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ابوالفضل مزینانی (دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)

ساخت افعال گویش مزینانی :پلی از پهلوی به فارسی معاصر
چکیده
این تحقیق با رویكردی توصیفیـانتقادی و هدف ثبت و ضبط ویژگـیهـای سـاختوا ی ـ
باستانی افعال گویش فارسی مزینانی (سبزوار -خراسان رضوی) صورتگرفت .در این بررسی،
ساختمان درونی افعال حال ساده و وجه التزامی آن ،ماضی ساده ،ماضی نقلی ،منشـ و حوـور
«است» در صیغگان آن و نیز آیندة ساده توصیف شده و در برخی موارد با نظیر خـود در زبـان
فارسی میانه مقایسه گشت و این نتایج حاصـ شـدا الـف) شناسـههـای فـاعلی ایـن گـویش
همبستگی بیشتری با نظیر خود در فارسی میانه نشان میدهند تـا فارسـی معیـار) س) سـاخت
ماضی ساده نیز به دو شیوه ،یكسان با معیار و متفاوت با آن ،به چشـ مـیخـورد) )) سـاخت
ماضی نقلی امروز ،ه در این گویش و ه در معیار ،بازماندهی تلفیقی از دو سـازواار نقلـی-
سازی در دورهی میانه تلقی و ساختار درونی آن به صـورت «صـفت مفعـولی تكـوا نمـود
ماضی نقلی شناسة فاعلی» قلمداد شد) د) در مجموع ،رفتارهای دوگانهی پیشگفتـه و نتـایج
مذاور یادآور «فرضیهی ااتساس دوگانه» هاواینز بوده و حاای از حالت بینابین این گـویش در
مقایسه با فارسی معاصر و میانه است .موافاَ ،رد پایی نیز از نظام مطابقهای ارگتیو دیده شده اه
صرفاَ با یك فع  ،اما ،ه در زمان حال و ه گذشته ،تولید میشوند.
کلیدواژهها :ساخت فع  ،ماضی نقلی ،نظام ارگاتیو ،ااتساس دوگانه ،فارسی میانه.
 .1مقدمه

یكی از مه ترین عرصههایی اه تاانون موجب ماندگاری و قـوام بسـیاری از گـویشهـای
محلی بوده تكل به آنها در پایگاه خانواده است .به دالی اجتماعی و فرهنگی و نیز فراگیرشدن
ااربرد رسانههای ارتباط جمعی ،به تدریج ،گونهی معیار هر زبان خانواده ،یعنی مه ترین سنگر
ماندگاری گویشهای محلی ،را از آن خود ارده و جایگزین آنها میشود.
____________________________
تاريخ دريافت 8031/30/81 :تاريخ پذيرش8030/30/30 :
پست الکترونیکی:

1. mazinani3849@gmail.com
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سال هشتم ،شمارة اول

مزینان ،مراز دهستانی به همین نام ،از زیرمجموعههای شهرستان سـبزوار ،در اسـتان خراسـان
رضوی ،بوده و در حاشیهی محور سبزوارـشاهرود و تقریباَ  11ایلومتری مرز مشترك اسـتانهـای
خراسان و سمنان واقع است) با حوور نام این شهرك در فهرست شهرها و آبادیهای موصوف در
اتاس حدودالعال  1به شرح زیر ،میتوان برای آن از قـدمتی ورای  1511سـال یقـین حاصـ اـردا
"مزینان و بهمنآباد ،2دو شهرك است خرد ،بـر راه ری و انـدر وی اشـت و زرع بسـیار اسـت"
(ستوده1332،ا  .)91طبق سرشماری مراز آمار ایران در سال  ،1395جمعیت افـراد سـاان در ایـن
دهستان حدود هشت هزار نفر میباشد .گویش فارسی مردمان این دیار اهن نیز از قاعـدهی فـو
مستثنی نبوده و از جنبههای مختلف نحوی ،ساختوا ی و وا)شناختی قاب بررسی است.
البته ،شرایط غالب جغرافیایی این دهستان طی قرون گذشته ،ازجمله قرارگرفتن آن در انار
جادهی ابریش و تردد م موران دولتی ،اهمیت منطقهای این بلوك3به عنوان دروازهی ورودی به
خراسان و آسیای شرقی ،و نزدیكی آن با آتشكده آذربـرزین مهـر و اشـف مجسـمهی زریـن
سهچهره در خرابههای مزینان ازسوی دیگر ،حاای از قدمت زبانیـ فرهنگـی ،مهاجرپـذیری و
اهمیت تاریخی این منطقه است ،به نحوی اه نادیدهگرفتن آنها تبیین مسای زبـانشـناختی را
مشك میسازد) به عنوان مثال ،تلفظ وا ههای قرضی عربی نظیر «علی و محمود» بـا وا)هـای
سایشی چاانایی و سایشی حلقی یعنی  ʕو  ɦادای المـات تراـی نظیـر «قِیمـا » و «مِسـكه»
بجای سرشیر و اره در گویش مزینانی یعنی تنها گویشی اه بدان در این دیار تكلـ مـیشـود،
جز با در نظر گرفتن حقایق فو قاب توضیح نیستند.
با عنایت به مطالب فو  ،مزینانی( )1391نخستین پژوهش علمی زبانشناختی است اه با هدف
بررسی و ثبت ویژگیهای باستانی ضمایر شخصی پیبستی این گویش صورت گرفتهاست .تحقیق
حاضر نیز اه در ادامهی اثر مذاور به انجام رسیده ،با هدف ثبت و ضبط دیگر ویژگیهای باستانی

