بررسی تاریخی نقشهای تکواژ «مگر»
مهدی پریزاده( 1دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشااه بوعلیسینا)
محمد راسخمهند( 2استاد دانشااه بوعلیسینا)
تاریخ دریافت مقاله ،3011/9/31 :تاریخ پذیرش ،3911/12/2 :تاریخ انتشار3013 :

چکیده :این مقاله به بررسی نقشهای مختلفی پرداخته که «مار» از قرن چهارم هجگری تگاکنون در
متون زبان فارسی برعهده داشته است به این منظور پیکرهای مشتمل بر  39عنوان کتگاب از سگه دورۀ
تاریخی قرنهای چهارم تا هفتم ،هشتم تا یازدهم و دوازدهم تا زمان حاضر تهیه شد از این سه دوره،
تعداد  213جمله که شامل «مار» هستند استخراج شد پس از بررسی و دستهبندی آنهگا دو کگارکرد
عمده برای «مار» بهدست آمد :کارکرد پرسشی و غیرپرسشی ویژگیهای هرکدام بهتفصیل بررسگی
شد هر دسته شامل زیرمجموعههایی است که ویژگیهای نحوی خاص خود را دارنگد امگا بگهطگور
کلی ،نقش پرسشی «مار» در حدود این  13قرن روندی افزایشی را نشان میدهد و نقش غیرپرسشی
آن روبه کاهش بوده است هم نین بهنظر میرسد در متون مکتوب «مار» در حال عبگور از مرحلگۀ
غیرذهنی به ذهنیشدگی است
کلیدواژهها :مار ،زبانشناسی پیکرهای ،پرسشواژه ،پیشاضافه ،ذهنیشدگی

 1مقدمه

در لغتنامۀ دهخدا ذیل مدخل «مار» به این موارد اشاره شده اسگت[َ -1 :م َع] (حگرف اضگافه ،ق)
2. rasekh@basu.ac.ir

1. mehdi.parizadeh64@gmail.com
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ّ
ترجمۀ اال و از برای استثنا آید (برهان) کلمۀ استثناست بهمعنی اال و لیکن و بغیر و جز و سگوا  -3در
مقام شک و گمان استعمال میکنند نه در مقام یقین و تحقیق و گگاهی در مقگام یقگین و تمنگی گو ینگد
(برهان) مانند کلمه رابطه در مقام شک و گمان استعمال میشود و گگاه در مقگام یقگین و تمنگا (نگافم
ً
االطباء) شاید شاید که باشد باشد که ُب َود ُب َود که بلکه عسی لعل یمکن یحتمل احتمگاال بگه
امید آنکه و گاهی در مقام غلبه فن مستعمل میشود چنانکه گو یند فالنگی چنگین و چنگان خگرج دارد
مار کیمیاگر است و گاهی بهمعنگی امیگد هگم مسگتعمل مگیشگود (آننگدراج) پهلگوی ،مگاهکر
َ
ً
(شاید) از :م (عالمت نفی ،نهی)  +اگر پازندَ ،م اگر کردی دخیلَ ،مار (اگر نگه ،اتفاقگا)  -2افگاده
معنی «یا» میکند (انجمن آرا) :مجلس است این مار بهشت برین /کی بهای بهشت هست بر ایگن
ً
قطران (از انجمن آرا)  -9آیا در مقام استفهام انکاری و غالبا خالف انتظار و ترصد :مار آسودگی بگر
ما حرام است  -2همانا مانا به دشمن بر از خشم آواز کرد /تو گفتی مار تندر آغگاز کگرد (رودکگی)
ً
 -1گو یا گو یی پنداری فاهرا مثل اینکه سر فروبردم میان آبخور /از فگرنج مگنش خشگم آمگد ماگر
ً
(رودکی)  -1قضا را از قضا اتفاقا از وی مسگئلهای پرسگید ماگر انگدر آن وقگت بزرجمهگر سگر آن
نداشت (قابوسنامه)  -1جانشین اسم گردد و معنی شک و تردید دهد :گر ملگک زمگین خگواهی از او
روی نعم هست /ور ملک فلک طمع کنی جای مار نیست عثمگان مختگاری (دیگوان ،چ همگایی ص
 -3 )۱۵فقط تنها مرا در شبستان فرستاد شاه /برفتم در آن نامور پیشااه مار مادرت بر سگر افسگر
ً
نداشت /همان یاره و طوق و زیور نداشت (فردوسی)  -13شاید فقط شگاید تنهگا باشگد کگه منفگردا
مار تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی /کگه مگن قگرار نگدارم کگه دیگده از تگو بپوشگم (سگعدی)  -11چگه
خوبست بجاست :لقمان حکیم اندر آن قافله بود یکی از کاروانیان گفت :مار اینان را نصیحتی کنگی
گفت :دری باشد کلمه حکمت با ایشان گفتن (گلستان)
از آنجاییکه هدف یک لغتنامه معرفی معانی یک واژه است و کاربرد آنها را بگا شگاهدمثالهگایی
ً
نشان میدهد ،طبیعی است که دلیل تمایز این کاربردها را صرفا معنایی درنظر بایرد امگا یگک دیگدگاه
زبانشناسانه درپی یافتن چرایی این تفاوتهای کاربردی است بهعبارت دقیقتر زبانشناسی و بهویگژه
مکتب زبانشناسی نقشگرایی تنوع کاربردی واژگان را در تفاوت نقش آنها در جمله جستجو میکنگد
بنابراین باید بهدنبال دالیل نحوی برای این تفاوتهای معنایی بود و این هدفی است که ایگن پگژوهش
در مورد تکواژ «مار» دنبال میکند در این بخش مقدمه و پیشینۀ پژوهش معرفی شده است بخگش
دوم به چارچوب نظری اختصاص دارد دادههای بهدستآمده در بخش سوم به بحث و تحلیل گذاشته
شدهاند و نتیجه در قسمت پایانی ارائه شده است
در مورد «مار» کار مسگتقل چنگدانی در زبگان فارسگی صگورت نارفتگه اسگت امگا در ادامگه بگه
پژوهشهایی که هرکدام بهنوعی به این تکواژ پرداختهاند اشاره میشگود ناتگل خگانلری ( )1211تنهگا
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چهار کاربرد برای «مار» برمیشمرد که همای آنها جزو کاربردهایی است که دهخگدا در لغگتنامگه
آورده است این چهار کاربرد عبارتاند از :بیان استثنا ،بیان احتمال ،پرسشواژهای همراه با فعل منفگی
برای زمانی که پاسخ مثبتی انتظار میرود و تیکید
طباطبایی ( )1232معتقد است پرسشواژۀ «مار» در جملههگای پرسشگی بگرای تیکیگد و انکگار
بهکار میرود و در برخی موارد نشاندهندۀ آن است که آن ه روی داده برخالف انتظار اسگت او بگرای
کاربرد اول چنین مثالهایی میآورد :مار نمیدانی؟ (= البته که میدانی) ،ماگر کگوری؟ (= البتگه کگه
کور نیستی؟) و در مواردی که رویدادی برخالف انتظار است ،این دو مثال را ذکگر کگرده اسگت :ماگر
ناصر هنوز نیامده است؟ مار از خدا نمیترسی؟
از معدود پژوهشهایی که به «مار» در زبان فارسی پرداختگه شگده اسگت ،حاشگابیکی و حسگنآبگادی
( )3313است نویسندگان این مقاله بهکاربرد «مار» در کتاب «تاریخ بیهقگی» پرداختگهانگد ایگن مقالگه بگا
رویکردی نقشی-ساختاری و از دید کاربردشناختی به بررسی ابعاد گوناگون «ماگر» پرداختگه اسگت ازنظگر
صرفی« ،مار» از «مه» « +گر» ساخته شده که معنی «نه  +اگر» دارد اما ایگن واژه در گگذر ایگام نقگشهگای
ً
نحوی و کاربردشناختی گوناگونی داشته است بهباور حاشابیکی و حسنآبادی ،نقش نحگوی «ماگر» کگامال
ً
وابسته به بافت است و بسته به آن تغییر میکند آنها هم نین معتقدند که برخگی نقگشهگای «ماگر» کگامال
کاربردشناختی است و در قالب نظریۀ کارگفتهای غیرمستقیم قرار میگیرد آنها براسگاس رویکگرد نقشگی-
ساختاری  1الاوی مختلف برای مار ارائه کردند که با توجه به متن تاریخ بیهقی ،بیشگترین کگاربرد «ماگر»
بهعنوان نشاناری برای وجهیت بوده است و بعد از آن پیشاضگافۀ استثناسگاز بیشگترین کگاربرد را داشگتهانگد
یافتههای آنها ادعای الزار ( )1232را که گفته بود «ماگر» تنهگا در بنگدهای مضگاعف مگیآیگد رد مگیکنگد
نویسندگان مقاله معتقدند فقط در بافت است که میشود معنای دقیق «مار» را بهدسگت آورد هم نگین بگه
مقالۀ هنوز چاپ نشدهای (تا آن زمان) اشاره میکنند که براساس آن بسگامد و تنگوع معنگایی «ماگر» در قگرن
هشتم هجری کاهش یافته و دوباره در قرن دوازدهم شروع به افزایش میکند
برای آگاهی از پیشینۀ پرسشواژهها یا نشانارهای سگؤالی پگژوهشهگای متعگددی بررسگی شگد
ازجمله هولزل )3311( 1که مقولۀ جدیدی به نام پرسشهای جایازینی منفی2را پیشنهاد میکنگد کگه
حاصل دستوریشدگی پرسگشهگای قطبگی 3هسگتند او معتقگد اسگت کگه حرکگت از منفگیسگاز بگه
ً
پرسشواژه معموال از یک ساخت پرسش جایازینی منفی آغاز میشود هولزل در رسالۀ دکترای خگود
بیان میکند که انواع گوناگونی از راههگای طگرح پرسگش در زبگانهگای دنیگا وجگود دارد و بگه تبگع آن
دامنههای نقشی مانند ساخت پرسش با منفیساز یا تمرکز بر بخشی از جمله در پرسش نیز بگا هگم در
تعامل و تالقی هستند
3.Polar Question

