهن مهرداد نغزگوی

 سینا همدانبوعلیدانشگاه  ،شناسیدانشیار گروه زبان

 فرراحله ایزدی

 سینا همداندانشگاه بوعلی ،شناسیدانشجوی دکتری زبان

 چکیده
تدریج واژگانی به هایواحد، فراینداین  طیّشدگی است. های مهم تغییر زبانی، دستوریفرایندیکی از 

تبـدی    ستورییا د نقشی واحدبه  اموسیـقد ـواحد و از یک ندهود را از دست میـایی خـنقش معن

ی دانـش  دهـ سـازمان  دهنـد  نماها نشـان طبقه. شوندتر میو یا واحدهای دستوری، دستوری دنشومی

ن سـخنگویان نن زبـان بـرای    ـرهنگی مشترک بیـوانب فـاساس جبر ان هستند وـان یک زبـسخنگوی

ـ ـنماهـای عـ  شدن طبقـه اختهـس. روندمیکاربه اهیمـدی مفـبنطبقه از  اینمونـه  ان تـاتی ـددی در زب

شدگی حاص  دستوریها دهد که این کلمهنماهای عددی نشان میبررسی طبقه. استشدگی دستوری

 انـد و هـای قاموسـی را از دسـت داده   های کلمهویژگی ،. این عناصر زبانینما هستندبه طبقه یک اسم

ی نماشدگی طبقهتوریدس فراینداین تحقیق به بررسی اند. های نقشی را کسب کردههای کلمهویژگی

تاکستانی  نۀدر گو« done» نمای عددی عامطبقه پردازد.می تاکستانی در تاتی «ne» یا «done» عددی

صـور   شده و در اثر کاربرد زیاد به زبانی نماهای عددی در این گونۀزبان تاتی جایگزین سایر طبقه

«ne» ـ  شـده در اساس معیارهای مطـر  کاهش نوایی یافته است. بر ـ ـای  تـوان گفـت کـه    اله مـی ـن مق

تـاتی تاکسـتانی رد داده    در گونۀ« ne»عددی عام ی نمازیادی در مورد طبقه شدگی تا حدّدستوری

    است.

 .تاکستانی گونۀ ،تاتیزبان نماهای عددی، شدگی، طبقهدستوری :هااژهودکلی
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 مهمقدّ -2

ن عناصـر زبـانی نعناصـر    ن طـیّ شود کـه  ی اطالق میفرایندبه  9شدگیاصطال  دستوری

شـوند و یـا   هـای دسـتوری تبـدی  مـی    ی نوایـی  بـه سـازه   واژگانی، کاربردشناختی و حتّ

 فراینـد .  1: 2009 ،5و تراگـو  4نهاپر شوندتر میعناصر دستوری با گذشت زمان دستوری

ـ  زمانی بررسـی مـی  شدگی از دو دیدگاه درزمانی و همدستوری ی فراینـد  ا عمومـا  شـود امّ

  دسـتوری واژگـان   امکانـا  ۀیّـ شدگی خاستگاه کلّدر دستوری شود.ی محسوب میدرزمان

 ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند.نماشود و طبقهنظر گرفته میدر

ها در یـک  انسان های پیرامونخصوصیا  پدیده هستند که عموما  عناصرینماها طبقه

سـاختار  در نزاد صـور  تکـواژ   بـه  معمـو   اها ـنمـ طبقـه کننـد.  می 6را نمایه زبانی جامعۀ

د را نینـ مـی  شا  اسمی که همراهدارای معنا هستند و خصوصیّ شوند وها ظاهر میزبان

رونـد و در  کـار مـی  عنـوان اسـم بـه   هـا بـه  نماها در سایر محیططبقه بیشتر دهند.نشان می

توری دسـ  عناصـر  هـای خـا ّ  دارای ویژگـی نما ظـاهر شـوند،   عنوان طبقهصورتی که به

نماهـای عـددی در اکثـر    تـوان گفـت کـه طبقـه    ی میاصّـه به معیارهای خ. با توجّهستند

 «دو حلقه چااه »در  «نفر»و  «حلقه» نماهای عددیطبقهبرای مثال . اندشده دستوری هازبان

شـوند کـه دسـتوری نیـز     نمای عـددی محسـوب مـی   در زبان فارسی طبقه «دو نفر آدم»یا 

    .34: 1955 ،اند ناستاجیشده

پـردازیم.  نماهای عددی در زبان تـاتی مـی  شدگی طبقهدر این مقاله به بررسی دستوری

 شـمال  در منـاطقی  در کـه  اسـت  غربـی  شمال شاخه نو ایرانی هایزبان از یکی تاتی زبان

ـ  نن بـه  اردبیـ   و البـرز  قـزوین،  نذربایجـان،  هـای اسـتان  در ایـران  غربـی   شـود مـی  متکلّ

ـ     از میان گونه.  1363و  1360 ،نیارشاطر  م در ایـران، های مختلـ  زبـان تـاتی مـورد تکلّ

 کنـونی  پـژوهش  در وران ایـن گونـه  دسترسی به گویشـ ت علّبه تاتی زبان تاکستانی ۀنگو

                                                                 
3  . grammaticalization or grammaticization 

4. P. J. Hopper 

5  . E. C. Traugott 

6  . index 
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هـای پیشـین زبـان تـاتی، دیـد      های مکتوب از مرحلهت نبود دادهعلّبه. ستاشده انتخاب

 زمانی است.تحقیق کنونی تنها هم

بـدین صـور    شـده اسـت   گردنوری میدانی روش ورد نیاز این مقاله به زبانی م موادّ

 .استپرسیده و ثبت شده زبانمصاحبه از گویشوران تا  صور ه بهمقال هایهجمل که

 فراینـد  ،دوّمبخـش   ، درمـه مقدّاز ، بعـد  بخـش تنظـیم شـده اسـت     پـنج این مقاله در 

