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 1مشهد، مشهد، ایران( دانشگاه فردوسی یابوالفضل مزینانی )دانشجوی دکتری زبانشناس

 

تیِ بسنظام واژه تاریخی با تحول مهای مفعولی زبان فارسی همگابستشدن واژهدستوری

 گویش مزینانیهای دادهبا استناد به  آن

 

 چكيده 

ای  هخراسان رضوی(، به عنوان یكی از موضوع   -بستیِ گویش مزینانی)سبزوار  ضمایر پی    

درونی فعل، در مجاورت بالفصللل فعل لمله، لااباپ پیش، و در رللورت نبود میزبان مجاز، 

نتایج   .كنند های نحوی بیشلللتری ایما می  گرفته و بر خالف گونه معیار نقش   پس از آن قرار 

تطبیقی نشان داد كه میزبان مجاز، بایستی درون گروه فعلی و عضوی از    این تحقیق توریمی 

  ایاضللافهاری آن یعنی ممعول مسللتقی ، ممعول لیر مسللتقی  ویا گروه  رفهای البسللازه

تكواژ نهی، های مجاز دیگر در این  وزه عبارتند از: تكواژ امر، تكواژ نمی،     باشلللد. میزبان  

، رمت ممعوای در ساخت فعل ماضی    شناسة فاعلی  گذشته، تكواژنمود ماضی نقلی،    ستاك 

ضللمایر پرسللشللی لایگزین ممعول، و فعل امر.   بعید، لزء اسللمی یا ورللمی فعل مرك ،

ضعیت بینابین    سی تطبیقی این تحقیق  اكی از و ضمیری ای   نظام واژه یِبرر ستی  ن گویش  ب

 نسللبت به فارسللی نو قدی  و معارللر بوده و نتایج زیر را در پی داشللت: اا ( تظیید احا  

ستی فرایند بازتحلیل به عنوان عاملی مه  در تحول نظام واژه كردن ش    ب سی كه در پی ینه  فار

ق طب ها در لریان دستوری شدن  قرارداشتن این ضمیری  های فرضیه مطرح شده، ب( تظیید  

شی     شمافیت نق رل  شتن مر  ی ممعوای، ج(وتبدیل به وند مطابقه ا ا ل  تظكید بر ممروض دا

 گذار در مسیر تحول از فارسی باستان به میانه ویا از فارسی میانه به فارسی نو قدی ؛ 

 عیارم؛ فارسی نو قدی ؛ فارسی شدندستوریبستی؛ گویش مزینانی؛ نظام واژه :هاليدواژهک

 مقدمه .1

های  هایی كه تاكنون مول  ماندگاری و قوام بسلللیاری از گویشترین عررلللهیكی از مه 

تكل  به آنها در پایگاه خانواده است. به دالیل التماعی و فرهنگی و نیز فراگیرشدن   ،محلی بوده
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ن  ترییار هر زبان، خانواده یعنی مه ی معهای ارتباط لمعی، به تدریج، گونهكاربرد رسلللانه  

 شود.های محلی را از آن خود كرده و لایگزین آنها میسنگر ماندگاری گویش

های شهرستان سبزوار، خراسان رضوی        از زیرمجموعه ، مركز دهستانی به همین نام، مزینان

های  اسللتانكیلومتری مرز مشللترك  61شللاهرود و تقریباپ  -ی محور سللبزواربوده، و در  اشللیه

های موروف  در فهرست شهرها و آبادیاین شهرك  ضور نام خراسان و سمنان واقع است؛ با 

عاا      تاب  دوداا قدمتی ورای  برای آن توان می ،به شلللرح زیر  1در ك سلللال یقین  6011از 

رل  شت و زرع      2آبادمزینان و بهمن"كرد:  ا ست خرد، بر راه ری و اندر وی ك شهرك ا ، دو 

لمعیت افراد  ، 6990مركز آمار ایران در سال   طبق سرشماری   (.93: 6911توده،)س "بسیار است  

 .باشدمیدهستان  دود هشت هزار نمر ساكن در این 

تنوع  های می فوق مستثنی نبوده و از لنبه گویش فارسی مردمان این دیار كهن، نیز از قاعده 

بل بررسلللی اسلللت     واژی و واجنحوی، سلللاخت   قا ناختی  ظام    ین موارد،ی ا؛ از لمله شللل ن

رو، انجام این تحقیق  توان  ائز اهمیت دانست؛ ازایناین گویش را می3بستیِواژه ضمایرشخصیِ

، ( 6931و مقااة مزینانی، كامبوزیا، و گلمام )     (6991مزینانی)  ینامه  پایان  ی كه به نحوی در ادامه   

به شللود (محسللوب می6931ی مزینانی و شللریمی )مقااهمحور، و گویش هایبه عنوان پژوهش

توان  هایی میرسللد: از یس سللو، با انجام و چبت چنین پژوهش چند دایل ضللروری به نظر می

تطبیقی زبان فارسللی و بررسللی  -ها را از نابودی كامل  مظ كرده و در مطااعات تاریخیگویش

ستماده كرد؛ از سوی دیگر، پژوهش   رحت و سق  دستور زبان    ه با ك هاییهای باستانی از آنها ا

گیرد برای  های ضلمیری رلورت می  بسلت ازلمله واژه  4هابسلت محوریت بررسلی انواع واژه 

 ی ساختواژی لامع اهمیت خاری دارد.تدوین نظریه

سر)    سپن شناخت ماهیت واژه  نیز (901: 6336ا ست دالیل زیر را درمورد ازوم  سوی   ب ها از 

سان بیان می   واژهساخت  شناخت این عن شنا رر به منظور ارائه كند: اوالً،    ی لامعی یس نظریها

ساختواژه در  وزه ست. بنابراین،    ی  صریمی الزم ا ستی باید  د و مرزهای خود  نظام واژهی ت ب

                                                 
هجری قمری است و مؤا  آن نامعلوم. 911سال نگارش این كتاب  .6

كیلومتری مزینان سهروستایی قدیمی در  .1

3. Clitic Person Pronouns 

4. Clitics 
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صریمی لدا كند. چانی  ست ، تا  دی به تعری  واژه1بودنشناخت ماهیت واژه  ،اپرا از نظام ت ها  ب

شالراتی كه در پ     سیاری از م ستگی دارد. چااثاً، ب شینه ب ش  می   ی شی نحو به چ به  ،خوردی پژوه

ست ماهیت واژه ضمیری در زبان ب سوی، های  ست.  ایتاایایی و عبری مربوط بوده هایی مثل فران ا

ها را بایسللتی به عنوان انواع رو به زوال ضللمایر مدنظرقرارداد و بسللتگویند كه واژهبرخی می

  دۀاقناع كننز نحوی نگریست. دیگران بررسی اندای اول از چش الزم است رفتارشان را در وهله

 دانند.ویژگی نحوی آنها را مستلزم توله به تعامل ساختواژه و نحو می

 گذاری، تورللی  همزمانیی شللناسللایی، نامموارد و دالیل فوق سللب  شللده كه در زمینه 

های  ها، بررسللیهای زبان فارسللی، بویژه ضللمیریبسللتنحوی واژه- درزمانی و تبیین رللرفی

،  6991، 6991مهند)(، راسللل 6991پناه)توان به لهانمتعددی رلللورت گیرد كه از بین آنها می

یدی ) 6993، 6991 ندكی ) (،  ق6991(، مم كاران )  6931بین و فشللل هدی و هم (،  6936(، زا

شریمی ) (،6931مزینانی و همكاران ) ضایی )  و( 6931مزینانی و  شاره كرد   6931بهرامی و ر ( ا

 اشاره خواهد شد. 9-9 هر یس به اختصار در بخشكه به نتایج 

 طرح مسأله .2

سی  ی گونههمانند  صی گویش       های ایرانی میانهو زبان معیارفار شخ ضمایر ی لربی، نظام 

بستی است. ضمایرشخصی آزاد این گویش ملپ)ن(، تو)و  مزینانی نیز دارای دو رورت آزاد و پی

ی  گونهاحا  نقش نحوی كامالً با ضللمایرشللخصللی باشللند كه به (، او، ما، شللما، و اونامیteنیز

افه، و اض ممعول مستقی ، ممعول  رف های نحوی فاعل، معیار یكسان هستند و در نقش   فارسی 

برخالف رفتار ضمایرشخصی آزاد، توزیع   .(61-66: 6991)مزینانی،  روندمضاف اایه به كار می

  معیار متماوت اسللت و این ارسللیف یگونهبا  گویش مزینانیبسللتی این ضللمایردر رللورت پی

ی  ی فارسللكنند. به عنوان مثال، برخالف گونهتری را ایما میهای نحوی گسللتردهعنارللر نقش

مایرشلللخصلللیِ پی      ند ضللل یار، پیو با تكواژ   مع نانی  نهی و های نمی و  بسلللتی در گویش مزی

 :شود. لمالت زیرمبین این مسظاه استمجاز محسوب می ،ضمیرپرسشی

na= šbord-om.2)نبردمش)نلپش بردم 
čand=et vα-stond-en?    