 1سال نگارش این اتاس  312هجری قمری است و مؤلف آن نامعلوم .
 2روستایی قدیمی در سه ایلومتری مزینان 
 3نام این منطقه تا قب از حكومت پهلوی
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در ساخت برخی از افعال این گویش صورت میگیرد .چنین تحقیقاتی به دالی زیـر ضـروری بـه
نظر میرسندا
از یك سو ،با انجام و ثبت چنین پژوهشهایی میتوان گویشها را از نابودی اامـ حفـظ
ارد و در مطالعات تاریخیـ تطبیقی زبان فارسی و بررسی صـحت و سـق دسـتور زبـانهـای
باستانی از آنها استفاده ارد) چرااه مسل است زبانهای زندهی معیارشـده اـه در عرصـههـای
متفاوت سیاسی ،ادبی ،اجتماعی ،علمی و دانشگاهی ساخته و پرداخته شدهانـد روز بـه روز از
ریشههایشان به لحاظ آوایی ،صرفی و نحوی فاصله گرفتهاند .از اینرو ،تحلی صرف و نحو و
درستی ترجمه و تفسیر زبانهای مرده جز با پیدااردن ردپایی از آنها در گویشها و زبـانهـای
زنده ،اگر نگویی به هیچ وجه ،بهطور اام امكانپذیر نمینماید.
ازسوی دیگر ،اصوالَ ،این مطالعات گویشی نشانگر مقاطع زمانی و مراح گذر ناشـناختهی
این زبان هستند اه خود در بررسیهای ردهشناختی و نیز پژوهشهایی اه با هدف اشف عل
تحوالت صرفی و نحوی در انتقال نس بهنس یك زبان صورت گرفته بسیار مفید هسـتند (بـه
عنوان نمونهای از این مطالعات ر.ك .مزینانی و شریفی )1314،و اشف علـ تحـول نیـز..." ،
برای نظریهی اصول و پارامترها نیز حائز اهمیت است ،ازآنجااه پاسخ قاب قبول به این سـؤال،
احتماالَ ،چیزهای زیادی در مورد ماهیت پارامترها به ما بگوید( "...روبرتز2111 ،1ا .)111
توجه به نكات فو و مشاهدهی وجود وجوه اشتراك و افترا بسـیار بـین سـاخت افعـال
گویش مزینانی و گونه ی معیار نگارنـدگان را بـر آن داشـت تـا در ایـن تحقیـق اـه بـه روش
توصیفیـانتقادی به انجام رسیده در مسیر یافتن پاسخ به سواالت زیر گام بردارندا
 )1ویژگیهای متفاوتی اه در ساخت افعال گویش مزینانی به چش میخـورد و از وجـوه
تمایز این گویش با فارسی معیار به شمار میآید اداماند؟
 )2مقایسهی اجمالی دادههای زبانیِ بهدستآمده از ااوش در سوال فو بـا نظیـر آنهـا در
زبان پهلوی چه نتایجی در برخواهد داشت؟

1 Roberts Ian
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 .2پیشینه پژوهش

مزینانی ( )1391نیز اه پژوهشی همزمانی-درزمـانی بـه شـمار مـیآیـد ،در انـار بررسـی
ویژگیهای بازمانده از پیبستهای ضمیری فارسی میانـه در گـویشِ مزینـانی ،بـا ارایـه چنـد
استدالل نحوی در چارچوس نظریه حاامیت و مرجـع گزینـی ،مطابقـهی مفعـولی را در زبـان
فارسی رد میاند .وی با معرفی مواعفسازی وا هبست در زبان فارسی ،از ساختهای ناشی
از این فرایند با عنوان ساختهای وا هبست-همزاد 1یاد مـیانـد ( .)111-13وی درخصـو
نتیجهی بررسی ویژگیهای وا نحوی وا هبستهای ضمیری این گویش چنین مـینویسـد اـه
این عناصر در مجاورت بالفص فع ظاهر شده و برخالف فارسی معیـار بـه تكوا هـای امـر،
نهی ،و نفی و سازههای نحوی در نقش مفعول مستقی و غیرمستقی نیز میپیوندند (.)129
 .3روش تحقیق

هر گونه تحقیق و توصیف زبانی ،نیازمند الفبا ،اصطالحات و وا گان با تعـاریف خـا

خـود

میباشد .در این راستا ،دادههای گویش مزینانی با الفبای  APA2ثبت شده و دادههای فارسی میانه
نیز به شیوهی همان منبعی نگاشته شده اه از آن اقتباس شدهاند (غالباُ به شیوهی مكنـزی) .مباحـ
توصیفی این تحقیق نیز با وا گان و اصطالحات دستورنویسی فارسی معیار و بـا ت ایـد بـر وجـوه
افترا این دو گونهی زبانی صورت گرفتهاست) چرااه ،اگر از فراینـدهای واجـی نظیـر توـعیف،
همگونی ،در) و حذف اه در این گویش به چش میخورد صرف نظر شود ،غالب جمالتـی اـه
گویشوران مزینانی ادا میانند گونهای از فارسی است (بنگرید به شواهد  ،2 ،1و .)3
(1) čeni ma-ku

چنین مكن
چناناه حسن میگفت...
چندین مخور اه مریض میشوی

(2) čonu ke hasan mo-gof...
(3) čendi ma-xor ke meriz me-r-i

در راستای پاسخ به سوال دوم تحقیق نیز ،در خالل مباح  ،مقایسهای اجمالی بین برخی از
رفتارهای خا

این گویش با دورهی میانهی زبـان فارسـی صـورت خواهـد گرفـت .ضـمن
1 clitic-doubling constructions
2 American Phonetic Alphabet
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مقایسهی مذاور ،تحلیلی منتقدانه نیز راجع به برخی از نتیجهگیریهـا و اظهارنظرهـای ریشـه-
شناختی و توصیفی ارایه میشود .موافاَ ،ضمن ایناه یكی از نگارندگان این پژوهش گویشور
بومی میباشد ،برای توصیف نظام صرفی افعال با سه تن از افراد بومی نیز مصاحبه شـده و در
خالل مباح

به فرایندهای واجی نیز به اختصار اشاره شدهاست.

 .4مباحث توصیفیـ انتقادی

برخی از دستوریان و زبانشناسان ،صورتهای صرفی فع در زبـان فارسـی را بـا عنـاوین
حال ساده ،حال استمراری ،حال التزامی ،ماضی ساده ،ماضی استمراری ،ماضـی نقلـی ،ماضـی
نقلی استمراری ،ماضی بعید ،ماضی التزامی ،آینـده ،و نیـز فعـ امـر ،نهـی ،سـببی ،مجهـول و
غیرشخصی توصیف اردهاند (به عنوان نمونه ر.ك .مشكوةالدینی .)1311 ،یادآور میشـود اـه
در این مجال از میان صورتهای صرفی مذاور صرفاَ به مواردی پرداخته شده است اه در آنها
تفاوت جالبتوجهی میان گویش مورد وصف و فارسی معیار دیده شده است.
 .1 .4ساخت حال ساده

حال ساده همان موارع اخباری در منابع دیگر بوده و "برای ابالغ خبر یا بیـان فعالیـت یـا
حالت معمول یا عادت به اار میرود" ( .)214ساخت فعلی این زمان دارای سه تكـوا «مـی»،
بن حال ،و وند مطابقهی فاعلی است .در جدول ( ،)1صرف فعـ «گفـتن» بـا تلفـظ گویشـی
مشهود استا
جدول  :1صرف گویشی فعل گفتن در زمان حال ساده
)me-g-e.n(d

me-g-e.

me-g-im

me-g-a.

me-g-i.