 فراینـد نماهای عـددی و  طبقه ،سوّماست. در بخش شده معرّفیاختصار به شدگیدستوری

زبـان  کوتـاهی از   معرّفـی پـ  از  در بخش چهارم، است. شدگی ننها بررسی شدهدستوری

 تاکسـتان  تـاتی  نـۀ در گو نماهـای عـددی  شـدگی طبقـه  دسـتوری  فراینـد به بررسی  ،تاتی

 گیری اختصا  دارد.به نتیجه پنجمایم. بخش پرداخته

 شدگیدستوری -1

واژگـانی در   عناصـر ارا  و ، عبـ اسـاس نن کـه بر  است یفرایند یمعنابهشدگی دستوری

، رونـد و وقتـی دسـتوری شـدند    کـار مـی  ی برای اهداف دستوری بهاصّهای زبانی خبافت

هـا و  اسـم  بـرای مثـال  روند. بـر ایـن اسـاس    کار میهداف دستوری جدیدی نیز بهبرای ا

افعـال   کلمـا  ربـط،  ، هـای حالـت  زمان به عناصـر دسـتوری مثـ  نشـانه     ها در طولفع 

تـدریج از معنـای   بـه  شـدگی با دسـتوری  زبانی عناصر کنند.تغییر پیدا می و جز نن کمکی

ـ قاموسی تهی می اساس شـواهد موجـود از   رـشناسـان بـ  زبـان . گردنـد دتر مـی شوند و مقیّ

انـد و ایـن   گرفتـه  نظـر  شدگی، مراحلـی را در دستوری هایفرایندهای مختل  برای زبان

ــ  نشـان مـی   اینمـودار مرحلــه در مراحـ  را    رایندـفــراح  مختلـ   ـدهنــد کـه وقـو  م

 ؛90-13: 2009 ،نهــاپر و تراگــو دهـد رد مــی نناسـاس  بربـه ترتیــب  شــدگی دسـتوری 

 : 24-9: 1951 ،کهن نغزگوینیز رک.  ؛140-190: 2006 ،1ویشر

 صفر  >ن وند تصریفی >بست واژه >نقشی  ۀکلم >واژگانی نزاد جزء   1ن

عبار  دیگـر هـر چـه از سـمت راسـت بـه سـمت        دار است. بهشدگی جهتدستوری

از یـک   هر صور  زبانی عمومـا  شود. تر میچپ حرکت کنیم، عنصر مورد نظر دستوری

                                                                 
7  . I. Wischer 
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حرکـت   نمـودار ای در سمت چـپ  ه نقطهب اینمودار مرحلهنقطه روی سمت راست این 

نفـرد زبـانی وجـود دارد.    های مبودن در تاریخ صور سویهکند و گرایش قوی به یکمی

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

 نینـد. مـی صـور  ترکیبـی در  هـای دسـتوری بـه   ا وند تصـریفی، سـاخت  ـبست یبه واژه

براین اصـ   بنـا های تحلیلـی هسـتند.   تر از ساخت، دستوریهای دستوری ترکیبیساخت

 نشان داد:  2ن اینمودار مرحلهصور  توان بهی را میشدگی دستوریکلّ

 ترصور  دستوری >صور  کمتر دستوری   2ن

شـدگی  اسـت: رویکـرد اصـلی دسـتوری    لعـه شـده  شـدگی از دو دیـدگاه مطا  دستوری

 درپـردازد.  های دستوری و مراحـ  تغییـرا  مـی   اریخی است و به بررسی منابع صور ت

اسـت  زبـانی   های تغییرفرایندای از به معنای مجموعه ا شدگی عموماین دیدگاه، دستوری

ـ هـای زبــانی در کاربردهـ  یــا سـاخت نن کلمـا    طـیّ کـه   ی دارای خصوصــیا  ای خاصّ

تـر  شود. دیدگاه دیگـر، همزمـانی  تر میشوند یا یک مورد دستوری، دستوریدستوری می

انـد کـه از   دنحـوی، کالمـی یـا کاربردشـناختی مـی      ایهشـدگی را پدیـد  است و دستوری

هـای تـاریخی   هـا، داده در برخی زبانشود. انی بررسی میال کاربرد زبدیدگاه الگوهای سیّ

 ۀهای مکتـوبی از گذشـت  ها وجود ندارد و دادهو محیط کالمیِ صور  5برای تغییر بسامد

 ۀاسـاس مطالعـ  بر ها صـرفا  این زبانشدگی در دستوری ۀمطالع نیست. ها در دستاین زبان

زمـانی،  دیـدگاه هـم   درشـود.  انجـام مـی   3هـای دسـتوری در کـالم   وی صور توزیع نح

ـ     شـوند کـه در یـک سـوی نن، سـاختار      ب مـی واحدهای زبانی بـر روی یـک طیـ  مرتّ

و  واژگانی نامحـدود و در یـک سـوی دیگـرش، سـاختار دسـتوری محـدود قـرار دارنـد         

بـه نقـ  از    ؛1355ن 10. لمـان دهنـد شـدگی را نشـان مـی   ی از دسـتوری یک میزان خاصّهر

ــر ــینیجا  معیارهــای  199 :2006 ،ویش ــهمچــون   11نش معیارهــای  و  12کــاربرد  ۀدامن

                                                                 
� . frequency 

9  . discourse 

00  . C. Lehmann 

11  . syntagmatic 

22  . scope 
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شـدگی مطـر  کـرده    برای تعیین میزان دستوریرا  14همچون یکپارچگی زیاد 19نشینیهم