                                                 
1. Word-Hood  

 .شدندبود به شكل لمالت داخل پرانتز ادا میی نوشتاری معیار، مجاز میها در گونهاین ساخت چنانچه .1
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 [3d، ساخت 61: 6991، مظخوذ از مزینانی] (ستاندندب؟)چندت گرفتندچقدر ازت 

در اات ممعول  (1)یدر لمله بسللتیضللمیرپیها پیداسللت، گونه كه از مثالهمان

به ضللمیر  1در  اات ازی etبسللتیضللمیرپی)2(یودر لمله naمی مسللتقی  به تكواژ ن

شی    س سته čandپر رر در     پیو ست كه این عنا ست و بیانگر این مطل  ا  یگویش مزینانا

بسللتی گویش فارسللی ضللمایر واژه اگرچهكنند. تری را ایما میهای نحوی گسللتردهنقش

ظر به ن به كمایت بررسللی شللده، اما، باتوله به این كه  های گذشللتهدر پژوهش مزینانی

سد می ستی این  نظام واژه ر ساختاری/رده گویش،ب شناختی یس مر له قبل  از نظر تحول 

شان می    ضعیت كنونی زبان معیار را ن سی ، دهنداز و سایر مقاطع زب  تطبیقی برر ان آن با 

سی نو قدیم   سی بویژه گونة معیار و فار ست  فار رلی     ضروری ا سؤاالت ا ستا،  .در این را

 به شرح زیر است:تطبیقی توریمیتحقیق این 

  اشند؟   ببستی میبستی در گویش مزینانی تابع كدام نظام واژهپیضمایر شخصی 

     چه ولوه اشتراك و افتراقی بین رفتار ضمایر مذكور در این گویش و نظیرشان در

 ولود دارد؟پیش از آن  یهای معیار فارسی و دورهگونه

 شللناختی در برخواهد  زباننظری/ پاسلل  سللؤال دوم تحقیق، چه نتایج و پیامدهای

 ت؟  داش

 روش تحقيق .3

( و 6991های مزینانی )پژوهشاسللتماده از نتایج عالوه بر ، تطبیقیدر این تحقیق تورللیمی

ی  لمله 911 دود (، و مزیت بومی بودن یكی از نگارندگان، 6931م )لماگمبوزیا، و امزینانی، ك

  91 دود ،مورد بررسلی قرار گرفته و از این تعداد  ، به دسلت آمده از مصلا به،  گویش مزینانی

، با اسللتناد به نتایج تحقیقات  پسسللاسللت.در این مقااه چبت شللده ،2 آی پی ای لمله، با اامبای

شین، بین نظام واژه  سه        پی رر مقای سی نو قدی  و معا ضمیری این گویش و فار ستی  ورت  ر  ب

 است.گرفته

                                                 
1  . Ablative Case 

2  . APA 
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 ی تحقيقپيشينه .4

صی پی      شخ ضمایر ستی گویش مزینانی در رده ازآنجاكه  ست ی واژهب ضمیری قرار    هب ای 

سظاه  می ست قبل از پرداختن به م شینه گیرند، الزم ا شی مرتبط با تعری های فوق، پی   و ی پژوه

های ضللمیری، به طور خا ، به اختصللار   بسللتها، به طور عام، و واژهبسللتگذاری واژهنام

 گردد.ارائه

 بست و نامگذاری آن. تعریف واژه1. 4

ست ( در تعری  واژه6331زوئیكی)  سد: الل  زبان می ب ستند كه     نوی رری ه ها دارای عنا

ستقل و برخی از ویژگی های خا  واژهبرخی از ویژگی های خا  وندها را دارند. این  های م

های نحوی تس  توانند مانند سللازهی مسللتقل را دارند از این احا  كه میعنارللر ویژگی واژه

ش  گر ایمای نقدرون گروه به عنوان توری  به عنوان هسته یا موضوع عمل كنند یا در    1ایواژه

 ویژگی وندها را دارند.    ،ی مجاور وابسته هستنداما از این لهت كه به واژه ؛كنند

اند كه   گذاری شده بندی یا نامهای مختلمی طبقهها به شیوه بست شناختی، واژه به احا  زبان

  ها را در سه گروه ساده  بست واژه (1-9: 6311)زوئیكی در ادامه به چند مورد اشاره خواهدشد.  

  ضمیری  هایبست واژهمانند ) ویژه در زبان فارسی(، "لللل  "یعنی  "را"بستی  )مانند رورت واژه 

)مانند كسللره اضللافه فارسللی و تكواژ بیان مااكیت در   های مقیدو واژه زبان فارسللی و عربی(

سی(  سج  ویكپارچه   بندی اوایه خود، تواما وی در رده ؛بندی كردهطبقه انگلی ارائه   ایری  من

كند؛  ها معرفی نمیبسللتبرای شللناخت ماهیت واژهرللریحی بندی او معیارهای دهد. طبقهنمی

ساً پیش      سا شریحی و ا سبتاً یس طبقه بندی ت عدی ای است. زوئیكی در كارهای ب نظریهاین كار ن

د. وی در كنتر ارائهنندهتر و برانگیزابندی كامل( تالش كرده است تا یس طبقه 6331،6390خود)

صدری( 2خود بین ادات 6390ی مقااه ست و واژه 3)فعلی، قیدی یا م شده و در  ب ها تمایز قائل 

های آزاد های دیگر، بخصو ، واژه ها از مقواهبست ( در پی تشخیص واژه 6331بررسی بعدی) 

 است.و وندهای تصریمی بوده

                                                 
 ی آنها بره  منطبق است.و فرافكن بیشینه ها عنارری هستند كه هستهین سازهمنظور از ا .6

2. Particles 

ضافه  ادات .9 صدری مانند    evenو  only؛ ادات قیدی مانند give upدر عبارت فعلی  upی فعلی مانند  رف ا ؛ ادات م

to (می6390در زبان انگلیسی. زوئیكی )ی مستقل باشند.  بست و یا واژهافزاید كه ادات ممكن است وند، واژه 
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منظور ایجاد تمایز بین دو نوع تكواژ مقید      ای مشلللترك به ( در مقااه  6399زوئیكی وپااوم ) 

پیوندند و در بسللیاری از زبانها  های آزاد میها كه به واژهبسللتوندهای تصللریمی و واژه یعنی

 كنند:شش معیار به شرح زیر پیشنهاد می ،شوندیافت می

ر ا ددهند، وای وندهها در انتخاب میزبان خود  ساسیت كمتری بروز میبستواژه (6معیار 

ها  بست (. معیار اول بدین معناست كه واژه 019گیر هستند) ااعاده سخت گزینش ستاك خود فوق 

در مقابل، وندهای تصلللریمی كامالً   ؛توانند تقریباً به واژه هایی از هر مقواه متصلللل شلللوندمی

سمی، تكواژ گذشته  تنها به ستاك  s-كنند. تكواژ لمعگزینشی عمل می  های  به ستاك  ed-های ا

 .(011پیوندند)های رمتی میتنها به ستاكest-ساز علی، تكواژ برترینف

، بیشللتر ویژگی "تكواژ مقید +2سللتاك"های در تركی  1های قراردادیولود خالء (1معیار 

ست تا ویژگی گروه واژه ستی) های واژههای دارای وند ا سامی     011ب سی الل  ا (. در زبان انگلی

دسللت می آید وای به s-ه معموالً با افزودن پسللوند لمع قابل شللمارش رللورت لمع دارند ك

رللورت لمع ندارند و تكواژ   SheepوDeer بدون هیچ دایل آشللكاری، یكی دو مورد، مانند 

ها نمی    به آن ندد. چنین خل لمع  ی    پیو بان "های  هایی در ترك یده  "بسللللت+ واژه 3میز د

