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 دهیچک
ز تکواژ هستند. بیشتر ا تر کوچکمعنایی و  -نحوی یها مؤلفه ی، حاویانیپا یهااد، گرهیبننحو ذره یۀدر نظر

ک یابند و نه در ییها بازتاب من، تکواژها در درختچهیبنابرا ؛شوندمی تکواژها در چندین گره پایانی پخش
 یبه نام توال یجهان مراتب سلسلهک یدر  ها مؤلفهن یخاص است. ا ۀمؤلفک ی یحاو یانیپا . هر گرهیانیگره پا
ه ین نظریکنند. در ایم یرویک هسته پی-ک مؤلّفهی-یواژنحو یِژگیک ویشوند و از اصلِ یم دهیها چنقش

 رفتهیذتمم پـمـ هسته ـ  نش ثابت شاخصیو چ ینحو یهابودن ساختیک، جهانیکرد کارتوگرافیمانند رو
رد. در این هایی است که اطالعات مفهومی و واجی را در خود داشود. همچنین، واژگان حاوی درختچهیم

، ی، درخت نحویاطالعات واجـ  ن است:یچن یواژگان ک مدخلیصورت  ترین کوچکین نظریه،راستا، در ا
و را با ـگذر نحـشده از رهساخته یهااست که درخت یاتیعالوه، بازنمون عمله ب ـ. یاطالعات مفهوم

 ییمعنا ـ یاختار نحوـن نوشتار سیدهد. ایم وندیپ یواژگان یهاشده در درون مدخلرهیذخ یهادرختچه
کاود. از آنجا که یمبنیاد نحو ذره یۀپا بر( را به شیوۀ تحلیلی ی)سوران یزبان کرد ۀساد ۀاضافند حرفـچ
واژها و ـن تکیب ۀطـها راباز زبان یمارـاست و در ش ینحو یدگیچیپ ۀدهند نشان یساختواژ یدگیچیپ

 ۀن همیریز یک است، در ساخت نحویک به ی ۀک رابطیآنها  ۀندینما ییمعنا های مؤلفه/ینحو یهاهسته
های پژوهش حاضر طبق اصل بازتاب بیکر و اصل باشد.  بررسی داده داشته ن رابطه وجودید ایها بازبان

هستند،  یتکواژکی یهمگ یزبان کرد ۀساد ۀدهد که اگرچه حروف اضافمی یکنواختی چامسکی نشان
دارند،  ییمعنا ۀمؤلفک یش از یدارد)مکان(، ب مؤلفهک ی نما( که)در، مکان  ۀحروف اضاف  جز به، یهمگ

  ۀاضاف حرفک وجود ندارد. یک به ی ۀآنها رابط ۀو ساختواژ ینحو یها/هستهییمعنا یهان مؤلفهی، بیعنی
مکان، مبدأ و مقصد،  ۀمؤلف)از، مبدأنما( سه   ۀاضاف حرفمکان و مقصد،  ۀمؤلف)به، مقصدنما( دو 

مکان، مقصد  ۀمؤلف)تا( سه   اضافۀ حرفمکان، مقصد و اندازه و  های مؤلفه( ی)به سو  ۀاضاف حرف
ای، اضافه، مفعولی و های ابزار، به)به، با( در حالت ابزاری دارای مؤلفه  اضافه حرفو بست دارد. 

 ۀویعالوه، پژوهش کنونی شای، اضافه، مفعولی و فاعلی است. بهای بهای دربردارندۀ مؤلفهفاعلی و در حالت به
 دهد. یم را نیز به دست  و اضافه و دالیل همانندی ن حروفیا های مؤلفهنش یچ

 

 .ی، زبان کردمعنایی -ینحو ۀمؤلفنما(، نما/حرکتاضافه )مکاناد، حرفیبننحو ذره :یدیهای کلواژه

                                                           
1. Nanosyntax 
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 مقدمه  -0
 میسـتق 2یشـنق /یتورـو دس 1نامندـ/معیانـرا به دو گروه واژگ یدر کل، عناصر زبان

معنامند اغلب به  یهانویسند: واژه( در این باره می1::1:2ک )یمزدیکنند. کارور و ریم
دارند و « ین و مشخصیمع»نسبتاً  ییمعنا یشوند که محتوایم فیتوص یعنوان عناصر

اسم(، اء )یزها/اشیچ یِنامگذار ین عناصر برایجمله را با خود دارند. ا یاصل یمعنا
روند که یم کار به ییاضافه()حرف هاها/جهتو مکان ها )صفت(یژگیدادها )فعل(، ویرو

رود. در برابر، یم کار انتقال آن به یرند که جمله برایگیم قرار یامیدر هسته و دل پ
 فایا« یدستور»ک نقش یدارند و اساساً  یتر« یرمفهومیغ» ینما، معنانقش یهاواژه

اند، دادهیاضافه را در گروه عناصر معنامند جا ک حروفیمزدیرچه کارور و راگ کنند.یم
دلیل کارو و ریمزیک ن مقوله گمان دارند. یبودن اشناسان در معنامنداز زبان یشمار

نماها برای معنامند دانستن حروف اضافه این است که شماری از آنها برای نمونه مکان
 ییمعناـ  ویـنح یـبررس به تارـنوش نیاکنند. میهمانند عنـاصر معنـامند رفتار 

)به، با( از زبان   و (یسو )به )تا(،   )به(،  )در، از(،  ۀاضافحروف
شود. با این مقدمه، می دیده 3همانندی  و پردازد. در این میان در یم یکرد
ن یا ییمعنا-ینحو 4ساختار از: اند عبارتن پژوهش یمطرح در ا یهاپرسش ترین مهم

ن راستا، یشود؟ در ایم نییاد چگونه تبیبننحو ذره ینظر یاضافه بر اساس مبانحروف
ها ن مؤلّفهیا یو نحو ییاضافه کدامند؟ نقش معنان چند حرفیا ۀسازند های مؤلفه

است؟ و در نهایت موضوع آنها به چه صورت  یو نمودار درخت یگانیست؟ ساختار پایچ
 گردد؟چگونه تبیین می  و انندی هم

از  یمختصر یحاو اولاست: پس از مقدمه، بخش  بخش پنجن نوشتار شامل یا
، سوماست. در بخش  یزبان کرد ۀاضافحروف شده دربارۀانجام یهاپژوهش ۀنیشیپ

