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 1315بهار و تابستان  -14پژوهشی، شمارة پیاپی -های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، علمیمجلة زبانشناسی و گویش
 

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

 ساخت افعال گویش مزینانی: پلی از پهلوی به فارسی معاصر

 چکیده

 ـ   هـای سـاختوا ی  انتقادی و هدف ثبت و ضبط ویژگـی ـاین تحقیق با رویكردی توصیفی   

گرفت. در این بررسی، خراسان رضوی( صورت -باستانی افعال گویش فارسی مزینانی )سبزوار

التزامی آن، ماضی ساده، ماضی نقلی، منشـ  و حوـور   ساختمان درونی افعال حال ساده و وجه 

در صیغگان آن و نیز آیندة ساده توصیف شده و در برخی موارد با نظیر خـود در زبـان   « است»

هـای فـاعلی ایـن گـویش     فارسی میانه مقایسه گشت و این نتایج حاصـ  شـدا الـف( شناسـه    

تـا فارسـی معیـار( س( سـاخت      دهندهمبستگی بیشتری با نظیر خود در فارسی میانه نشان می

خـورد( (( سـاخت   ماضی ساده نیز به دو شیوه، یكسان با معیار و متفاوت با آن، به چشـ  مـی  

-ی تلفیقی از دو سـازواار نقلـی  ماضی نقلی امروز، ه  در این گویش و ه  در معیار، بازمانده

تكـوا  نمـود   صـفت مفعـولی     »ی میانه تلقی و ساختار درونی آن به صـورت  سازی در دوره

گفتـه و نتـایج   ی پیششد( د( در مجموع، رفتارهای دوگانه قلمداد« ماضی نقلی   شناسة فاعلی

هاواینز بوده و حاای از حالت بینابین این گـویش در  « ی ااتساس دوگانهفرضیه»مذاور یادآور 

گتیو دیده شده اه ای ارمقایسه با فارسی معاصر و میانه است. موافاَ، رد پایی نیز از نظام مطابقه

 .شوندصرفاَ با یك فع ، اما، ه  در زمان حال و ه  گذشته، تولید می

 .ساخت فع ، ماضی نقلی، نظام ارگاتیو، ااتساس دوگانه، فارسی میانهها: کلیدواژه

  . مقدمه1

هـای  هایی اه تاانون موجب ماندگاری و قـوام بسـیاری از گـویش   ترین عرصهیكی از مه 

تكل  به آنها در پایگاه خانواده است. به دالی  اجتماعی و فرهنگی و نیز فراگیرشدن  محلی بوده

ترین سنگر ی معیار هر زبان خانواده، یعنی مه های ارتباط جمعی، به تدریج، گونهااربرد رسانه

 شود.های محلی، را از آن خود ارده و جایگزین آنها میماندگاری گویش
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های شهرستان سـبزوار، در اسـتان خراسـان    از زیرمجموعه همین نام، مزینان، مراز دهستانی به

هـای  ایلومتری مرز مشترك اسـتان  11شاهرود و تقریباَ ی محور سبزوارـرضوی، بوده و در حاشیه

های موصوف در حوور نام این شهرك در فهرست شهرها و آبادیخراسان و سمنان واقع است( با 

اـردا  سـال یقـین حاصـ     1511توان برای آن از قـدمتی ورای  به شرح زیر، می 1اتاس حدودالعال 

 "، دو شهرك است خرد، بـر راه ری و انـدر وی اشـت و زرع بسـیار اسـت     2آبادمزینان و بهمن"

، جمعیت افـراد سـاان در ایـن    1395مراز آمار ایران در سال  طبق سرشماری (.91ا 1332)ستوده،

ی فـو   باشد. گویش فارسی مردمان این دیار اهن نیز از قاعـده میدهستان حدود هشت هزار نفر 

 بررسی است.شناختی قاب وا ی و وا(های مختلف نحوی، ساختمستثنی نبوده و از جنبه

البته، شرایط غالب جغرافیایی این دهستان طی قرون گذشته، ازجمله قرارگرفتن آن در انار 

ی ورودی به به عنوان دروازه3ای این بلوكهمیت منطقهی ابریش  و تردد م موران دولتی، اجاده

ی زریـن  آذربـرزین مهـر و اشـف مجسـمه     خراسان و آسیای شرقی، و نزدیكی آن با آتشكده

فرهنگـی، مهاجرپـذیری و    ـهای مزینان ازسوی دیگر، حاای از قدمت زبانیچهره در خرابهسه

شـناختی را  ها تبیین مسای  زبـان رفتن آنگاهمیت تاریخی این منطقه است، به نحوی اه نادیده

هـای  بـا وا( « علی و محمود»های قرضی عربی نظیر سازد( به عنوان مثال، تلفظ وا همشك  می

« مِسـكه »و « قِیمـا  »ی المـات تراـی نظیـر    ادا ɦو  ʕ عنیسایشی چاانایی و سایشی حلقی ی

شـود،  در این دیار تكلـ  مـی  بجای سرشیر و اره در گویش مزینانی یعنی تنها گویشی اه بدان 

 جز با در نظر گرفتن حقایق فو  قاب  توضیح نیستند.

شناختی است اه با هدف ( نخستین پژوهش علمی زبان1391با عنایت به مطالب فو ، مزینانی)

است. تحقیق بستی این گویش صورت گرفتههای باستانی ضمایر شخصی پیبررسی و ثبت ویژگی

های باستانی اثر مذاور به انجام رسیده، با هدف ثبت و ضبط دیگر ویژگی یحاضر نیز اه در ادامه

                                                            
هجری قمری است و مؤلف آن نامعلوم. 312سال نگارش این اتاس  1

ایلومتری مزینان سهروستایی قدیمی در  2

 نام این منطقه تا قب  از حكومت پهلوی 3
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گیرد. چنین تحقیقاتی به دالی  زیـر ضـروری بـه    در ساخت برخی از افعال این گویش صورت می

 رسندانظر می

ها را از نابودی اامـ  حفـظ   توان گویشهایی میاز یك سو، با انجام و ثبت چنین پژوهش 

هـای  تطبیقی زبان فارسی و بررسی صـحت و سـق  دسـتور زبـان    ـت تاریخیارد و در مطالعا

هـای  ی معیارشـده اـه در عرصـه   های زندهباستانی از آنها استفاده ارد( چرااه مسل  است زبان

انـد روز بـه روز از   متفاوت سیاسی، ادبی، اجتماعی، علمی و دانشگاهی ساخته و پرداخته شده

رو، تحلی  صرف و نحو و اند. از این،صرفی و نحوی فاصله گرفتههایشان به لحاظ آوایی ریشه