mo-g-om

از این جدول ،سه نكتهی متفاوت مشهود استا الف) تكـوا اسـتمرار در ایـن گـویش دو
تكوا گونه دارد اه در توزیع تكمیلی بوده ،بدین معنا اه با توجه به پیشین یا پسین بودن وااه-
ی هجای دوم فع  me ،یا  moتولید میشود .این هماهنگی وااـهای در صـرف تمـام افعـال
مشهود است) س) تقلی واجی بن دریِ «گوی» به «گ» همانند فارسی تهرانی در «میگَ  ،مـی-
گی ،میگه» و نیز حذف همخوان  dاز پایان وندهای فاعلی) )) تفاوت بارزی اه بین وااههای
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وندهای فاعلی این گویش و گونهی معیار دیده میشود ،نشانگر همبستگی آنها بـا مجموعـهی
متناظرشان در دورهی میانه است .جدول شماره  2صرف فع «دیـدن» در زمـان حـال سـاده و
جدول  3وجه التزامی این فع را نشان میدهدا
جدول  :2صرف فعل دیدن در زمان حال ساده 1فارسی میانه
wēn-ēnd

wēn-ēd

می بینند

می بینید

wēn-ēm/om/am
می بینی

wēn-ēd

)wēn-ē(h

می بیند

می بینی

wēn-ēm/om/am
می بین

(م خوذ از آموزگار و تفولی1315 ،ا )14
جدول  :3صرف فعل دیدن در زمان حال التزامی فارسی میانه (آموزگار و تفولی)14 ،
wēn-ānd

wēn-ād

ببینند

ببینید

wēn-ām
ببینی

wēn-ād

wēn-āy

ببیند

ببینی

wēn-ān
ببین

همانطور اه از جداول  2 ،1و  3پیداست شناسهی 1ش.م .گویش با نظیر خـود در یكـی از
گونههای گویشی دورهی میانه یعنی  –omدر حـال سـاده مطابقـت اامـ داشـته ،و شناسـهی
3ش.م .گویش از جهت وااه با نظیر آن در وجه التزامی آن دوره (یعنـی  a.بـا  ،)ādو شناسـه-
های 2ش .).و 3ش .).گویش نیز با نظیرهایشان در زمان حال ساده همبستگی نشان میدهنـد
(یعنی  e.با  ēdو ) e.n(dبا .)ēnd
 .2 .4ساخت حال التزامی

صورت صرفی افعال با عنوان حال التزامی "بـرای بیـان مفـاهی غیرخبـر یـا غیرمعمـول و
غیرعادت از جمله بیان شرط ،آرزو ،دعا ،و تردید ... ،در جملههای وابسته ... ،به دنبال فع های
وجهی باید ،توانستن و همچنین ،میشود و میشد" ( مشكوةالدینی )215 ،بـه اـار رفتـه و بـه
ترتیب با سه تكوا «بـِ»  ،بن حال ،و شناسهی فاعلی ظاهر مـیشـود (بـه عنـوان مثـال ،بـروم،
بخوانی).

 1در متن اصلی از اصطالح موارع اخباری استفاده شدهاست.
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در ساخت حال التزامیِ گویش مزینانی ،دو رفتار متفاوت دیده میشـود ،بـه ایـن نحـو اـه
گروهی از افعال ،همانند گونهی معیار ،میزبان باء التزام میباشند و گروهی دیگر همانند فارسی
میانه فاقد آن (بنگرید به جدول  3در باال)) جدول  ،4صـرف صـورت التزامـی فعـ گـرفتن و
جدول  ،5صرف فع رفتن(فاقد باء التزام) را نشان میدهندا
جدول  :4صرف گویشی فعل گفتن در وجه التزامی
be-gir-e.n

be-gir-e.

be-gir-im

be-gir-i.

be-gir-a.

be-gir-om

جدول  :5صرف گویشی فعل رفتن در وجه التزامی
rew-e.n

rew-e.

rew-im

rew-a.

rew-i.

row-om

خاطر نشان میاند اه در جدول  ،5بازه هماهنگی وااهای دیگری مشاهده شده اـه بـین
وااههای بنوا ه و شناسه صورت گرفتهاست ) .(rowom& rewimدر جمالت زیر از افعـال
وجهی استفاده شده استا
اگه میشود بروی برو.
باید فوری بیایند.

(4) age meša. rewi boro.
(5) ba.yed fowri a.yen.

یكی از ویژگیهای بسیار جالب این گویش پیوستن ضمایر پیبستی بـه پیشـوندهای فعـ
(بجز «می» استمرار) است) جملهی زیر پیوستن پیبست «ـش» به باء التزام را نشان میدهدا
اگه بگیردش (بشگیرد) میخوردش

(6) age be=š gir-a. mo-xr-a.= še

 .3 .4ساخت ماضی ساده

ماضی ساده برای بیان فعالیت یا حالتی در زمان گذشته به طور سـاده ،یعنـی بـیارتبـاط بـا
زمانی دیگر ،به اار میرود .در گونهی معیار فارسی هر فع ماضی ساده بـه ترتیـب دارای بـن
ماضی و وند مطابقه است و بن ماضی نیز از "پایهی فع به عالوهی نشـانهی ماضـی تشـكی
میشود" (.)215
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در گویش مزینانی ،ماضی ساده ،به دو شیوهی متفاوت دیده میشود ،به این نحو اه گروهی
از افعال ،با گونهی معیار ،تفاوتی نداشته و گروهی دیگر با پیشوند بـِ یـا بــُ ظـاهر مـیشـوند)
جدول  ،3صرف ماضی ساده فع «بردن» و جدول  ،1صرف فع «خوردن» (دارای پیشوند بــ)
را نشان میدهندا
جدول  :6صرف گویشی ماضی ساده فعل بردن
bord-e.n

bord-e.

bord-im

bord- ǿ

bord-i.

bord-om

جدول  :7صرف گویشی ماضی ساده فعل خوردن
bo-xord-e.n

bo-xord-e.

bo-xord-im

bo-xord-ǿ

bo-xord-i.