مورد نظر در  ۀساد ۀاضافل حروفیشود. تحلیم یاد معرفینحو ذره بن یچارچوب نظر
 گردد.یم پژوهش ارائه یدستاوردها پنجمو در بخش  چهارمدر بخش  یدزبان کر

 

  نهیشیپ -2 
: نمود میتقس توان به سه دستهدر زبان کردی را می اضافههای پیرامون حرفپژوهش

نخست، دستورهای سنتی که توصیفی هستند و چارچوب نظری ندارند؛ دوم، آثاری که 
های زبان و تعریف شناسی نوین به توصیف دادهبا به کارگیری اصطالحات علم زبان

هایی هستند که پردازند؛ ولی چارچوب نظری ندارند و گروه سوم پژوهشمقوالت آن می
اند. از گروه اول لیل نمودهـهای زبان کردی را تحشناختی، دادههای زباننظریه یۀپا بر

                                                           
1. lexical/content word. 2. functional/grammatical. 3. Syncretism. 4. structure 
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د که تنها یک تعریف و چند ( اشاره نمو147:1347هایی مانند خرمدل )توان به نمونهمی
ای ؛ امّا از میان گروه نخست نمونهاست کردهاز زبان کردی بیان اضافه نمونه از حرف
شناختی ندارد، با ( اگرچه اثری توصیفی است و هیچ چارچوب زبان:196مانند امین )

های ؛ برای نمونه وی کاربردها و نقشاست نمودهعمق بیشتر حروف اضافه را بررسی 
 کند:بندی میدسته نیچن نیارا  اضافۀ فحر

 ( برای بیان مکان، مانند:الف 
 (1)            
       at   meadow-Loc,  at  under  shadow-Ez   pinetree-Loc 

   «    در چمنزار»                             ، «در زیر سایۀ چنار»                         (:2:3:196)امین،    
ب( برای بیان زمان، مانند:

(2)                           
      at  month-Ez  future-Loc     Imprf.come.PRS-1SG  to  side-2PL 

«آیم.آینده پیش شما میماه  در»                                                      
 پ( برای بیان مقداری از چیزی، مانند:

(3) Ø                            
     from apple-Def-1SG  eat.PST-3SG 

 «از سیب خوردم.»                                                                           

 ت( برای بیان تفضیل و برتری، مانند:
(4)   
      lion  from  tiger         brave-Cl.Compar-be.PRS.Cl.Cop.3SG 

«تر است.یرکزشیر از پلنگ »                                                              
 ج( برای بیان جنس، مانند:

(5)  
     jewelry-Def-Ez  Nasrin   from  gold- be.PRS.Cl.Cop.3SG 

 «زیورآالت پای نسرین از طال است.»                                                   

از چیزی دیگر، مانند: چیزی کردن جداچ( برای 
(6)      
           Dara-1SG from  breast     cut.PST.Perf.1SG-Part 

 «مادرش نخورد.شیر دارا از دهیم دیگر اجازه نمیام؛ لفظ به لفظ: دارا را از پستان بریده»                   
 نند: ح( برای بیان علت، ما

(7)   
     from  joy-Loc     nearly       death       Subjun-become.PRS-1SG 

 «از شادی نزدیک بود بمیرم.»                                                             

خ( برای بیان عدد، مانند:
(8)              Ø
     from  eight  partridge-Def   four-3PL-1SG   head cut.PST-3SG 

«از هشت کبک چهارتایشان را سر بریدم.»                                                    
د( برای بیان رهاشدن و دررفتن، مانند:

(9) Ø                 
      bird-Def-1SG     from hand  fly.PST-3SG 

 «گنجشک از دستم پرید )پرواز کرد(.»                                                                  

( را برای شناخت زبان کردی و تحلیل :196نگارندگان این پژوهش آثاری مانند امین )
بندی دسته یها بخش ریزدانند؛ اگرچه بر این باورند که ت آن بسیار سودمند میمقوال
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بندی دقیق نیست و مبنای دارند، دسته همپوشی ،اضافۀ حرف کاربردهای از شدهارائه
گمان تنوع نقشی دالیل علمی دارد. برای نمونه الزم نیست نقش علمی ندارد؛ چون بی

ضعف پژوهش امین  ترین مهمرا در دو دسته گنجاند.  اضافهمکانی و زمانی این حرف
. این ننموده استاضافه را بررسی حروف بودن ینقشاین است که دالیل چند  (:196)

؛ بلکه ضمن تحلیل ارائه کندبندی دالیل علمی پژوهش بر آن نیست که برای این دسته
مواردی یک از اضافه، در ترین کاربردهای چند حرفمعنایی برجسته -ساخت نحوی

دوستان کریمیکند. می دیدۀ همانندی است، ارائهدالیل این تنوع نقشی را که پ
شناختی، با به کارگیری ( که اثری است توصیفی و بدون چارچوب زبان:87:138)

بان کردی اضافه همراه با چند نمونه از زشناسی، یک تعریف از حرفاصطالحات علم زبان
 .است رساندهاضافه را به پایان نموده و بحث پیرامون حرف ئهایالمی در دو جدول ارا

دارد می نمای گویش سورانی زبان کردی ابرازهای مکان( دربارۀ اسم2:16:38سعید )
ها دارند )برای هایی با دیگر اسماضافۀ مرکب، اگرچه شباهتها در ساخت حروفکه اسم

پیشنهادی  1شتر شبیه اجزای محوریگیرند(، ماهیت آنها بینمونه هر دو اضافه می
اضافۀ گویش های موجود در ساخت حروف( است. بیشتر اسم:2:1و  6::2سوانونیس )

که احتماالً این  کنند یم فایانما را های مکانسورانی زبان کردی، به تنهایی نقش عبارت
اضافۀ ( تحلیل حروف2:16:39باشد.سعید ) 2شدگیکاربرد به دلیل یک فرایند دستوری

 -کند و ساختار نحویمی ( آغاز:1در نمونۀ ))در(  نمای زبان کردی را با مکان
  دهد.می ( نشان11معنایی آن را در نمودار )

 
 

 

 
 

 
 
 

)دختران(، با بعد  ،)در(، ایجاد پیوند بین پیکر به باور او، نقش معنایی 
)در( بازنمون  است. در نتیجه، )مدرسه(،  یا فضای درونی یک زمینه، 

RelPLACEواژگانی رابط مکانی یا
( بر این باور است که صورت 2:16::4است. سعید ) 3

                                                           
1. Axial Part. 2. Grammaticalisation.3. Place Relator 

(11) 