 (.111: 6339شود)كاتامبا،نمی

صربه ویژگی (9معیار  شتر ویژگی   ،هاقاعدگیازلمله ولود بیواژی ساخت فرد های منح بی

ست تا گروه تركی  ست كه تركی       های واژههای ونددار ا شانگر این مطل  ا ستی. این معیار ن ب

صربه      ست نتایج واژوالی منح ستاك ممكن ا ه، كبار آورد؛  ال آنفرد بهیس وند خا  با یس 

ست واژه زوئیكی  )(.feetقاعده لمع آن و رورت بی  foot)مثال،  كندمند عمل میقاعده افزاییب

 (011: 6399، وپااوم

صربه ویژگی (1معیار  شتر در واژه های منح شود و نه   های دارای وند دیده میفرد معنایی بی

همیشلله  "سللتاك+وند"( معتقدند كه معنای تركی  0بسللتی: زوئیكی و پااوم)های واژهدر گروه

ست. از نظر آنها واژه معن شه  lastی ای الزاء آن نی رمت      ،شناختی به احا  ری رورت عاای 

late   شود. تركی   محسوب می"last word " ست و نه   "آخرین كلمه"به معنای آخرترین  "ا

 .  "كلمه

                                                 
1. Arbitrary Gaps 

2. Stem 

3. Host  
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های دارای وند را تحت تاچیر قرار دهند وای توان       توانند واژه قواعد نحوی فقط می  (0معیار  

ست میزبان + واژه"ری برتركی  تاچیرگذا ی نحوی  را ندارند. با توله به این معیار هیچ قاعده "ب

تاچیر بگذارد. اما اسلللامی، افعال، رلللمات و قیدهای           she's و  I'veهای  تواند بر تركی   نمی

 شوند.ی قواعد نحوی همچون یس وا د تلقی میونددار)یا تصری  شده(، بوسیله

یار   ی  ها در  بسلللتواژه (1مع ند     ترك مان بان+ واژه "هایی  نیز   "بسلللتبسلللت+ واژهمیز

كجا   -رو كتاب -كتابَ=م=و : )مثال از فارسللی(. 011) اما وندها چنین نیسللتند ،شللوندظاهرمی

 بردی؟( 

 بستی های واژهنظام  .2. 4

های دیگری   به آنها نام    ،گیرند ی نحوی قرار میها در چه مقواه   بسلللتازاین منظر كه واژه 

 اسلللت. با ولود این، شلللدههای قیدی داده  بسلللتهای ضلللمیری و واژه بسلللتهمچون واژه

ست واژه ستند با توله به    هایی كه به نحوی با لایگاهب ضوعی در ارتباط ه   كه لایگاهیهای مو

شناخته می    شغال كرده   به "لیفع"و  "لایگاه دوم"های متماوتی همچون نام شوند و در لمله ا

شده  ست آنها اطالق  ست واژه ؛ا شماره ب شغال كنند هایی كه لایگاه  ه ب ،ی دو را در بند یا لمله ا

شته هر مقواه شند با عنوان واژه ای كه تعلق دا ست با نی،  )مزینا شوند میهای لایگاه دوم نامیدهب

ای  هبست ه واژه( اواین بخش كتاب خود را به تمصیل ب 6330هااپرن)(. 6931كامبوزیا، و گلمام، 

ست. وی با توله به اینكه این واژه    صا  داده ا ست لایگاه دوم اخت ها به اواین كلمه یا اواین ب

سته سازه  سی  می  ،اندی نحوی لمله پیو ستا هااپرن ) آنها را به دو گروه تق ،  كند. در این را

ی  لی با عنوان كلمهی واهایی هستند كه پس از اواین كلمهبستنویسد كه اینها واژه(می60-61

سازه 1( 2Wدوم ) شوند. در زبان  واقع می 2(2Dی نحوی با عنوان دختر دوم)ویا پس از اواین 

ها بستكه واژه 3هایی نیز ولود دارند مانند چسكرواتی هر دو امكان ولود دارد. زبان  -ررب

در زبان یونانی  كه شللوند در  اای( ظاهر می2Dدر آنها همیشلله به عنوان دومین دختر لمله )

 ( محدود است.  2Wی لمله )بست به دومین كلمهباستان لایگاه واژه

ست واژه   رله پس یا پیش      ب ستند كه به احا  ترتی  نحوی بالفا رری ه های فعلی نیز عنا

گیرند و  تی ممكن است به آن متصل نشوند. با توله به مقارد توریمی  از فعل لمله قرار می

                                                 
1. Second Word Position 

2. Second Daughter Position 

3. Czech  
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و   1ی پیشللافعلیهای تابع این نظام را در دو زیرمقواهبسللتتوان واژهو ضللرورت تحقیق می

 لای داد.   2پسافعلی

 شدن بست و دستوریواژه  .3. 4

های درزمانی  های یكطرفة تحول زبانی اسللت كه از پژوهششللدن از لمله فراینددسللتوری

سربرآورده   رده رر آزاد واژگانی در اد   شناختی  ست. طی این فرایند، عنا وار مختل  تاری  یس  ا

شدن  وریشوند؛ دستزبان به تدریج متحول شده و در نهایت به عنارر نقشی/دستوری تبدیل می

ست فرایندی یكطرفه و چرخه ری از       ؛ای ا شرایط خا ستوری تحت  به این معنا كه تكواژهای د

به  د، با تبدیل واژگان لدیهای قاموسللی نشللظت گرفته، سللپس، ناپدید گشللته، و مجدداً تكواژ

ستوری ظاهر می  سیر تحول تاریخی  109: 6333شوند )كرافت،  تكواژهای د «  یاء و دت»(. در 

،  «یس»به معنای  -aiwaتوان این فرایندرا مشاهده كرد: اا ( در فارسی باستان    زبان فارسی می 

ستقل بوده كه پایانه واژه ررفی بیانگر  اات به آن می ای م سته های  سی  ēwاند. ب( پیو   در فار

و علت تبدیل آن به  رفتهاسللت كه معموالً پس از مورللوف به كار می  -aiwaی میانه بازمانده

نقطة شروع و  فارسی میانه است. ēwو دت در فارسی دری همان « ل ی »ج(  بست است.واژه

 است:پایانی این فرایند در فرمول زیر آمده

 ([5l]،244کرافت)حرف تعریف نامعين.            <«یک»عدد شمارشی 

شآت   ی ضمیری هابست به احا  تاریخی، واژه گرفته و در نهایت  نیز عموماً از ضمایر آزاد ن

 شوند:  به وندهای تصریمی تبدیل می

 ([5f]،244وند نمایه.   کرافت)  <بستی ضمير واژه <ضمير شخصی مؤکد 

سب  می       شی  ستوری، و نق ستگی تغییرات والی، د وع تكواژ  نشود كه تقریبا هر  اابته، همب

شی از تكواژ  سی متناظر خود پدید آید. كرافت نق ای از  ضمن نقل قول چكیده  (101) های قامو

ذكر كرده كه به اقتضا دو مورد   های ضمیری را  بست شدن واژه ترین موارد، فرایند دستوری رایج

 باال نقل شد.آن در 

 

                                                 
1  . Pre-Verbal Clitic System 

2. Post-Verbal Clitic System  
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 های ضميری زبان فارسی  بستپيشينه پژوهشی واژه .4. 4

ت  های ضللمیری رللوربسللتی واژهگمته را كه در زمینهتحلیلی پیشهای تورللیمیبررسللی

ن ی بررسللی ویا نتایج آتوان به دو گروه كلی همزمانی و درزمانی تقسللی  كرد:  یطهگرفته می

هان             ند از ل بارت كه در این بخش ذكر شلللده ع مانی  قات همز ته از تحقی ناه) دسللل (،  6991پ

س   شندكی ) (،  ق6991(، مزینانی)6993، 6991، 6991، 6991مهند)را (، زاهدی  6931بین و ف

كند از تحقیقاتی كه ارتباط  (. خاطر نشلللان می6931) بهرامی و رضلللایی و ،(6936و همكاران)

 است.بیشتری با بررسی  اضر دارند به تمصیل بیشتری سخن رانده شده

ست ( برای پی6991پناه)لهان شخص ممرد     ب سوم  دارای چند كاركرد  كه  «للللِش»ضمیری 

چهار نقش متماوت   ،های ضمیری تعمی  داد بست توان آنها را به كل نظام پینمی وخا  است  