 .  شدگی استی از بعد درزمانی دستوریکه هر یک مرتبط با روند خاصّ

تفصـی  بـه     بـه و ب الـ   1953 و 1951ن کهـن  هـای ایرانـی، نغزگـوی   در میان زبان

 .  ستشدگی در زبان فارسی پرداخته ابررسی دستوری

بـه بررسـی    9بخـش  شدگی در زبان پرداختیم. دستوری فرایند معرّفیدر این بخش به 

  ها اختصا  دارد.  شدگی نننماهای عددی و دستوریطبقه

 ها شدگی آننماهای عددی و دستوریطبقه -9

در ادامـه بـه   و  اختصـا  دارد نماهـای عـددی   طبقـه  معرّفیبه این بخش نخست بخش 

     .خواهیم پرداختها شدگی نندستوری فرایندبررسی 

 ای عددینماهطبقه -2 -9

ـ  اسم  هستند کـه   نمعمو   ینماها کلما  مستقلّطبقه گـروه اسـمی دارا    در یجایگـاه خاصّ

زبـانی را   ها در یک جامعۀسانهای پیرامون انخصوصیا  پدیده نماها عموما طبقه هستند.

دهـد کـه   نمـا نشـان مـی   های دارای طبقهوقو  طبقا  اسمی مشابه در زبانکنند. نمایه می

بنـدی  شـان را مقولـه  پیرامـون  شـد  هـای درک جوامع زبانی مختل  به نحو مشابهی پدیده

گیـرد.  هـا قـرار مـی   در طبقه 15اساس خصوصیا  مشترک در مرجعشهر اسم برکنند. می

ها باشد و یا بسته بـه هـر   انسان ممکن است جهانی و واضح از دید همۀا  ین خصوصیّا

 .   230: 1311 ،16ننلن فرهنگ متفاو  باشد

در نمـا نشـان داد کـه      با بررسی بیش از پنجاه زبان دارای طبقـه 911-255: 1311ن نلن

هـا وجـود   انهای زیادی بـین ایـن زبـ   و شباهتوجود دارد  مطلقیهای ها جهانیاین زبان

هســتند  در  ایـن عناصـر  دارای  ی کــهیهـا زبـان  درن ی عــددینمـا اسـتفاده از طبقـه  دارد. 

در نماهـای عـددی   طبقـه .  نهمـان  ، اجبـاری اسـت  دارنـد  تاشاره به کمیّ ی کههایعبار 

                                                                 
33  . paradigmatic 

44  . high integrity 

55  . referent 

66  . K. Allen 
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مـثال  بـه   .  35: 2000 ،11نوالدهایشـ ن شوندمجاور  اعداد در گروه اسمی عددی ظاهر می

 :   256: 1311 ،نلننه کنید توجّ 15تایلندی در زبان این کاربرد

3  ( a. khru·         lâ·j        khon      

           teacher       three     person 
           'three teachers'   

       b. m��        sì·       tua            
           dog        four     body 

           'four dogs'  

هـای دارای مرجـع   نمـای عـددی اسـت و بـرای اسـم     طبقـه  «khon»   کلمۀa9ن در جملۀ

نمـای عـددی اسـت و در    طبقـه  «tua»   نیـز کلمـۀ  b9ن رود. در جملـۀ انسان بـه کـار مـی   

 شود.های اسمی با اسم دارای مرجع جانداران غیرانسان ظاهر میگروه

هـا  د و اسـم ها بین اعداخی زباننماهای عددی، تکواژهای نقشی هستند که در برطبقه

ی از گـروه  انمونـه  «پـنج تـا پرنـده   »در زبان فارسی گـروه اسـمی    نیند.در گروه اسمی می

شـمار در   هـای صـرفی  نشـانه نماهای عـددی و  طبقه رود.میشمار نما بهاسمی حاوی طبقه

رای مثـال،   . بـ 1369 ،13نگرینبرگ قرار دارندها در توزیع تکمیلی با یکدیگر بسیاری زبان

نماهـای عـددی بـرای شـمارش اسـم      ا فاقد طبقـه کند امّانگلیسی از شمار جمع استفاده می

 است، همچون:

4) One table / two tables    

نما اجبـاری اسـت و در   + اسم، وجود طبقه هایی از نو  عدددر زبان چینی در ساخت

در  جمـع اجبـاری اسـت.    های اسمی دارای مرجعشمار در گروه یفیصرت نشانۀانگلیسی، 

نما و هم از شمار جمـع در سـاخت گـروه اسـمی ممکـن اسـت       ها هم از طبقهبرخی زبان

 دهد:نما و شمار جمع را نشان میزمان طبقه  از فارسی کاربرد هم5ن شود. مثالاستفاده 

 ها را خواندم.  از کتاب تا  دو 5

                                                                 
77  . A. Y. Aikhenvald 

�� j Thai 

99  . J. H. Greenberg 



 69/ زبان تاتیگونۀ تاکستانی ر د s/done neøنمای طبقه شدگیدستوری

 

 
 

رود. شـمار مـی  گروه اسمی بـه  ی دارد که هستۀا بستگی به اسم خاصّنماهانتخاب طبقه

ا  دارای خصوصـیّ  ،رونـد ی به کار مـی نمای خاصّهایی که با طبقهدر بسیاری موارد، اسم

ـ  ،هـا مـرتبط اسـت   با اندازه و شک  اسم معنایی مشترکی هستند که معمو   ا اسـتثناهای  امّ

هـای  خـی زبـان  نماهای عددی تنها در برطبقه. شودها دیده میبندیزیادی نیز در این طبقه

معنایی یـک اسـم قابـ      روند و محدود کار میو ژاپنی به 20ییای، ما دنیا همچون ویتنامی