bo-xord-om

فرایندهای واجی مث حذف ،در افعال ماضی این گـویش بسـیار امتـر از صـورت متنـاظر
موارع آنها است ،ازاینرو ،شباهت آنها با معیار بیشتر است .افعال خوردن ،ماندن ،مردن ،دادن،
ااشتن ،سوختن ،زدن ،گذاشتن و  ...با پیشوند مذاور ظاهر میشوند .این پیشوند اـه در آغـاز
ظاهراَ معنای جهتیـتاایدی داشته (بایبی 1و همكاران )1114 ،گویی جزئی الینفك از سـاخت
این افعال شده و فاقد معنی خاصی است .خاطر نشان میاند نغزگوی اهـن ( )1312تغییـرات
نقشــی ایــن پیشــوند را در تــاریخ زبــان فارســی از منظــر دســتوریشــدگی بررســی اــرده
است.
از ویژگی های دیگر و جالب این گویش قرار گرفتن ضمایر پیبستی میان بـن ماضـی و
شناسه ی آن و ایجاد فاصله میان آنهاست .برونر (1111ا  ) 115-11بـه تفصـی میزبـانهـای
بالقوهی این پیبستها در زبان های پهلوی و پارتی را دستهبنـدی اـرده اسـت) در ایـن اثـر
( ) 111شواهدی مبنی بر پیوستن این عناصر در حاالت اضافی و مفعولی بـه مـادهی ماضـی
ارایه میشود) نظیر جملهی  1گویشی (البته بدون وند فاعلی) را میتوان بـین دادههـای وی
یافت) در این ساخت ،پیبست  =etدر حالت بهای به بن ماضی فع گفتن پیوستهاست ا

1 Bybee J.
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هرچه بهت گفت (گفتـِتُـ ) فایده نداشت(7) har če goft=et-om foyda na-doš(t). .

ساختهای این چنینی ،در میان تمامی اظهارنظرها ،فرضیهی تسری وندهای فـاعلی افعـال
موارع به مادههای ماضی را در مرحلهی گذار از پهلـوی بـه دری تاییـد مـیانـد (بـه منظـور
مطالعهی فرض مخالف ر.ك آموزگار و تفولی1315 ،ا .)13
 .4 .4ساخت ماضی نقلی

فع ماضی نقلی نیز "برای بیان فعالیت یا حالتی اه در گذشته روی داده است اما به گونـه
ای به زمان حال نیز مربوط میشود به اار میرود" (مشكوةالدینی .)211 ،تنوع این ساخت اـه
الباسی )1393( ،با مقایسهی  31لهجه و گویش ایرانی ،آنها را در  31گروه نسبتاَ متفاوت جای
می دهد ،سبب شده است اه مطالعات توصیفی و یا ریشهشناختی متعددی در خصـو

منشـ

ماضی نقلی در زبانهای ایرانی میانه و سیر تكوین آن صورت گرفته و نظـرات متفـاوتی ارایـه
شود (به عنوان نمونه ر.ك .اسالمیا  .)1391افراد دیگری نیز این ساخت را در ادبیات فارسـی،
برخی گویشهای ایرانی ،و زبان های باستانی مطالعه و بررسی ارده اند (به عنوان نمونه ر .ك.
شكریا  )1311رضایتی ،و غیوریا )1311قریب.)1393 ،
اسالمی ( )1391به عنوان نمونهای از این مطالعات ریشهشناختی ،سـبك نوشـتاری ماضـی
نقلی در فارسی معیار را ،بدون توجه به گونهی گفتاری و فراینـدهای واجـی ،از ایـن سـاختار
فارسی میانه یعنی «مادهی ماضی صرف فع ایسـتادن  » ēstādanمشـتق مـیانـد و سـاخت
انونی آن را «بن ماضی تقلی فع مذاور به ــِـ به عنوان تكوا نمود اام

1

ام ،ای .... ،بـه

عنوان شناسه فاعلی» می داند.
مزینانی (1391ا  )99نیز ضمن معرفی ویژگیهای وا هبستهای ضمیری در گـویش مـورد
وصف ،ساخت افعال ماضی نقلی را در آن ،حاص همنشـینی «صـفت مفعـولی تكـوا نمـود
ماضی نقلی

وند مطابقه یكسان با سایر زمانها» میداند ـ «رفتهام» در ایـن گـویش refta-y-

 omادا میشود .جدول  ،9صرف فع داشتن را در این گویش نشان میدهدا

 1منظور وی همان وندی است اه دستوریان آن را سازندهی صفت مفعولی/فاعلی می دانند.

مجلة زبانشناسی و گويشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

803

سال هشتم ،شمارة اول

جدول  :8صرف گویشی ماضی نقلی فعل داشتن
došta-y-en

došta-y-e

došta-y-im

)došta-(sta

došta-y-i

došta-y-om

چناناه از جدول فو پیداست صیغهی سوم شخص مفرد فاقد « »yبوده و همانند گونـهی
معیار ،نمود و شخص با  (e)staیعنی همان «اسـت» بازمانـدهی  ēstādanنمایانـده شـده اـه
حوور آن ،به زع نگارندگان ،برای برخی گمراهاننده بودهاست) ازاینرو ،تحلی نگارندگان از
حوور «است» در پایان مباح

ساخت ماضی نقلی ارایه خواهد شد.

در این گویش ،تعام ضمایر پیبستی با ساخت نقلی شاهد دیگری است اه بر تقسی بندی
تكوا ی فو و تفكیك  –yبه عنوان تكوا نمود نقلی صحه میگذارد) مشابه با آنچه پیشتر در
توصیف ساخت ماضی ساده گفته شد ،عناصر مذاور به این تكوا نیز پیوسته و بین آن و ونـد
فاعلی فاصله ایجاد میانند .جملهی  ،9پیوستن پیبست دوم شـخص مفـرد ـِت را در نقـش
مفعول غیرمستقی فع «گفتهام» و جملهی  ،1پیبست سـوم شـخص مفـرد ـِش را در نقـش
مفعول مستقی فع «زدهاند» نشان میدهندا
(8) xeyle vaxt=esta ke i qezia=r gofta-y=et-om

خیلی وقت است اه این قویه را به تو گفته ام (گفتَـیِـتُـ ).
(9) unā dina bad be-ziya-y=eš-en

آنها دیروز (دینه) بد او را زدهاند (بـِزیَـه یِـشـِن).
برخی از مؤلفین ،به غلط و بدون استدالل علمی ،اظهار نظر ارده و ایـن وا) (یعنـی  )yدر
برخی از گویشهای خراسان و نیز همخوان انسداد چاانایی در ساخت سبك نوشتاری ماضـی
نقلی فارسی معیار (یعنی همخوان آغازین ام ،ای ،است ،و )...را حاص در) همخـوان بـین دو
وااه (یا میانجی) دانستهاند (به عنوان نمونه ر .ك .الداغی .)1391 ،عـالوه بـر دادههـای فـو ،
مطالعات تاریخی نیز تفكیك تكوا ی فو را ت یید مـیانـد) مـادهی ماضـی افعـال الزم زبـان
فارسی در دورهی میانه با صرف صورت موارع فع امكی بودن (یعنی  h-به صورت hom,