ی فاعلی سللوم شللخص ممرد   های مذكور، ایمای نقش شللناسلله ت. یكی از نقشاسللذكر كرده

 باشد)به عنوان مثال، گمتش = او گمت(می

های ضللمیری  بسللتای ممعوای پیقه( با چند اسللتدالل، به كاركرد مطاب6991راسلل  مهند)

(  6991بستی پرداخته و در كار ) ( به توری  افعال مرك  پی 6991فارسی قائل شده، در مقااه )  

هایی را در زبان فارسی برشمرده كه ضمیرتكراری در آنها  خود با معرفی ضمیر تكراری، ساخت

های فارسی   بست ظهور واژه(، با مرتبط دانستن تحول لایگاه  6993شود. راس  مهند )  ظاهر می

ی ممعوای در ی مطابقههای ااقاكنندهدهد و سللاختتغییر عقیده می ،شللدگیبه روند دسللتوری

 آورد. به شمار می 1بستسازی واژهزبان فارسی را مصداقی از مضاع 

نانی)  به شلللمار می    -( نیزكه پژوهشلللی همزمانی  6991مزی نار بررسلللی     درزمانی  ید،در ك آ

ست نده از پیهای بازماویژگی سیِ[ مزینانی، با ارایه       ب سی میانه در گویشِ]فار ضمیری فار های 

چند اسللتدالل نحوی، در چارچوب نظریه  اكمیت و مرلع گزینی، مطابقه ممعوای را در زبان 

ست در زبان فارسی، از    سازی واژه (، با معرفی مضاع  616-39كند. وی)همان:فارسی رد می  ب

 كند .   همزاد یاد می-بستهای واژهیند با عنوان ساختهای ناشی از این فراساخت

ای در زبان فارسلللی  (، به معرفی و تورلللی  ضلللمیر پوچواژه6931بین و فشلللندكی ) ق

بسللتی كه در نقش ضللمیرتكراری   ( نیز معتقدند كه هر پی6936پردازند. زاهدی و همكاران)می

 شود.تواید میشود به رورت مشتق در پایه )= درلازایشی( ظاهر می

                                                 
1. Clitic-Doubling Constructions 
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شللناختی مطرح در پی تشللخیص   ( نیز با اسللتناد به معیارهای رده6931بهرامی و رضللایی)

ستی زبان فارسی به عنوان واژه  ماهیت ضمایر پی    بست ممعوای یا نشان مطابقه اند. ایشان پس   ب

گیرند كه این عنارللر در زبان فارسللی رفتاری   ی شللواهد و مسللتندات چنین نتیجه می از ارایه

معیار   66بسلللت قلمداد كرد؛ زیرا، از مجموع  توان آنها را واژه وگانه دارند، با ولود این، می    د

معیار دیگر   1ها را داشللته و در بسللتمعیار ویژگی واژه 1ها، در مورد بررسللی، این ضللمیری 

دهند. ایشان معتقدند این دوگانگی  اكی از آلاز روند تبدیل   رفتاری وندگونه از خود نشان می 

رر به وند مطابقه ك ضمایر پی     امل این عنا شان،  ست. طبق بررسی ای ستی ی ممعوای ا در موارد   ب

(  9بر نبودن، ( تكیه1سللازی، ( اختیاری بودن در مضللاع 6بسللتی دارند: زیر كامال رفتار واژه

(  1( عدم تظچیر لانداری بر وقوع آن،     0های متعدد،   ( پذیرش میزبان  1دارای ویژگی ارلاعی،  

س  ه  مرلع، و  بودن رابطهمحلی ن ستقی  و  1ی آن با ا ( امكان رمزگذاری هر دو نوع ممعول م

ستقی ؛ رفتارهای وندگونه  شده    لیرم سی نیز به قرار زیر معرفی  رر در زبان فار ست:   ای این عنا

آیی با ممعول   ( ه 9پایه،   ( داشلللتن سلللیطره بر دو فعل ه  1( سلللازگاری با خوانش عام،     6

 آیی با ممعول كانونی.    ( ه 1ای، و پرسشواژه

(  6931(، مزینانی و همكاران )  6991ی این بخش، نتایج تحقیقات درزمانی ممیدی )    در ادامه 

ی خود لایگاه ظهور  ( در مقااه6991ممیدی) ( ارایه خواهندشللد. 6931و مزینانی و شللریمی ) 

و فارسی نو معارر     ی زمانیِ فارسی میانه، فارسی نو قدی   های ضمیری، در سه دوره  بست واژه

مورد بررسللی قرار   گرا و زایشللیی سللاختواژی، با رویكرد رللورت را در چهار چوب نظریه

ی شواهدی مختصر در این    های لایگاه دوم و فعلی و ارائهبست از معرفی واژهپس ویدهد.می

د، وهای ضمیری در زبان فارسی، طی تحول تاریخی خ  بست گیرد كه واژهنتیجه میچنین راستا،  

اند. این تحول، در از لایگاه دوم لمله به لایگاهی در مجاورت فعل تصری  شده منتقل شده   

 .بستی زبان از نظام لایگاه دوم به نظام فعلی استواقع تغییر نظام واژه

شه 6931مزینانی و همكاران) ضمیرگذاری تكراری ( نیز به منظور ری سی    1یابی  در زبان فار

سازی فارسی میانه     های  ارل موروای  دن، ساخت معارر، با فرض موروچی بو  شدگی و مبتدا

ها چنین نتیجه می   گزینی بررسلللی میرا در چارچوب نظریه  اكمیت و مرلع      ند. آن گیرند   كن

آنچه امروزه در زبان فارسللی با عنوان ضللمیرگذاری تكراری مشللهود اسللت نه محصللول    "كه

                                                 
1. Resumption 
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این   ای از تاری  ی تدریجی در برهه  گیری زبانی بلكه میراچی اسلللت كه طی فرایند نوآور    قرض

سی میانه پدید آمده  ست زبان یعنی در فار شریمی )  ."ا ( در چارچوب  6931پژوهش مزینانی و 

  بستی ضمیری فارسی   نظام واژه توری   باورهای مطرح در دستور زایشی چامسكی و با هدف   

ش  علل تحول آن  ست. رورت گرفته  و ك ریمی   از لمله  ا شان كار نتایج تو :  ست اچنین  ای

سایر زبان   زبان ستان و میانه، همانند  ستان از نظام لایگاه دوم  های فارسی با های هندواروپایی با

نشلللانی ارگتیو، فارسلللی نو قدی  از هر دو نظام      اند؛ در پی  ذف نظام  اات     كردهتبعیت می 

شرح زیر تبعیت می   واژه ستی مذكور به  ست: واژه كردهب ست ا ل  ش ممعوها در این دوره در نقب

عدی و نیز در  االت     عال مت ظام فعلی    به  اف عال دو ممعوای از ن با اف ی  ،ای، برایی و ازی  ت  تبع

اند؛ اابته، كاربرد این عنارللر در نظام لایگاه دوم به رللورت محدود به نحوی ممكن  كردهمی

ست كه واژه بوده سته     ا ضافی به عنوان كلمه دوم به ه ررفاپ در  اات ا ست  و  پیوسته می CPیب

ای به عنوان دختر دوم به كار     ای نیز بدون ایجاد ناپیوسلللتگی سلللازه    های رایی و به  در  اات  

ها، با تقلیل معنادار در     ، زبان فارسلللی معیار، رلللرف نظر از گویش    اسلللت. در نهایت  رفته می

كند.  تبعیت می آن، پسافعلی فعلی، وای از نوع بستی  از نظام واژهها، بست های نحوی واژه اات

ظام  ترین عامل تحول نبست، مه  بازتحلیل لایگاه واژهكه داده نشان   ایشان نیز  بررسی درزمانی 

ستی لایگاه دوم به نظام فعلی بوده واژه ست؛  ب سی، تظچیر تماس با زبان عربی  ا رفاپ  ر در این برر

 است.هددر زبان معیار شناخته شبستیِ بدیع واژهی كاربرد ااگوهایِبه عنوان عامل تسریع كننده

 آنها و محل ظهورگویش مزینانی های ضميری بستپی .4

مختلمی   هایتكواژگونه ،بسللتی گویش مزینانی با توله به بافت آواییضللمایرشللخصللی پی

بسلللتی متكی به بافت بوده و با یكدیگر در توزیع       های هر ضلللمیرپی دارند. كاربرد تكواژگونه   