)2.Negative Alternative Questions (NAQ

1. A. Hölzl
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متسلنگ 1و همکاران ( )3311به خاستااه پرسشها توجه دارند و اینکه منبع اصگلی نشگانارهای
پرسشی چیست اگرچه این پژوهش بر پرسشواژهها در زبان استونیایی که در حوزه زبانهای بگالتیکی
است تمرکز دارد اما حاوی مطالب ارزشمندی درزمینه پرسشواژه ،ساخت پرسشی و انگواع آن اسگت
در این مقاله چهار منبع برای نشانارهای پرسشی معرفی شده است -1 :نشانارهای همپایهسگاز ماننگد
حروف ربط یگا تفکیگک ،یگا همپایگهسگازی تقگابلی -3 ،2نشگانارهای وابسگتهسگاز -2 ،نشگانارهای
معرفتشناسانه 3که خاستااه آنها وجهیت معرفتشناسانه است 9و  -9نشگانارهای ضگمیری 2کگه از
ً
ضمایر پرسشی 1در پرسشهای الحاقی 7آمدهانگد بنگابر آرای متسگلنگ و همکگاران ( )3311اصگوال
پرسش حاصل فرض است و در طرح پرسش گوینگده صگدق و کگذب مطلگب را از مخاطگب گفتاگو
میخواهد و آنجا که فرض تبدیل به پرسش میشود حروف ربط و اتصگالدهنگدههگا بگرای بیگان ایگن
همراهی بهشکل اجزای سازندۀ پرسش بازتحلیل میشوند فرضهگا بگا اجگزای معرفگتشناسگانه هگم
نشاندار میشوند و حتی میتوانند بهعنوان اجزای پرسشی بهکار روند ایجاد یک پرسش براساس ایگن
نمودار بهوجود میآید:
9
8
عبارت > فرض > پرسش حدسی > پرسش بیطرفانه
یک پرسش قطبی ازیکسو فرض بر امکان دو گزارۀ مثبت و منفی دارد و ازسوی دیار به وضگعیت
آنها بهعنوان جایازین یکدیار مینارد شکل بیان این جایازینی میتواند در مسیر دستوریشدگی به
اجزای پرسشی بینجامد
برخی ساختارهای جمله که حروف نقض و حروف ربط وابستهساز دارند نیز منبعی هسگتند بگرای
طرح پرسش توسعۀ پرسشسازها این مسیر را دنبال میکند:
12
غیرذهنی > 11ذهنیشدگی > 11بیناذهنیشدگی
در مرحلۀ غیرذهنی ،اجزای همپایهساز مانند معنای اصلی و غیروجهیتی اجزای معرفگتشگناختی
همراه متن هستند اما در مرحلۀ ذهنیشدگی نشانارهای پرسش هستند که حدسها را بیان میکننگد و
در مرحلۀ آخر آنها پرسشها را بیان میکنند
اولتگگان )1311( 13پگگنج راهبگگرد طگگرح پرسگگش را در زبگگانهگگا متگگداول مگگیدانگگد )1 :آهنگگگ؛ )3
پرسشواژهها؛  )2تغییر توالی کلمات؛  )9جمالتی با پرسشهای الحاقی در انتهگای آنهگا و  )2تغییگر
آوایی غیرآهنای در پایان قسمتهای آوایی براساس نظر اولتگان ،پرسگشواژههگا دومگین راه پرکگاربرد
برای پرسشهای بله/خیر هستند
3.epistemic
6. interrogative pronoun
9. neutral question
12. intersubjectification

2.Adversative coordination
5. pronominal marker
8. conjectural question
11. subjectification

1. H. Metslang
4. epistemic modality
7. tag question
10. non-subjectification
13. R. Ultan
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ویسنته )3313( 1نیز در پژوهشی به بررسی دو نوع متفاوت از کگاربرد واژۀ  butپرداختگه اسگت و
تفاوت آنها را ازنظر معناشناختی و کاربردشناختی بررسگی کگرده اسگت او معتقگد اسگت ایگن تفگاوت
معنایی ،تفاوت نحوی نیز دارد و در مقالۀ خود دالیل نحوی و تفاوتهای نحوی این دو نگوع کگاربرد را
بهتفصیل شرح میدهد
در ادامه و در بخش سوم با شرح بیشتری چارچوبهای نظری پژوهش حاضر را معرفگی و ارتبگاط
آن با موضوع مقاله بیان میشود بگهدلیگل نگوع کگاربرد «ماگر» در زبگان فارسگی ،در ایگن مقالگه از دو
چارچوب نظری استفاده شده است که یکی از آنها برای کاربرد پرسشواژگی «مار» مورد استناد قگرار
گرفته است و دیاری برای کاربردهای غیرپرسشی