شناسـان  بسـیاری از زبـان   کننـد. ص مـی ه به واحد طبیعی نن اسم مشـخّ شمارش را با توجّ

مفـاهیم اسـمی بـرای     21هـای دارای ننهـا را منفردسـازی   نماهای عددی در زباننقش طبقه

هـر   نماهـای عـددی هسـتند،   هایی که دارای طبقهدر زباندانند. ردن ننها میکشمارشقاب 

 ،در گروه اسـمی وجـود داشـته باشـد    معرفه  29نماهایکمّیتبرخی یا  22زمان که یک عدد

   رود.کاربهنما نیز در گروه اسمی باید طبقه

 نماهای عددیشدگی طبقهدستوری -1 -9

هـای  نماهـای عـددی در زبـان   بیشـتر طبقـه  کـه   دهدزمانی نشان میشواهد درزمانی و هم

 انـد دهوجـود نمـ  شـدگی اسـم بـه   دستوریبا و  هستند 24اسمی نما، دارای منشأدارای طبقه

نمـای عـددی   طبقـه  100ای بـیش از  برای مثـال در کـره  .  2005 ،25کو ؛2000 ،لمانرک. ن

ه در فارسـی    معتقـد اسـت کـ   95: 2002ن لمـان اند. وجود دارد که همه از اسم مشتق شده

 ص اسـت مشـخّ  ی که معنایش کـامال  ننها از اسم نمای عددی وجود دارد که همۀطبقه 14

   توانند به عنوان اسم به کار روند.ها هنوز مینن و به غیر از دو مورد، همۀ اندمشتق شده

 همچنـین  ؛«دو ایرانـی »روند همچون کاربا عدد به صرفا توانند ها میاسم در فارسی نو

گروه مـورد نظـر   در تواند مینمای عددی نیز ر  وجود عدد در گروه اسمی، طبقهدر صو

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

                                                                 
00  . Malay 

11  . individuate 

22  . numeral 

33  . quantifiers 

44  . nominal 

55  . M. C. Koo 
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 نماهای عـددی در ایـن زبـان اسـت.    شدگی ضعی  طبقهدستوری دهند   نشان59: 2002ن

انند و ـمــاقی مـی ـصـور  تکـواژ نزاد بـ   بـه  ددیـارسی در سـاخت عـ  ـاهای فـ ـنمـ طبقـه 

لحـا   بـه نمـا  عبار  دیگر، عـدد و طبقـه  ؛ بهدهدها رد نمیدر مورد نن 26خوردگیجوش

دهنـد کـه   ت نشـان مـی  د خصوصـیّ ـاز سـوی دیگـر، چنـ   . شوندنمی امـادغ نوایی در هم

 کـامال  هـا  صـیغگان نن اند. نخست اینکه ی دستوری شدهعددی فارسی تا حدّنماهای طبقه

به این صـور  کـه هشـت     ،اندشده دهیمراتبی سازمانصور  سلسلهیکپارچه است و به

تـر و  نمـا بـرای حیوانـا  بـزرگ    یـک طبقـه   جان وما برای طبقا  مختل  اشیاء بینطبقه

جـان هسـت کـه    تـر و اشـیاء بـی   نما برای حیوانـا  کوچـک  اهلی وجود دارد و دو طبقه

هـا هسـت و یـک    رای انسـان ـا بـ ـنمـ کنند و دو طبقـه ی میرا خنث اوّلای ـنمهشت طبقه

اینکـه   دوّمد. کنـ نماهای دیگـر را خنثـی مـی   تمام طبقهکه  رودکار مینمای عام نیز بهطبقه

نمـا  هـا بـا کـاربرد طبقـه    ص است، برخی از این معنـی نماها مشخّیه طبقهاوّلگرچه معنای 

 در معنـای  «دسـت »برای مثـال   ده است.ها رد دادر مورد نن 21زداییو معنی منطبق نیست

 رود.میکاربه «یک دست لباس»نمای عددی در عنوان طبقهبه «عضوی از بدن» یهاوّل

طـور ضـعی  در   شـدگی بـه  نتیجه گرفته که نظام دستوری ،ه به این د ی لمان با توجّ

ماهـای  ن، بـرای طبقـه  59: 2002 ،نلمـان  نماهای عددی در فارسی رد داده استمورد طبقه

    .105 -39: 1955 ،فارسی رک. استاجی

زیـادی دسـتوری شـده و یکـی از      تـا حـدّ   خالف فارسـی نماهای ژاپنـی بـر  نظام طبقه

نحـوی  بـه  ،های اسمی عددی اسـت نماها در گروهبودن طبقه اجباری های نن، کامال نشانه

معیارهـای   . یکـی دیگـر از  نما در این زبـان غیـرممکن اسـت   ها بدون طبقهکه شمردن اسم

نماهـا  نماها در این زبان نداشتن کاربرد مستق  یا معنای مستق  طبقـه شدگی طبقهدستوری

شـوند و  صـ  مـی  صور  پسوند متّبه عدد بهو شده نماهای این نظام دستوریطبقه است.