هـای  ها و زبـان های مرده جز با پیدااردن ردپایی از آنها در گویشدرستی ترجمه و تفسیر زبان

 نماید.پذیر نمیطور اام  امكانزنده، اگر نگویی  به هیچ وجه، به

ی طع زمانی و مراح  گذر ناشـناخته ازسوی دیگر، اصوالَ، این مطالعات گویشی نشانگر مقا

هایی اه با هدف اشف عل  شناختی و نیز پژوهشهای ردهاین زبان هستند اه خود در بررسی

نس  یك زبان صورت گرفته بسیار مفید هسـتند )بـه   بهتحوالت صرفی و نحوی در انتقال نس 

... "علـ  تحـول نیـز،    ( و اشف 1314ای از این مطالعات ر.ك. مزینانی و شریفی،عنوان نمونه

قبول به این سـؤال،  ی اصول و پارامترها نیز حائز اهمیت است، ازآنجااه پاسخ قاب برای نظریه

 (.111ا 2111، 1)روبرتز "احتماالَ، چیزهای زیادی در مورد ماهیت پارامترها به ما بگوید...

اخت افعـال  ی وجود وجوه اشتراك و افترا  بسـیار بـین سـ   توجه به نكات فو  و مشاهده

ی معیار نگارنـدگان را بـر آن داشـت تـا در ایـن تحقیـق اـه بـه روش         گویش مزینانی و گونه

 انتقادی به انجام رسیده در مسیر یافتن پاسخ به سواالت زیر گام بردارنداـتوصیفی

خـورد و از وجـوه   های متفاوتی اه در ساخت افعال گویش مزینانی به چش  میویژگی (1

 اند؟آید ادامفارسی معیار به شمار می تمایز این گویش با

آمده از ااوش در سوال فو  بـا نظیـر آنهـا در    دستهای زبانیِ بهی اجمالی دادهمقایسه (2

 زبان پهلوی چه نتایجی در برخواهد داشت؟ 

 
 

                                                            
1 Roberts Ian 
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 پیشینه پژوهش .2

در انـار بررسـی    آیـد، درزمـانی بـه شـمار مـی    -( نیز اه پژوهشی همزمانی1391مزینانی )

های ضمیری فارسی میانـه در گـویشِ مزینـانی، بـا ارایـه چنـد       بستهای بازمانده از پیویژگی

ی مفعـولی را در زبـان   استدالل نحوی در چارچوس نظریه حاامیت و مرجـع گزینـی، مطابقـه   

های ناشی بست در زبان فارسی، از ساختسازی وا هاند. وی با معرفی مواعففارسی رد می

وی درخصـو    (.111-13انـد ) یاد مـی  1همزاد-بستهای وا هساخت از این فرایند با عنوان

نویسـد اـه   های ضمیری این گویش چنین مـی بستهای وا نحوی وا هی بررسی ویژگینتیجه

این عناصر در مجاورت بالفص  فع  ظاهر شده و برخالف فارسی معیـار بـه تكوا هـای امـر،     

 (.129)پیوندند ی  و غیرمستقی  نیز میهای نحوی در نقش مفعول مستقنهی، و نفی و سازه
  

 روش تحقیق .3

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

های فارسی میانه ثبت شده و داده  2PAAهای گویش مزینانی با الفبای باشد. در این راستا، دادهمی

ی مكنـزی(. مباحـ    اند )غالباُ به شیوهشده اه از آن اقتباس شدهی همان منبعی نگاشته نیز به شیوه

توصیفی این تحقیق نیز با وا گان و اصطالحات دستورنویسی فارسی معیار و بـا ت ایـد بـر وجـوه     

است( چرااه، اگر از فراینـدهای واجـی نظیـر توـعیف،     ی زبانی صورت گرفتهافترا  این دو گونه

خورد صرف نظر شود، غالب جمالتـی اـه   گویش به چش  میهمگونی، در( و حذف اه در این 

 (. 3، و 2، 1ای از فارسی است )بنگرید به شواهد انند گونهگویشوران مزینانی ادا می

(1)  čeni   ma-ku                                                                        چنین مكن   

(2)  čonu ke hasan mo-gof...                             گفت...        اه حسن میچنان 

(3)  čendi ma-xor ke meriz me-r-i                   شویچندین مخور اه مریض می  

ای اجمالی بین برخی از در راستای پاسخ به سوال دوم تحقیق نیز، در خالل مباح ، مقایسه

ی زبـان فارسـی صـورت خواهـد گرفـت. ضـمن       ی میانهرفتارهای خا  این گویش با دوره

                                                            
1 clitic-doubling constructions 

2 American Phonetic Alphabet 
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-هـا و اظهارنظرهـای ریشـه   گیریی مذاور، تحلیلی منتقدانه نیز راجع به برخی از نتیجهمقایسه

اه یكی از نگارندگان این پژوهش گویشور شود. موافاَ، ضمن اینشناختی و توصیفی ارایه می

و در  افراد بومی نیز مصاحبه شـده باشد، برای توصیف نظام صرفی افعال با سه تن از بومی می

 است.  خالل مباح  به فرایندهای واجی نیز به اختصار اشاره شده
 

 انتقادی ـمباحث توصیفی .4

های صرفی فع  در زبـان فارسـی را بـا عنـاوین     شناسان، صورتبرخی از دستوریان و زبان

ری، ماضـی نقلـی، ماضـی    حال ساده، حال استمراری، حال التزامی، ماضی ساده، ماضی استمرا

نقلی استمراری، ماضی بعید، ماضی التزامی، آینـده، و نیـز فعـ  امـر، نهـی، سـببی، مجهـول و        

شـود اـه   (. یادآور می1311اند )به عنوان نمونه ر.ك. مشكوةالدینی، غیرشخصی توصیف ارده

ه در آنها است اهای صرفی مذاور صرفاَ به مواردی پرداخته شده در این مجال از میان صورت

 است.توجهی میان گویش مورد وصف و فارسی معیار دیده شده تفاوت جالب

 ساخت حال ساده   .1. 4

برای ابالغ خبر یا بیـان فعالیـت یـا    "حال ساده همان موارع اخباری در منابع دیگر بوده و 

، «یمـ »(. ساخت فعلی این زمان دارای سه تكـوا   214) "رودحالت معمول یا عادت به اار می

بـا تلفـظ گویشـی    « گفـتن »(، صرف فعـ   1ی فاعلی است. در جدول )بن حال، و وند مطابقه

 مشهود استا
 

 : صرف گویشی فعل گفتن در زمان حال ساده1جدول 

me-g-e.n(d) me-g-e. me-g-im me-g-a. me-g-i. mo-g-om 

 