 2چارچوب نظری پژوهش

بهدلیل ماهیت متفاوت کاربردهای «مار» در زبان فارسی برای انجام این پگژوهش دو مقالگۀ متفگاوت
بهعنوان چارچوب نظری انتخاب شد متسگلنگ و همکگاران ( )3311بگرای کگاربرد پرسشگی «ماگر»
انتخاب شده است و ویسنته ( )3313بهعنگوان چگارچوب نظگری بگرای کگاربرد غیرپرسشگی «ماگر»
برگزیده شده است ابتدا متسلنگ و همکاران ( )3311مورد بررسی قرار میگیرد

 1-2متسلنگ و همکاران ()2117
همانگونه که در بخش پیشگینۀ پگژوهش نیگز ذکگر شگد ،متسگلنگ و همکگاران ( )3311بگه خاسگتااه
پرسشها توجه دارند و اینکگه منبگع اصگلی نشگانارهای پرسشگی چیسگت اگرچگه ایگن پگژوهش بگر
پرسشواژهها در زبان استونیایی که در حوزۀ زبانهای بالتیکی اسگت تمرکگز دارد امگا حگاوی مطالگب
ارزشمندی درزمینۀ پرسشواژه ،سگاخت پرسشگی و انگواع آن اسگت متسگلنگ و همکگاران معتقدنگد
ً
مسیرهای توسعۀ اجزای پرسشی معموال شبیه به هم هستند برای مثال ،چند منبگع متگداول بگرای آنهگا
حرف ربط انفصالی« 2یا» ،حرف ربط «و» یا ضمایر پرسشی مانند «چگه» اسگت بنسگینی)3332( 3
عقیده دارد که اگر در یک زبان ،مسیر دستوریشدگی از منبع الف به مقصگد ب وجگود داشگته باشگد،
حرکت از الف به ب در سایر زبانها میتواند ازطریق مشابهی بگا آن مسگیر رخ دهگد ازسگوی دیاگر،
باتوجه به بنیان منطقی روابط همپایای میتوان اجزای همپایگهسگاز را بگه دو دسگتۀ کلگی تقسگیم کگرد
همپایهسازهای متصلکننده و منفصلکننده که هرکدام میتوانند همراه منفیساز نیز باشگند یگا نباشگند
کاربرد این اجزا نشاندهندۀ گرایشی است که از پرسشهای اسگتفهام انکگاری 9شگروع مگیشگود و بگه
2. disjunctive conjunction

1. L. Vicente

9. rhetorical question

3. G. Bencini
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ً

1

پرسشهایی میرسد که پاسخی شامل اطالعات طلب مگیکننگد مگثال در زبگان اسگتونی جگزء kas

چنین مسیری را طی کرده است ،یعنی در ابتدا نشاندهندۀ یک ترجیح در بافت مثبت بوده و سگپس بگه
یک بیطرفی رسیده که با قطبیت موجود در پرسش همراه است بهطگور کلگی ،اجگزا تمایگل دارنگد از
موادی واژگانی به عناصری چندنقشی و نه صرفا پرسشی ،تبدیل شوند
 1-1-2چگونه یک پارهگفتار به پرسش تبدیل میشود؟

اگر برخی پارهگفتارها از بافت خارج شوند ،معلوم نمیشود که گویندۀ آنهگا ادعگایی را بیگان داشگته یگا
پرسشی مطرح کرده است این موضوع با یک مثال روشنتر میشود:
e

ake

’ e f i ge? ~ Ye . ~An y

e icine in

1- Y ’ e kee ing i

he takes it three times a day? ~ Yes.
ee any ing

’i n

y

f nny n i e? ~ Ye . ~ B

ea

ay y

2- Y

suspicious? ~ No.

جمالتی مانند ( )1و ( )3در شکل خبری هستند اما اگر آنها را خبری در نظر بایرید ،نقگش آنهگا
در گفتمان بیمعنی خواهد بود چون اطالعاتی را عرضه میکنند کگه بگرای شگنونده آشگناتر اسگت تگا
گوینده آن ه باعث میشود این جمالت پرسشی برداشت شوند ،تفاوت معرفتشناسانه بگین گوینگده
و شنونده است
بنابراین تبدیل عبارت به پرسش ،فرایندی تدریجی است و اینکه یک پارهگفتار خبری تلقی شود یگا
پرسشی ،به دانش گوینده و شنونده از جهان واقع بستای دارد و به شگناخت آن دو از هگم وقتگی یگک
نشانار یا الاوی ساختاری در چنین جملههایی تثبیت شد ،توسعۀ یگک سگاختار جملگۀ پرسشگی هگم
آغاز میشود بنابراین میتوان گفت جمالت خبری ،پایۀ جمالت پرسشگی هسگتند جمگالت خبگری
بینشان هستند اما جمالت پرسشی نشاندارند گوینده با گفتن جملۀ خبری نشان میدهگد کگه گگزارۀ
خاصی با جهان واقع متنافر هست یا نه اما با بیان یک پرسش نه فقط با آن ه او دربارۀ صگدق و کگذب
گزارهای میداند ارتباط برقرار میکند ،بلکه به آن ه او نمیداند هم میپردازد تا خألیی را کگه در دانگش
گوینده وجود دارد پرکند شکل پرسش قطبی نمونۀ نشاندار جملگۀ خبگری بگا همگان مضگمون اسگت
(درایر )3312 ،2بنابراین ساختار جمالت پرسشی میتواند حاصل حرکت از جمگالت خبگری باشگد
اما این انتقال شامل مراحلی میانی نیز هست که فرضی را بیان میکنند
پرسشهای قطبی (سؤاالت بله/خیر) از صدق یک گزاره میپرسند در ساختار منطقگی-کگاربردی
این پرسشها دو جزء دیده میشود :جزء معرفتشناختی (دانش اولیه) و جزء کاربردشگناختی (راهگی
2. M. S. Dryer

1. information-seeking question
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برای حذف عدم قطعیت دانش اولیه) جزء معرفتشناختی پیشفرض یک پرسش است بگرای نمونگه
پرسش ( )2فرض میکند که این احتمال وجود دارد که پیتر داروهایش را خورده باشد اما احتمال هگم
دارد که او آنها را نخورده باشد در این موارد پرسش شامل انتخگابی بگین دو جگایازین مثبگت و منفگی
است
?(3) Did Peter take his medicine

بررسی این دو جزء در چارچوبی (بینا)ذهنی است ،میتوان گفگت پگیشفگرض نشگاندادن عگدم
قطعیت دانش گوینده ،همان جزء ذهنی پرسش است که جهتش به سمت گوینده است و جزء امگری
نیز بیناذهنی است و جهت آن به سمت شنونده است
حال سؤال این است که یک عبارت چاونه به پرسش تبدیل میشود؟ براسگاس شگواهد ،ایگن امگر
زمانی رخ میدهد که براساس متن صدق یک گزاره نامشخه است و گوینده دلیلی برای فگرض خگود
دارد و شنونده نیز دلیلی برای پاسخ دارد و انتظار میرود در نهایت شنونده به کگاهش آن عگدم قطعیگت
کمک کند