  .54-59: 2002 ،نلمان شودنیز بین عدد و پسوند برقرار می 25همگونی

                                                                 
66  . sandhi  

77  . desemanticization 

88  j assimilation 
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هـا پـرداختیم. بخـش    شدگی نننماهای عددی و دستوریطبقه معرّفیدر این بخش به 

 های عددی در زبان تاتی اختصا  دارد.نماطبقهشدگی بررسی دستوری بعد به

 تاکستانی تاتینماهای عددی در شدگی طبقهدستوری -4

د ـو سـپ  رونـ   شـده  معرّفـی صـور  مختصـر   هـزبـان تـاتی بـ    نخسـت بخـش  ایـن  در 

  این زبان بررسی شده است.  تاکستانی  گونۀدر نماهای عددی شدگی طبقهدستوری

 زبان تاتی   -2 -4

 23تالشـی  -هـای تـاتی    زبان تاتی را در کنار زبان تالشی در گروه زبان964: 2005ن استیلو

شمال غربـی دانسـته اسـت.    نو های ایرانی های زبانقرار داده و این گروه را یکی از گروه

تـاتی   شـود. مـی تی شـمالی و تـاتی جنـوبی تقسـیم     تـا  طور کلی زبان تاتی به دو دسـتۀ به

از و تـاتی جنـوبی در نـواحی مختلفـی از ایـران       گـردد می مشمالی در خارج از ایران تکلّ

منــاطقی در جنــوب غربــی قــزوین شــام  تاکســتان، چــال، اســفرورین، خیــارج،   جملــه

     رایج است.15-11 :1363 ،نیارشاطر نباد و سگزنباددانسفهان، ابراهیم

هـای  عی دارد، از میـان گونـه  هـای متنـوّ  جهها و لهننجا که زبان تاتی جنوبی، گونهاز 

ـ به تاکستانی ۀنم در ایران که در با  ذکر شدند، گومختل  تاتی مورد تکلّ ت دسترسـی  علّ

 90.ه اسـت کنـونی انتخـاب شـد   انجام تحقیق میـدانی در پـژوهش    برای ننبه گویشوران 

ــر  112000 ،1930 ســال 91نفــوس و مســکنعمــومی اســاس سرشــماری تاکســتان بر نف

نفـر در روسـتاهای نن سـاکن     61000نفـر در شـهر تاکسـتان و     111000که  ت داردجمعیّ

تاکسـتانی زبـان    گونـۀ صور  مصـاحبه از گویشـوران   های تحقیق کنونی به. دادههستند

 پرسیده و ثبت شده است.تاتی 

                                                                 
99  . Tatic 

تاتی تاکستانی که در گویشوران ده رحمانی، ندا طاهرخانی و ندا مهدوی ـانی، سعیـام رحمـها الهاز خانم -90

 .گزاریماند، سپاسبانی این مقاله، نگارندگان را یاری کردههای زنوری دادهجمع

11  �www.amar.org.ir 

http://www.amar.org.ir/
http://www.amar.org.ir/
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 تاتی زبانانی تاکست گونةنماهای عددی در شدگی طبقهدستوری -1 -4

بـرای  بعد از عـدد و قبـ  از اسـم هسـته     تاکستانی در جایگاه نماهای عددی در تاتی طبقه

ها ن. گرچه کاربرد نروندمیکار به پذیرشمارشهای اسمی در گروهبندی مفاهیم اسمی طبقه

نما نیـز در  طبقهکاربرد صور  وجود عدد در گروه اسمی، در این زبان اجباری نیست، در

در تاتی ها در گروه اسمی عددی ترتیب سازه شود.های اسمی عددی مشاهده میگروه مۀه

صور  وجود صفت اشاره و در + اسم است نمای عددی+ طبقه صور  عددبهتاکستانی 

 برای مثال: گیرد.کلمه در ابتدای گروه اسمی قرار میدر گروه اسمی، این 

 6) a. sönne       m�g�ve   k�r�               m�nde. 
         3- CL32    cow         continuous    come  

       «   سه رأس گاو دارند می نیند.»

          b. �        inn       görbiye    �imi�    Gan�ri    box�rdi                  
              that  1-CL     cat           my        canary    ate 

   «نن یک گربه قناری من را خورده.»                                 

همچون جانـداری،  اساس معیارهای معنایی توان بررا می نماهای عددی تاکستانیطبقه
 زبانی، گونۀاین ا در امّ به چند گروه تقسیم کرددهنده تشکی و ماده  ، اندازه، ساختارشک 

نیز  نماهاطبقهجایگزین سایر عنوان بهو  اها ترجیح داردنمسایر طبقهبر نمای عام یک طبقه
های شـمارپذیر  در تاتی تاکستانی با اسم  1ن شماره جدولنماهای اصلی طبقهد. رومیکاربه
   روند:میکاربه

 نماهای عددی در تاتی تاکستانیطبقه .2 شماره جدول

 مثال موارد کاربرد نماطبقه

nafar انسان dö nafar �dam نفر ندم دو                                                

halGe چاه dö halGe �� دو حلقه چاه                                                    

33neod نمای عامطبقه 
dö döne uz نه گردودو دا                                                        

nö döne s�t نه عدد ساعت                                                   

i dene asife یک عدد سیب                                                  

                                                                 
 شده است. مشخّصها در نوانگاری  CLصور  نما بهکلمۀ طبقه 23 -92

  شود.تلفّظ می o یا ‹،  e ،iصور  بسته به واکۀ عدد قب  از خود به döneکلمۀ  اوّلواکۀ  -99
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 «ne» عـام  نمای عـددی از طبقهموارد بیشتر در در گفتار روزمره  تاکستانی نۀزبانان گوتا 

ـ  کننـد پذیر استفاده میای اسمی شمارـههروـگدر  است، «done» شد که صور  کوتاه ا امّ

 قبول هستند: قاب شده از دید گویشوران اصلی و کوتاههر دو صور  

7) i dene görbiye   یا     inne görbiye «ربهیک گ»                

شـدگی نن  دهند  سـایش نوایـی ایـن جـزء و دسـتوری     شده خود نشانه صور  کوتاهالبتّ

اکستانی نشـان  ـاتی تـ ـتـ  را در« ne» امـنمـای عـ  طبقـه  هـایی از   مثـال 2ن جـدول  باشد.می