(10)  
           girl-Def-PL        at   school           be.PST-3PL 

 «دخترها در مدرسه بودند.»                   
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حالی که  رود؛ درنما به کار نمیهای مکاندر ساخت اضافه یعنی وابستۀ این حرف
 چنین دیدگاهی درست نیست. ،دهد( نشان می12نمونۀ )

(12)  
        at-3SG-Loc   Imprf-live.PRS-1PL 

 «کنیم.در آن زندگی می»                                                                                   

بست ضمیری است و بر یک مکان را که یک واژه متمم )در(،   در این ساختار،
 .است گرفته نمای ن متمم نیز عنصر وابسته و مکان. ایاست رفتهیپذ ،کندمی داللت

دارد، به  درون)در(، فضای معینی را که معنای  دارد که می ( ابراز:2:16:4سعید )
سازد؛ عنوان بخشی از مدخل واژگانیش در خود دارد. او این منظور خود را روشن نمی

ای موضوع را درک کرد. اندازهتوان تا ( میدرون)در  ولی از توضیحات مربوط به 
 .کند که تفاوت می سعید سپس اشاره (1))درون( در واقع یک جزء محوری است
را به  درونمعنای  که  است نهفته( در این واقعیت درون در) )در( و  بین 

و )زیر(  )سر(،  خود دارد؛ امّا زمانی که عناصری مانند  1فرضعنوان معنی پیش
( حرکت 1394مرادی و همکاران )دارد.  معنای  دهد، ... جزء محوری را نشان می

 یـیاد بررسـبننحو ذره بر پایۀش سورانی زبان کردی را ـدر گوی 2ها اضافه رایپاجزای 
 اضافه رایپمتمم توان چنین برشمرد: های این پژوهش را میدستاورد ترین مهمکنند. می

، طبق اصل دارد قرار( اضافه رایپ)جزء دوم  بستها پس از واژهمؤلفه که به هنگام ادغام
گیرد که به صورت نامتقارن بر می (، در جایگاهی قرار1994)کین،  4کَین 3انطباق خطی

گیرد و چینش می بست پس از متمم قرارکند و در نتیجه واژهفرمانی میبست سازهواژه
( و نمودار آن 13د. این موضوع با توجه به نمونۀ )شومی مورد نظر در زبان کردی حاصل

 گردد.می ( روشن14در )
(13)  
         from Tehran-Abl 

5     to  Sanandaj   
                       «دجاز تهران تا سنن»                                                                                         

کند. گذاری میرا واژه 6هستۀ بست - بستدر این ساختار، در گامِ اولِ ادغام، واژه
امّا چینش موجود در این نمودار با چینش رایج در زبان کردی همخوان نیست )نمودار 

به است،  فیتعر حرفو گروه  مقصد که در بردارندۀ  ((. در نتیجه، گره گروهی14ِ)
گردد و طبق اصل می کند و در سمت چپ هستۀ بست واقعمی سمت راست حرکت

 و چینش مورد نظر در زبان کردی به دست کند یفرمانانطباق خطی کین بر آن سازه 
 ((.14)نمودار ) آیدمی

 

                                                           
1. Default. 2 .circumposition. 3. Linear Correspondence Axiom (LCA). 4. Kayne. 5. 

Ablative. 6. Bound. 
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همین گویش از  یها اضافه رایپمعنایی اجزای  -( نقش نحوی1397مرادی و همکاران )
از:  اند عبارت ها اضافه رایپاند. این ان کردی را بر پایۀ همین رویکرد تحلیل نمودهزب

 ، ،  و.  این پژوهش به این دستاورد
کنند و دلیل اختیاری بودن گذاری میمؤلفۀ مکان را واژه با هم  رسد کهمی

  رسد که ها همین نقش اشتراکی است. البته به نظر میبافتنیز در شماری از
 شی و ـهستۀ نق کند و دلیل گذاری میکان را واژهـانی مـتۀ واژگـهس

در پیوند با  .کند یم یگذار واژهی را ـۀ نقشـاین است که یک هست اختیاری بودن 
 ،( ابراز1397مرادی و همکاران ) است و  1آغازنما پیرا اضافهن دارند که ایمی

های مکان، مقصد و مؤلفه  کند؛ در نتیجهمی رفتار تا 2نمایاضافۀ پایانبرعکس حرف
کارگیری معیارهایی  . این پژوهش با بهکند یم یگذار واژهمؤلفۀ بست را  مبدأ و 
بر  جهت و در آن بر مسیری بی  پیرا اضافۀکه  است دادهنشان 

در نهایت، در این  کند.می مبدأ، مقصد و مسیر داللت های مؤلفهبر  مکان و 
 ایستایی دارد و تقریباً معادل مفهوم وجود/ »که  شود یم ادعاپژوهش 
 تواند جایگزین آن شود. در نتیجه این ها میافتـسیاری بـکند و در بعمل می
البته واقعیت این است که این دستاورد جای پرسش «. مکان دارد مؤلفۀتنها  پیرا اضافه

                                                           
1. Egressive. 2. Terminative. 
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آن است.  1بیانگر نقش همایی پیرا اضافهدارد. چون بررسی بیشتر نقش معنایی این 
 بیشتر به درک این موضوع کمکدر نوشتار کنونی   نقش معنایی  شدن روشن

ۀ زبان کردی اضافتر حروفتر و گستردهآنچه بیان شد، برای درک عمیق بر بنا کند.می
انجام شود. این پژوهش  یشناخت زبانهای نظریه بر پایۀهای بیشتری الزم است پژوهش

 گامی دیگر در این راستا است.
 