1

 2-1-2همپایهسازی بهعنوان منبعی برای نشانگرهای پرسش

2

چهار نوع همپگایای بگهعنگوان منبعگی بگرای نشگانارهای پرسشگی وجگود دارد همپگایای منفصگل ،
همپایای ربط ،3همپایای استنباطی 9و همپایای تقابلی 2همپایای منفصل بگه سگه روش بگا پرسگش
قطبی ارتباط دارد :بیان یک انتخاب بین جگایازینهگا ،ارائگۀ یگک جگایازین بگه بافگت قبلگی و تگداوم
احتمالی محتوای جمله نشانارهای این سه نوع میتوانگد منبعگی بگرای نشگانارهای پرسشگی باشگد
ً
معموال نوع اول و سوم به اجزای پایان جمله تبدیل شدهاند و نوع دوم به جزء ابتگدای جملگه بگدل شگده
است برای نوع اول نشانار پرسشی میتواند از کگل عبگارت ،از مؤلفگهای کگه معنگی «یگا» دارد یگا از
بخشی که معنی منفی میدهد بهدست بیاید معنی «یا نگه» در بسگیاری از زبگانهگا بگهشگکل پرسگش
الحاقی درآمده است
اتصال جمالت در یک متن ،اساس توسعۀ پرسشواژههایی است کگه خاستااهشگان حگرف ربگط
بوده است در واقع حروف ربط همپایه یا اجزای اتصالدهنده ،متن را تداوم میبخشند آنجا کگه تیییگد
حدس ازسوی مخاطب انتظار میرود ،یک سؤال حدسی میتواند به پرسشی بگیطرفانگه بگدل شگود
نوعی نشاندار از همپایای متصل ،همپایای استنباطی است که توسط آن بازتحلیل مجددی براسگاس
روابط متنی ایجاد میشود بهعبارت دیار ،استنباطی براساس بافت قبلی ایجگاد مگیشگود همپگایای
3. conjunctive coordination

2. disjunctive coordination
2. adversative coordination

1. directive component
4. inferential coordination
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تقابلی نیز منبع بالقوهای برای پرسشواژههاست اما حدس متسلنگ و همکاران این است که این منبع
در بسیاری زبانها هنوز بهطور کامل تثبیت نشده است
 3-1-2وابستهسازی بهعنوان منبعی برای نشانگرهای پرسش

یک گزاره را میتوان با وابستهسازی هم به بافت قبلی متصل کرد میتوان بند اصلی را حذف کرد و بند
وابسته را به یک جملۀ مستقل تبدیل کرد بنابراین اتصال وابستهسازی میتواند آغاز نشاندارکردن نقش
جمله باشد نمونۀ آن جملۀ پرسشی مکمل است که میتواند جملهای را که بهلحاظ منطقی بگه همگراه
ً
دارد نیز حذف کند معموال نقش چنین پرسشهایی در متن این است که میخواهد در مورد عبگارت،
ً
نظر یا سؤالی را که قبال مطرح شده است شفافسازی کند

 4-1-2نشانگرهای وجهیت معرفتشناختی بهعنوان منبعی برای نشانگرهای پرسشی

وجهیت معرفتشناختی ،حدسی است دربارۀ صدق یک گزاره کگه در ذات یگک پرسگش وجگود دارد
اینکه بدانیم فرضی که در یک جملۀ بیانشده ،عبارت است یا پرسگش ،بگه وضگعیت معرفگتشناسگانۀ
گوینده و شنونده بستای دارد در بسیاری از زبانها کلماتی هستند که نشانار معرفتشناختی هسگتند
اما بهشکل نشانار پرسشی نیز تفسیر شدهاند ،مانند  perhapsدر زبان انالیسی
وقتی نشاناری به پرسشواژه تبدیل شد ،جای آن در حاشیۀ جمله تثبیت میشگود اول بگه ابتگدای
جمله اضافه میشود ،اما یک گرایش در همۀ اجزا وجود دارد که در ساختهای مشخصی میخواهند
به سمت پایان جمله حرکت کنند این موضوع در مورد پرسشواژهها نیز صادق است
 5-1-2ضمیرها و قیدها بهعنوان منبعی برای نشانگرهای پرسشی

مواردی نیز در زبانها وجود دارد که اجزای پرسش قطبی براساس ضمایر پرسشی بگهوجگود آمگدهانگد
این موضوع بهویژه برای کلمۀ پرسشی  whatدر زبگانهگای مختلگف صگدق مگیکنگد ایگن مگورد در
زبانهای هندواروپایی نیز بسیار وجود دارد ساختارهای منبع بسیار شبیه پرسشهای الحاقی هستند
همانگونه که در بخش پیشینۀ پژوهش هم اشاره شد ،برخی ساختارهای جمله که حروف نقگض و
حروف ربط وابستهساز دارند نیز منبعی هستند برای طرح پرسش توسعۀ پرسگشسگازها ایگن مسگیر را
دنبال میکنگد :غیرذهنگی > ذهنگیشگدگی > بینگاذهنیشگدگی روال بدیناونگه اسگت کگه در مرحلگۀ
غیرذهنی ،اجزای همپایهساز هم ون معنای اصلی و غیروجهیتی اجزای معرفتشناختی ،همگراه مگتن
هستند اما در مرحله ذهنیشدگی نشانارهای پرسش هستند که حدسها و در مرحلۀ آخر پرسگشهگا
را بیان میکنند
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 2-2ویسنته ()2111
پیشتر هم گفته شد که ویسنته ( )3313در پژوهشگی بگه بررسگی دو نگوع متفگاوت از کگاربرد واژۀ but
پرداخته است کاربرد اول آن اصالحگگری 1و کگاربرد دوم آن غیرمنتظگرهبگودن 2اسگت ایگن دو ازنظگر
معناشناختی و کاربردشناختی تفاوتهایی دارند که به تفاوت نحوی نیز منجر میشود  butاصالحگگر
همیشه نیازمند همپایای در سطح بند و مواردی است کگه شگامل حگذف همپایگۀ دوم اسگت ازسگوی
دیار ،کاربرد غیرمنتظرهبودن ،چنین محگدودیتی نگدارد و امکگان همپایگهشگدن بگا سگازههگای بنگدی و
کوچکتر از بند 3را دارد بنابراین طبیعی است که تفاوتهای نحوی بین این دو کگاربرد وجگود داشگته
باشد
ً
یکی از مهمترین ویژگیهای  butاصالحگر این است که همپایۀ اول الزاما منفگیسگاز دارد یعنگی
این کاربرد زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که میخواهیم گزارهای را که در همپایۀ اول آمده رد کنگیم و
در همپایۀ دوم گزارۀ صحیح را بیان کنیم مثال ( )9این کاربرد را نشان میدهد:
(4) This is not probable, but merely possible.

ً
اما کاربرد غیرمنتظرهبودن مستلزم رد همپایۀ اول نیست بلکه همپایۀ دوم معموال نسبت بگه همپایگۀ
اول غیرمنتظره است هم نین نیازی ندارد که در همپایۀ اول جمله منفی باشد:
(5) Randy is a taxi driver but he has a truck driving license.