 :باشندتكمیلی می
 

 ، بستی گویش مزینانیهای ضمایر شخصی پیتكواژگونه .1 جدول

 جمع مفرد شخص/ شمار

 m   , -om  , -me -mα,  -emα(n)- اول شخص

 t   , -et  ,   -te -tα,   -etα(n)- دوم شخص

 š   , -eš ,   -še -šα,  -ešα(n)- سوم شخص

 (11: 6991مظخوذ از مزینانی)
 



 56/ پیاپی 5شمارة                 های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد    مجلة زبانشناسی و گويش                            521

رر را می  ضوع درونی آن  ای كه با فعل لملهتوان از نظر رابطهاین عنا ه دارند ب به عنوان مو

 .تقی ()ممعول لیرمسهای متممیبستب(پی، وهای ممعوایبستاا ( پیدو دسته تقسی  كرد: 

 های مفعولیبستپی .1. 4

ضافه به انتهای گروه  رفممكن است   های ممعوایبست پیدر گویش مزینانی،  ممی مت ایا

فعل از لمله تكواژهای نمی و (، به الزاء انضللمامی 1(، رللمت ممعوای)0( و )1مثال)یا قیدی

شته)   9(، باء امر)1نهی) ستاك گذ ضی نقلی) 3(،انتهای  سه   61(، تكواژ نمود ما شنا ی  ی مطابقه(، 

 (.61به لزء ورمی فعل مرك  بپیوندند) (، و نیز66اعلی)ف
(4)  me-x-en va ma =š t-en. 

 .(من=ش دهند دهند)بهبه من ب آن راخواهندمی

(5)  be bαzαr =eš bord-im. 

 (بردی )به بازارَش بردیمش ه بازار ب

(6)  tα resiy-om  froxta=š biy-en. 
، سلللاخت  99: 6991. ]مظخوذ از مزینانی، ش بودند(روخته تا رسلللیدم فروخته بودندش )ف

18b]. 
(7) be howli na =š  ber-i. 

 (برینلپش  به  واای)بریش ن به  یاط
(8) ferdα bo =š  gu (ke) rew-a.  

 (.رَوَد)كه(  وگ)بل شگو)كه( برودهش ببفردا 

(9) xeyle be-zay =eš-om. 

 .[16aساخت ، 91، ]مظخوذ از مزینانی 1خیلی زدمش) خیلی بزدِش ل (
(10) xeyle xob šnoxt-ay =etαn-om. 

 لتون)شناختپیلِتانل  (شناخته امخیلی خوب 
(11)  hefte-y dega me-bin-a=mα 

 ن.           وبیندممی دیگری همته

(12)  gom =ešα ku  rev-en! 

 (.كنایه از بگذار بروند)در عصبانیت، كن بِرپن گمِشون

                                                 
ه بن ماضی +  ضمایر پی بستی + شناس» كند كه ترتی  بررسی ساخت افعال این گویش عنوان می ( ضمن6930مزینانی ) .6

وی ند. كدر ان گویش فرضیه تسری شناسه های فاعلی از ساخت های مضارع به ماضی در ایرانی میانه را تآیید می« فاعلی

 شود.كند این ترتی  در ساخت های مضارع این گویش دیده نمیآكید میت
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پیوند   رسلللد:اا ( های فوق ذكر چند نكته ضلللروری به نظر می     درخصلللو  سلللاخت  

س      ضمایرپی  ررفاً در  رمات ممعوای  ستی به  ضی بعید اتماق می اب ازوماً   ب(؛ افتدخت فعل ما

عبارت   بستی نیستند. بهی ضمایر پیها، تكواژهای امر، نهی و نمی میزبان بااقوهدرتمامی ساخت

بسللت با عنصللری خا ، سللاختار هجایی لدیدی  ارللل  ز پیوسللتن پیدیگر، ازآنجاكه پس ا

للوگیری   مجاز لیریا  ومظنوس  ، از تواید ااگوهای هجایی نا    شلللناختی واج به احا    شلللود،می

 (.99-91های بیشتر ر.ك. مزینانی، برای لزئیات و مثالشود )می

(13)  a. *bo=š šmar            b. bo-šmar=eš بشمار=ش                 

عل اواین  افتد كه فج( میزبانی سلتاك گذشلته بر انتهای فعل تقدم داشلته و زمانی اتماق می    

رورت، پی     ست. در این  صر لمله ویا اواین میزبان مجاز ا س عن سه قرار    ب شنا ستاك و    ت بین 

 در باال(. 3گیرد)ساخت می

 های متممیبستپی .2. 4

مات در لمله، ممكن اسلللت               ی  قرار گرفتن كل عل و ترت گانی ف یت واژ به ظرف با توله 

زء  متممی نیز باشللند؛ مضللافاپ، ل  هایبسللتپیگمته لیر از متم  فعلی، میزبان های پیشمیزبان

ستقی    سمی فعل مرك  و ممعول م شخص را می ا شان    لیرم توان به موارد فوق افزود. خاطر ن

ت تظچیر  كامالپ تح ای، بایی، برایی و ازی()به عنوان به هابسللتكند تعبیر نقش نحوی این پیمی

، با توله به اطالعات زیرمقواه  60و  61های در لمله .به عنوان مثالباشدبافت زبانی و كالم می

  در  اات برایی   متممی بسلللتپی(،ن/آوردنبردمتم «پ /به برای»را  ممعول«ب»، فاعل  «اا )»ای فعل 

 :استلیرمعرفه پیوسته ممعول مستقی به انتهای  تعبیر شده و
(14)  ?ow =ešα bord-om.         

 .شان بردم(=آب)بردم آبنبراشو
(15)  yak-e=š bi-yαr.  

 ش بیار)یكیلش بیار(.كی برای

 :ستاپیوسته ممعول مستقی ای به انتهای در  اات به بستیپ61و  61 هایدر لمله
(16)  yak klir =om te. 

 )یس كلیدَم ده(.بده من كلید به هی
(17)  Ali češ =et goft? 

 )چیلت گمت؟( گمت؟ هتب یچ علی

 است:   پیوسته ممعول مستقی در  اات ازی به انتهای  بستیپ63و  69 هایدر لمله
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(18)  goft-i čand =et vαstond-en? 

 ؟(ند)چندَت بستاند؟ نگرفت تاز چقدر گمتی
(19)  da hezαr temen =emαvαstond-en. 

ساخت   11]مظخوذ از مزینانی،  ستاندند( ازمان ب)ده هزار تومانِگرفتن ونده هزار تومان ازم  ،

4a] 

ای كه فعل سه ظرفیتی داشته و ممعول  چنانچه لملهآید كه چنین برمی 63تا  61 هایاز داده

به كار رفته و این وا د   متممی بسللتپی،لاابا،پ باشللد«ها»لمع  و تكواژ« را»آن فاقد مسللتقی  

به عنوان میزبان برمی    ند زبانی را  از  بدیهی اسلللت در لمالت دارای ممعول مشلللخص،    .گزی

ی معیار، از  روف نند گونهكند كه هماشود. خاطر نشان می  های مجاز  اضر استماده می  میزبان

اما،   ،است های نحوی در سطح لمله استماده شده   اضافه نیز به منظور نشان دادن روابط و نقش  

كه اوای  16و  11تماوت دو سلللاخت به عنوان مثال،  یا تقابل.  بیشلللتر به منظور ایجاد تظكید و

 است:  در همین موضوع نهمته ،باشدو دومی فاقد آن می دارای  رف اضافه

(20)  čoy bere =mα bi-yar. بیار.    چای برامون   

(21)  čoy=emα bi-yar.     لِمان بیار(  چاییار)چای برامون ب  

لزء اسمی آن اواین نامزد میزبانی    ،باشد كاررفتهكه در یس ساخت، فعل مرك  به دررورتی 

ستی خواهدبود. با توله به ساخت موضوعی فعل مرك ، ضمیرپی     ضمایرپی  ستی د ب ر  االت  ب

  به عنوان مثال،   پیوندد. برایی، بایی، و ازی به لزءاسلللمی فعل مرك  می      ای،نحوی ممعول به 

  یكردن و در لملهازی به لزء اسلمی فعل مرك  سلؤال    اات در et بسلت پی 11 یدرلمله

 :استدر  اات بایی به لزء اسمی فعل مرك   ساب كردن پیوستهomبستپی19
(22)  soαl =et kerd-om na-šnoft-i. 