 چارچوب نظری -3
های گرایی و صرف توزیعی دارد و از دیدگاهبنیاد که ریشه در کمینهدر نظریۀ نحو ذره

از تکواژ  تر کوچکهای پایانی گره»است،  فتهگر سرچشمه( 2:11، 9::2) 2استارک
 ؛شوندمی در چندین گره پایانی پخش -شاید بیشترین آنها-هستند و بیشتر تکواژها 

(. 9::2:2)استارک، « یابند نه یک گره پایانیمی بازتاب 3هابنابراین تکواژها در درختچه
مراتب در یک سلسله ها ؤلفهمخاص است. این  مؤلفۀپایانی حاوی یک  هر گره»در واقع، 

-مؤلّفه یک-4ز اصلِ یک ویژگیِ واژنحویاشوند و می ها چیدهجهانی به نام توالی نقش
(. در نحو 1:6:2:11 ،پانچوا ؛8::2، 4تزیـری و نکوئهـ)چی کندمی پیروی هسته یک
های نحوی و چینش ثابت بودن ساختاربنیاد مانند رویکرد کارتوگرافی، جهانیذره
: 2:11شده در پانچوا ، نقل4::2)چینکوئه  شودمی متمم پدیرفته - هسته -خصشا
شده تعیین مراتب سلسلهواژنحوی را طبق  های مؤلفهنحو، » (. همچنین، در این نظریه34

دهد. طبق می های نحوی را به دستکند و ساختارمی ها با هم ترکیبتوسط توالی نقش
های نحوی در واژگان، نمایانگر ساختار تکه شدن رهیذخگی بنیاد، چگوندیدگاه نحو ذره

هایی است که اطالعات واژگان حاوی درختچه» بنابراین ؛(1:6:2:11 )پانچوا، تکواژ است
های واژگانی چنین است: صورت مدخل ترین کوچکو واجی را در خود دارد.  6مفهومی

عملیاتی  7دیدگاه، بازنمون. در این <اطالعات واجی، درخت نحوی، اطالعات مفهومی>
در درون  شده رهیذخهای شده از رهگذر نحو را با درختچههای ساختهاست که درخت

های فهـحو، مؤلـونه، نـ(. برای نم9::2:2 )استارک،« دهدمی های واژگانی پیوندمدخل
 کند. این عنصر زبانی درمی ( با هم ترکیب16محوری را مانند نمودار )کان و جزءـم

 شود و با صورت آوایی و محتوای مفهومی پیوندمی واژگان به عنوان یک واحد ذخیره
 نمایانگر تکواژ است(. aشود )می ( نشان داده17خورد که به صورت )می

        

                                                           
1. Comitative.2. Starke.3. subtrees. 4. Morphosyntactic. 5. Cinque and Rizzi. 6. 

Conceptual. 7. spell out. 
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آید، در هم می« رویِ»که به صورت « بر روی»نمای برای نمونه، در زبان فارسی مکان
( نمایش داد. شایستۀ 19توان آن را در نمودار )( این ترکیب را دارد و می18جملۀ )

در  گفتن است که این ساختار ممکن است در زبانی دیگر به صورت دو مدخل واژگانی
 .داشت خواهد؛ در نتیجه ساختار درختی آنها با همدیگر تفاوت باشد شده رهیذخواژگان 

 

 ( پرنده )بر( روی درخت است.18)

 
 
 

گیرد: می نحوی بر مبنای دو اصل صورت های مؤلفه 1گذاریِدر این رویکرد، واژه 
ن ـاست که بی گذاری زمانینشان واژهحالت بی3و بازنمون گروهی. 2اصل زَبَرمجموعه

 ؛ی یک به یک وجود دارداعنصر واژی رابطه ای از  اطالعات نحوی معین و یکمجموعه
 به عبارت دیگر، تنها یک عنصر واژی و یک مجموعه اطالعات نحوی معین برهم منطبق

دهد. هنگامی که این رابطه یک می های طبیعی به ندرت رویشوند. این حالت در زبان
 کار ی برای بیان بیش از یک مجموعه اطالعات نحوی بهگانیک عنصر واژ به یک نباشد و

 4هایتقابل شدن یخنث(. این پدیده همراه با 9::2دهد )کاها، می روی همانندی رود
گذاری عبارت است از رقابت دهد که واژهمی ساختواژی خاصی در شرایطی معین نشان

بنابراین رابطۀ بین واژگان و  ؛کیب نحویبین عناصر واژی گوناگون برای درج در یک تر
ی گانعنصر واژ دارد که هرگاه چندابراز می عهنحو یک رابطۀ رقابتی است. اصل زَبَرمجمو
نحوی،  های مؤلفهمجموعۀ شامل  ترین کوچکبا همدیگر در رقابت باشند آن یکی که با 

 (.7::7:2، 4شود )فابرِگاسمی یکسان و سازگار  باشد، گزینش
و در این زبان عنصری  دارد وجود( :2مجموعه اطالعات ) xدر زبان  دیکن فرض

به این معنی که آنها  نحوی همسان باشد؛ مؤلفۀی وجود ندارد که دقیقاً با آن سه گانواژ

                                                           
1. Lexicalization.2. Superset Principle.3. Phrasal spell out.4. oppositions.5. 

Fábregas. 
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گذاری آن ( برای واژه21بنابراین دو عنصر واژگانی در ) ؛کند یرمزگذارگذاری/را واژه
  کنند.نحوی با هم رقابت می های مؤلفه
(2:) A, B, C                      

 <A, B, C, D, E> ی دوم:گانعنصر واژ           <A, B, C, D > ی یکم:گانعنصر واژ (21)

توانند است می x( که متعلق به زبان فرضی 21هر دو عنصر واژگانی موجود در )
 ل زَبَرمجموعه( را بازنمون کنند؛ امّا طبق اص:2معنایی )-های نحویمجموعه مؤلفه

شود )فابرِگاس، می است، درج ها مؤلفهاز  زیرمجموعه ترین کوچکعنصر یکم که دارای 
 عنصر زبانی اگر شود.می روشن (21) عناصر به توجه با پدیدۀ همانندی(. 7::8:2

 عنصر هایمؤلفه مجموعه دربردارندۀ که دوم واژگانی عنصر ،نباشد نداشتهرا  یکم واژگانی

 داده روی همانندی پدیدۀ حالت این در .رود کار به آن بازنمون تواند برایمی ستا یکم
 برای رود.می کار به نقش یک از بیش بیان برای واژگانی عنصر یک که . به این معنیاست

هم برای بیان نقش همایی و هم برای بیان نقش  بااضافۀ زبان فارسی حرف در نمونه
( و اصل 23شود با توجه ساختار پایگانی )وضعیت را میرود. این می ابزاری به کار

 .کرد درک یآسان بهزبرمجموعه 
نحو  بر پایۀاضافه معنایی حروف -ویـتار نحـ( پژوهش دربارۀ ساخ2:11پانچوا )

( اصل 42:2:11) پانچوا سازد.می بنا 2و بازتاب 1یکنواختیاصل  دو بر را بنیادذره
شاهد گزیرناپذیر کند: در نبود هیچ می ( چنین نقل1::2:2ی را از چامسکی )یکنواخت
آسانی های بهمحدود به ویژگی 3هاگونیو گونه ها یکنواختکه زبان دیکن فرضمخالف، 