گـویش دو   ی متفاوت مشهود استا الف( تكـوا  اسـتمرار در ایـن   از این جدول، سه نكته

-تكوا گونه دارد اه در توزیع تكمیلی بوده، بدین معنا اه با توجه به پیشین یا پسین بودن وااه

ای در صـرف تمـام افعـال    شود. این هماهنگی وااـه تولید می  mo یا meی هجای دوم فع ، 

-گَ ، مـی می»همانند فارسی تهرانی در « گ»به « گوی»مشهود است( س( تقلی  واجی بن دریِ 

های از پایان وندهای فاعلی( (( تفاوت بارزی اه بین وااه dو نیز حذف همخوان « گهگی، می
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ی شود، نشانگر همبستگی آنها بـا مجموعـه  ی معیار دیده میوندهای فاعلی این گویش و گونه

و  در زمـان حـال سـاده   « دیـدن »صرف فع   2است. جدول شماره  ی میانهمتناظرشان در دوره

 دهدا التزامی این فع  را نشان میوجه  3جدول 
 

 فارسی میانه  1: صرف فعل دیدن در زمان حال ساده2جدول 

wēn-ēnd wēn-ēd wēn-ēm/om/am wēn-ēd wēn-ē(h) wēn-ēm/om/am 

 می بین  می بینی می بیند می بینی  می بینید می بینند

 (14ا 1315)م خوذ از آموزگار و تفولی، 
 

 ( 14 آموزگار و تفولی،: صرف فعل دیدن در زمان حال التزامی فارسی میانه )3جدول 

wēn-ānd wēn-ād wēn-ām wēn-ād wēn-āy wēn-ān 

 ببین  ببینی ببیند ببینی  ببینید ببینند

 

ش.م. گویش با نظیر خـود در یكـی از   1ی پیداست شناسه 3و  2، 1همانطور اه از جداول 

ی در حـال سـاده مطابقـت اامـ  داشـته، و شناسـه       om–ی میانه یعنی های گویشی دورهگونه

-(، و شناسـه  ādبـا  .aش.م. گویش از جهت وااه با نظیر آن در وجه التزامی آن دوره )یعنـی  3

دهنـد  ش.(. گویش نیز با نظیرهایشان در زمان حال ساده همبستگی نشان می3ش.(. و 2های 

 (. ēndبا  e.n(d)و  ēdبا  .e)یعنی 

 التزامیساخت حال . 2. 4

بـرای بیـان مفـاهی  غیرخبـر یـا غیرمعمـول و       "صورت صرفی افعال با عنوان حال التزامی 

های های وابسته، ... به دنبال فع غیرعادت از جمله بیان شرط، آرزو، دعا، و تردید، ... در جمله

 ( بـه اـار رفتـه و بـه    215) مشكوةالدینی،  "شدشود و میوجهی باید، توانستن و همچنین، می

شـود )بـه عنـوان مثـال، بـروم،      ی فاعلی ظاهر مـی ، بن حال، و شناسه« بـِ»ترتیب با سه تكوا  

 بخوانی(. 

                                                            
 است.در متن اصلی از اصطالح موارع اخباری استفاده شده 1
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شـود، بـه ایـن نحـو اـه      در ساخت حال التزامیِ گویش مزینانی، دو رفتار متفاوت دیده می

فارسی  باشند و گروهی دیگر همانندی معیار، میزبان باء التزام میگروهی از افعال، همانند گونه

، صـرف صـورت التزامـی فعـ  گـرفتن و      4در باال(( جدول  3میانه فاقد آن )بنگرید به جدول 

 دهندا ، صرف فع  رفتن)فاقد باء التزام( را نشان می5جدول 
 

 : صرف گویشی فعل گفتن در وجه التزامی4جدول 

be-gir-e.n be-gir-e. be-gir-im be-gir-a. be-gir-i. be-gir-om 

    

 : صرف گویشی فعل رفتن در وجه التزامی5جدول 

rew-e.n rew-e. rew-im rew-a. rew-i. row-om 

 

ای دیگری مشاهده شده اـه بـین   ، بازه  هماهنگی وااه5اند اه در جدول خاطر نشان می

. در جمالت زیر از افعـال   (rowom& rewim)استوا ه و شناسه صورت گرفتههای بنوااه

 استاوجهی استفاده شده 

(4) age meša. rewi boro.            شود بروی برو.                              اگه می  

(5) ba.yed fowri a.yen.                                                       باید فوری بیایند.  

پیشـوندهای فعـ    بستی بـه  های بسیار جالب این گویش پیوستن ضمایر پییكی از ویژگی 

 دهدابه باء التزام را نشان می« ـش»بست ی زیر پیوستن پیاستمرار( است( جمله« می»)بجز 

(6) age  be=š gir-a.  mo-xr-a.= še    خوردش        گیرد( میاگه بگیردش )بش    
                                                                  

 ساخت ماضی ساده . 3. 4

ارتبـاط بـا   ماضی ساده برای بیان فعالیت یا حالتی در زمان گذشته به طور سـاده، یعنـی بـی   

ی معیار فارسی هر فع  ماضی ساده بـه ترتیـب دارای بـن    رود. در گونهزمانی دیگر، به اار می

ی ماضـی تشـكی    ی نشـانه ی فع  به عالوهپایه"ماضی و وند مطابقه است و بن ماضی نیز از 

 (. 215) "شودمی



 اول شمارة ،هشتم سال                 مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                                811

شود، به این نحو اه گروهی ی متفاوت دیده میدر گویش مزینانی، ماضی ساده، به دو شیوه

شـوند(  ی معیار، تفاوتی نداشته و گروهی دیگر با پیشوند بـِ یـا بــُ ظـاهر مـی    از افعال، با گونه

)دارای پیشوند بــ(  « خوردن»، صرف فع  1و جدول « بردن»، صرف ماضی ساده فع  3جدول 

 دهندا  نشان میرا 
 

 : صرف گویشی ماضی ساده فعل بردن6جدول 

bord-e.n bord-e. bord-im bord- ǿ  bord-i. bord-om 

 

 : صرف گویشی ماضی ساده فعل خوردن7جدول 

bo-xord-e.n bo-xord-e. bo-xord-im bo-xord-ǿ bo-xord-i. bo-xord-om 
 

 

بسـیار امتـر از صـورت متنـاظر      فرایندهای واجی مث  حذف، در افعال ماضی این گـویش 

رو، شباهت آنها با معیار بیشتر است. افعال خوردن، ماندن، مردن، دادن، موارع آنها است، ازاین

شوند. این پیشوند اـه در آغـاز   ااشتن، سوختن، زدن، گذاشتن و ... با پیشوند مذاور ظاهر می

( گویی جزئی الینفك از سـاخت  4111و همكاران،  1بیتاایدی داشته )بایـظاهراَ معنای جهتی

( تغییـرات  1312اند نغزگوی اهـن ) این افعال شده و فاقد معنی خاصی است. خاطر نشان می

ــتوری   ــان فارســی از منظــر دس ــاریخ زب ــن پیشــوند را در ت ــرده نقشــی ای  شــدگی بررســی ا

 است.  