 )hē, …, hēndهمنشین میشده و ظاهراَ در برخی از گونههای زبانی آن دوره ،زمـان ماضـی
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نقلی را میساخته است .در این زمینه ،صورت برگردان فع «رفتهاند» را مقایسه نمایید اـه بـه
ترتیب به فارسی میانه ،گویش مزینانی و فارسی معیار آوانویسی شدهاندا
(10) a. raft h-ēnd
)b. refta y-en(d
c. rafte -and
الزم به ذار است اه بسیاری از زبانـباستانشناسان از ساخت ) (10aو سایر موارد نظیر آن

در دورة میانه با عنوان ماضی ساده یاد میانند (ر .ك .آموزگار و تفولی )1315 ،رضایی بـاغ-
بیدی1395 ،ا  )129ابوالقاسمی1391 ،ا  .)135این افراد صرفاَ ترایب «ماده ماضی صرف فع
ایستادن  »ēstādanرا در آن دوره ماضی نقلی میدانند .به باور نگارندگان ،با توجه به ایناه در
ادبیات بازمانده از فارسی میانه ،افعال ماضی بدون صرف فع امكی ) (h-نیـز وجـود داشـته،
بهتر است افعال بدون همراهی امكی را دال بر ماضی ساده و افعال همراه بـا آنهـا را گونـهای
گویشی از ماضی نقلی دانست .فردوسی در شاهنامه از سه سـاختار اصـلی و متفـاوت «صـفت
مفعولی ام ،ای« ،»... ،صفت مفعولی صرف استن بازماندة ایستادن مث شنیدَست » ،و «صفت
مفعولی صرف موارع مصدر داشتن »1استفاده اردهاست (بـه منظـور مشـاهده سـاختهـا و
جزئیات بیشتر ر.ك .رضایتی و غیوریا)1311ا
گشــای در دخمهی شــاه باز /بــدیدار او آمدســــت نیــاز

()211/1

چنین گفت رسـت به ایرانیـان /اه من جنگ را بسـته دارم میان

()241/4

امر بسـتهام الجرم جنگـجوی  /از ایـران بكیــن اندر آورده رو

()31/1

این تنوع ساختار شاهدی دیگر است بر مدعای فو و نشان میدهد اه احتماالً فردوسی با
گویشهای زمان خود یا زبانهای دورة میانه آشنایی داشته است .همة این موارد حاای از ایـن
است اه چنانچه تحول همخـوان سایشـی چاانـایی ] [hبـه انسـداد چاانـایی] [در صـورت
نوشتاری معیار و تبدی آن به سایشی اامی][yدر گویشهای امـروزی را بذـذیری  ،هنـوز هـ
بازنمون ساختاری افعال ماضی نقلی در گونة نوشتاری فارسی معیـار را مـیتـوان بـه صـورت
«صفت مفعولی تكوا نمود نقلی وند فاعلی» معرفی ارد .البته ،فرایندهای حـذف و ادغـام
 1گونهای اه در گویشهای شمال ایران و زبان باستانی سغدی دیده شده (ر .ك .قریب)1393 ،
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تاریخی ،گونة گفتاری رسمی را از صورت نوشتاری متفاوت ارده ،ولـی اشـیدگی و تكیـهبـر
بودن آخرین هجا هنوز ه بین این زمان و ماضی ساده تمایز ایجاد میاند) آوانویسـی معـادل
گفتاری فع ماضی سادهی «گفت » در  11aآمده و  11bنیز آوانویسی «گفتهام» در همین گونـه
را نشان میدهد .ساخت  11cنیز اه شیوهی بیان همین فع در گونهی گفتاری معیار است ،بـه
لحاظ ردهشناختی ،نتیجهی نوعی ادغام تكوا ی 1را نشان میدهد ،به نحـوی اـه تكـوا نمـود
نقلی حذف شده و تكیهی آن به هجای مختوم به وند مطابقه منتق شدهاست 2و همـان نقـش

3

را ایفا میاند.
b. gofte’am  c. gof’ta:m

11) a: ’goftam

در نمودار زیر (م خوذ از ارافت1115 ،ا  )15مسیرهایی به تصویر اشـیده شـدهاسـت اـه
تحول انواع وا ه قاموسی و در نهایت شرات آنها در فرایند ادغام تكوا ی را نشان میدهدا
نمودار  :1سیر تحول تاریخی واژگان جهت رمزگذاری روابط واژنحوی

1 fusion
 2الزار ( )1311نیز ،در تحلیلی مشابه ،ضمن توصیف ماضی نقلی گونهی گفتاری ،وجه تمایز آن با ماضی ساده را جایگاه
تكیه میداند.
 3از این تكیهها به عنوان زِبروند  supraffixنیز یاد میشود.
4 concatenation
5 juxtaposition
6 person indexation
7 linker
8 classifier
9 case affix
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با توجه به این نمودار ،درخصو

ساختهایی نظیر  11cمیتوان چنین نتیجه گرفـتا در

فارسی میانه مادهی ماضی و صیغگان  (a)h-جهت ساخت ماضی نقلی در مجاورت هـ قـرار
گرفته به مرور زمان به ه پیوسته و در نهایت این عناصر در ه ادغام شدهاند ،به نحوی اه به
سادگی نمیتوان تكوا های شراتاننده در این فرایند را بازشناسی ارد.
« .1 .4 .4است» در صیغهی سوم شخص مفرد ماضی نقلی

اولین مسالهای اه ممكن است در چنین مواردی به ذهن برسد این است اه «است» از چـه
مصدری مشتق شدهاست) در فرهنگ دهخدا ،ذی مدخ «استن» آمدهاست چنین مصـدری در
زبان فارسی وجود ندارد و فرهنگ معین نیز آن را «مصدر مفروض» نامیدهاست) با عل به ایـن
نكته ،بسیاری «است» را از مصدر  ēstādanفارسی میانه مشتق ارده و برخی دیگـر نیـز آن را
صورت صرفی سوم شخص مفرد مصدر قوی موارع «بودن» یعنی  ah-دانسته با این توجیه اه
فرایندهای واجی باع

تفاوت آنها شده است.