 بازگو( را چنین 1984( اصل بازتاب بیکر )2:11:1:9هستند. پانچوا ) 4کشفِ گفتارقابل
)و  باشد نحوی اشتقاقات دهندۀتابباز مستقیم طور به باید ساختواژی : اشتقاقاتکند یم

 (.برعکس
ها دارای ساخت نحویِ زیرینِ ی این است که همۀ زبانمنظور از اصل یکنواخت

( با 42:2:11باشد. پانچوا ) نداشته هدی برخالف این ادعا وجودیکسان هستند اگر شوا
در  ودش فرضارجح آن است که » نویسد:این اصل در مورد حروف اضافه می یریکارگ به

است  4نما، دربردارندۀ یک فرافکن جهتهای حرکتها، ساخت نحوی عبارتهمۀ زبان
کند؛ حتی اگر این وضع در بسیاری از می که فرافکن مکان به عنوان متمم آن عمل

 «. ها از لحاظ ساختواژی روشن و شفاف نباشدزبان
 نحوی است چیدگیپی نشانگر ساختواژی پیچیدگی که است این بازتاب اصل درونمایۀ

 های گوناگونزبان از هاییداده ارائۀ با (36-2:11:9) پانچوا اصول، این برمبنای برعکس. و

                                                           
1. Uniformity Principle.2. The Mirror Principle.3. variety.4. utterance.5. path. 
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های هـمؤلف و تکواژها صورت/ساختواژۀ بین هازبان این در که دهدمی نشان
یا  تکواژ هر که معنی این به ؛دارد وجود یک به یک رابطۀ آنها نحوی هایمعنایی/هسته

که  گیردمی نتیجه سپس او است. معنایی مؤلفۀ یک نمایندۀ هازبان این در زبانی عنصر
- نداشته وجود یک به یک رابطۀ تکواژها و معنایی هایمؤلفه بین که هاییدر زبان حتی
معادل  تکواژهای در معنایی هایمؤلفه شمار همین آنها، زیرین نحوی ساخت در باشد،
وجود  باید دارد، وجود یک به یک رابطۀ تکواژها و معنایی های مؤلفه بین که هاییزبان

( 2:11:3های گوناگون پانچوا )زبان از خانواده 81های بیش از تحلیل داده. باشد داشته
( دارند که 22نماها ساختاری پایگانی مانند )رساند که حرکترا به این دستاورد می

که از نمودار  طور هماناست. از آن منطبق  یبخشنما بر جهانی است و هر حرکت
نما به عنوان شود؛ به این معنی که مکانمی نما ساختهمکان بر پایۀنما پیداست، حرکت

کند. می نما رفتارهم به عنوان متمم مکان فیتعر حرفنما و یک گروه متمم حرکت
 نماها از لحاظ ساختواژی و ساختاردهد که پیچیدگی حرکتمی ( نشان22نمودار )

درونی آنها با همدیگر متفاوت است و رابطۀ بین این ساختار بیشتر به صورت شامل و 
که پیچیدگی ساختواژی  آمد دست بهشمول است. این دستاورد بر پایۀ این دیدگاه  زیر

ها این رابطه یک معنایی است؛ اگرچه در شمار فراوانی از زبان-نمایانگر پیچیدگی نحوی
کاها است.معنایی  مؤلفۀاژ دربردارندۀ دو یا چند هسته و به یک نیست؛ یعنی یک تکو

( ارائه و 23های گوناگون ساختی پایگانی مانند )( با بررسی حالت در زبان9::24:2)
اضافۀ نقشی هم صادق حروف مورد درکه این ساخت جهانی است و  است کرده ادعا

کنند. می رفتار دستوری نماهایحالت همانند نیز نقشی اضافۀحروف چراکه است؛
 ها نیز دیدهنماتـکه از نمودار پیداست، رابطۀ شامل و زیر شمول بین حال طور همان

 شود.می
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دارد که این نمودارِ درختی، بیانگر این می ( دربارۀ این نمودار ابراز9::24:2کاها )
است.  [A][ مؤلفۀمتمم ] DPاست که در آن است که ]گروه[ فاعلی یک نوع سازه 

 افزودهحالت فاعلی با  بر پایۀ]گروه[ مفعولی نیز به همین صورت یک سازه است که 
نیست؛ بلکه « مفعولی [B]ای مانند مؤلّفهشود و ... . می به آن درست [B] مؤلفۀ شدن

 بیترت به DPدر باالی  [B]و  [A] های مؤلفهای است که در نتیجۀ ادغام مفعولی نام سازه
. بدین ترتیب، برچسب مفعولی نام دیآ یم دست به( 23در نمودار ) شده هداد نشان

فرافکن غیرپایانی است و از لحاظ کیفیت با هستۀ خود تفاوت ندارد. به باور کاها 
از به  نبودن واضحتر است؛ اما به دلیل به جای مفعولی مناسب BP(، برچسب 9::24:2)

 شود.می کارگیری آن خودداری
 

  تحلیلبحث و  -4
-معنایی حروف -ساختار نحوی 1-4 بخش ریزاست: در  بخش ریزاین بخش دارای دو 

 گردد.می تحلیل همانندی چند نمونه از آنها 2-4 بخش ریزگفته و در اضافۀ سادۀ پیش

 اضافۀ سادهساختار نحوی معنایی چند حرف -4-0
 نمای مکان عناییم -نحوی ارکه ساخت کنند یم ادعا( 127:1397مرادی و همکاران )

معنایی به نام مکان  -نحوی مؤلفۀ( و دارای تنها یک 24(، به صورت )24در نمونۀ )
 است. 