و  بستی میان بـن ماضـی  های دیگر و جالب این گویش قرار گرفتن ضمایر پیاز ویژگی

هـای  ( بـه تفصـی  میزبـان   115-11ا 1111ی آن و ایجاد فاصله میان آنهاست. برونر )شناسه

اسـت( در ایـن اثـر    بنـدی اـرده  های پهلوی و پارتی را دستهها در زبانبستی این پیبالقوه

ی ماضـی  ( شواهدی مبنی بر پیوستن این عناصر در حاالت اضافی و مفعولی بـه مـاده  111)

هـای وی  توان بـین داده گویشی )البته بدون وند فاعلی( را می 1ی نظیر جمله شود(ارایه می

 است ا  ماضی فع  گفتن پیوسته ای به بندر حالت بهet= بست یافت( در این ساخت، پی

                                                            
1 Bybee J.  



 813                          ...     ساخت افعال گویش مزینانی                                 اول شمارة ،هشتم سال

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

ی تسری وندهای فـاعلی افعـال   میان تمامی اظهارنظرها، فرضیههای این چنینی، در ساخت

انـد )بـه منظـور    ی گذار از پهلـوی بـه دری تاییـد مـی    های ماضی را در مرحلهموارع به ماده

 (.13ا 1315ی فرض مخالف ر.ك آموزگار و تفولی، مطالعه

 ساخت ماضی نقلی .4. 4

در گذشته روی داده است اما به گونـه  برای بیان فعالیت یا حالتی اه "فع  ماضی نقلی نیز 

(. تنوع این ساخت اـه  211)مشكوةالدینی،  "رودشود به اار میای به زمان حال نیز مربوط می

گروه نسبتاَ متفاوت جای  31لهجه و گویش ایرانی، آنها را در  31ی ( با مقایسه1393الباسی، )

ختی متعددی در خصـو  منشـ    شنامی دهد، سبب شده است اه مطالعات توصیفی و یا ریشه

های ایرانی میانه و سیر تكوین آن صورت گرفته و نظـرات متفـاوتی ارایـه    ماضی نقلی در زبان

ت را در ادبیات فارسـی،  (. افراد دیگری نیز این ساخ1391شود )به عنوان نمونه ر.ك. اسالمیا 

)به عنوان نمونه ر. ك.  های ایرانی، و زبان های باستانی مطالعه و بررسی ارده اندبرخی گویش

 (. 1393( قریب، 1311( رضایتی، و غیوریا1311شكریا 

شناختی، سـبك نوشـتاری ماضـی    ای از این مطالعات ریشه( به عنوان نمونه1391اسالمی )

ی گفتاری و فراینـدهای واجـی، از ایـن سـاختار     نقلی در فارسی معیار را، بدون توجه به گونه

انـد و سـاخت   مشـتق مـی  «  ēstādanماضی  صرف فع  ایسـتادن   یماده»فارسی میانه یعنی 

  ام، ای، .... بـه   1بن ماضی  تقلی  فع  مذاور به ــِـ به عنوان تكوا  نمود اام »انونی آن را 

 می داند.  « عنوان شناسه فاعلی

های ضمیری در گـویش مـورد   بستهای وا ه( نیز ضمن معرفی ویژگی99ا 1391مزینانی )

صـفت مفعـولی  تكـوا  نمـود     »افعال ماضی نقلی را در آن، حاص  همنشـینی   وصف، ساخت

-refta-yگـویش  در ایـن  « امرفته»داند ـ  می« هاماضی نقلی   وند مطابقه یكسان با سایر زمان

om ا دهد، صرف فع  داشتن را در این گویش نشان می9شود. جدول ادا می 
 

 

                                                            
 ی صفت مفعولی/فاعلی می دانند. منظور وی همان وندی است اه دستوریان آن را سازنده 1
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 : صرف گویشی ماضی نقلی فعل داشتن8جدول 

došta-y-en došta-y-e došta-y-im došta-(sta) došta-y-i došta-y-om 
 

 

ی بوده و همانند گونـه « y»ی سوم شخص مفرد فاقد فو  پیداست صیغهاه از جدول چنان

 نمایانـده شـده اـه     ēstādanی بازمانـده « اسـت »یعنی همان  sta(e)معیار، نمود و شخص با 

رو، تحلی  نگارندگان از است( ازایناننده بودهحوور آن، به زع  نگارندگان، برای برخی گمراه

 در پایان مباح  ساخت ماضی نقلی ارایه خواهد شد.« است»حوور 

بندی بستی با ساخت نقلی شاهد دیگری است اه بر تقسی در این گویش، تعام  ضمایر پی

تر در گذارد( مشابه با آنچه پیشكوا  نمود نقلی صحه میه عنوان تب y– تكوا ی فو  و تفكیك

شد، عناصر مذاور به این تكوا  نیز پیوسته و بین آن و ونـد   توصیف ساخت ماضی ساده گفته

بست دوم شـخص مفـرد ـِت را در نقـش      ، پیوستن پی9ی انند. جملهفاعلی فاصله ایجاد می

بست سـوم شـخص مفـرد ـِش را در نقـش       ی، پ1ی و جمله« امگفته»مفعول غیرمستقی  فع  

 دهندانشان می« اندزده»مفعول مستقی  فع  

(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  

 اند )بـِزیَـه یِـشـِن(.آنها دیروز )دینه( بد او را زده

( در yبرخی از مؤلفین، به غلط و بدون استدالل علمی، اظهار نظر ارده و ایـن وا( )یعنـی   

های خراسان و نیز همخوان انسداد چاانایی در ساخت سبك نوشتاری ماضـی  برخی از گویش

همخـوان بـین دو   نقلی فارسی معیار )یعنی همخوان آغازین ام، ای، است، و...( را حاص  در( 

هـای فـو ،   (. عـالوه بـر داده  1391اند )به عنوان نمونه ر. ك. الداغی، وااه )یا میانجی( دانسته

ی ماضـی افعـال الزم زبـان    انـد( مـاده  تكوا ی فو  را ت یید مـی مطالعات تاریخی نیز تفكیك 