 (.نشنمتی)سؤاالِت كردم نشنیدی ازت سؤال كردم 
(23)  αGebat motor-er čand ħasαb =om me-n-i? 

 [18d، ساخت 31مزینانی، ]مظخوذ از كنی؟عاقبت موتور رو چند باهام  ساب می

رورتی  شمارآوردن "در بافت كالم معنای  كهدر شود،        "به  ستنباط  ساب كردن ا از فعل  

شلللما   ،كنی )مثل مهمون  سلللابت نمی شلللودبسلللت در  اات ممعول مسلللتقی  ظاهرمیپی

 ای(.خونهرا  
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شاره شد  همان ستی در نقش ضمایرپی  ،طوركه درباال نیز به آن ا ازی   ای وهای لیررریح به ب

توانند به انتهای تكواژهای امر، نمی، و نهی، ستاك فعلی گذشته، رمت ممعوای، تكواژ نمود    می

ی  هایی رللرفاً با افعال سلله ظرفیتماضللی نقلی، و وند تصللریمی فاعلی بپیوندند. چنین سللاخت

ر ای افعال مذكور، دیرمقواهوله به اطالعات ز؛ با تآیندپدید می "پرسیدن "، و "دادن"، "گمتن"

و  11(، تكواژهای نهی و امر)10و  11بسللت در نقش متم  به انتهای فعل)های زیر، پیسللاخت

 است:( پیوسته13و  19(، و تكواژ نمود نقلی و ستاك گذشته )11
(24)  aydi hom me-t-en =etα? 

 دهندتان؟(  دهند؟)عیدی ه  میعیدی ه  بهتون می

(25)  porsiy-i=šα ke me-r-en yα ne? 

 ازشون پرسیدی كه میرن یا نه؟)پرسیدیلشون كه...(  

(26)  xeyle pol ma =šα te. 
 خیلی پول بهشون مده) خیلی پول ملشان دِه(

(27)  be =šα gu (ta) ay-en.    
 هشون بگو )تا( بیان)بلِشان گو تا آیند(.ب

(28)  goft-ay =eš-en (ke) be kuJ  rev-a?  
 [17a، ساخت 99]مظخوذ از مزینانی،  (...)گمته اشَ ند اند كه به كجا بره؟بهش گمته

(29)  kodom=er doy=et-om? 
 كدوم رو بهت دادم؟)كدام را دادِتل  ؟(  

ست اگمته نماند كه پین رر در  اات متممی ب   11ور در مذك های برایی و بایی با میزبانی عنا

شللود. مثالپ، ای افعال مربوط میاین قضللیه به اطالعات زیرمقواه شللود؛ ظاهراپ،ظاهر نمی  13تا 

یر آوردن افعاای نظ ،اما اند، سه ظرفیتیافعال گمتن و دادن الباراپ توان این نتیجه را گرفت كه می

 توان ه  دوظرفیتی و ه  سه ظرفیتی به كار برد. و بردن را می

 مجاورت فعل: لایگاه دوم یا بست در گویش مزینانیواژه   0

  ،ارائه شد های فوق گویش مزینانی كه در بخش بررسی های مورد ی دقیق ساخت با مشاهده 

ضوع  توان می ست واژهبه ظهور مو صل فعل ب ستی  بو تبعیت آن از نظام واژه ی در مجاورت بالف

این   11و  11، 16، 63وق به عنوان نمونه   های ف پی برد؛ با ولود این، در اكثر سلللاخت  فعلی 

تابع نظام لایگاه دوم نیز       توان، فارغ از كل نظام زبانی كه در آن تواید شلللده،       می عنارلللر را 
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ست. ازاین  سؤال پیش می دان سید كه نظام واژه چگونه می آید كهرو، این  ستی  بتوان به یقین ر

 فعلی است؟   یالایگاه دوم  ،این گویش

های  بسللتكند كه گاهی واژه( در این زمینه چنین اظهار نظر می 613-611 :6331) 1ریورو

له قرار می     گاه دوم لم لای گاهی واژه    فعلی در  قابالً  ند و مت گاه دوم در     بسلللتگیر لای های 

های مذكور كامالً تصادفی هستند و ضرورت تمكیس این     شوند، زنجیره مجاورت فعل ظاهر می

 كنند. بست را تضعی  نمیدو نوع واژه

ستوری بودن برخی از لمالت زیر   ست و نیز  ی عملكرد واژهمعرف  وزهناد   مؤید تبعیتب

 : است های ضمیری گویش مزینانی از نظام فعلیبستواژه

 om)         -bord š(dina be bazar=eبردم. ممعول( دیروز به بازار=ش91)

 )*om) -be bazar bord š=nadi       به بازار بردم. ممعول( *دیروز=ش96)

 )*om)-bord  š=nabe bazar di       بردم. ممعول( * به بازار دیروز=ش91)

 )*om)      -bord dina  šbe bazar=eم.دیروز برد ممعول( *به بازار=ش99)

 en) -(*?una=š bord                                   بردن. ممعول( *اونا=ش91)

 en=eš) -bord (?una                                       .ممعول( اونا بردنلش90)

 شود:  های فوق استماده میچند نكته از نمونه

سللاخت  ارللل    بسللت و فعل فارللله ایجاد كند اگر عنصللری واژگانی مابین واژهاا ( 

 نادستوری است.

 تی اگر شرط مجاورت رعایت شود)مثال     ؛تواند میزبان باشد ب( موضوع بیرونی فعل نمی 

 ی گروه فعلی است.افزایی در  وزهبست(. این مورد معرف عملكرد واژه91

شود   شرط مجاورت رعایت  شد كه در اطالعات   ی اتواند افزودهمیزبان نمی، ج(  تی اگر  با

افزایی با بسلللت؛ به عبارت دیگر، فرایند واژه(91مثال در « دیروز»)ای فعل نقش ندارد  زیرمقواه 

 ی مستقی  دارد.فعال رابطهای ااهاطالعات زیرمقو

 

 

 

                                                 
1  . Rivero 
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 ی آنی معيار فارسی و ادوار گذشتهافزایی در گونهبستواژه .6

ه  مكرراً به این نكته اشلار  ،بسلتی فارسلی میانه  ی پژوهشلی ضلمایرشلخصلی پی    در پیشلنیه 

ست كه  وزه شده  ست بوده و از نوع واژه(CP) یا بند (IP)ی عملكرد آنها لملها های لایگاه  ب

(  6311بویس) ؛(6991: مزینانی،6991هستند)ممیدی، (SW)ی دومتر كلمهدقیق دوم و به عبارت

رر را در تمامی نقش 6311و برونر) رریح و  تی    ( نیز ظهور این عنا رریح و لیر های نحوی 

بسللت اول شللخص   كه سللاختی كنایی اسللت پی  91اند. در مثال عامل فعل متعدی تظیید كرده

 نقش ممعول  رف اضافه را. išسوم شخص بستپی واست را ایما كردهنقش فاعل  mممرد
(36)  u =mERG dast ud pāy  ī gandarw  pad=išOBL bast. (LK 11) 

 بست .باهاش  من دست و پای گندرو را

نابین داشته   تی بیی تحقیق بدان اشاره شده،  اا  كه در بخش پیشینه فارسی نو قدی  نیز، چنان 

(.  6931است )ر.ك. مزینانی و شریمی:   ابع هر دو نظام بودهذكر شد ت و با شرایطی كه در پیشینه   

سروده    صرع اول بیت زیر كه  ست به عنوان نمونه، در م ستی فعلی یعنی نظام واژه ،ی مواوی ا  ب

در مجاورت بالفصل فعل لمله و در مصرع دوم نظام لایگاه دوم « ش»بست متممی وقوع واژه

صرع واژه   دیده می ست  شود؛ در این م سته « ت»ب سته كه   « كی»یعنی  CPیدر  اای به  ه پیو

 :   1باشدمی« گوش»مضاف اایه 

،  واویافكند این شلللهادت را بگوش )م   تكی       هی خموش ش( مادرش از خشللل  گمت 91)

6993 :161) 

 شود:مواوی نیز دیده می فیه ما فیهبست ممعوای ِلایگاه دوم در كتاب منثور واژه

 (16، 6911دارند كه ...     )رادقی:برای این دوست می ش( دیگران99)

ستان 11( و )93موارد ) سس و ویكنز:    ( نیز از گل شده  ( 6999سعدی )رهات اند؛ در انتخاب 