(24)           
          I      in   Sanandaj  study.1SG       

 «خوانم.می من در سنندج درس»                                                               
 

 

بست گاهی به صورت اختیاری و گاهی به صورت اجباری واژه اضافۀ متمم حرف
 (. پرداختن به دلیل یا دالیل اختیاری یا اجباری بودن این 26)نمونۀ  گیردمی

های سازندۀ این مؤلفه / ست؛ بلکه هدف، تعیین مؤلفهـتار نیـعنصر هدف این نوش
 اضافه است.حرف

(26)   
         at   park-Loc-be.PRS.1SG/ at   park-be.PRS-1SG                

«در پارکم./تو پارکم.»                                                                             

 پیرا اضافهکه با هم یک   و ر این باورند که ( ب127:1397مرادی و همکاران )
در  کنند. امّا اجباری بودن وجود گذاری میسازند، با هم نیز مؤلفۀ مکان را واژهمی

های سازد که مؤلفه یا مؤلفهاین باور متمایل می بهرا  انها، پژوهشگرشماری از بافت
شد.با ای سازندۀ آن چیزی غیر از محتوای مؤلفه

DP 



PlaceP 

Place 


 

(25)
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معنایی آنها  -اضافۀ واژگانی باور بر این است که ساختار نحویدر پیوند با حروف
؛ سوانونیس، 34:2::1همانند افعال، دارای دو هستۀ نقشی و واژگانی است )آیانو،

 پیرا اضافۀتواند برای تحلیل ساختار نماید که این دستاورد می(. چنین می4::27:2

  انیب( 27را به صورت ) پیرا اضافهتوان ساختار این اساس، می . بر اینرود کاربه 

مکان  مؤلفۀ  پیرا اضافۀدهد، هر دو جزء می که این نمودار نشان طور همان. نمود
  توان گفت کهواژگانی است. می  مؤلفۀنقشی و   مؤلفۀدارند؛ با این تفاوت که 

آن با  بودن همانندآن در درجۀ نخست  بودن یاریاختنمای مکان است و علت حالت
بودن آن است که محتوای مفهومی و اطالعات هستۀ واژگانی و در درجۀ دوم نقشی

 ای واضحی مانند گربه، مداد و ... ندارد.نامهدانش
 

 
  
 

 
 
 
 

 

 در رایج چینش واژگان، رهگذرِ از شدهگذاریواژه و نحو رهگذرِ از آمدهدستبه ساختِ

به سمت  DP حاوی گره بنیاد،ذره نحو در حرکت اصول طبق بنابراین ؛اردند را کردی
نامتقارن،  فرمانیسازه اصول طبق بتواند که شودمی واقع جایی در و کندمی حرکت(2)چپ

 انطباق اصل طبق درنتیجه، (.28) کند فرمانیسازه نقشی هستۀ بر نامتقارن صورت به

 قرار a- تسلط تحت هایگره از پیش DP اویح گره طـتسل تحت هایگره کین خطی
 گیرد.می

)به( است )نمونۀ  نمای اضافۀ مقصدنمای زبان کردی حرفترین حرکتساده
 ؛شودمی نما ساختهمکان بر پایۀاضافه (، این حرف22((. با توجه به ساختار پایگانی )29)

 ست.( ا:3بنابراین، ساختار نحوی معنایی آن به صورت نمودار )
 

 (29)      
      Imperf-go.PRS-.1PL  to   Kermanshah  

 «رویم.به کرمانشاه می»                                                                                    
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 از (. 31ش مبدأنمایی نیز دارد )(( نق26( و )24نما است ))افزون بر اینکه یک مکان
( 22(، طبق نمودار )47:2:11شود )پانچوا، می مقصدنما ساخته بر پایۀنما آنجا که مبدأ

 . بود خواهد( 32به صورت ) مبدأنما اضافۀ معنایی حرف -ساختار نحوی
 
(31)   

             from tehran   went out.3PL    

 «از تهران خارج شدند.»                                                                                                

 
 
 

 مؤلفۀهستۀ نحوی و سه  اضافه سهکه از نمودار پیداست، این حرف طور همان
 معنایی )مکان، مقصد و مبدأ( دارد.

شده از رز پایانی یا آغازین یک مسیر بیانای را که ممؤلفه ( هسته/2:11::6پانچوا )
ایی را از ـهنامد و دادهدهد، هسته/مؤلفۀ بست مینما را نشان میرهگذر یک حرکت

شدن یک جزء  )مانند تا( با افزوده 2نماآورد که در آنها پایانمی 1های باسک و وِپسزبان
 نما زیرنما شامل و مقصدیانشود. این بدان معنی است که پامی نما )به( ساختهبه مقصد

در  تااضافۀ معنایی حرف -های نحویها/مؤلفهشمول است. بر این اساس، چینش هسته
 .داد شینما( 33توان به صورت نمودار ))تا سنندج( را می ای مانند نمونه

 
 

 
 
 
 

 

رسد می ه این باورهای آوار و تاباساران بهایی از زبان( با ارائۀ داده46:2:11پانچوا )
ای )مقصدنما( و ازی )مبدأنما( که هر دو نمای بهعنصری به حالت شدن اضافهکه با 

 دست به 4و مبدأگریز 3هستند، به ترتیب عناصری با معنای مقصدگرا (3)دارای گذار 
ای که این اشتقاق /مؤلّفه( هسته47:2:11گذار هستند. پانچوا )که هر دو بدون  دیآ یم

که  اندازه/مقدارکه برای تکواژ  معنی این بهنامد. می 4اندازه/مقدار دهد یم دست بهرا 

                                                           
1. Veps. 2. Terminative.3. approximative.4. recessive. 5. scale 
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در ساخت نحوی یک  ،کندمی گذار تبدیلنمای بینمای دارای گذار را به حرکتحرکت
 گیرد.گیرد که در نمودار درختی باالتر از هستۀ مبدأ قرار میمی هسته در نظر

)به سوی(  اضافۀ مقصدگرای ر درونی حرف، ساختاشد انیببا توجه به آنچه 
 بر بنا( نشان داد. 34توان به صورت )می است آمده( 34در زبان کردی را که در نمونۀ )

)به(   های مؤلفه / ها)به سوی( دارای همان هسته اضافۀ آنچه بیان شد حرف
 شدهن و مقصد درست مکا مؤلفۀخود از دو  مقدار.  مؤلفۀ /است به اضافۀ هسته

معنایی دارد: مکان، مقصد و -نحوی مؤلفۀدر مجموع سه  ؛ بنابراین است
.اندازهمقدار/

 (34) 
           towards    peak   Imperf-go.PRS-1SG 

 «روم.به سوی قله می»                                                                                
 

 
 
 

اضافه )به، با( است. این حرف اضافۀ سادۀ زبان کردی یکی دیگر از حروف
( کاربردهای این 37( و )36های )اضافۀ نقشی است. دادهبرخالف موارد باال یک حرف

دهد.می اضافه را نشانحرف
  36           

           by    train    go-PST-1PL to    zahedan        
 «با قطار به زاهدان رفتیم.»         