 ,homبه صورت  -hی میانه با صرف صورت موارع فع  امكی بودن )یعنی فارسی در دوره

hē, …, hēndهای زبانی آن دوره، زمـان ماضـی   شده و ظاهراَ در برخی از گونه( همنشین می
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را مقایسه نمایید اـه بـه   « اندرفته»است. در این زمینه، صورت برگردان فع   ساختهنقلی را می

 انداترتیب به فارسی میانه، گویش مزینانی و فارسی معیار آوانویسی شده
(10)  a. raft     h-ēnd              

        b. refta   y-en(d)  
        c. rafte   -and   

و سایر موارد نظیر آن  (10a)از ساخت شناسان باستانـالزم به ذار است اه بسیاری از زبان

-( رضایی بـاغ 1315انند )ر. ك. آموزگار و تفولی، در دورة میانه با عنوان ماضی ساده یاد می

ماده ماضی   صرف فع  »(. این افراد صرفاَ ترایب 135ا 1391( ابوالقاسمی، 129ا 1395بیدی، 

اه در دانند. به باور نگارندگان، با توجه به اینرا در آن دوره ماضی نقلی می« ēstādanایستادن 

 نیـز وجـود داشـته،    (-h)ادبیات بازمانده از فارسی میانه، افعال ماضی بدون صرف فع  امكی 

ای بهتر است افعال بدون همراهی امكی را دال بر ماضی ساده و افعال همراه بـا آنهـا را گونـه   

صـفت  »گویشی از ماضی نقلی دانست. فردوسی در شاهنامه از سه سـاختار اصـلی و متفـاوت    

صفت »، و «صفت مفعولی   صرف استن بازماندة ایستادن مث  شنیدَست »، ...«مفعولی   ام، ای، 

هـا و  است )بـه منظـور مشـاهده سـاخت    استفاده ارده« 1صرف موارع مصدر داشتنمفعولی   

 (ا1311بیشتر ر.ك. رضایتی و غیوریا جزئیات

 (1/211)      نیــاز       آمدســــت  بــدیدار او/ ی شــاه بازگشــای  در دخمه

 (4/241)    میان        بسـته دارماه من جنگ را / چنین گفت رسـت  به ایرانیـان

 (1/31)           ـن اندر آورده رواز ایـران بكیـ/ الجرم جنگـجوی  امبسـتهامر 

دهد اه احتماالً فردوسی با این تنوع ساختار شاهدی دیگر است بر مدعای فو  و نشان می

آشنایی داشته است. همة این موارد حاای از ایـن  های دورة میانه های زمان خود یا زبانگویش

در صـورت   []بـه انسـداد چاانـایی    [h]است اه چنانچه تحول همخـوان سایشـی چاانـایی    

های امـروزی را بذـذیری ، هنـوز هـ      در گویش[y]نوشتاری معیار و تبدی  آن به سایشی اامی

تـوان بـه صـورت    را مـی  معیـار  بازنمون ساختاری افعال ماضی نقلی در گونة نوشتاری فارسی

معرفی ارد. البته، فرایندهای حـذف و ادغـام   « صفت مفعولی   تكوا  نمود نقلی   وند فاعلی»
                                                            

 (1393شده )ر. ك. قریب، های شمال ایران و زبان باستانی سغدی دیده ای اه در گویشگونه 1
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بـر  تاریخی، گونة گفتاری رسمی را از صورت نوشتاری متفاوت ارده، ولـی اشـیدگی و تكیـه   

ی معـادل  اند( آوانویسـ بودن آخرین هجا هنوز ه  بین این زمان و ماضی ساده تمایز ایجاد می

در همین گونـه  « امگفته»نیز آوانویسی  11bآمده و  11aدر « گفت »ی ماضی سادهگفتاری فع  

ی گفتاری معیار است، بـه  ی بیان همین فع  در گونهنیز اه شیوه 11cدهد. ساخت را نشان می

د دهد، به نحـوی اـه تكـوا  نمـو    را نشان می 1ی نوعی ادغام تكوا یشناختی، نتیجهلحاظ رده

 3و همـان نقـش   2استی آن به هجای مختوم به وند مطابقه منتق  شدهنقلی حذف شده و تكیه

 اند. را ایفا می

11) a: ’goftam               b. gofte’am    c. gof’ta:m  
اسـت اـه   ی به تصویر اشـیده شـده  ( مسیرهای15ا 1115در نمودار زیر )م خوذ از ارافت، 

 دهداو در نهایت شرات آنها در فرایند ادغام تكوا ی را نشان می تحول انواع وا ه قاموسی
 

 : سیر تحول تاریخی واژگان جهت رمزگذاری روابط واژنحوی 1نمودار 

 

                                                            
1 fusion  

ی گفتاری، وجه تمایز آن با ماضی ساده را جایگاه ( نیز، در تحلیلی مشابه، ضمن توصیف ماضی نقلی گونه1311الزار ) 2
 داند.تكیه می

 شود. نیز یاد می  supraffixها به عنوان زِبروند از این تكیه 3
4 concatenation 
5 juxtaposition  
6 person indexation  
7 linker 
8 classifier 
9 case affix    
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توان چنین نتیجه گرفـتا در  می 11cهایی نظیر درخصو  ساختبا توجه به این نمودار، 

ساخت ماضی نقلی در مجاورت هـ  قـرار    جهت -h(a)ی ماضی و صیغگان فارسی میانه ماده

، به نحوی اه به اندو در نهایت این عناصر در ه  ادغام شده گرفته به مرور زمان به ه  پیوسته

 اننده در این فرایند را بازشناسی ارد. توان تكوا های شراتسادگی نمی

 ی سوم شخص مفرد ماضی نقلیدر صیغه« است». 1. 4. 4

از چـه  « است»ممكن است در چنین مواردی به ذهن برسد این است اه  ای اهاولین مساله

است چنین مصـدری در  آمده« استن»است( در فرهنگ دهخدا، ذی  مدخ  مصدری مشتق شده

است( با عل  به ایـن  نامیده« مصدر مفروض»زبان فارسی وجود ندارد و فرهنگ معین نیز آن را 

فارسی میانه مشتق ارده و برخی دیگـر نیـز آن را    ēstādanرا از مصدر « است»نكته، بسیاری 

دانسته با این توجیه اه  -ahیعنی « بودن»صورت صرفی سوم شخص مفرد مصدر قوی موارع 

 فرایندهای واجی باع  تفاوت آنها شده است.