درواقع ،هدف اصلی ویسنته این است که نشان دهد تفگاوت معنگایی بگین دو کگاربرد  butتفگاوت
نحوی نیز دارد او بر همین اساس سه نتیجۀ کلی بهدست میآورد:
الف) نحو همپایهسازی تقابلی
  butاصالحار همیشه باید همپایههایش بندهای کامل باشند  butغیرمنتظره اجازه میدهد همپایههایش بند یا کوچکتر از بند باشندب) رفتار  butغیرمنتظره
 چون میتواند همپایهها را از هر مقولهای بایرد ،نشگانی از حگذف نخواهگد داشگت ماگراینکه همپایۀ دوم بند باشد
در بخش چهارم به تحلیل دادههایی پرداخته شده است کگه در ارتبگاط بگا «ماگر» و کگاربرد آن در
فارسی در طی قرون متمادی بهدست آمده است

 3روش پژوهش و تحلیل دادهها

برای انجام این پژوهش ،ابتدا یک بررسی بر روی متون فارسی از قرن چهارم هجگری تگاکنون صگورت
3. subclausal

2. counterexpectational

1. corrective
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گرفت بهدلیل اینکه بسامد «مار» در برخی قرنها کمتر از حدی بود که بتوان بسامدهای هر قرن را با
یکدیار مقایسه کرد ،این بازۀ زمانی به سه دوره تقسیم شد دورۀ اول از قرن چهارم تا پایان قرن هفگتم،
دورۀ دوم از ابتدای قرن هشتم تا پایان قرن یازدهم و دورۀ سوم از قرن دوازدهم تا زمگان حگال پیکگرهای
که برای این پژوهش درنظر گرفته شد شامل  39عنوان کتاب است که  3کتاب به دورۀ اول تعلگق دارد،
 3کتاب به دورۀ دوم و  1کتاب نیز مربوط به دورۀ سوم اسگت از هگر دوره  133مگورد از جمالتگی کگه
«مار» در آنها بهکار رفته بود استخراج شد بهعبارت دیار 213 ،مورد «مار» در ایگن پگژوهش مگورد
بررسی قرار گرفت البته بسامد «مار» در دورۀ اول و سوم بسیار بیش از این بود امگا از آنجگاییکگه در
ً
دورۀ دوم تقریبا همین تعداد «مار» بهدست آمد ،پیمانۀ هر دوره به تعداد  133مورد انتخاب شد پگس
از استخراج جمالت بهدستآمده ،آنها به لحاظ معنایی دستهبنگدی شگدند بگهطگور کلگی «ماگر» دو
کاربرد عمده دارد یا در نقش پرسشی بهکار میرود یا غیرپرسشی هرکدام از این دو دسته هگم بگهنوبگۀ
خود به زیرمجموعههایی تقسیم میشوند نمودار ( )1این دستهبندی دوگانه را در ایگن پیکگره و در هگر
سه دوره نشان میدهد
کارکرد پرسشی
76%

کارکرد غیرپرسشی
63%
53%

80%
60%
40%

47%
37%
24%

20%
0%

قرن دوازدهم تا پانزدهم

قرن هشتم تا یازدهم

قرن چهارم تا هفتم

نمودار  -9روند بسامدی دو کاربرد اصلی «مگر» از قرن چهارم تاکنون

ابتدا به بررسی کاربرد پرسشی «مار» در پیکرۀ مورد نظر پرداخته میشود و پس از آن کاربردهگای
غیرپرسشی آن تشریح میشود
« 1-3مگر» بهعنوان نشانگر پرسشی
هولزل ( )3311پنج نوع پرسش را برمیشمرد بهدلیل آنکه جواب یک دسگته از پرسگشهگا بلگه /خیگر
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است ،آنها را پرسشهای قطبی 1مینامند (الف) دستۀ دیاری از پرسشها بر جزیی از جملگه تیکیگد
میکنند ،که میتوان آنها را پرسش تیکیدی 2نامید (ب) در نگوع دیاگری از پرسگشهگا پگس از پایگان
جملهای کامل ،یک جملۀ سؤالی کوتاه شده میآید که میتوان آنها را پرسشهای الحاقی 3نامیگد (ج)
دستۀ دیاری از پرسشها که بیشتر با پرسشواژهها نیز ساخته میشوند پرسشهای محتگوایی 9هسگتند
(د) و درنهایت ،برخی از پرسشها نیز وجود دارند که یک جایازین مطرح میکنند و به آنهگا پرسگش
جایازینی 2میگویند (ه) در ادامه و در جدول ( )1همۀ انواع پرسشها آمده است و در سگتون مقابگل
همان پرسش با استفاده از «مار» ساخته شده است
جدول  -9مقایسۀ انواع پرسشها و ساخت آنها با «مگر»

نوع پرسش

پرسش بدون مار

پرسش با مار

قطبی

آیا تو چای میخواهی؟

مار چای میخواهی؟

تیکیدی

آیا تو چای میخواهی؟ (نه قهوه)

مار تو چای میخواهی؟ (نه قهوه)

الحاقی

تو چای میخواهی ،درسته؟

تو چای میخواهی ،مار نه؟

محتوایی

تو چه میخواهی؟

مار تو چه میخواهی؟

جایازینی

آیا تو چای میخواهی یا قهوه؟

-------

با نااهی به جدول ( )1مشاهده میشود که بهجز پرسش جایازینی بقیۀ انواع پرسشهگا براسگاس
ً
شم زبانی ما فارسیزبانان معاصر با «مار» ساخته میشود امگا در بررسگی پیکگرهبنیگاد و مخصوصگا
وقتی سیر تاریخی یک عنصر زبانی مورد بررسی قرار میگیرد ،نمیتوان تنها به شم زبانی تکیه کرد بگه
همین دلیل ،باید نقش پرسشی «مار» را در پیکرۀ مورد نظر بررسی کنیم
در پیکرۀ این پژوهش از مجموع  213مورد استفادۀ «مار» 133 ،کاربرد آن پرسشگی اسگت نمگودار
( )1روند صعودی این نقش را در طول زمان نشان میدهد از یک منظر میتوان پرسشهگای پیکگره را بگه
دو دستۀ پرسشهای قطبی و پرسشهایی از نوع استفهام انکاری تقسیم کرد امگا بگا ناگاهی دقیگقتگر بگه
ً
پرسشهای استخراجشده از پیکره ،مالحظه میشود که این تقسیمبندی کامال براساس بافت امکگانپگذیر
ً
است و خارج از بافت تقریبا همۀ آنها را میتوان از هریک از دو دسته بهشمار آورد آن ه باعگث مگیشگود
این جمالت پرسشی برداشت شوند دانش معرفتشناسانۀ خواننده نسبت به متن است پیشگتر هگم گفتگه
ً
شد که بنابر آرای متسلنگ و همکاران ( )3311اصوال پرسگش حاصگل فگرض اسگت و در طگرح پرسگش
گوینده بهدنبال آن است که صدق و کذب مطلب را از مخاطب گفتاو بخواهد و آنجا کگه فگرض تبگدیل
)2. Focus Question (FQ
)3. Tag Question (TQ
)2. Alternative Question (AQ

)1. Polar Question (PQ
)4. Content Question (CQ
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به پرسش میشود حروف ربط و اتصالدهندهها برای بیان این همراهی بهشگکل اجگزای سگازندۀ پرسگش،
بازتحلیل میشوند فرضها با اجزای معرفتشناسانه نیز نشاندار میشگوند و حتگی مگیتواننگد بگهعنگوان
اجزای پرسشی بهکار روند و نیز گفته شد که ایجاد یک پرسش براساس ایگن نمگودار بگهوجگود مگیآیگد:
عبارت > فرض > پرسش حدسی > پرسش بیطرفانه بهنظر میرسد «مار» در متگون مکتگوب در حگال
عبور از فرض به پرسش حدسی است و هنوز به پرسش بیطرفانه تبدیل نشده است
 1-1-3جایگاه «مگر» در جمله