  37                                    
           book-Def      Imprf-give.PRS-1SG  to    Hana        

«دهم.ا میکتاب را به هان»                   

توان با توجه توالی نقشی اضافه، ساختار درونی آن را میبه علت نقشی بودن این حرف
در  شود میکرد. همانطور که دیده( تحلیل23( در نمودار )9::2پیشنهادی کاها )

 شودمی E تا Aهای ( بیانگر حالت ابزاری است در نتیجه دربردارندۀ همۀ مؤلفه36)
 D تا Aهای ای و دارای مؤلفهبیانگر حالت به ( 37ی در )(؛ ول38)نمودار 

 (.39است)نمودار 
 

 




 
 

DP 

 

 

 

 

... 

Instrumental 

E 

 

Dative 

D 

 

Genitive 

Accusative

B

 

 

A 

 

Nominative

C

 

 

(38) 

 

DP 

 

 

 

 

... 

Dative 

D 

 

Genitive 

Accusative

B

 

 

A 

 

Nominative

C

 

 

(39) 

 

GoalP 

DP 


 )قله(

PlaceP Goal 

 

Place 

ScaleP 

  Scale 

 

 

)به سوی(

(35) 

 



 0311/011 زمستان و زییپا ،2 ۀشمار ،1 سال ،یزبان هایپژوهش

رابطۀ شامل و  ،اضافهاین حرف بین این دو کاربردِ ،شودمیهمانطور که آشکارا دیده
اصل زبرمجموعه  بر پایۀتوان زیرشمول وجوددارد. علت این موضوع را به آسانی می

های مؤلفهای از زیرمجموعهتواند صل یک عنصر واژگانی مین اای بر پایۀتحلیل نمود. 
گردد که در ادامه تشریح گذاری نماید. این نکته منجر به پدیدۀ همانندی میخود را واژه
 خواهدشد.

 اضافۀ سادههمانندی چند حرف -4-2
نما و دهد، در زبان کردی مکانمی( نشان31( و )26(، )24های )همانطور که داده

را  اضافۀ ( نیز همانندی حرف37( و )36های )همانند هستند. داده () أنمامبد

 یابد.میاضافه اختصاصدهد. این زیربخش به تحلیل همانندی این دو حرفنشان می
دهد که یک صورت، بتواند دو می(، همانندی زمانی روی9:4::2به تعریف کاها )

بان فارسی نمونۀ خوبی است؛ چون هم نقش از ز بااضافۀ نقش متمایز ایفاکند. حرف
 ( با29در نمونۀ )  نمایمقصدکند، هم نقش همایی. در زبان کردی هم ابزاری ایفامی

( و 22( همانند است. در ساختارهای پایگانی ):4وری در )اضافۀ بیانگر حالت بهرهحرف
رسد که حالت میاست. به نظروری اشاره نشدهاضافۀ بیانگر نقش بهره( به حرف23)

وری نیز ای بسط استعاری مقصدنمایی باشد؛ چرا که در حالت بهرهوری به گونهبهره
در هرصورت  (4)شود. همانند مقصدنمایی یک چیز از یک مبدأ به یک مقصد منتقل می

 تر دارد.اضافه نیاز به بررسی عمیقشناخت ماهیت این حرف
(40)  
 for  you 

«برای تو»                                                                                                         

( دربارۀ همانندی دو نمونه همانندی دیگر از 9::2در ادامه با بیان دیدگاه کاها )
ی ( بین همانندی تصادف9::2::1کاها )گردد. میمیان حروف اضافۀ زبان کردی تحلیل

ی شود. به باور او همانندی تصادفی تحت شرایط و فرایندهامیو غیرتصادفی تمایز قایل
(؛ ولی 9::11:2متمایز دارد )کاها،  زیرینِ دهد و دو بازنمونِمیآوایی خاصی روی

 دستوری دارد.  مند و منظمِقاعده هایِغیرتصادفی محدودیت همانندیِ
توری و ـهای دسالتـهای مرتبط با حهش( با مرور پیشینۀ پژو9:99::2کاها )

همجواری جهانی را های دستوری، اصل های گوناگون در پیوند با حالتبانزهایی از داده
 کند:چنین بیان

 1های دستوری(( همجواری جهانی )حالت41) 

                                                           
1. Universal (Case) Contiguity 
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های گوناگون به صورت یکسان، ها در زبانهمانندی غیرتصادفی در توالی حالت -الف
 گیرد.میار را آماجنواحیِ همجو

 همایی -ابزاری -ایبه -اضافه -مفعولی -توالی حاالت: فاعلی -ب
اضافه، منظور آن این است که دو یا چند نقش ضمن پذیرش این اصل دربارۀ حروف

های توانند با هم همانند شوند؛ ولی نقش(، می38ها، در نمودار )همجوار در توالی حالت
های توانند با عبور از حالتای در همین نمودار، نمیو حالت بهغیرهمجوار، مانند همایی 

یک دُشنمونه یا مثال  همانندی  نماید کهچنین میبا هم همانند شوند. بین آنها 
( که 38کند. در نمودار )می آن را تأیید نقض برای این اصل است؛ ولی همانندی 

 دیده مای ـدأنـما و مبـنت، مکانـاس آن ارائه نموده بر پایۀکاها اصل همجواری را 
( است. 248:2:11دستاورد پانچوا ) بر پایۀ بارۀ دشنمونه بودن شود. ادعای ما درنمی
نماها و های گوناگون و با آگاهی از این واقعیت که حالتهایی از زبانبا بررسی دادهوی 

( را 39) ( و38دو نمودار )کنند، می اضافه )واژگانی و نقشی( نقش یکسانی را ایفاحروف
 یابد. می ( دست42آمیزد و به نمودار )میهمدر

 
شود، مکان و مبدأ در کنار هم نیستند؛ بنابراین، می ( دیده42طور که در نمودار ) همان

و  ای تصادفیبه باور ما این همانندی به گونه با هم همانند شوند. (، نباید41ل )طبق اص
خواهدشد، نتیجۀ دگرگونی و تطور زبان است. کاها امه تشریحطور که در اد همان

کند می ( اشاره43های )در زبان عربی در داده قاضی( به نمونۀ به ظاهر نقض 9::11:2)
(، همانند هستند. وی 41که در حالت فاعلی و حالت اضافه، برخالف اصل همجواری در )