امـروز محصـول فراینـدهای دخیـ  در هـر دو فـرض       « اسـت »به هر حال، ممكـن اسـت   

بودن فعـ    1آنها در توزیع تكمیلی باشند )با توجه به آغازی یآواشدهشده و مصادیق ه مطرح

ایستادن( یا فقط یكی از این دو فرض درست باشد( اما، آنچه در بح  حاضـر بـه آن پرداختـه    

-موجود در صورت سوم شخص ماضی نقلی از اجا آمـده « است»شود این مس له است اه می

 است؟

سـازی،  گفتـه در نقلـی  رار دادن دو سازواار پیشدر راستای پاسخ به این سؤال، با مد نظر ق

با توجه به نظـرات دسـتوریان و   « دیدن»و فع  متعدی « رفتن»ماضی نقلی فع  الزم  2صیغگان

شوند( الزم به ذار است اه افعال منابع مكتوس بازسازی شده و در جدول زیر با ه  مقایسه می

تبعیت اـرده بـه نحـوی اـه فاعـ  فعـ         3ای ارگتیوهای ماضی از نظام مطابقهمتعدی در زمان

انند و عام  فعـ  متعـدی   با فع  مطابقه می (patient)و مفعول منطقی جمله   (subject)الزم

(agent) اسـت(ا در  نشان است )در فارسی باستان حالت اضافی داشـته در بسیاری از موارد بی

                                                            
1 inchoative  

2 paradigm 

3 ergative agreement system 
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ها با هر شخص و ها و فاع ی تمامی عام ، در هر ترایب، به ترتیب نمایندهSو  Aاین جدول 

 شمار ممكن هستندا
 

 : صرف افعال رفتن و دیدن به زمان ماضی نقلی در فارسی میانه با هر دو سازوکار9جدول 
Agent +Patient+ did+ēst-ad Agent + Patient + did + (a)h- S + raft +ēstādan S + raft + (a)h- 

 

AERG  =šABS  did  ēstad 
 استدیده شدهاو  ،Aاز سوی 

 

 

AERG =omABS   did  hom 

 ام، من دیده شدهAاز سوی 
AERG =tABS         did  hē 

 ای، تو دیده شدهAاز سوی 
Ø 

 است، او دیده شدهAاز سوی 
AERG =mānABS did  hēm 

 ای ، ما دیده شدهAاز سوی 
AERG =tānABS    did  hēd 

 اید، شما دیده شدهAاز سوی 
AERG =šānABS  did  hēnd 

 اند، ایشان دیده شدهAاز سوی 

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  ēst-

ēnd 
 رفته استند

SABS 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

 

اند، ی صفت مفعولی را از فع  ایستادن مشتق می( پس از این اه وندْوااه1391اسالمی )

گیـرد اـه پـس از    در صورت سوم شخص مفرد، چنین نتیجه می« است»در خصو  وجود 

بـرای نمایانـدن شـخص و    « است»و تبدی  آن به تكوا  نمود اام ، « ـِـ»به « ایستادن»تقلی  

شـود(  رود و بار دیگر اضافه مـی شود ـ یعنی یك بار تحلی  می شمار به این صیغه اضافه می

تطبیقـی،  همانطور اه در باال به آن اشاره شد تقلی  ایستادن به ــِـ به دالیـ  متعـدد تـاریخی   

اـه  شناسان درست نیست. با وجود این، چنانو واجشناختی و نیز اجماع زبانشناختی گویش

گیـری  ، بخش پایـانی نتیجـه  -h(a)پیداست، با توجه به خأل موجود در صیغگان  1از جدول 

را بـه   S و  Aاگـر  نماید. به هر حـال،  به نحوی درست می« است»شدن اسالمی یعنی افزوده

را  1سازی جدول های ممكن بدانی  دو سازواار نقلیها و فاع ی تمامی عام ترتیب نماینده

ــی ــر     م ــذاور پ ــه خــأل صــیغگانی م ــرد ا ــق ا ــه نحــوی تلفی ــر و ب ــه صــورت زی ــوان ب  ت

 شودا
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 : صرف افعال رفتن و دیدن به زمان ماضی نقلی در فارسی میانه با تلفیق دو سازوکار11جدول 
Agent + Patient + did + (a)h- S + raft + (a)h- 

AERG =omABS   did  hom 

 ام، من دیده شدهAاز سوی 
AERG =tABS         did  hē 

 ای، تو دیده شدهAاز سوی 
{AERG                 =šABS   did  ēstad} 

 است، او دیده شدهAاز سوی 
AERG =mānABS did  hēm 

 ای ، ما دیده شدهAاز سوی 
AERG =tānABS    did  hēd 

 اید، شما دیده شدهAاز سوی 
AERG =šānABS  did  hēnd 

 اند، ایشان دیده شدهAاز سوی 

SABS raft  hom 

 رفته ام
SABS    raft  hē 

 رفته ای

{SABS               raft  ēst-ad} 
 رفته است

SABS  raft  hēm 
 رفته ای 

SABS   raft  hēd 
 رفته اید

SABS raft  hēnd 
 رفته اند

 

در  9گردی . جدول های گویش مزینانی بازمیسازی بیشتر، بار دیگر به دادهبه منظور شفاف

، 11دهـد. در جـدول   باال صرف فع  داشتن را در این گویش به زمان ماضی نقلـی نشـان مـی   

 است.صرف افعال رفتن، ایستادن و چند ساخت اسنادی ثبت شده
 

 ویش مزینانیاسنادی به گ : صرف فعل رفتن، ایستادن و چند ساخت11جدول 

 نقلی رفتن خوب بودن کاری بودن گذشته ساده ایستادن صیغگان حال ساده ایستادن

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 
 

 توان استنتا( اردادقت در جدول فو ، موارد زیر را میبا 

و  estidan‘های صورت های اطراف آن بهپهلوی در گویش مزینانی و گونه ēstādan( فع  1

‘estiyan ساز اسـت( بـه عبـارت    ی گذشتهشنیده شده اه تفاوت اصلی آنها در انتخاس تكوا گونه

دوره میانه، صیغگان ماضـی فعـ  ایسـتادن در     ist, īd, ādساز های گذشتهدیگر، از بین تكوا گونه

 د.گیرنتبدی  شده، شك  می 1iyو  idاه به  īdی گویش مزینانی با گونه

                                                            
 بدل شده است. yبین دو وااه به  d، همخوان در گویش مورد وصف 1
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( بن موارع ایستادن نه تنها خأل صورت سوم شخص مفرد صیغگان ماضـی نقلـی را پـر    2

و  stای وااـه گیر داشته و به دو صـورت پـس  ارده بلكه در ساختارهای اسنادی نیز نمود چش 

ی سـوم  محذوف از پایان شناسـه  dشود. مد نظر قرار دادن همخوان دیده می estهمخوانی پس

 نمایداتر میه گیری را روشنشخص مفرد این نتیج
refta sta(d), xob esta(d), kari sta(d), be-‘estiy asta(d),  me-‘esta (d) 

-یـا   ād-های متناظر پهلوی آن یعنی ی گونهاه بازمانده a-ی سوم شخص مفرد ( شناسه3

ēd شود. باشد هنوز ه  در این گویش شنیده و شاهدی بسیار مه  محسوس میمی 

موـارع   های اسنادی به همخوان خت  شود )مانند خـوس( بـن  نچه مسند در ساخت( چنا4

( این نكتـه  1استی شناسه بدل شدهحذف و به تكیه و اشش نسبی وااه h-مصدر بودن یعنی 

« خـوس هسـتی  »بـه معنـای     xu’b-iبـوده و  « اس  معنـی »اه  xub-i‘ی  به وضوح با مقایسه

نشان مـی   y-2شود. همچنین، اگر مسند به وااه خت  شود این بن خود را به صورت دریافته می

 دهد )به صرف ااری بودن توجه انید(. 