به هر حال ،ممكـن اسـت «اسـت» امـروز محصـول فراینـدهای دخیـ در هـر دو فـرض
مطرحشده و مصادیق ه آواشدهی آنها در توزیع تكمیلی باشند (با توجه به آغازی 1بودن فعـ
ایستادن) یا فقط یكی از این دو فرض درست باشد) اما ،آنچه در بح

حاضـر بـه آن پرداختـه

میشود این مس له است اه «است» موجود در صورت سوم شخص ماضی نقلی از اجا آمـده-
است؟
در راستای پاسخ به این سؤال ،با مد نظر قرار دادن دو سازواار پیشگفتـه در نقلـیسـازی،
صیغگان 2ماضی نقلی فع الزم «رفتن» و فع متعدی «دیدن» با توجه به نظـرات دسـتوریان و
منابع مكتوس بازسازی شده و در جدول زیر با ه مقایسه میشوند) الزم به ذار است اه افعال
متعدی در زمانهای ماضی از نظام مطابقهای ارگتیو 3تبعیت اـرده بـه نحـوی اـه فاعـ فعـ
الزم ) (subjectو مفعول منطقی جمله ) (patientبا فع مطابقه میانند و عام فعـ متعـدی
) (agentدر بسیاری از موارد بینشان است (در فارسی باستان حالت اضافی داشـتهاسـت)ا در
1 inchoative
2 paradigm
3 ergative agreement system
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این جدول  Aو  ،Sدر هر ترایب ،به ترتیب نمایندهی تمامی عام ها و فاع ها با هر شخص و
شمار ممكن هستندا
جدول  :9صرف افعال رفتن و دیدن به زمان ماضی نقلی در فارسی میانه با هر دو سازوکار
Agent +Patient+ did+ēst-ad

Agent + Patient + did + (a)hAERG =omABS did hom
از سوی  ،Aمن دیده شدهام
AERG =tABS
did hē
از سوی  ،Aتو دیده شدهای

AERG =šABS did ēstad
از سوی  ،Aاو دیده شدهاست

Ø
از سوی  ،Aاو دیده شدهاست
AERG =mānABS did hēm
از سوی  ،Aما دیده شدهای
AERG =tānABS did hēd
از سوی  ،Aشما دیده شدهاید
AERG =šānABS did hēnd
از سوی  ،Aایشان دیده شدهاند

S + raft +ēstādan
SABS raft ēst-om
رفته است
SABS raft ēst-ē
رفته استی
SABS raft ēst-ad
رفته است
SABS raft ēst-ēm
رفته استی
SABS raft ēst-ēd
رفته استید
SABS raft ēstēnd
رفته استند

S + raft + (a)hSABS raft hom
رفته ام
SABS raft hē
رفته ای
Ø
رفته است
SABS raft hēm
رفته ای
SABS raft hēd
رفته اید
SABS raft hēnd
رفته اند

اسالمی ( ) 1391پس از این اه وندْوااه ی صفت مفعولی را از فع ایستادن مشتق میاند،
در خصو

وجود «است» در صورت سوم شخص مفرد ،چنین نتیجه میگیـرد اـه پـس از

تقلی «ایستادن» به «ـِـ» و تبدی آن به تكوا نمود اام « ،است» بـرای نمایانـدن شـخص و
شمار به این صیغه اضافه می شود ـ یعنی یك بار تحلی میرود و بار دیگر اضافه مـیشـود)
همانطور اه در باال به آن اشاره شد تقلی ایستادن به ــِـ به دالیـ متعـدد تـاریخیتطبیقـی،
گویششناختی و واجشناختی و نیز اجماع زبان شناسان درست نیست .با وجود این ،چناناـه
از جدول  1پیداست ،با توجه به خأل موجود در صیغگان  ،(a)h-بخش پایـانی نتیجـهگیـری
اسالمی یعنی افزودهشدن «است» به نحوی درست مینماید .به هر حـال ،اگـر  Aو  Sرا بـه
ترتیب نمایندهی تمامی عام ها و فاع های ممكن بدانی دو سازواار نقلیسازی جدول  1را
مــی تــوان بــه صــورت زیــر و بــه نحــوی تلفیــق اــرد اــه خــأل صــیغگانی مــذاور پــر
شودا
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جدول  :11صرف افعال رفتن و دیدن به زمان ماضی نقلی در فارسی میانه با تلفیق دو سازوکار
Agent + Patient + did + (a)hAERG =omABS did hom
از سوی  ،Aمن دیده شدهام

S + raft + (a)hSABS raft hom
رفته ام

AERG =tABS
did hē
از سوی  ،Aتو دیده شدهای

SABS raft hē
رفته ای
}raft ēst-ad
رفته است

{AERG
}=šABS did ēstad
از سوی  ،Aاو دیده شدهاست
AERG =mānABS did hēm
از سوی  ،Aما دیده شدهای

SABS raft hēm
رفته ای

AERG =tānABS did hēd
از سوی  ،Aشما دیده شدهاید

SABS raft hēd
رفته اید

AERG =šānABS did hēnd
از سوی  ،Aایشان دیده شدهاند

SABS raft hēnd
رفته اند

{SABS

به منظور شفافسازی بیشتر ،بار دیگر به دادههای گویش مزینانی بازمیگردی  .جدول  9در
باال صرف فع داشتن را در این گویش به زمان ماضی نقلـی نشـان مـیدهـد .در جـدول ،11
صرف افعال رفتن ،ایستادن و چند ساخت اسنادی ثبت شدهاست.
جدول  :11صرف فعل رفتن ،ایستادن و چند ساخت اسنادی به گویش مزینانی
صیغگان حال ساده ایستادن

گذشته ساده ایستادن

کاری بودن

خوب بودن

نقلی رفتن

me-‘est-om
me-‘est-i
me-‘est-a
me-‘est-im
me-‘est-e
me-‘est-en

be-‘est-iy-om
be-‘est-iy-i
be-‘est-iy-asta
be-‘est-iy-im
be-‘est-iy-e
be-‘est-iy-en

kari y-om
kari y-e
kari st-a
kari y-im
kari y-e
kari y-en

xob-om
xob-i
xob-est-a
xob-im
xob-e
xob-en

refta y-om
refta y-i
refta st-a
refta y-im
refta y-e
refta y-en

با دقت در جدول فو  ،موارد زیر را میتوان استنتا) اردا
 )1فع  ēstādanپهلوی در گویش مزینانی و گونههای اطراف آن به صورتهای  ‘estidanو
 ‘estiyanشنیده شده اه تفاوت اصلی آنها در انتخاس تكوا گونهی گذشتهساز اسـت) بـه عبـارت
دیگر ،از بین تكوا گونههای گذشتهساز  ist, īd, ādدوره میانه ،صیغگان ماضـی فعـ ایسـتادن در
گویش مزینانی با گونهی  īdاه به  idو  iy1تبدی شده ،شك میگیرند.
 1در گویش مورد وصف ،همخوان  dبین دو وااه به  yبدل شده است.