                   :دهدمی

 «ne»نمای عام کاربرد طبقه .1 شماره جدول

 dönne �dam دو تا ندم          

 payne parande پنج تا پرنده

 payne deraxt پنج اصله درخت

 dönne ot�G دو تا اتاق

  .dönne ��-m bekand دو تا چاه کندم.

 dönne m�g�ve دو تا گاو 

 رود و بـا اعـداد  کـارمی هجـایی بـه  نما بیشـتر بـا اعـداد تـک    این طبقه شد  صور  کوتاه

   رود. برای مثال:کارمیصور  کام  بهچندهجایی به
inne, d›nne, s›nne, ��rne, payne, �i�ne, hafne, ha�ne, n›nne, dane, 
y�zda done, dav�zda done,ú  

در  ی عـددی نمـا هـای دارای طبقـه  نما در ساختها به طبقهشدگی اسمدستوری فرایند

نمـای عـددی   های طبقـه نظامهای متفاوتی را طی کند. های مختل  ممکن است مسیرزبان

واژگـانی   هـا یـک طبقـۀ   و برخـی از نن  شان متفاو  هستندشدگیلحا  میزان دستوریبه

ــ  اختی ـشنــای ردهـارهـــمعیررسی ـبــ . 31: 2000 ،نوالدهایشـ ن نــدده  مــیـبـاز را تشکی

در تـاتی  حاکی از نن است که ایـن کلمـه    «done»نمای عام طبقهشدگی در مورد دستوری
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 نورده «done» شـدگی کلمـۀ  شده است. در ادامه د یلی برای دستوری دستوریتاکستانی 

 است:  شده

نقـش   در «done» کلمـۀ  یـۀ اوّلکـاربرد  ص است. خّمش کامال  «done» کلمۀ یۀاوّلمعنی  -1

ـ  و  است «دانه»ی ابه معن در گروه کلما  واژگانی یاسم ا  بیشتر در مورد حبوبـا  و غلّ

 کـاربرد اسـمی خـود را   این کلمـه در تـاتی کنـونی نیـز     رود. کارمیبه مخصو  گندهو ب

 حفظ کرده. برای مثال:  

 «done»کاربرد اوّلیة کلمة  .9 شماره جدول

 gandeme done گندم دانۀ

 berenje done برنج دانۀ

 yo done جو دانۀ

 an�re done انار دانۀ

 tasbö done تسبیح دانۀ

در معنــای  ùdoneø هــا کلمــۀیی از جمالتــی اســت کــه در ننهــا  نمونــه5ن هــایمثـال 

 کاررفته:اش بهواژگانی

8) a. don-em         bekkerd.                            
                  seed-i            planted 

 «.من دانه کاشتم»  

       b. done    �di       �eme.                               
          seed     give     me 

 «دانه را به من بده»                                         

       c. karkon    r�       don-em     �pati 
          hens        for     seed-I        scattered 

 .«امها دانه پاشیدهبرای مرغ»                               

 نوردهدسـت  نمای عـددی بـه  وان طبقهـعنهـز بـنیدستوری یک نقش جدید  «done» کلمۀ

داریـم کـه در دو نقـش     «done»یـک صـور     یزبـان  گونۀعبار  دیگر، در این به. است
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اسـت. چنـین   رفتـه کارنمـا  بـه  عنـوان طبقـه  ی و یک نقش دسـتوری بـه  نیک نقش قاموس

دگی ـشـ وریـدستـ  مّـمهـ  ولـهـا و اصـ  هـه از نشانـ ـد کـامنـنمی 94یـرایـواگتی را وضعیّ

، بـرای توضــیح بیشــتر در مــورد اصــول و  115: 2009 ،رود نهــاپر و تراگــومیشــماربـه 

در نقـش   «done» کلمـۀ   .الـ  1953 ،کهـن  نغزگـوی  شـدگی رک. وریسازوکارهای دسـت 

زدایـی  معنـی  اسـت. زدایی شـده دچار معنیمعنای واژگانی خود را از دست داده و نما طبقه

 رود.  میشمارشدگی بهدستوری های مهمّنیز ازجمله نشانه

توری در نوردن معنـای دسـ  دسـت مورد نظر بعد از به کلمۀ ،ه به این مالحظا با توجّ

 فراینـد . در ایـن  رودمیکـار هبـ نیز یه اوّلیه در معنای اوّلزمان در بافت های خا ، همبافت

زاد را بـه کلمـۀ نقشـی مشـاهده کنـیم کـه در نمـودار        تـوانیم تبـدی  جـزء واژگـانی ن    می

 است.شدگی نشان داده شدهدستوری

 :  «done» نمایطبقهشدگی دستوری نمودار

 نقشی ۀلمک >جزء واژگانی نزاد 

و ایـن کلمـه اکنـون بـرای     ها تعمیم یافته اسم اشیاء به همۀ نما از اسمکاربرد این طبقه -2

شـدن از معنـا   تهـی  ابراینبن ؛رودمیارکها بهانـجانداران و بیـا جـها از انسان تام اسمـتم

شـدگی محسـوب   وریـشدن از معنـا از سـازوکارهای دستـ   است. تهیدر مورد نن رد داده

ـ    شـدگی د دسـتوری ـر در رونـ ـاصـ ـاساس نن، عنرـشود که بـ یم ی شـان معنـای بسـیار کلّ

 شـدگی در طیـ  دسـتوری   اوّلدر گذر از مرحلـۀ  شدن از معنا معمو  تهیکنند. کسب می

 . 153: الـ  1953 ،کهـن  ننغزگـوی دهد می ردء واژگانی نزاد به کلمۀ نقشی  نتبدی  جز

ای نیـز رد  هـا همچـون کـره   ای عددی در برخی زباننماهزدایی در مورد طبقهروند معنی