 فرایندهای آوایی است.بر این باور است که این همانندی تصادفی و نتیجۀ 
 

 
(43) 
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را تصادفی بدانیم این است که در  شاهدی که ما را بر آن داشت همانندی در 
های زبان کردی از جمله گونۀ مکریانی، متعلق به گویش سورانی زبان شماری از گویش

و مبدأنما  نما به صورت مکان کردی که این پژوهش روی آن انجام گرفته است، 
 رس نداریم، ـد. به باور ما، اگرچه شواهد تاریخی در دستشومی ادا به صورت 

 و در نتیجۀ تغییر آوایی به صورت بوده  به صورت  نما در گویش سورانیمکان

توان همانندی تصادفی به شمارآورد. نَبَز است. در نتیجه، این همانندی را میدرآمده
 کند.( نیز این دیدگاه را تأیید می24:1976)

(، 38توان به آسانی طبق نمودار )( را می37( و )36در )  اضافۀهمانندی حرف
ل، ـق این اصـکرد. چرا که طبیلـ( و اصل زبرمجموعه تحل41اصل همجواری در )

توانند با هم همانند شوند. در این توالی اضافه، مینماهای همجوار از جمله حروفحالت
توانند با هم همانند شوند. ر کنار هم هستند؛ بنابراین میای و ابزاری دبه نمایِحالت

ت ـایی اسـهفهـموعه مؤلـدربردارندۀ مج توان گفت که طبق اصل زبرمجموعه می
د. در حالت گذاری کنهای خود را واژهجموعهتواند خود این مجموعه و زیرمکه می

ها یعنی ر نحو همۀ مؤلفهشده از رهگذ(، برای بازنمون درخت ساخته36ابزاری )نمونۀ 
ای این مجموعه مؤلفه برای بازنمون شوند؛ اما در حالت بهمیتمام مجموعه به کاربرده

های ای یکی از مؤلفهرود. در نتیجه، در حالت بههای آن به کارمییکی از زیرمجموعه
 ماند.مجموعه یعنی مؤلفۀ بیانگر حالت ابزاری خنثی می

 

 نتیجه -1
بر اضافه حروفمعنایی  -( دربارۀ ساختار نحوی2:11ستاوردهای پانچوا )با توجه به د

: نمود انیبتوان چنین ی و بازتاب، دستاوردهای این پژوهش را میدو اصل یکنواخت پایۀ
معنایی/هستۀ نحوی به  مؤلفۀنما است تنها یک مکان که یحالت)در( در  اضافۀ حرف
  مقصدنمای های مؤلفهنما است حاوی تمام دارد؛ ولی در حالتی که مبدأ مکاننام 

پیشین  هایپژوهش بر پایۀ( 2:11) پانچوا که آنجا مبدأ. از مؤلفۀ اضافۀ به است)به( 
اضافۀ کند که همۀ حروفمی استدالل اضافهحرف معنایی -نحوی ساخت به مربوط
مقصد؛ چون هر  از مکان و اند عبارت  های مؤلفهمکان هستند،  مؤلفۀنما حاوی حرکت

 به هاییداده بر پایۀ هستند پانچوا مقصد مؤلفۀ دارای)تا(،   و )به(  اضافۀدو حرف

 بستدیگر به نام  معنایی مؤلفۀ یک عالوۀ به )به(  از )تا(  که رسدمی این باور

 ایه مؤلفهبنابراین  ؛دهدکه بسته بودن و مرز پایانی مسیر را نشان می است شده  ساخته
  )از: مکان، مقصد و بست. اند عبارت)تا   سوی( مقصدگرا است و چون این  )به
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مکان و آن ) های مؤلفهشود دارای تمام می )به( درست نما نیز از مقصدنمای حرکت
 و کندمی تبدیل گذار)به( را به بی که گذارمند بودن  ایمؤلفه اضافۀ به ( استمقصد

 / اندازهو  مقصد مکان، هایمؤلفه دارای  نتیجه، در است. مقدار / زهانداآن مؤلفۀ 
 مقدار است.

 هانوشت یپ
( 1996با مقولۀ اسم تفاوت دارد. وی دیدگاه جکنداف ) یجزءمحور( بر این باور است که 6::2سوانونیس ). 0

باال، ته، جلو، پشت، بغل و  -شئ اجزاء محوریِ یک»کند: می را پذیرفته آن را چنین بیان یجزءمحوردربارۀ 

کنند اما مانند اجزاء معمولی برای نمونه دسته یا پایه، می از لحاظ دستوری مانند اجزاء شئ رفتار -سرهای آن

هایی )یا مرزهایی( از شئ هستند که رابطۀ آنها را با محورهای شئ مـشخص شکل مشخصی ندارند. بلکه بخش

ای از عقب، جلو و عقب آن را و مجموعۀ پیچیده-محور جلو طور نیهمتهِ شئ را و پایین رو و -کند. محور باالمی

 (.6::2::4)سوانونیس،  «کندها و سرهای آن را مشخص میکنندۀ محورهای افقی، بغلمعیارهای مشخص

( بر پایۀ این هاهسته / هاها )مؤلفهرفته است، حرکت سازه الخط انگلیسی به کاراز آنجا که  در نمودارها، رسم .2

 شود.می الخط انجامرسم

 واردو به حوزه یا مکانی دیگر  کند حرکت( این است که پیکر از یک حوزه یا مکان، transition) گذار مفهوم .3

قورباغه به داخل آب »بنابراین حرکت در حروف اضافۀ دارای گذار دارای دو مرحله است. برای نمونه در  ؛شود

ولی در مرحلۀ دوم در درون آب )زمینه(  ؛این است که پیکر )قورباغه( در بیرون از آب است، مرحلۀ نخست «پرید.

شوند: گذرنده می اضافۀ دارای گذار خود به دو دسته تقسیم. حروفاست گرفتهاست. در نتیجه گذار صورت 

(transitional( و بسته )delimitedدر گذرنده .)که مکانی که پیکر ها پایان مسیر بسته نیست. بدین معنی / 

ها پایان مسیر بسته است و مکانی که گیرد، جزئی از مسیر است؛ در حالی که در بستهمی کننده در آن قرارحرکت

 شود، بخشی از مسیر نیست.پیکر در آن واقع می

 که به نظر تندـای )کتاب را به من داد.( همانند هسدر زبان فارسی مقصدنمایی )به تهران رفت.( و حالت به. 4

 شود.می رسد در هر دو حرکت چیزی از کسی یا مکانی به چیزی یا مکانی دیگر انجاممی
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