توان چنین نتیجـه گرفـت   و نیز شواهد و مستندات گویشی، می 11و  1با توجه به جداول  

ـ امروزی در تمامی موارد گونه« است» -ا  در این گویش دست –اه  ه از صـیغه  ای تحول یافت

چنینی از ااربرد فع  مذاور را در آثـار  سوم شخص مفرد فع  ایستادن است. البته، مواردی این

آس »و « هـوا گـرم ایسـتاد   »نظیـر   توان دید. به عنوان مثال، جمالتـی ادبی قرون اول هجری می

 اند.  تكرار شده چند بار در الیله و دمنه« چشمه خشك ایستاد

 آینده ساده .5. 4

ل نشانگر وقوع رویدادها در زمان آینده در گونة نوشتاری فارسی با صرف فع  امكـی  افعا

شـوند بـه عنـوان مثـال خـواه  گفـت،       ساخته می« خواستن   مصدر مرخ  معادل بن ماضی»

 خواهی رفت، خواهد نوشت و ... .

                                                            
 ای دیگر است از ادغام آن.  ها، نمونهدر این داده -h، حذف 1طبق نمودار  1

 . meydiمهدی =  (  beytar( بهتر =  mayiبدل شده استا ماهی =  yدر ااثر موارد به h وا( سایشی چاانایی 2
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موـارع  بـن نظر از فرایندهای واجی، افعال دال بر آینده بـا همنشـینی   در این گویش، صرف

آینـد( بـه   به دست مـی « خواه   صرف فع  مورد نظر در زمان ماضی ساده»فع  خواستن یعنی 

پیوندد( برگردان عبارت دیگر، وند مطابقة فاع ، درست برعكس فارسی معیار به فع  اصلی می

صورت گویشی افعال فو  به صورت خواه گفت ، خواه رفت ، خواه نوشت ، خواهد بود. جدول 

 دهدادر این زمان را نشان می« بردن»ف فع  ، صر11
 

 : صرف گویشی آینده ساده فعل بردن12جدول 

xa bord-e.n xa bord-e. xa bord-im xa bord- ǿ  xa bord-i. xa bord-om 

 

 ای ارگتیو پایی از نظام مطابقهرد. 6. 4

ای در افعـال متعـدی ماضـی دورة    در سیر تاریخی تكوین زبان فارسی، نوعی نظام مطابقـه 

شـود. در ایـن نظـام    نشانی ارگتیو )انایی( یاد میآید اه از آن با عنوان حالتمیانه به وجود می

بسـتی در ایـن دوره، بـدون تغییـر در صـورت ظـاهری خـود، عـالوه بـر          ای ضمایر پیمطابقه

الیه، بـه عنـوان فاعـ  جملـه نیـز ایفـای نقـش        مستقی ، غیرمستقی  و مواف های مفعولینقش

انند. ردپای این نظام اه به فارسی معاصر نرسـیده اسـت بـه صـورت اامـ  یـا نـاقص در        می

خورد( به هر حال، با وجود مطالعة طوالنی مدت اـه  های ایرانی به چش  میبسیاری از گویش

مایستن به معنـای  »، صرفاً با یك فع  یعنی نگارندهدرخصو  گویش مزینانی صورت گرفت، 

نشـانی ارگتیـو اسـت( امـا، بـرخالف دوره میانـه،       مواجه شدند اه تابع حالـت « می  به خوردن

شوند( به منظـور وضـوح بیشـتر،    های ارگتیو ه  با بن موارع و ه  بن ماضی تولید میساخت

 ت شده استابرداری ثبهای گویشی زیر به صورت گرتهبرگردان ساخت

12) sib =eš    mā                                                      سیب او می  دارد.    

13) āš=et   mā  dorost  konom                        . آش تو می  داری درست ان

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

 اشت  دوشینه اما به زور بخوردم.برنج من می  ند
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توان یافت اـه نظـام   های دیگر را نیز میدر این راستا، نكتة قاب  توجه این است اه گویش

شـود )یعنـی ارگتیـو    های ایرانی میانه )پهلوی ـ پارتی( تصور می ها با آنچه برای زبانارگتیو آن

( 1391مثـال، شـریفی و زمردیـان )   باشد. بـه عنـوان   صرفاً در افعال متعدی ماضی( متفاوت می

انـد اـه   ضمن بررسی نظام مطابقه در گویش ااخكی )گناباد، خراسان( به این نكته نیز پرداخته

 ایــن گــویش در صــورت گذشــته افعــال خــود چــه متعــدی و چــه الزم تــابع نظــام ارگتیــو   

 است.

ن در زمـان  با فع  متعـدی مایسـت   13، با فع  الزم رفتن و مثال 15در گویش ااخكی مثال 

 اند.گذشته تولید شده

15) zud-om  beraf                                                زود من رفت                  

16) če-t mayes              چی تو می  داشتی                                                
 

شود، شود( چنانكه مشاهده مینمایش داده می 11به گویش مزینانی در  13برگردان ساخت 

 خورداهای آوایی هیچ تفاوت دیگری به چش  نمیجز تفاوت

17) češ1=et mayis?                                                     چی تو می  داشتی   
 

دورة میانة زبان فارسی و قب  از  2بستی ضمیری جایگاه دومیادآور نظام وا ه11تا  12موارد 

( 1312( مزینـانی و همكـاران،   1314باشد )برای جزئیات بیشتر ر.ك. مزینانی و شریفی، آن می

( در مقالة خـود ایـن نظـام را در ادوار مختلـف زبـان      1314(. مزینانی و شریفی )1393مفیدی 

شـود  صـر دیـده مـی   فارسی توصیف ارده و به عل  تحول آن بـه آنچـه امـروز در فارسـی معا    

نشانی ارگتیو در مرحلة گذار از فارسی میانه به دری را ناشی از اند( ایشان حذف حالتپرداخته

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. 

