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 چکیده

از متمدازا   مهد  و  دو گداار   همدوار   ،کلیدرر  و از جمله رمان آبادیآثار دولت مجموعهدر 

 یسد  آرکائگوزش سباواری و گدرازش بده    کاربرد، زعنی زدازیو آشنازی هنجارگرزای ۀمقول

کده   در پاسخ به ازن پرسشخواننر  کنر. به خود جلب میرا ه خواننر  ، توجّ(گرازیباستان)

واقد  از   برگرفته از متون نظد  و نردر کهدن و در    ،و نحوی متنار صرفی ساخت و کرام واژ 

گوزش )سباواری( است، بسته به میداان آگداهی و    در زمر مصادزق آرکائیس  است و کرام 

صدور    هدازی و انتسدا   ای عرضده کدرد   بندری ، تقسدی  شناخت خود از دو منب  زادشر 

و عرضدۀ   کلیدرر سدی رمدان   برای پاسخ به ازدن پرسدش، بدا برر    ،حاضرجستار در دهر.  می

فارسدی، و   هدای نامده مصادزق هنجارگرزای بر معیار و سنجۀ متون نظ  و نرر کهن و لغدت 

ان مدرز آشدراری مید    گوزشدوران گدوزش سدباواری، کوشدش شدر      و از وجهمچنین پرس

آن است که حجد  بدایزی    حاصل ازن کار؛ شودمصادزق ازن دو گرازش و کاربرد مشخص 

، مربوط به آرکائیس  و انواع واژگدانی، صدرفی و نحدوی    کلیرری در از مصادزق هنجارگرزا

ای از ازن دسته، در گوزش سباواری نیا کاربرد داشته و درواقد   در ازن میان، پار  .آن است

افداون بدر   اسدت؛   ای نیا، تنها در متون کهن کاربرد داشدته پار ؛ مشترک است ،میان دو منب 

ای به کار گرفته است کده  های صرفی و نحوین و ساخت، واژگاکلیررآبادی در ازن، دولت

. و امّدا دسدتۀ   شدود دزر  میوزژ  خراسانی( ها بهتنها در گوزش سباواری )و زا دزگر گوزش

 قلد   حاصدل تدراو   هدن و زبدان و   از ذ برخاستهدزگری از مصادزق هنجارگرزای را بازر 
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 آبادی، محمود دولتکلیرررمان ، : آرکائیس ، گوزش سباواریهاواژهکلید

 مهمقدّ د1

زمددین سددبا ازددراناز هنرمنددران صدداحب لیددررک (1)رمددان سددتر  آبددادی نوزسددنر محمددود دولددت

چگونده  "و  "گتدتن "» :اسدت  مطدر  بدود   « چگونده گتدتن  » برتدر   هدای  ؛ برای او همدوار  شدیو   است

سددت و زرددی از رمددوز هنددر در همددین ا ۀبحددد در ازددن اسددت. رمددا بقددا و تددراوم جاوداندد؛ "گتددتن

نچدده آ زعنددی در هدد  نهتتدده اسددت؛ "چگوندده گتددتن"فازی آن نیددا، در همددین تددال  بددرای  شددرو

چگونده  "وسدیلۀ ارتبداط اسدت،     "سدخن "تعدرزتش کدرد. اگدر     "بیدان هندری  "توان به ندام  امروز  می

در  همددوار او از ازددن رو،  .(279-273 :1333 ،آبددادی)دولددت «هنددر ارتبدداط اسددت  "سددخن گتددتن

تدر گتدتن،   تدر گتدتن، دلنشدین   دقیدق تدر و  چگونده بهتدر، عمیدق   »فتن راهی برای چگونه گتتن و زاپی 

و ندداگازر بددرای  )همددان( تددرزن نحددو  بیددان را بیابددرکوشددر تددا شددریلمددی اسددت و« ثرتر گتددتنمددو

از  مقولددهمددوار  بدده دو ه ،در کنددار دزگددر شددگردهای نوزسددنرگی دسددت زددافتن بدده ازددن هددر ،  

و بدده کددارگرفتن  «گرازددی باسددتان» زددا دارد: گددرازش بدده زبددان گ شددتگان فددرتوجدده وا هنجددارگرزای،