ست  ( واژه93بیت ) ضمیر در  اات برایی قابل تعبیر   « لللللت»ب در لایگاه دوم قرار دارد؛ این 

 است:

 (91 كه امكان گمتار هست      بگو ای برادر به اط  و خوشی ) ت( كنون93)

                                                 
نه توان بهره گرفت، اما از آنجاكه در پیشیتحقیقاتی نمی كه از شواهد شعری برای چنین است به این نكته واق  هنگارند .6

ها ررفا لهت است این مثالشاهد ارایه شده(  به اندازه كافی 6991؛ و ممیدی، 6931تحقیقاتی )ر. ك. مزینانی و شریمی، 

 برد اهداف این تحقیق است.بازنمایی و پیش
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از  »ی بسللت در  اات ممعوای به انتهای گروه  رف اضللافه( نیز واژه11در سللاخت منثور )

 پیوسته است:     « زمین

 (699 باالی سر برد و فرو كوفت.  ) ش( استاد به دو دست از زمینل11)

ست؛ مثال  0ن نامه)قرهای زیر نیز از قابوسنمونه شده ا ست را به  واژه 11و  19های ( اخذ  ب

 دهند:ترتی  در لایگاه دوم و مجاورت فعل نشان می

سمی:       ت( خود را لایی نه كه اگر16) سار نگردی. )یو شرم ،  6911بجویند همانجا یابند تا 

96) 

 (91 بده . ) ش( هر كه فتح را مرده بیابد و بیارد هزار دینار11)

ستوری بودن   صل واژه نیز ی معیاردر گونه 11ناد ست با فعل، بر   ، برخالف مجاورت بالف ب

ستی فعلی به دو زیرمقواه ضرورت تمكیس نظام واژه  سافعلی پیش  ب شافعلی و پ رحه   گی پی مته 

 گذارد:می

 ( دیروز ]كتاب رو[ به من دادی=ش.19)

 مزینانیمعیار/فارسی نو قدی /گویش *   ( دیروز ]كتاب رو[ به منلش دادی. 11)

ستی فعلی به دو زیر مقواه تمكیس نظام واژه شت  گمته، زمانی اهمیتی پیشب یابد كه  ری میبی

سه به میان آید؛ در باال،  سی مزینانی        پای مقای شد كه اگرچه در گویش فار شاره  به این مطل  ا

عل ز قبل از فهای مجابه میزبان بسللتافزایی به پایان فعل مجاز اسللت، اما، لااباپ واژهبسللتواژه

جاورت  م ی معیارگونهدر  آنكه،؛  الاند بسلللتی پیشلللافعلیبع نظام واژهات سلللته به عبارتیپیو

زیر مؤید این مطل  بوده و مقایسه را   فرضی  های داده .بالفصل فعل الزم است اما كافی نیست   

 كند:تسهیل می

  ییش مزینانی/گونهنظام پسلللافعلی: فارسلللی نو قدی /گو    .بردندشدیروز به خرید  (10)

 معیار

ی  ونهگ*: فارسللی نو قدی /گویش مزینانی/پیشللافعلینظام     .دیروز به خریدش بردند (11)

 معیار

ند     11) ید برد به خر قدی /               .( دیروزش  فارسلللی نو  گاه دوم:  لای ظام  گویش  *ن

 ی معیارگونه*مزینانی/
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 یوضلللعیت دورهبسلللتی گویش مزینانی به عنوان با توله به موارد فوق و احا  نظام واژه

  ی میانه به بعد، تابعافزایی را، از دورهبسللتسللیر تحول واژه توانمی قدی ،گذار از فارسللی نو 

 در نظر گرفت:مرا ل زیر 

 ؛ی میانه و قبل از آنی دوم: دورهبستی لایگاه دوم از نوع واژهنظام واژه اا (

ظام واژه  ب( گاه    ن لای گذار از   دوم ه  از نوع واژهبسلللتی  ی دوم و ه  از نوع دختر دوم: 

 ؛ی میانهدوره

 ؛بستی لایگاه دوم دوشادوش نظام فعلی : فارسی نو قدی نظام واژه (ج

صل فعل با گرایش لاا  به   (د ستی  نظام واژهمجاورت بالف شافعلی ب سی نو   گذار از فار :پی

 قدی ؛

ستی پسافعلی: گونه  به نظام واژه مجاورت بالفصل فعل با گرایش لاا   (ه ار فارسی   ی معیب

 معارر.  

شان می  ررفاپ تغییر لایگاه واژه خاطر ن شته، بلكه با   كند كه مرا ل فوق،  ست را در بر ندا   ب

به مر له      به گروه فعلی و    ی عملكرد واژهی دیگر،  وزهگذر از هر مر له  ند  بسلللت نیز از ب

 .استتقلیل یافته فعل انتها و الزاءدرنهایت پیوستن ررف به 

  بست در لمالت فارسی نو قدی   چباتی لایگاه واژهآید، بیكه از شواهد فوق نیز بر می چنان

ست؛ به همین دایل، داده      شهود ا ضوح م ستِ  توان در این مقطع یافت كه واژههایی را میبه و ب

وان  ترو، میازاین .كاررفته در آنها  داقل در دو  اات ممعوای و اضلللافی قابل تعبیر باشلللد           به 

اهش  كافزایی با بسلللتی واژه وزهبسلللتی و گامِ نظام واژهبهسلللیر تحول تاریخی و گام گمت،

  متكی شدن -ی معیار را به سمت ساخت  گونهبه نحوی كه  های این عنارر نیز همراه بوده نقش

 .استبستی پسافعلی سوق دادهبست و تبعیت از نظام واژهتعبیر  اات نحوی واژه

راف،  ب ضافی،  ، )ارگتیو( های فاعلینقشا این او ضمایرك  ممعوای و متممی متعددا به ه این 

بدون ادات نقش   نه      رلللورت انتزاعی و  یا فارسلللی م ما در  جة ف ممكن بوده،  ن ند   در نتی رای

ستوری  شته، ه    كه  ذف  ااتشدن، د شانی ارگتیو را نیز در پی دا ضافه و  اكنونن ، با  روف ا

«  1قشیارل شمافیت ن»راستا با ه  حلیلاین تشود. بازنمایی میدر گونة معیار ی لایگاه ساختار

های قرار گرفتن عنارلر زبانی در لریان   اسلت كه در ادبیات پژوهشلی به عنوان یكی از انگیزه  

                                                 
1. Principle of Functional Transparency  
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ستی  گمتار بایطبق این ارل اساسی، نقش هر رورت زبانی در پاره    ؛ شدن مطرح است  دستوری 

ش     شماف با شنونده  شمافیت به چگونگی رمزگذاری برای  ر زبان ه یس عنصر در  نقش د، و این 

 .تعبیر آن نقش در عاا  واقعنه به نیاز شنونده به  ،گرددبرمی

 گيرینتيجه .7

  در لایگاهیهای درونی فعل، ، به عنوان یكی از موضللوعگویش مزینانی یِبسللتپیضللمایر 

فارللله ایجاد نكرده باشللد. به  1واژگانیگیرند كه بین آنها و فعل تصللریمی هیچ عنصللر قرار می

ان  در رورت نبود میزب  و ،پیشلااباپ  ،این عنارر در مجاورت بالفصل فعل لمله   ،عبارت دیگر

جاز،  نابراین می  پس از آن قرار می م ند؛ ب ها را  گیر ظام   توان آن ع  از نو فعلی یبسلللتواژهتابع ن

شمار آورد.     شافعلی به  ساخت   با ولود این، پی سی  شان داد ك  در این گویش متنوع هایبرر ه  ن

توان چنین  كمی رللادر كرد مبنی بر این كه رللددررللد واژگان و سللازگان پیش از فعل نمی

 است:   استثنابر این  ك   موارد زیر قابلیت میزبانی دارند؛

اییِ  آرقواعد واجبه میزبانی خا  با  افزاییبست ساخت  ارل از واژه  در رورتی كه  اا ( 

شللرطی   ،مجاورت بالفصللل فعل؛ ب( شللودمیزبان دیگری انتخاب می ،همخوان نباشللد گویش

ست: واژه    ست الزم اما كافی نی ست ا ررفاپ در  وزه ب رورت می افزایی  ؛ به گیردی گروه فعلی 

سازه   ضوی از  ستقی ، ممعول   عبارت دیگر، میزبان باید ع های الباری گروه فعلی یعنی ممعول م