مجلة زبانشناسی و گويشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

801

سال هشتم ،شمارة اول

 )2بن موارع ایستادن نه تنها خأل صورت سوم شخص مفرد صیغگان ماضـی نقلـی را پـر
ارده بلكه در ساختارهای اسنادی نیز نمود چش گیر داشته و به دو صـورت پـسوااـهای  stو
پسهمخوانی  estدیده میشود .مد نظر قرار دادن همخوان  dمحذوف از پایان شناسـهی سـوم
شخص مفرد این نتیجه گیری را روشنتر مینمایدا
)refta sta(d), xob esta(d), kari sta(d), be-‘estiy asta(d), me-‘esta (d
 )3شناسهی سوم شخص مفرد  -aاه بازماندهی گونههای متناظر پهلوی آن یعنی  -ādیـا -

 ēdمیباشد هنوز ه در این گویش شنیده و شاهدی بسیار مه محسوس میشود.
 )4چنانچه مسند در ساختهای اسنادی به همخوان خت شود (مانند خـوس) بـن موـارع
مصدر بودن یعنی  h-حذف و به تكیه و اشش نسبی وااهی شناسه بدل شدهاست )1این نكتـه
به وضوح با مقایسهی  ‘xub-iاه «اس معنـی» بـوده و  xu’b-iبـه معنـای «خـوس هسـتی»
دریافته میشود .همچنین ،اگر مسند به وااه خت شود این بن خود را به صورت  y-2نشان مـی
دهد (به صرف ااری بودن توجه انید).
با توجه به جداول  1و  11و نیز شواهد و مستندات گویشی ،میتوان چنین نتیجـه گرفـت
اه – دستا در این گویش « -است» امروزی در تمامی موارد گونهای تحول یافتـه از صـیغه
سوم شخص مفرد فع ایستادن است .البته ،مواردی اینچنینی از ااربرد فع مذاور را در آثـار
ادبی قرون اول هجری میتوان دید .به عنوان مثال ،جمالتـی نظیـر «هـوا گـرم ایسـتاد» و «آس
چشمه خشك ایستاد» چند بار در الیله و دمنه تكرار شدهاند.
 .5 .4آینده ساده

افعال نشانگر وقوع رویدادها در زمان آینده در گونة نوشتاری فارسی با صرف فع امكـی
«خواستن مصدر مرخ معادل بن ماضی» ساخته میشـوند بـه عنـوان مثـال خـواه گفـت،
خواهی رفت ،خواهد نوشت و . ...

 1طبق نمودار  ،1حذف  h-در این دادهها ،نمونهای دیگر است از ادغام آن.
 2وا) سایشی چاانایی hدر ااثر موارد به  yبدل شده استا ماهی =  ) mayiبهتر =  ) beytarمهدی = . meydi
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در این گویش ،صرفنظر از فرایندهای واجی ،افعال دال بر آینده بـا همنشـینی بـنموـارع
فع خواستن یعنی «خواه صرف فع مورد نظر در زمان ماضی ساده» به دست مـیآینـد) بـه
عبارت دیگر ،وند مطابقة فاع  ،درست برعكس فارسی معیار به فع اصلی میپیوندد) برگردان
صورت گویشی افعال فو به صورت خواه گفت  ،خواه رفت  ،خواه نوشت  ،خواهد بود .جدول
 ،11صرف فع «بردن» در این زمان را نشان میدهدا
جدول  :12صرف گویشی آینده ساده فعل بردن
xa bord-e.n

xa bord-e.

xa bord-im

xa bord- ǿ

xa bord-i.

xa bord-om

 .6 .4ردپایی از نظام مطابقهای ارگتیو

در سیر تاریخی تكوین زبان فارسی ،نوعی نظام مطابقـهای در افعـال متعـدی ماضـی دورة
میانه به وجود میآید اه از آن با عنوان حالتنشانی ارگتیو (انایی) یاد میشـود .در ایـن نظـام
مطابقهای ضمایر پی بسـتی در ایـن دوره ،بـدون تغییـر در صـورت ظـاهری خـود ،عـالوه بـر
نقشهای مفعولی مستقی  ،غیرمستقی و مواف الیه ،بـه عنـوان فاعـ جملـه نیـز ایفـای نقـش
می انند .ردپای این نظام اه به فارسی معاصر نرسـیده اسـت بـه صـورت اامـ یـا نـاقص در
بسیاری از گویشهای ایرانی به چش میخورد) به هر حال ،با وجود مطالعة طوالنی مدت اـه
درخصو

گویش مزینانی صورت گرفت ،نگارنده ،صرفاً با یك فع یعنی «مایستن به معنـای

می به خوردن» مواجه شدند اه تابع حالـتنشـانی ارگتیـو اسـت) امـا ،بـرخالف دوره میانـه،
ساختهای ارگتیو ه با بن موارع و ه بن ماضی تولید میشوند) به منظـور وضـوح بیشـتر،
برگردان ساختهای گویشی زیر به صورت گرتهبرداری ثبت شده استا
سیب او می دارد.
آش تو می داری درست ان .

mā

12) sib =eš

mā dorost konom

13) āš=et

14) berenĵ=om na-may-ist došuna amma be zur bo-xord-om

برنج من می نداشت دوشینه اما به زور بخوردم.
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در این راستا ،نكتة قاب توجه این است اه گویشهای دیگر را نیز میتوان یافت اـه نظـام
ارگتیو آنها با آنچه برای زبانهای ایرانی میانه (پهلوی ـ پارتی) تصور میشـود (یعنـی ارگتیـو
صرفاً در افعال متعدی ماضی) متفاوت میباشد .بـه عنـوان مثـال ،شـریفی و زمردیـان ()1391
ضمن بررسی نظام مطابقه در گویش ااخكی (گناباد ،خراسان) به این نكته نیز پرداختهانـد اـه
ایــن گــویش در صــورت گذشــته افعــال خــود چــه متعــدی و چــه الزم تــابع نظــام ارگتیــو
است.
در گویش ااخكی مثال  ،15با فع الزم رفتن و مثال  13با فع متعـدی مایسـتن در زمـان
گذشته تولید شدهاند.
15) zud-om beraf

زود من رفت

16) če-t mayes

چی تو می داشتی

برگردان ساخت  13به گویش مزینانی در  11نمایش داده میشود) چنانكه مشاهده میشود،
جز تفاوتهای آوایی هیچ تفاوت دیگری به چش نمیخوردا
?17) češ1=et mayis

چی تو می داشتی

موارد  12تا 11یادآور نظام وا هبستی ضمیری جایگاه دوم 2دورة میانة زبان فارسی و قب از
آن میباشد (برای جزئیات بیشتر ر.ك .مزینانی و شریفی )1314 ،مزینـانی و همكـاران)1312 ،
مفیدی  .)1393مزینانی و شریفی ( )1314در مقالة خـود ایـن نظـام را در ادوار مختلـف زبـان
فارسی توصیف ارده و به عل تحول آن بـه آنچـه امـروز در فارسـی معاصـر دیـده مـیشـود
پرداختهاند) ایشان حذف حالتنشانی ارگتیو در مرحلة گذار از فارسی میانه به دری را ناشی از
تسرّی اام وندهای مطابقة فاعلی افعال موارع و آینده به افعال گذشتة فاقد ونـد دانسـته اـه
خود نیز سرمنش بسیاری از تحوالت ساختاری دیگر شده است.