 .«سباواری» ،ا گوزش مادری

 پژوهش پیشینۀ د1د1

 ،زدازددیمباحددد فرمالیسددتی اسددت و زرددی از اشددرال آشددنازی زدازددی و هنجددارگرزای ازازیآشددن

زدن  اآنچده در   حدوی جمدال  کهدن در متدون معاصدر اسدت؛      کاربرد واژگدان و سداختار صدرفی و ن   

 جتددری لددی اسددت.  گرازددی از آن زدداد شددر گرازددی و کهددنجسددتار بددا نددام آرکائیسدد  زددا باسددتان 

هشددت کنددر و آن را از اصددطال  فراهنجدداری اسددتتاد  مددی بددرای ازددن متهددومشددناس انگلیسددی زبددان

 ی، معنددازی، گوزشددی، سددبری و درزمددانی   واژگددانی، دسددتوری، آوازددی، خط دد    دانددر:نددوع مددی 

کددرکنی نیدددا در   شددتیعی  .(27: 1331 خلیلددی جهدددانتی ،  :کر)ائیسدد (  کرگرازددی زدددا آ )باسددتان 

دانددر و در ازددن میددان  مددیوابسددته را بدده مباحددد مختلتددی   «ا کلمددا رسددتاخی»، موسددیقی شددعر

در  ،آمیددایگرازددی را در کنددار اسددتعار ، مجدداز، ازجدداز و حدد   و حدد      آرکائیسدد  و باسددتان 

 )شددتیعیشددمارد ؤثر مددیهددا مددیا واژ خپددردازی، تصوزرسددازی ونددی و در زددا کددالم رسددتا خیددال

روزرددرد شدداعران و نوزسددنرگان   و ازددن مقولدده  ت نظددر بدده اهمیّدد   . (21و  11-9: 1331کددرکنی، 
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کده اگرچدده بدر مبددانی    شدر   بدار  نوشددته هددا و مقدای  گونداگونی در ازددن  نامده ، پازددانآنمعاصدر بده   

ار ان و نوزسددنرگان نامددرمصددادزق آن را در آثددار شدداعر  ،انددرنظددری و تئددوری آن چیددای نیتدداود  

آبددادی و هددای محمدود دولددت گرازدی در رمددان بررسددی کهددننامدۀ  انددر؛ پازددانبسدیاری بررسددی کدرد   

اهلل حشددمتاز  هنجددارگرزای در شددعر احمددر شدداملو  ، محمددود خوشددنود از  ابددوترا  خسددروی 

مررسدی  از فاطمده   «ثالدد گرازدی در اشدعار نیمدازی اخدوان    بازتدا  باسدتان  » نچدو و مقدایتی   روزانی

هنجددارگرزای »از زهددرا محمددرنژاد،  «زدازددی در شددعر منددوچهر آتشددیآشددنازی»و حسددن احمرونددر، 

گرازاندده بدده اشددعار م.  روزرددرد کهددن»بددرزو،  زاد از راحلدده عبددراهلل «ثالدددشددعر اخددوانزمددانی در 

در ازددن میددان،  اسددت. زمیندده قابددل ذکددر در ازددنو محمددر بامددرادی  از فاطمدده مررسددی «سرشددا

از نظدر  را  آبدادی و ابدوترا  خسدروی   هدای محمدود دولدت   گرازدی در رمدان  بررسدی کهدن  ۀ نامپازان

گوندده  طددور عددام، در ازددن ارگیری مصددادزقی کدده بددهکددآگدداهی بددر نقددش و اهمیّددت گددوزش در بدده

 درخدور توجّده دانسدت.   تدوان  مدی آزدر،  مصادزق آرکائیسد  بده شدمار مدی     ها، جاوبررسی و پژوهش

 خواهر آمر( بر آن واقف است. چنان کهی نیا )پور آیشت ای که حسننرته

 یا آرکائیسم گرایی باستان د2

کدرد  اسدت؛    سدرری خمدی   و پدی   پدر  مسدیر  ،کلیدرر  آبادی بدرای رسدیرن بده زبدان وزدژ      دولت

یدر را بررسدی کدرد  و سدر  بده      سدال اخ  در هتتداد  ،اسدلو  بیدان آثدار پدیش از خدود      ابترا زبدان و 