، نماهـای هـر زبـان متفـاو  اسـت نکـو      شدگی برای طبقـه داده و بسته به میزان دستوری

: 1953 ،کهـن  رفتن معنای واژگانی اسـت ننغزگـوی   . این روند ناظر بر از دست64: 2005

کلمـا  اسـت   ایـن   95رفتن وزن جانشـینی یعنـی یکپـارچگی   از دست دهند   و نشان153

  .  1335 ،نلمان

                                                                 
44  . divergence 

55. integrity 
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ــ از ســوی دیگــر، ــد از رـن کلمــه رد داده کــه بـــرای ایـــبــ 96اقـانشق اساس نن، بع

یـه  اوّلنمای عـددی، جـزء واژگـانی    شدگی جزء واژگانی و تبدی  نن به یک طبقهدستوری

هـای دیگـر   عیار درست مانند کلمـه تمام عنوان یک کلمۀبان بهخود در این زنیز به حیا  

رود و از اصـول  شـمار مـی  شـدگی بـه  های دستوریاز جمله مالک انشقاقاست. ادهادامه د

نهـاپر و   اسـت گشـا  شـده راه در شناسایی موارد دستوری وشدگی است حاکم بر دستوری

  .152: 1953 ،کهن نغزگوی ؛115: 2009 ،تراگو

ت از یـک  توان گفرود، میکار مینمای عام در این گویش بهاز ننجا که تنها یک طبقه

تکامـ  یافتـه اسـت.     یصور  صیغگان بسیار کوچکنما به واژگانی باز تنها یک طبقهطبقۀ

  4ن شـماره  دولـاکستانی در جـ ـاتی تـ ـدر تـ  «ne»نمـای  هـایی از کـاربرد عـام طبقـه    مثال

هـای  بـا اسـم   «ne» نمـای عـددی  دهند کـه طبقـه  ها نیز نشان میاین مثال است.نورده شده

   رود.میکاربه جانبیو جاندار و  دارای مرجع انسان

 هابا تمام اسم «ne»نمای عام کاربرد طبقه .4 شماره جدول

 تاتی فارسی

 inne �dam یک نفر ندم

 dönne miz دو تا میز

 dönne uz دو تا گردو

 �sönne �arv سه تا گوسفند

 nönne s�t نه تا ساعت

ام ـنمـای عـام بـرای تمـ    بـه طبقـه  ی شـدگ ی دستوریبعددر مرحلۀ «done»نمای طبقه -9

 «ne»شـده و بـه   سـایش نوایـی    دچـار  نمـا در اثر کـاربرد زیـاد طبقـه   تبدی  شده و ها اسم

 شدگی ایـن کلمـه اسـت.   میزان با ی دستوری دهند که این خود نشان است یافته کاهش

 عناصـر نن گـروه از  رعایت اقتصاد توسط سخنگویان در گفتار است.  سایش نوایی نتیجۀ

                                                                 
66  . split 



 11/ زبان تاتیگونۀ تاکستانی ر د ù/done neøنمای طبقه شدگیدستوری

 

 
 

ن عناصـر  ـگیرنـد. ایـ  ثیر سایش نوایی قرار مـی تر تحت تأاند، بیشزبانی که دستوری شده

العـاتی کمتـری نسـبت بـه کلمـا  قاموسـی       شـان، ارزش اطّ انتزاعی ت معنای نسبتا علّبه

یابـد، واحـد واژگـانی    دارند. هنگامی که یک صور  واژگانی به دو کـاربرد انشـقاق مـی   

ثیر تخفیـ   شـده تحـت تـأ    منـد ا جـزء نقـش  کند امّمی صور  کام  زبانی خود را حفظ

ای ـارهـــیکـی از سازوک ز ـنیـ ی ـا تخفیــ  نوایـ ـد. ایـن کـاهش یـ   گیــرنوایـی قـرار مـی   

تخفیـ   سـایش نوایـی و   .  160: 1953 ،کهن ننغزگوی شودشدگی محسوب میدستوری

ز دیـد  دهـد و ا نمـای نن رد مـی  طبقـه برای نقش تنها  «ne»صور  به «done» کلمۀ نوایی

همچنـین ایـن کلمـه در    وجه مجاز نیست. سایشی به هیچزبانان در نقش اسمی چنین تا 

زبانـان ایـن   شـود و تـا   به عدد متص  مـی  در تاتی گفتاری امروز نمای عددینقش طبقه

نمـای  . ایـن طبقـه  کننـد ی میتلقّیک واحد زبانی صور  بهدر گفتار یا نوشتار دو کلمه را 

صـ   دد متّـای عـ ـانتهمستق  خود را در این گویش از دست داده و به شده، کاربرد کوتاه

شـدگی  هـای دسـتوری  که از نشانه دهدورد نن رد میـشود و همگونی نوایی نیز در ممی

در گفتار بـه عـدد قبـ  از     «ne»شده نمای مخف بر این اساس، طبقه. رودشمار میقوی به

و  ـبسـت از نـ  ن واژهـده اسـت. ایـ  ـی  شـ دـبست تبـ شود و به یک واژهص  میخود متّ

 «neod»شود زیـرا هـم بـه شـک  نوایـی      بست ساده محسوب میاست و واژه 91بستییـپ

 .هـا رک بسـت هـای واژه رود نبـرای ویژگـی  میکـار به «ne» شد کام  و هم به شک  کوتاه

 دارنمـو شـدگی در  دسـتوری  نمـودار در  «ne»نمای رفتن طبقه . پیش16-15: 1955 ،شقاقی