در پیکرۀ تهیهشده برای این پژوهش از مجموع  213جملهای که تکواژ «مار» دارنگد ،در  133جملگه
«مار» در نقش پرسشی آمده است در ادامه چند نمونه از این پرسشها ذکر شده است:
 مار علما نمیدانند کگه قگانون بگه جگز از اجگرای احکگام شگریعت چیگزی دیاگر نیسگت؟(سیاحتنامه ابراهیمبیگ ،قرن)19
 مار نشنیدی هی دو نیست که سه نشود ؟ (پروین دختر ساسان ،قرن)12 و مار نشنیدهاید که خسگروپرو یز را سیصگد و هفتگاد و سگه سگردار بگود کگه دو یسگت آنهگااصفهانی بودند (سروته یه کرباس ،قرن )12
 گفت« :آه! چه حادثه است؟ مار چشم مرا خللی رسیده است؟» (تذکرهاالولیا ،قرن)1 میگوید «این گوهر کجاست؟ مار خود گوهر نیست » (فیه ما فیه ،قرن)1ازسوی دیار ،در پیکرۀ مورد بررسی ،تنها  19مورد از  133کاربرد پرسشی «مار» وجگود دارد کگه
جایااه آن در اول بند نیست این  19مورد را میتوان در  2گروه دستهبندی کرد:
 )1پیش از آن کسی مورد خطاب باشد:
 پروردگارا مار مرا بهدست خود نیافریدی؟ (تاریخ طبری ج ،1قرن چهارم) و بدو گفتم حسن! مار نشنیدهای چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است (سگروتهیه کرباس ،قرن پانزدهم)
که میتوان آن منادا را یک بند یک کلمهای دانست که در این صورت باز هم در اول بند است
 )۳پیش از آن فعل (معموال منفی) میآید که میتواند جایااهش بعد از «مار» نیز باشد:
 آنااه آدم او را به حاجت خویش خواست گفت« :نمیشگود ماگر اینجگا بیگایی؟» (تگاریخطبری ج ،1قرن چهارم)
 و چون بیامد گفت« :نمیشود مار از این درخت بخوری؟»که میتوان آن را به این صورت نوشت :مار نمیشود اینجا بیگایی؟ کگه بگاز هگم «ماگر» اول بنگد
است
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 )۲حرکت «مار» در داخل جمله:
 ای یار مهربان ناله زار من میشنو و حال زار من معلوم میکن این شگوهر نامهربگان ماگر او رابرین در دیده بود که دیوانهوار بدینخانه درآمد و بعد از آنکه مرا بسیار بزد به سگختی تمگام بگرین سگتون
بست (انوار سهیلی ،قرن )۹
 آخر تو مار نه مسلمانی؟ (سیاحتنامه ابراهیمبیک ،قرن چهاردهم)بنابر آن ه متسلنگ و همکاران ( )3311بیان کردند ،وقتی نشاناری به پرسشواژه تبدیل شد جگای
آن در حاشیۀ جمله تثبیت میشود اول به ابتدای جمله اضافه میشود ،اما یک گگرایش در همگۀ اجگزا
وجود دارد که در ساختهای مشخصی میخواهند به سمت پایان جملگه حرکگت کننگد ایگن امگر در
مورد پرسشواژه ها نیز صادق است
حال سؤال این است که اگر در پیکرۀ پژوهش تنها پرسشهایی بهصورت استفهام انکاری و قطبگی
پیدا شد ،پرسشهایی که در جدول ( )1و با کمک شم زبگانی و بگه کمگک «ماگر» نوشگته شگدند چگه
توجیهی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال باید به سرعت بیشتر تغییرات در گفتار نسبت به نوشگتار اشگاره
کرد حتی جایااه پرسشواژه نیز در گفتار نسبت به نوشتار تغییرات پرسرعتی دارد برای مثال« ،ماگر»
ً
در فارسی گفتاری تقریبا در همهجا میتواند قرار بایرد و محدود به ابتدای بند نیست بگهعنگوان مثگال
همۀ جمالت زیر دستوری هستند:
 ماه داریوش با شما نبود؟ داریوش ماه با شما نبود؟ داریوش با شما ماه نبود؟ داریوش با شما نبود ماه؟حتی در فارسی گفتگاری بسگیاری از منگابعی کگه متسگلنگ و همکگاران ( )3311بگهعنگوان منبگع
ً
نشانارهای پرسشی معرفی کردند نیز وجود دارد مثال از «مار» به همگراه ضگمایر پرسشگی مگیتگوان
سؤال محتوایی ساخت:
 مار چند سالته؟بنابراین بهنظر میرسد بهدلیل کندی تغییرات در متن و نوشتار« ،مار» در نوشتههای رسگمیهنگوز
در ابتدای مسیر حرکت از غیرذهنی به سمت بیناذهنی است امگا در گفتگار ایگن تغییگرات بگا سگرعت
بیشتری رخ داده است
« 2-3مگر» در کاربرد غیرپرسشی
براساس دادههایی که از پیکرۀ پژوهش استخراج شد ،کاربرد «مار» در حالت غیرپرسشی به دو دسگتۀ
کلی تقسیم میشود در این حالت «مار» یا کاربرد پگیشاضگافه دارد یگا کگاربرد وجهیتگی نمگودار 3
بسامد این دو دسته را از قرن چهارم تا زمان حال نشان میدهد

314

زبان و زبانشناسی ،2/61 ،پاییز و زمستان 6911
بررسی تاریخی نقشهای تکواژ «مگر»

وجهیتی

پیش اضافه ای
100%
80%
60%
40%
20%
0%

قرن دوازدهم تا پانزدهم قرن هشتم تا یازدهم

قرن چهارم تا هفتم

نمودار :3بسامد کاربردهای غیرپرسشی «مگر» از قرن چهارم تا زمان حال

با توجه به نمودار  3بهنظر میرسد کاربرد غیرپرسشی «مار» در نقش پگیشاضگافه بگهطگور کلگی
روندی افزایشی داشته است و در نقش وجهیتی روندی کاهشی داشگته اسگت براسگاس حاشگابیکی و
حسنآبادی ( )3313بسامد و تنوع معنایی «مار» در قرن هشتم هجری کاهش مگی یابگد و دوبگاره در
قرن دوازدهم شروع به افزایش میکند این امر در نمودار  3نیز مشخه است
اما نقش وجهیتی «مار» را میتوان به چهار زیرمجموعه تقسیم کرد :احتمالی ،شگرطی ،اتفگاقی و
قیدی منظور از احتمالی این است که «مار» در این کاربرد معنگایی دال بگر احتمگال و عگدم قطعیگت
دارد بهعنوان مثال:
 تو نیز صبر کن مار باز آیند و توبه کنند (تاریخ طبری ج ،1قرن چهارم) آری مار بحیله از این ورطه خالصی روی نماید و به لطیفه ازین مهلکه نجاتی دست دهگد(انوار سهیلی ،قرن)۹
«مار» در کگاربرد شگرطی بگهجگای ادات شگرط بگهکگار مگیرود و معنگای «فقگط اگگر» و «فقگط
درصورتیکه» دارد:
 فرمود« :نه ،مار که تو از عمر خود بر عمر وی بیفزایی » (تاریخ طبری ج ،1قرن چهارم)منظور از وجهیت اتفاقی زمانی است که َ«مار» معنای «از قضا» و «از اتفاق» و «اتفاقا» بدهد:
ْ ْ ُ َ َ ُّ ُ ْ ً
ً
اب أشد کفرا َو نفاقا مار از رؤساء عرب یکی حاضر
 شخصی امامت میکرد و خواند اْلعربود یکی سیلی محکم وی را فروکوفت (فیه ما فیه ،قرن )1
 آوردهاند که شیخ ما در نیشابور ناتوان شده بود طبیبی را بیاوردند تا شگیخ را ببینگد ماگر آنطبیب گبر بود (اسرارالتوحید ،قرن)1
در کاربرد قیدی نیز «مار» معنای «گویی» و «اناار» دارد:
 و تیغی داشت باوهر پیراسته و بلعالی قیمتی آراسته گفتی مار سبزه را بقطرات شبنم مرصعساختهاند (انوار سهیلی ،قرن)۹
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نمودار  ۲بسامد این نقشها را از قرن چهارم هجری تا زمان حال به تصویر کشیده است:
احتمالی
40%
30%
20%
10%
0%
قرن دوازدهم تا پانزدهم قرن هشتم تا یازدهم