بده ازدن نتیجده هد  رسدیر       : »گوزدر او خدود مدی   .پرداختده اسدت   ینپیشد هدای   سر زبان آثار  مطالعۀ

ار و بازسدت ابدا  دانسدت  کدار مدن چده خواهدر بدود مدی       بودم که کار من چه خواهر بود، و چون مدی 

امّددا  .(55-51 :1331 ،آبددادی)دولددت «و البتدده ابتددرا در کددار دزگددرانمصددالک کددار خددودم را بشناسدد ، 

هندوز نتیجده نگرفتده بدودم. هندوز بدرای ازدن کده         »بدر؛ چدرا کده    زاجستجو و بررسی باز ه  ادامه می

خدودم را از دوران خدودم نگرفتده بدودم. بندابرازن نشسدت         ، نتیجدۀ کلیدرر کمر ببندرم بدرای آفدرزنش    

اله و سدداد ی مددردم ازددران در زددا دور  هتتددفرددر کددردم کدده مددا مردمددی هسددتی . پدد ، ازددن زنددرگ 

بدایخر   گتدت   رفدت  و نقدب زدم بده گ شدته.      .ودشد ادبیا  پراکنر  ازدن هتتداد سداله خالصده نمدی     

بدرای خدودم،    ...خواندرم مدی  حسدین کدرد شبسدتری   خواندرم،  مدی  ارسدالن  امیرمن توی د  که بودم، 

بده سرچشددمه   نهدازی داشددت. بندابراز  برگشددت هد  نقدص   . امدا ازدن   ...خوانددرممدی  نامده گرشاسدب 
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زدا زبدانی دارزد  و ازدن زبدان زدا       برگشت  و بدایخر  ازدن کده مدا مدردم       هاگا برگشت . حتی به 

زی برگشددت . بعدر بدده بدداززا  هدداگدا  مازده و روحددی دارد. بدده  زددا جددان آهنگدی دارد و ازددن آهند   

 برگشدت .  اتدارزخ بخدار  برگشدت ، بده    تدارزخ سیسدتان  برگشدت . بده    بادویسدی  حنظلدۀ زبان فارسی، به 

 «سدیرا  نشدر  بدودم   رفت  آنجاهدا را دزدرم. چدراو چدون مدن سدیرا  نشدر  بدودم، از دور  خدودم          

 )همان(.

 گویش سبزواری د3

را در بهدر  بدردن   خواندر و او  را بده خدود فرامدی    آبدادی دولدت افاون بر ازدن، منبد  دزگدری کده     

تدر بده تصدوزر    برای دست زافتن به زبدان و بیدان مدورد نظدر خدود و همچندین دقیدق       امرانا   از ازن

پد زر  ازدن اصدل کده زبدان فارسدی        مدا بدا توجده و   »، گدوزش اسدت:   کنرزاری میکشیرن زنرگی، 

هدای  هدای گدوزش  بده گمدان مدن یزم اسدت کده از مازده       حدق دارزد  و  ، بان مادر استدر ازران ما ز

و ازدن همدان کداری     بومی مدردم خودمدان بده سدود زبدان اصدلی، زعندی زبدان فارسدی بهدر  ببدرز            

ای کده در  ر و مازده بدا حد  و بیدان رو  و جدوه     ام کده مدن سدعی کدرد    . ...  اماست کده مدن کدرد    

تواندر تدا حدرود تقرزبدی آن زندرگی وزدژ  را بیدان        بافت و جان کدالم جداری و سدیال اسدت، و مدی     

زبدان مدردم ازدران،     ،مندر بشدوم. چدون از نظدر مدن     حقیقدت از  بهدر   کنر به کار نادزا شوم و در 

ان رمد  شناسدی در خصدو  کده مدن قصدر بررسدی زبدان      ت. بده زبان اول مردم ما، زبدان فارسدی اسد   

ا  تداز ، از لحدا    مندر هسدت  بده نیرومندر کدردن زبدان از لحدا  ترکیبد        حال که عالقه عین نرارم در

نادزددا شددرن بدده رو  و  . ... هددای متنددوع فارسددی و ویددر گددوزشهددای گدد  در پیددرا کددردن واژ 