 زیر نشان داده شده است:

 بستواژه > نقشی ۀکلم >جزء واژگانی نزاد 

و  دهنـد بسـت را نشـان مـی   صـور  واژه بـه  «ne»نمای طبقه  کاربرد bو  a -3های نمثال

 «بـذر »در نقـش اسـم بـه معنـی      «done» دهـد، کلمـۀ    نشان میc -3طور که مثال نهمان

شـده  صـور  مخفـ   ظ نن بهرود و تلفّکاری بهبستشده یا واژهصور  مخف تواند بهنمی

 شود:شدن جمله میسبب غیردستوری

9) a. sönne      mammon     �om�r�    bome.                                  
                                                                 
77  . enclitic 
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        3- CL       guest            us            came                          
 .«سه تا مهمان نمد برای ما»                                     

       b. arö        dönne     ber�yon-em          mi�inde    �ul.      
           today     2-CL       brothers-my         go             trip 

 .«روند به باغدو برادرم امروز می»                        

        c. * ne        �di      �eme.        
               seed     give    me  

 .«دانه را بده به من»                                   

ـ  ،رودکـار صـور  جمـع بـه   توانـد بـه  در کاربرد اسمی می «done» کلمۀ -4 ا در نقـش  امّ

نماهـای  طبقـه ا ـمع بـ ج رود. عدم استفاده از نشانۀکاربهصور  جمع تواند بهنمینما طبقه

شـمار  شـدگی بـه  هـای دسـتوری  ویژگـی دیگر هاست که از نن 95اییزدمقوله عددی نشانۀ

ی را نشـان  در نقـش اسـم   «done» صـور  جمـع کلمـۀ   کـاربرد    10هـای ن الـمث رود.می

   دهند:می

10) a. az    don-on-em     bekerd.       
             I       seed-Pl-Clt    planted 

 .«ها را کاشتممن دانه»                                   

         b. don-on        �di     �eme.                                     
               seed-Pl       give   me 

 «.ها را بده به مندانه»                                  

         c. berenje   don-on   beshke                 
              rice         seed-Pl   see 

 .«های برنج را ببیندانه»                                

         d. an�re                    don-on        �e         sörx    ende. 
            pomegranate       seed-Pl        how     red      are 

 !«های انار چه سرخنددانه»                              

ا در تـاتی تاکسـتانی را نشـان    ـنمـ طبقـه  در نقـش « ne» کلمـۀ رد مفرد ـ  کارب11های نمثال

 د:ندهمی

                                                                 
88  . categorialization 



 19/ زبان تاتیگونۀ تاکستانی ر د ù/done neøنمای طبقه شدگیدستوری

 

 
 

11) a. az  sönne    mardak      mivinem.    
              I    3-CL     man           see 

 .«بینممن سه مرد می»                                       
         b. mogom    dönne    miz       agerem.                                     
             want       2-CL     table     buy 

 .«خواهم دو میز بخرممی»                                     

                c. j�      dönne    ö�töre    mogo   agerem.                          
              that   2-CL     camel    want    buy 

 .«خواهم بخرمنن دو تا شتر را می»                         

         d. dönne   ber�r�zon-em               arö       m�nde    �om� kiye.    

             2-CL    brother's children-my   today   come      our  house 

 «نیند.ما می دو بچّۀ برادرم امروز به خانۀ»                    

 صور  جمع نما بههرگز در نقش طبقه« ne»ا مخف  نن ـی «done» ن کلمۀـابرایـبن

 د. رونمیکاربه

در تاتی تاکسـتانی در تمـام مـوارد وجـود عـدد در گـروه       « ne»نمای عام کاربرد طبقه

 دهنـد  نشـان تـوان نن را اجبـاری دانسـت کـه     شود و بر این اساس میاسمی مشاهده می

: 2002 ،نلمـان  اسـت  نمـای عـام در تـاتی تاکسـتانی    این طبقهشدگی میزان با ی دستوری

هــای ا نیـز از نشــانه ـمــنن طبقـه ـرد ایـــاربـ ـایگاه کـجــ 93وی دیگــر، تثبیـت ـاز سـ   .59

لحـا   هـا بـه  شود. کاهش امکان تغییر جایگاه کلمـه شدگی قوی نن محسوب میدستوری

در تـاتی شـده و    نمای عددیمنجر به تثبیت یک جایگاه خا  برای نقش طبقهنشینی هم

 رود.کارتواند بهاز عدد در گروه اسمی می این کلمه تنها بعد

 گیرینتیجه -5

شـدگی در  ای از دسـتوری تـاتی تاکسـتانی نمونـه    عددی در گونۀنماهای شدن طبقهساخته

هـا  دهد که این کلمهنشان میدر این گویش نماهای عددی این گویش است. بررسی طبقه

 ا خصوصـیّ انی، ـنمـا هسـتند. ایـن عناصـر زبـ     شدگی یک اسم به طبقـه حاص  دستوری

                                                                 
99  . fixation 
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هـای  کلمـه  ا خصوصیّشدگی، توریدس اند و در نتیجۀهای قاموسی را از دست دادهکلمه

تاکسـتانی زبـان تـاتی     در گونـۀ  «done» عـام  نمـای عـددی  اند. طبقـه نقشی را کسب کرده

صـور   ویش شده و در اثـر کـاربرد زیـاد بـه    نماهای عددی در این گجایگزین سایر طبقه

«ne ».تـوان گفـت   شده در این مقالـه مـی  اساس معیارهای مطر بر کاهش نوایی یافته است

تاتی در گونـۀ « ne»عـددی عـام   ی نمـا زیـادی در مـورد طبقـه    شدگی تـا حـدّ  که دستوری

    تاکستانی رد داده است.
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