قرن چهارم تا هفتم

شرطی
4%
3%
2%
1%
0%
قرن دوازدهم تا پانزدهم قرن هشتم تا یازدهم

قرن چهارم تا هفتم

اتفاقی
10%
8%
6%
4%
2%
0%
قرن دوازدهم تا پانزدهم قرن هشتم تا یازدهم

قرن چهارم تا هفتم

قیدی
8%
6%
4%
2%
0%
قرن دوازدهم تا پانزدهم قرن هشتم تا یازدهم

قرن چهارم تا هفتم

نمودار  :1بسامد نقشهای وجهیتی «مگر»
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مشاهده میشود که در نمودار  2تنها موردی که افزایش داشته نقش قیدی «مار» بوده است که در بگازۀ
زمانی قرن چهارم تا هفتم بسامد آن صفر بوده است در دورۀ دوم یعنی از قرن هشتم تا یازدهم  1مگورد
از آن دیده شده و در دورۀ سوم نیز تنها  9مورد از آن در پیکره یافت شد
گذشته از دالیل معنایی و کاربردی ،پرسش این است که آیا این کاربردهای «مار» دالیگل نحگوی
نیز دارند؟ برای پاسخ به این پرسش ،باید موقعیت قرارگرفتن «مار» در جمله را بررسی کرد نکتۀ قابل
ً
توجه این است که «مار» در کاربرد وجهیتی در نثر و نه در شعر ،تقریبا همیشه در بین دو بند مگیآیگد
حال ممکن است یکی از این دو بند حذف شده باشد اما «مار» ،اتصالی با اطالعات پیشگین بافگت
برقرار میکند بنابراین در مواردی که مار در اول جمله آمده ،این اتصال با دادههای پیشینی متن برقرار
شده است و باز هم میتوان آن اطالعات پیشین را بند محذوف درنظر گرفت برای نمونه:
 اهل دیوان حیران شدند که پادشاه ما کلمهای به تازی نمیدانست اینچنگین سگر جنبانیگدنمناسب در مجلس ازو چون صادر شد؟ مار که تازی میدانست چندین سال از ما پنهان داشت و اگگر
ما به زبان تازی بیادبیها گفته باشیم وای بر ما (فیه ما فیه ،قرن)1
اینجا «مار» در معنای «شاید» بهکار رفته است اگر جمله از بافت جدا شود« ،ماگر» در ابتگدای
بند خواهد بود ،اما جمله وقتی اطالع درستی به خواننده خواهد داد که ارتباط آن با بخش پیشین بگرای
خواننده روشن باشد
گاه پیش از آمدن «مار» بین دو بند از حروف ربط هم استفاده میشود بهعنوان مثال:
 مردم را گمان رسید که مار سرور کشور را زخم کاری رسید و زمام اختیار ،از دسگت دادنگد(فارسنامه ناصری ،قرن )1۲
 یك چند نظم این کار بعهده جناب طبیعگت مقگرر گگردد ،تگا ماگر لگوح ضگمیر پادشگاه ازکدورت این مهم جزئی که اصالح آن در خبط و خطا های کلی اسگباب ترضگیه بگود (رسگاله مجدیگه،
قرن)1۲
 بعد از آنکه از جناب آقا ییس کلی حاصل کنند به عالیجناب متوسل گردنگد؟ هگم ماگر ازقسط های نواب (واال) معزالدوله دست و پائی کنند (رساله مجدیه ،قرن)1۲
 این ضعیف قرب یك سال در دیار عراق صبر میکرد ،و بر امید آنك مار شب دیجگور ایگنفتنه و بال را صبح عافیتی بدمد ،و خورشید سعادت طلوع کند ،هرگونه مقاسات شداید و محن میکگرد
(مرصادالعباد ،قرن)1
اما کاربرد «مار» در نقش پیشاضافه ،یک تفاوت نحوی مهم با کاربرد آن در نقش وجهیتی دارد
تفاوت در این است که وقتی «مار» پیشاضافه باشد ،همپایۀ دوم مگیتوانگد سگاختی کگوچکتر از بنگد
باشد در پیکرۀ این پژوهش حدود  91درصد جمالتی که «مار» در آنها پیشاضگافه بگود همپایگۀ دوم
واحدی کوچکتر از بند داشت نمونههای زیر از آن دسته هستند:
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 آدم در بهشت نبود مار مابین عصر و غروب آفتاب از ایام آنجهانی (حبیبالسیر ،قرن )1۴ و صعود روح و روان بر شرفات بلند ایوان مسند قبول ،متصگور نیسگت ماگر بحبگل المتگینعشق (تحفۀ سامی ،قرن)1۴
 و میرزا محمگدجعفر دارای همگهچیگز اسگت ماگر مسگاعدت بخگت (فارسگنامه ناصگری،قرن)1۲
 بهآنکه نجات نیست مار بمتابعت (بستانالسیاحه ،قرن)1۲ محمود گفت همه شاهنامه خود هی نیست مار حدیث رستم (تاریخ سیستان ،قرن)2 گفت« :اگر کسی به در مسجدی ندا کند که بدترین شما کیسگت؟ بیگرون آیگد ،هگی کگسبیرون نیاید مار من» (تذکرهاالولیا ،قرن)1
اگر دادههای اسگتخراجشگده از پیکگره را بگا مقالگۀ ویسگنته ( )3313مقایسگه کنگیم ،شگباهتهگا و
تفاوتهای نحوی «مار» و  butمشخه میشود ویسنته دو نوع  butرا از هم متمایز میکنگد اولگی
اصالحگر است و همیشه همپایهسازی را در سطح بند انجام میدهگد و دومگی غیرمنتظگره اسگت و بگا
اجزای کوچکتر از بند هم میآید بنابراین تا اینجا میتگوان کگاربرد پگیشاضگافۀ«ماگر» را مشگابه but
غیرمنتظره دانست که الزام همپایای در سطح بند را ندارد و کاربرد وجهیتی آن را مشابه  butاصالحگر
درنظر گرفت اما فارغ از این شباهت نحوی ،تفاوت معنایی/کاربردشناختی بین آنهگا دیگده مگیشگود
ویسنته معتقد است همپایۀ اول در کاربرد اصالحار بایگد یگک منفگیسگاز داشگته باشگد ،امگا کگاربرد
وجهیتی «مار» این الزام را ندارد:
 و همت بر آن مقصور میداشت که مار طایفهای را از حضگیض بهیمیگت بگه اوج ملکیگتتواند رسانید (احیاالعلوم ،قرن)1
 من از مشاهده مطلوب خود محروم مانده ام مار همه از شومی آن ماندهام که حاجت مگنبر تو است و هم درخواست من از تو (طوطینامه ،قرن)۳
ازسوی دیار ،ویسنته میگوید که  butغیرمنتظره که با اجزایی کوچکتر از بند نیز همپایه مگیشگود
ً
در همپایۀ دوم معموال اتفاق غیرمنتظرهای را بیان میکند اما این مورد در کگاربرد پگیشاضگافۀ «ماگر»
الزاما صادق نیست:
ّ
ّ
 و جمله اولیا قدس اللگه ارواحهگم هم نگین حگاالت و کرامگات خگویش از خلگق پوشگیدهداشتهاند مار آن بیقصد ایشان فاهر شده است (اسرارالتوحید ،قرن)1
 هرگز به هی وجه نتوان ازو شبهه و اشکال را بردن مار که عاشق شود (فیه ما فیه ،قرن)1 و در شصگگت و سگگه سگگالای مگگوی بگگرتن مبگگارك او سگگپید نشگگد ماگگر قگگدر ده تگگار مگگوی(تجاربالسلف ،قرن)۳
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ً
درواقع ،در این ساختار آن ه پس از «مار» میآید ،الزاما غیرمنتظره نیست ،بلکه در بیشگتر مگوارد
موردی است که از یک مجموعۀ کلی (امکان ،نظر ،انتخاب و ) مستثنا شده اسگت بنگابراین بگهنظگر
میرسد بهتر باشد در مورد دو دستۀ غیرپرسشی«مار» ،بهجای اصگطالحات ویسگنته از دو اصگطالح
«مار وجهیتی» و «مار پیشاضافهای» استفاده کرد