 .(312-311 :1331 ،آبادی)دولت« نوز  استکار رمان آهن  کالم زا قوم یزمۀبافت و 

 آبادیبیان خاصّ دولتزبان و  د4

-بده زبدان و بیدانی خدا  دسدت مدی       کلیدرر وزدژ  در  آبادی در آثار خدود و بده  سان، دولتبرزن

از زبددان بددومی خراسددان و نرددر تلتیقددی شددود زبددان خددا  داسددتانی خددود را کدده زابددر و موفددق مددی

 ،لاوّدو خصوصددیت عمددر  دارد:   زبددان داسددتانی او » .بدده وجددود آورد  اسددت تی قددرزمیسددن 

وسدی  و    زعندی اسدتتاد   ؛داراسدت خصوصدیت خدود    ی و قدومی را بدا همدۀ   هدای زبدان محل د   گیوزژ

هددا و کنازددا  و ترکیددب و کدداربرد عبددار  و  المرددلاصددطالحا  و ضددر  ،بدده از لغددا جانهمدده
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-مدی  رسدر و روحدی تداز  بده رمدان      ویر  که گاهی آمرنشان در رمان، یزم و ضدروری بده نظدر مدی    

-زبددان، از برجسددته گرازددی باسددتانبدده  توجدده نوزسددنر  ؛«Archaism»ی گرازددباسددتان ،دوم ،... دهددر

-اخددوان . (317 :1351 ،)میرصددادقی« آبددادی اسددتزن عوامددل مشددخص زبددان داسددتانی دولددت تددر

آبددادی شددیتته شددرزر و زرددی از چیاهددازی کدده شددما در دولددت » گوزددر:ای مددیثالددد در مصدداحبه

کده گتدت     مندر هسدت  ازدن اسدت کده چندان      قده دارزر که من خودم هد  بدر آن عال  ا  تتصیل دربار 

« ادبددی سدداخته ان دور و بددر  زددا زبددان  ی همدداز زبددان محل دد  زددا زبددان تدداز  خلددق کددرد ؛  

   .(212-211 :1372 ،)محمرعلی

 و گویش سبزواری ئیسمآرکامتفاوت های جلوهبررسی  د5

 رد فراواندی بده انبدوهی از واژگدان زدا مدوا      کلیدرر منظور از ازن عندوان آن اسدت کده خوانندر  در     

خددورد کدده بسددته بدده میدداان دانددش و  متتدداو  و ناآشددنازی برمددی سدداختارهای صددرفی و نحددوی از

هددای دزگددر گددوزشحت ددی گددوزش سددباواری )و متددون نظدد  و نرددر کهددن و زددا  آشددنازی خددود بددا 

و زدا گدوزش نسدبت دهدر؛      ،گتتده را بده آرکائیسد    خراسانی( ممردن اسدت واژگدان و مدوارد پدیش     

پیوندر   بده جهدت  »تدوان بده ازدن واقعیدت اسدتناد کدرد کده        وع بدرای نمونده مدی   در تحلیل ازن موضد 

-تدر گوندده ل کندرتر و تدررزجی  زبددان کهدن دری و بده دلیدل تحددوّ    و سدباواری  ۀتدارزخی میدان گوند   

سدباواری هندوز بداقی     ۀهدای کهدن در گوند   های زبانی نسبت بده زبدان معیدار ادبدی، بسدیاری از واژ      

دد  بده دلیدل همدان پیوندر     دد  گیدرد هدا را بده کدار مدی    آبدادی آن تای مردل دولد  است و وقتی نوزسنر 

 کدرد  اسدت؛  از متدون کالسدیا اخد     هدا را  آنو اسدت  آزر کده ازدن واژگدان، کهدن     چنین به نظر می

ای کدده از بیددرون بدده برگرفتدده از زبددان رازددن در منطقدده باشددر. خواننددر  ممرددن اسددتدر حددالی کدده 

نددرارد و چددون ازددن کلمددا  در آگدداهی دقیددق ه سددباوار کنددر و از زبددان وزددژ  منطقددمددتن نگددا  مددی

  کلمدا ، متدون کالسدیا اسدت     متون کالسیا هد  آمدر  اسدت، ممردن اسدت برندرارد کده م خد        