ستقی  ویا گروه   ضافه  رفلیر م شد ا های مجاز دیگر در این  وزه عبارتند  میزبان. ای متممی با

ستاك از: تكواژ امر، تكواژ نمی،  ضی نقلی،     تكواژ نهی،  شته، تكواژ نمود ما سه ف   گذ ،  اعلیشنا

شی   ضمایر پرس   رمت ممعوای در ساخت فعل ماضی بعید، لزء اسمی یا ورمی فعل مرك ،      

 و فعل امر. لایگزین ممعول،

  دهد كهنشان می  این گویشدر های ضمیری  بست واژهو محل ظهور  هانقششتر در  دقت بی

با توله به بافت كالم، بافت لمله و ظرفیت  داده كه بسلللتی پیشلللافعلی به آنها امكان نظام واژه

تی  یا به عبار -لیرمسللتقی  و های ممعول مسللتقی گسللترده در نقش به رللورتواژگانی فعل،

 .  2روندكار ببه -ای، برایی، ازی، و بایی بهرایی، هایاات 

                                                 
 افعال معین باید، خواستن و نظیر آنها از این قاعده مستثنی هستند.   .6

ست ها پیعالوه براین نقش .1 ضمیرتكراری نیز به   ب ضمیری در گویش مزینانی در نقش  ر روند؛ اما، ازآنجاكه دكار میهای 

س  مقااه سی  یگونه( درمورد 6991،6991مهند)های را شده      فار شاره  صیل ا شخیص     معیار به این نقش به تم ست و به ت ا
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ضافاپ،   سه م ست ی واژهی نظام و  وزهمقای  با مقاطع دیگر از زبان افزایی در گویش مزینانیب

 و وضعیت بینابین آن نتایج زیر را در پی دارد:فارسی 

  11، و 10، 11، 16، 63، 61، 60، 61، 61، 9، 0، 1، 6های گویشللی چه سللاختچنان اا (

فارغ از این كه در چه نظامی تواید شللده مال ظه شللوند، به طور كلی، در هر دو نظام لایگاه   

های این چنینی، سللب   تواید تصللادفی سللاخت به احا  تاریخی، گیرند؛ دوم و فعلی لای می

سل   می ساختی واژه های بعدیشود كه ن ست ، لایگاه زیر را از لایگاه دوم به مجاورت فعل  ب

شده ت     . بازتحلیل نظام واژهدنرده و به كل لمالت تعمی  دهبازتحلیل ك لمله سب   ستی  واید  ب

)ر. ك. مزینانی و شلللریمی:   های لدید لیر مجاز تلقی گردد    در نسلللل 11تا   91لمالتی نظیر 

6931.) 

ای  ه ی معیار،  اات   بسلللت در گویش مزینانی، نسلللبت به گونه     ب( به احا  تطبیقی، واژه  

ند، هرچند، سللاخت اضللافی آن كامالپ با معیار منطبق بوده و از  كنحوی بیشللتری را دریافت می

ضافه نیز   ستماده می   لهت  اات روف ا شانی ا ست در این عالوه، لایگاه ظهور واژههكند؛ بن   ب

گویش درمقایسه با فارسی نو قدی  از چبات بیشتری برخوردار است، با ولود این، لیر از  اات  

ساخت  سایر نقش های كنایی)ارگتیوفاعلی در  ست در دوره های نحوی واژه(،    ی میانه را، اابتهب

 است.های ساختاری بیشتر،  مظ كردهبا محدودیت

شافعلی   در نظر گرفتن نظام واژه ج( ستی پی سی مزینانی  ب ضعیتی كه    یبه مثابه ،گویش فار و

سی در مر له  شته      زبان فار رر دا سیس به معا سی كال ست ی گذار خود از فار ضیه  ،ا رار  ق یفر

ی ممعوای را تقویت  ها در لریان دسللتوری شللدن و تبدیل به وند مطابقهداشللتن این ضللمیری

 (.6931، و بهرامی و رضایی 6931؛ مزینانی و شریمی، 6993كند)ر.ك راس  مهند، می

یز  (ن6399) هاكینز« 1اكتسللاب دوگانه»ی فرضللیهبا توله به بند ج كه یادآور  در نهایت، د(

شد می سیر تحول   ایچندگانه و مرا ل با ست واژهكه در    اینتوان می ،شود دیده می ضمیری  ب

های باسلللتان، میانه، و نو،      مطرح كرد كه تقسلللی  تاری  تطور زبان فارسلللی به دوره       فرض را

                                                 
شیوه  رر در این نقش كامالً نگارنده  سی گونهمنطبق با  ی كاربرد این عنا شگیری از تكرار د    ی فار ست به منظور پی ر معیار ا

 شود.  های فوق ارلاع داده میمند به مقااهی عالقهاین مجال به آن پرداخته نشد. در این زمینه، خواننده

1. Double Acquisition Hypothesis 

« اا »زبانی است به این نحو كه ضمن تحول ساخت های میانی در مسیر تحول ااگوهای این فرضیه  اكی از ولود دوره

 شود.لاا  می« اا »بر « ب»، در مقطعی هر دو ساخت دوشادوش ه  به كار رفته تا این كه در نهایت «ب»به ساخت 
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ای  هدر بازسللازی و تحلیل زبان گیری درسللتشللناس را از مسللیر نتیجهباسللتانناخودآگاه زبان

ستانی  شتن مر له ررو، مم؛ ازاینزدسا دور می با ی تاریخی گذار از هر زبانی به زبان بعد وض دا

در انجام   (از خود)مثالپ از فارسی باستان به فارسی میانه و یا از فارسی میانه به فارسی كالسیس      

ضروری به نظر می  سد؛ مرا ل پنج تحقیقات درزمانی  ست در تاری  تطور ی تحول واژهگانهر   ب

 ی میانه تا فارسی معارر مؤید این فرض است.  دورهزبان فارسی از 

 کتابنامه

 ، تهران:انتشارات سمت.تاری  زبان فارسی(، 6991ابوااقاسمی،محسن)

ی یحیی مدرسللی، تهران: پژوهشللگاه  ، ترلمهشللناسللی تاریخیدرآمدی بر زبان(، 6991آرالتو، آنتونی)

 انسانی و مطااعات فرهنگی.

ستوفر،ج.)  شگاه      نحو زبانهای ایرانی میانه لربی(، 6911برونر،كری سعید عریان،تهران: پژوه ،ترلمه ی 

 فرهنگ و هنر اسالمی. 

مجموعه ، «بسللت یا نشللان مطابقهعنارللر نمایه ممعوای: واژه»(، 6931بهرامی، فاطمه و واای رضللایی )
به كوشللش دكتر محمد راسلل  های ایرانی، ها در زبانبسللتاندیشللی بررسللی واژهمقاالت اواین ه 

   33-13مهند. رص 

ی مجله، "ضمیر متصل لللش و داشتن، دو گرایش تازه در زبان فارسی"( 6991دخت)پناه، سیمینلهان
 .19 -63، رص96ی اول، پیاپی ، سال شانزده ، شمارهشناسیزبان

شندكی، )  ق ضمیر پوچواژه  "(، 6931بین و ف سی و  صلنامه پژوهش ، "ایزبان فار ای زبان و ادبیات  هف
 .616-91، رص 6، شماره 1، دوره تطبیقی

مجموعه مقاالت نخستین همایش انجمن ، "ممعوای در فارسی مطابقه نشانه"(، 6991مهند، محمد)راس 
 .190-110، به كوشش دكتر مصطمی عاری،   شناسی ایرانزبان

،  "بط آنها در فرهنگهای فارسی ی ض بستی و شیوه  توری  افعال مرك  پی "(، 6991مهند، محمد)راس  

 .  109-91رص 1، 6، ش ی فرهنگستاننامهفرهنگ نویسی، ویژه

س   سی ضمایرتكراری در زبان  "(، 6991مهند، محمد)را ستور،   ، "فار ستان نامهویژهد ، 1ش  ،ی فرهنگ

 693.-699 صر

زبان شناسی، سال    های مجله پژوهش ، "های فارسی در كنار فعل بست واژه"(، 6993مهند، محمد)راس  
 .90-10رص  1دوم، ش 
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، تهران: گلسللتان و بوسللتان سللعدی با برگردان انگلیسللی(، 6999رهاتسللس، ادوارد و لی. ام. ویكنز، )

 هرمس
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