 1بازمانده ضمیر پرسشی  čišدر دوره میانه
2 second position pronominal clitic system
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نتیجهی فو و اختالف گویشهای امروزی با یكدیگر از یك سو و اختالف تكتك آنهـا
با زبان فارسی میانه از سوی دیگر ما را به نكاتی رهنمون مـیسـازد اـه ضـمن جلـب توجـه
خواننده به جدول زیر در ادامه به آن خواهی پرداخت.
جدول  :11دامنهی کاربرد ارگتیو در فارسی میانه ،کاخکی و مزینانی
ارگتیو در فارسی میانه

ارگتیو در گویش مزینانی

ارگتیو در گویش ااخكی

افعال متعدی در زمانهای

فع متعددی مایستن ه در زمان

افعال گذشته الزم و متعدی در

گذشته

حال ه گذشته

همة زمانها

در خصو

ساختار ارگتیو زبانهای ایرانی و منش پیدایش آن اظهارنظرهای زیـادی شـده

است) برخی منش آن را ساخت ملكی خاصی در فارسی باستان دانستهاند و برخی دیگر نـوعی
مجهول .البته ،زبانشناسان دیگری نیز هر دو نظر فو را مردود مـیداننـد و در مقابـ آن نظـر
خود را ارئه میاننـد .دبیرمقـدم (153 ،1 ) ،1312ــ )135در ایـن خصـو

سـخن گفتـه و

استداللهای هر طرف را ذار ارده اه نق مجدد آنها در ایـن پـژوهش الزم نمـی نمایـد .بـا
وجود این نظرات متنوع و متناقض ،و تنوع دامنـة سـاختار ارگتیـو در گـویشهـای معاصـر و
زبانهای باستانی میتوان به این نتیجه رسید اه به منظور اظهارنظر در خصو

ماهیت و منش

پیدایش این ساختار ،مطالعات گویش شناختی و تطبیقـی بیشـتری الزم اسـت تـا در نهایـت ـ
همانطور اه بسیاری از زبانشناسان در پی آن هستند ـ بتوان تبیینی جامعتر و هماهنـگتـر بـا
دستور جهانی ) (UGاز آن بدست داد.
 .5نتیجهگیری

در این مقاله ویژگیهای خا

گویش مزینانی اه در صرف و ساخت برخی از زمـانهـا و

وجوه افعال آن دیده میشود و از وجوه افترا آن با فارسی معیار به شمار میآید مورد بررسی
قرارگرفت .در این بررسی ،ساختمان درونی افعال حال ساده و وجه التزامی آن ،ماضـی سـاده،
ماضی نقلی و آیندة ساده توصیف شده و در برخی موارد با نظیر خـود در زبـان فارسـی میانـه
مقایسه شدند.
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ضمن توصیف افعال حال ساده ،شناسه های فاعلی این گویش شناسـایی شـده و مشـخص
شد اه تفاوتهای آن با فارسی معیار در این زمینه ناشی از حفظ نسبی وااههـای شناسـههـای
فاعلی افعال موارع فارسی میانه است .همچنین ،مشخص شد اه برخی از افعال ایـن گـویش،
در وجه موارع التزامی ،مانند فارسی میانه رفتار میانند.
ساخت ماضی ساده نیز به دو شیوه متفاوت دیده شدند .صرفنظر از تفاوتهـای ناشـی از
فرایندهای واجی ،ساخت گروهی از افعال با فارسی معیار هیچ تفاوتی نداشته و گروهی دیگـر
با پیشوند بـِ یا بـُ ظاهر میشوند) از این گذشته افعال ماضی متعدی بـا ضـمایر پـیبسـتی ایـن
گویش تعام ارده و با پیوستن به بنماضی بین آن و شناسه فاعلی فاصله ایجاد میانند.
در این راستا ساخت ماضی نقلی نیز حاص همنشینی «صفت مفعولی تكوا نمود ماضـی
نقلی شناسة فاعلی» قلمداد شده و راجع به منش آن در دورة میانه و اظهارنظرهـای متفـاوت
زبان شناسان در این زمینه به صورت انتقادی سخن رانده شد) از دیگر مباحـ

مطـرح در ایـن

زمینه ،ریشهیابی حوور «است» در صیغگان ماضی نقلی فارسی معیار و گویش مزینانی بـوده و
این نتیجه حاص شد اه ساخت ماضی نقلی امروز بازماندهی تلفیقی از دو سازواار نقلیسازی
در دورهی میانه است.
در مجموع ،رفتارهای دوگانهای اه در ساخت حال التزامی و گذشته ساده بـه چشـ مـی-
خورد و نتایج به دست آمده حاای از شباهتهای برخی از ساختارهای موصوف بـا نظیرشـان
در دوره میانه از یكسو ،و نیز وجوه اشتراك و افترا موجود بـین گـویش مزینـانی و گونـهی
معیار ،از سوی دیگر ،را میتوان مؤید و از جمله مصادیق «فرضیهی ااتساس دوگانه »1هاواینز
( )1193دانست) این فرضیه حاای از وجود دورههای میانی در مسـیر تحـول الگوهـای زبـانی
است به این نحو اه ،در طی تحول ساخت «الف» به ساخت «س» ،در مقطعـی هـر دو سـاخت
دوشادوش ه به اار رفته تا این اه در نهایت «س» بر «الف» غالب میشود.
در پایان مباح  ،به توصیف و بررسی ساختهایی پرداختـه شـد اـه در ایـن گـویش بـا
مصدر "مایستن" به معنای "می داشتن" و "خواستن" تولید شده و تابع نظام مطابقهای ارگتیو
1 double acquisition hypothesis
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میباشند .در این زمینه ،به این نكته اشاره شد اه برخالف زبانهای دوره میانه ،این سـاختهـا
عالوه بر ایناه با بن ماضی فع مذاور تولید میشوند با بنموـارع آن نیـز ظـاهر مـیشـوند.
سذس ،مقایسهای مختصر بین دامنة ظهور ساختهای ارگتیو این گـویش بـا نظیـر آن در یكـی
دیگر از گویش های خراسان و نیز فارسی میانه صورت گرفت) از این مقایسه اسـتفاده شـده و
بر ضرورت تجدیدنظر در خصو

ماهیت و منش پیـدایش سـاختار ارگتیـو در جهـت تبیـین

دقیقتر آن با دستور جهانی ت اید شد.
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