عرد  ازدن   قدبال  اشدار  شدر(    چندان کده   )لبتده  و ا( 113: 1335 آیشدتی،  پدور حسدن ) «بومی ۀنه گون

مددوارد متتدداو  بدده گددوزش نیددا ممرددن اسددت رو دهددر و حجدد  بددایزی از ازددن واژگددان و قضددیه 

عرضددۀ واژگددان و تددوان بددا مددیپاسددخ درسددت مربددوط دانسددته شددود؛ از ازددن رو، بددرای رسددیرن بدده 

و همچندین گوزشدوران گدوزش     ،هدا نامده متدون نظد  و نردر کهدن و لغدت     دو بخش موارد متتاو  بر 
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 حقیقددت را درزافددت و دانسددت کدده حجدد  بددایزی از انددر(سددباواری )کدداری کدده نگارنددرگان کددرد 

هدر دو بخدش زادشدر  دزدر و     صدور  مشدترک در    بده  تدوان ازن واژگدان و مدوارد متتداو  را مدی    

هدا را از مصدادزق آرکائیسد  بده شدمار آورد؛ چدرا کده بده         البته در برخورد با ازدن مشدترکا  بازدر آن   

ازددن دسددته از واژگددان و مددوارد متتدداو  مربددوط بدده فارسددی کهددن هسددتنر و همچنددین در   ،هددر رو

ماندر و البتده خدود    فقد  آنچده در ازدن میدان بداقی مدی       .اندر به فارسی امروز به کار رفتده متنی مربوط 

ادبیدا  اقلیمدی   آبدادی در  قلد  زدن دولدت  طلبر، بررسدی ازدن نرتده اسدت کده آزدا       مجال دزگری می

و شددرّ  و  ، در میدداانن در داسددتانآزبددان درخددور و مناسددب فضددای  ضددرور  بدده کددارگیری و 

چدده انددراز  اثددر  («کُرپدده»ای مرددل بددرای نموندده واژ ) و مددوارد متتدداو  اسددتتاد  از واژگددانضددعف 

-نیدا بداقی خواهدر ماندر کده نمدی      از واژگدان و مدوارد متتداو     امّا حج  نسدبتا  بدایزی   داشته است. 

افداون بدر ازدن، مدوارد      شدود.  توان آن را ذزل مقولدۀ آرکائیسد  آورد و تنهدا بده گدوزش مربدوط مدی       

ذهددن و تراوزددر  قلدد   هددا را بازددر سدداختۀه کددار رفتدده اسددت کدده آنبدد کلیددرردر متتدداو  دزگددری 

 آبادی دانست.  دولت

 گرایی(گرایی یا کهنآرکائیسم )باستاند 5د1

-باسددتان» و انددواع آن گتتدده شددر  اسددت: گرازددیگرازددی زددا کهددنباسددتان، ف آرکائیسدد در تعرزدد

 ،از وزن و قافیدده گرازددی ادامددۀ حیددا  زبددان گ شددته در خددالل زبددان اکنددون )اسددت(. شددازر پدد   

کداربرد آرکائیدا زبدان باشدر، زعندی       ،دادن بده زبدان  ص ی تشدخ  هدا تدرزن و پرتد ثیرترزن را   معرو 

کده زبدان شدعر     ازدن زردی از علدل   رود. استعمال لتظی کده در زبدان روزمدر  و عدادی بده کدار نمدی       

. احیدای  گرازدی اسدت  ، همدین اصدل باسدتان   همیشه زبانی ممتاز از زبدان کوچده و بدازار بدود  اسدت     

شددود و نیددا سدداخت نحددوی مددیص زبددان هددازی کدده در دسددترس عامدده نیسددت، مسددبب تشددخ واژ 

ص زبدان  خدود از عوامدل تشدخ     ،کهنۀ زبان اگر جانشدین سداخت نحدوی معمدولی و روزمدر  شدود      

 «کددردتددوان مطالعدده مددینحددو  گرازددی را در دو شدداخۀ واژگددان و باسددتاناسددت. پدد  بددر روی هدد  

بددر ازددن « شدداخۀ صددرفی»افدداودن  ضددمندر جسددتار حاضددر،  .(25-21: 1375کددرکنی،  )شددتیعی