 4نتیجهگیری

هدف این مقاله بررسی نقشهای تکواژ «مار» در زبان فارسی بوده است به همین منظگور ،پیکگرهای
شامل  39کتاب از قرن چهارم تا زمان حاضر تهیه و جمالتی که واژۀ «مار» در آنها بهکار رفتگه اسگت
استخراج شد اما برخی از قرنها بهویژه از قرن هشتم تا دوازدهم بسامد وقوع «مار» بسیار پایین بگود
از همینرو بازۀ زمانی قرن چهارم هجری تا به امروز به سه دوره تقسیم شد دورۀ اول از قرن چهگارم تگا
هفتم ،دورۀ دوم از قرن هشتم تا یازدهم و دورۀ سوم از قرن دوازدهم تا زمگان کنگونی دورۀ دوم کمتگرین
بسامد وقوع «مار» را داشت ،یعنی حدودا  133مورد بهناچار همین عدد بهعنوان پیمانه انتخاب شگد
و از هر دوره  133جملهای که در آنها «مار» وجود دارد انتخاب شد با توجه به چارچوبهای نظگری
انتخابشده ،و بررسی جمالت بهدستآمده از پیکره ،تقسیمبندی زیر بهدست آمد:
پرسشواژه
مار
غیرپرسشی

پرسش قطبی
استفهام انکاری
پیشاضافه
وجهیتی احتمالی
شرطی
اتفاقی
قیدی

یعنی «مار» یا پرسشواژه است یا کارکرد غیرپرسشگی دارد اگگر پرسگشواژه باشگد یگا دال بگر یگک
ً
پرسش قطبی است یا یک استفهام انکاری را بیان میکند اما از آنجاییکه اصوال پرسگش حاصگل فگرض
است و در طرح پرسش گوینده میخواهد صدق و کذب مطلب را از مخاطگب گفتاگو دریافگت کنگد و
آنجا که فرض تبدیل به پرسش میشود ،حروف ربط و اتصالدهندهها برای بیگان ایگن همراهگی بگهشگکل
اجزای سازندۀ پرسش ،بازتحلیل میشوند فرضها با اجزای معرفتشناسگانه نیگز نشگاندار مگیشگوند و
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حتی میتوانند بهعنوان اجزای پرسشی بهکار روند و نیز گفته شد کگه ایجگاد یگک پرسگش براسگاس ایگن
نمودار بهوجود میآید :عبارت > فرض > پرسش حدسی > پرسش بیطرفانه بهنظر میرسگد «ماگر» در
متون مکتوب در حال عبور از فرض به پرسش حدسی است و هنوز بگه پرسگش بگیطرفانگه تبگدیل نشگده
است بهعبارت دیار« ،مار» یک جزء معرفتشناسانه اسگت کگه در مسگیر تبگدیل بگه یگک پرسگشواژه
است اما این اتفاق در فارسی محاورهای و گفتاری باسرعت بیشتری درحال وقوع است
«مار» در کارکرد غیرپرسشی یا پیشاضافه است یا کارکرد وجهیتی دارد وقتی ویژگیهای نحگوی
آنها را با هم مقایسه میکنیم ،شباهتی بگین خصوصگیات نحگوی «ماگر» و ویژگگیهگایی کگه ویسگنته
( )3313برای  butبرمیشمرد ،دیده میشود ویسنته معتقد است  butیا در یک سگاختار اصگالحگگر
ً
میآید که هر دو همپایۀ آن الزاما بند هستند یا در یک ساختار غیرمنتظره میآید که یکی از همپایههگای
آن میتواند واحدی کوچکتر از بند باشد تا اینجا شباهت بسیار زیادی بین ایگن مطلگب و نقگشهگای
«مار» وجود دارد چراکه «مار» هم وقتی در کارکرد وجهیتی در متون استفاده میشود هر دو همپایگۀ
آن بند هستند و آنجا که در نقش پیشاضافه استفاده میشود با واحدهای کوچکتر از بند هم مگیتوانگد
بهکار رود اما نتیجۀ پژوهش ویسنته و مقالۀ حاضر یک تفاوت معناشناختی/کاربردشگناختی نیگز دارد
ویسنته معتقد است همپایۀ اول در کاربرد اصالحار بایگد یگک منفگیسگاز داشگته باشگد ،امگا کگاربرد
وجهیتی «مار» این الزام را ندارد ازسوی دیار ،ویسنته میگویگد کگه  butغیرمنتظگره کگه بگا اجزایگی
ً
کوچکتر از بند نیز همپایه میشود در همپایۀ دوم معموال اتفاق غیرمنتظرهای را بیان مگیکنگد امگا ایگن
ً
مورد در کاربرد پیشاضافۀ «مار» الزاما صادق نیست نتیجۀ کلی دیاری که از ایگن پگژوهش حاصگل
میشود این است که براساس آن ه نمودار  1نشان میدهد در بازۀ زمگانی قگرن چهگارم هجگری تگا بگه
امروز ،نقش پرسشی «مار» روبه افزایش بوده است و نقش وجهیتی آن بگهطگور کلگی کگاهش داشگته
ً
است که این موضوع کامال با دو نموداری که متسلنگ و همکگاران ( )3311ارائگه کردنگد ،همخگوانی
دارد یعنی «مار» ازیکسو درحگال عبگور از نمگودار عبگارت > فگرض > پرسگش حدسگی> پرسگش
بیطرفانه است و بهنظر میرسد «مار» در متون مکتوب در حال عبور از فگرض بگه پرسگش حدسگی
است و هنوز به پرسش بیطرفانه تبدیل نشده است و از سوی دیار میدانیم که توسعۀ پرسگشسگازها
این مسیر را دنبال میکند :غیرذهنی > ذهنیشدگی > بینگاذهنیشگدگی در مرحلگۀ غیرذهنگی اجگزای
همپایهساز مانند معنای اصلی و غیروجهیتی اجزای معرفتشناختی ،همراه متن هستند اما در مرحلگه
ذهنیشدگی نشانارهای پرسش هستند که حدسها را بیان میکنند و در مرحلۀ آخر آنها پرسگشهگا را
ً
بیان میکنند در پایان ،باز هم بر این نکته تیکید میشود که این نتگایج صگرفا در مگورد متگون مکتگوب
زبان فارسی عرضه شد و در فارسی گفتاری و محاورهای طیکردن این نمودارها و تغییگرات بگا سگرعت
بیشتری انجام میگیرد
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