                                                            
 در دوره میانه čišبازمانده ضمیر پرسشی  1

2 second position pronominal clitic system 
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هـا  تك آنهای امروزی با یكدیگر از یك سو و اختالف تكاختالف گویش ی فو  ونتیجه

سـازد اـه ضـمن جلـب توجـه      با زبان فارسی میانه از سوی دیگر ما را به نكاتی رهنمون مـی 

 خواننده به جدول زیر در ادامه به آن خواهی  پرداخت.
 

 ی کاربرد ارگتیو در فارسی میانه، کاخکی و مزینانی: دامنه11جدول 

 ارگتیو در گویش ااخكی ارگتیو در گویش مزینانی ارگتیو در فارسی میانه

های افعال متعدی در زمان

 گذشته

فع  متعددی مایستن ه  در زمان 

 حال ه  گذشته

افعال گذشته الزم و متعدی در 

 هاهمة زمان

 

شـده  های ایرانی و منش  پیدایش آن اظهارنظرهای زیـادی  در خصو  ساختار ارگتیو زبان 

اند و برخی دیگر نـوعی  است( برخی منش  آن را ساخت ملكی خاصی در فارسی باستان دانسته

داننـد و در مقابـ  آن نظـر    شناسان دیگری نیز هر دو نظر فو  را مردود مـی مجهول. البته، زبان

در ایـن خصـو  سـخن گفتـه و      (135ــ 153، 1، ( 1312اننـد. دبیرمقـدم )  خود را ارئه می

ها در ایـن پـژوهش الزم نمـی نمایـد. بـا      هر طرف را ذار ارده اه نق  مجدد آنهای استدالل

هـای معاصـر و   وجود این نظرات متنوع و متناقض، و تنوع دامنـة سـاختار ارگتیـو در گـویش    

توان به این نتیجه رسید اه به منظور اظهارنظر در خصو  ماهیت و منش  های باستانی میزبان

شناختی و تطبیقـی بیشـتری الزم اسـت تـا در نهایـت ـ        ات گویشپیدایش این ساختار، مطالع

تـر بـا   تر و هماهنـگ شناسان در پی آن هستند ـ بتوان تبیینی جامع طور اه بسیاری از زبانهمان

 از آن بدست داد. (UG)دستور جهانی 
 

 گیرینتیجه. 5

هـا و  های خا  گویش مزینانی اه در صرف و ساخت برخی از زمـان در این مقاله ویژگی

آید مورد بررسی شود و از وجوه افترا  آن با فارسی معیار به شمار میوجوه افعال آن دیده می

قرارگرفت. در این بررسی، ساختمان درونی افعال حال ساده و وجه التزامی آن، ماضـی سـاده،   

آیندة ساده توصیف شده و در برخی موارد با نظیر خـود در زبـان فارسـی میانـه     ماضی نقلی و 

 مقایسه شدند. 
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های فاعلی این گویش شناسـایی شـده و مشـخص    ضمن توصیف افعال حال ساده، شناسه

هـای  هـای شناسـه  های آن با فارسی معیار در این زمینه ناشی از حفظ نسبی وااهشد اه تفاوت

رسی میانه است. همچنین، مشخص شد اه برخی از افعال ایـن گـویش،   فاعلی افعال موارع فا

 انند.   در وجه موارع التزامی، مانند فارسی میانه رفتار می

هـای ناشـی از   نظر از تفاوتساخت ماضی ساده نیز به دو شیوه متفاوت دیده شدند. صرف

داشته و گروهی دیگـر  فرایندهای واجی، ساخت گروهی از افعال با فارسی معیار هیچ تفاوتی ن

بسـتی ایـن   شوند( از این گذشته افعال ماضی متعدی بـا ضـمایر پـی   با پیشوند بـِ یا بـُ ظاهر می

 انند. ماضی بین آن و شناسه فاعلی فاصله ایجاد میگویش تعام  ارده و با پیوستن به بن

ماضـی   صفت مفعولی   تكوا  نمود»در این راستا ساخت ماضی نقلی نیز حاص  همنشینی 

قلمداد شده و راجع به منش  آن در دورة میانه و اظهارنظرهـای متفـاوت   « نقلی   شناسة فاعلی

شناسان در این زمینه به صورت انتقادی سخن رانده شد( از دیگر مباحـ  مطـرح در ایـن    زبان

در صیغگان ماضی نقلی فارسی معیار و گویش مزینانی بـوده و  « است»یابی حوور زمینه، ریشه

سازی ی تلفیقی از دو سازواار نقلینتیجه حاص  شد اه ساخت ماضی نقلی امروز بازمانده این

 ی میانه است.در دوره

-ای اه در ساخت حال التزامی و گذشته ساده بـه چشـ  مـی   در مجموع، رفتارهای دوگانه

 های برخی از ساختارهای موصوف بـا نظیرشـان  خورد و نتایج به دست آمده حاای از شباهت

ی سو، و نیز وجوه اشتراك و افترا  موجود بـین گـویش مزینـانی و گونـه    در دوره میانه از یك

هاواینز « 1ی ااتساس دوگانهفرضیه»توان مؤید و  از جمله مصادیق معیار، از سوی دیگر، را می

های میانی در مسـیر تحـول الگوهـای زبـانی     ( دانست( این فرضیه حاای از وجود دوره1193)

، در مقطعـی هـر دو سـاخت    «س»به ساخت « الف»این نحو اه، در طی تحول ساخت  است به

 شود.  غالب می« الف»بر « س»دوشادوش ه  به اار رفته تا این اه در نهایت 

هایی پرداختـه شـد اـه در ایـن گـویش بـا       در پایان مباح ، به توصیف و بررسی ساخت 

ای ارگتیو تولید شده و تابع نظام مطابقه "خواستن"و  "می  داشتن"به معنای  "مایستن"مصدر 

                                                            
1 double acquisition hypothesis  
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هـا  های دوره میانه، این سـاخت باشند. در این زمینه، به این نكته اشاره شد اه برخالف زبانمی

شـوند.  موـارع آن نیـز ظـاهر مـی    شوند با بناه با بن ماضی فع  مذاور تولید میعالوه بر این

ارگتیو این گـویش بـا نظیـر آن در یكـی      هایای مختصر بین دامنة ظهور ساختسذس، مقایسه

های خراسان و نیز فارسی میانه صورت گرفت( از این مقایسه اسـتفاده شـده و   دیگر از گویش

بر ضرورت تجدیدنظر در خصو  ماهیت و منش  پیـدایش سـاختار ارگتیـو در جهـت تبیـین      

 تر آن با دستور جهانی ت اید شد. دقیق
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