مربدوط بده متدون    ، کلیدرر واژگدان و مدوارد متتداو  در    دربدار  ازدن کده منبد  و منشد       بندری،  تقسی 

   شود.نظ  و نرر کهن، گوزش، و زا ساخته و تراوزر  ذهن و قل  نوزسنر  است، بحد می
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 واژگانی آرکائیسم د5د1د1

بخشددی مربددوط بدده تددوان ، مددیرا از دزددرگا  منشدد  کلیددررواژگددانی در گرازددی مصددادزق کهددن

مربددوط بدده فارسددی کهددن تنهددا  بخشددیو بدده صددور  مشددترک  گددوزش سددباواری و فارسددی کهددن

ای دستۀ مشدترک، واژگدانی هسدتنر کده چندان کده پیشدتر بده اختصدار بدران اشدار             بنری کرد.تقسی 

 ؛شددودزعنددی ادبیددا  اقلیمددی مربددوط مددی ررکلیددآبددادی و از جملدده شددر، بدده ذا  کل ددی آثددار دولددت

گیدرد و بدر آن اسدت کده زندرگی روسدتازی در خراسدان        آبادی قل  بده دسدت مدی   هنگامی که دولت

بینددی، انرزشدده، معیشددت، فرهندد  و وزددژ  منطقددۀ سددباوار را توصددیف کنددر و درواقدد  از جهددانو بدده

-چددار  ،بنوزسددرسددباوار( ی شهرنشددینان شددهری چددون )و حت دد ... روستانشددینان روابدد  اجتمدداعی و

ای جا آن ندرارد کده بدرای بده دسدت دادن تصدوزری واقعدی و کامدل از ازدن امدور، واژگدانی را بده             

 و فضدای شدهری    ی در محدی  حت د گدا    ؛ واژگدانی کده  منطقده رازدن اسدت   کار گیرد کده در گدوزش   

اربرد هددا کددلددیرن در درازای سددر  ؛دهددر، کدداربردی نددراردزمددانی کدده داسددتان در بسددتر آن رو مددی

 توان به واژگان ززر اشار  کرد:برای نمونه می در زبان و متون استتاد  شر  است. داشته و
 ـ مصادیق مشترک میان گویش سبزواری و فارسی کهن

-2119: 3) ... رونددر، از سددر و کددول زرددرزگر بددای مددی کدداز ، دررپددهکُباوالددۀ  ددد چنددر بددر ددد 

2111  .) 

 (.911: 1) بر شیب شر  افت کرد  استا  شِمَههای درشت و پرد پستان

: 1) پلشدددت، (971: 1) قدددر (، 123: 2) بدددارو، (2711: 11) دهنتدددر (، 2151: 1) گلخدددندددد 

   .(979: 1) دهقان، (937

ار اسددت کده رزشدده در متددون  از اصدطالحا  رازددن دامدراری در منطقددۀ سدباو    نخسددتسده واژ   

، ذزددل نامددۀ دهخددرالغددت؛ 17-11: 1391آبددادی، دادی دسددتجردی و دولددت)ر.ک. الدده کهددن دارد

 (هاواژ 
 ـ مصادیق مربوط به فارسی کهن

مصددادزق آرکائیسدد ، واژگدانی هسددتنر کدده در گددوزش سددباواری کدداربرد   دزگددری ازو امّدا دسددتۀ  

 جست:ها و دزگر گوزشها نامهدر متون کهن و لغت بازرها را نرارنر و نشان آن

 .(2311: 1) ...بررودد به خانه رفت؛ شازر به 
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   .(3، 319) ن. سه مردبلنربایزاد 

 (.352: 3) برای فرزنر است سامانزن و ساختن  اختیارترزن وظیتۀ پرر، د عمر 

 .(351: 3) فرودست، و گر  دزوار فرادستدر   زبون . ..تهی هایکوچه جوزانعربر د 

 .(531: 3) بنازی استوارْ... چه کهن. دزوار رباط ستبرد دزوار 

 .(521: 3) موروارنر و آرام. د جنبشی ک
 ـ مصادیق مربوط به گویش سبزواری

واژگددانی کدده در  ؛کدده مربددوط بدده گددوزش سددباواری اسددت  اسددت کلیددررواژگددان بسددیاری در 

تدوان در ازدن گدوزش و گدا      هدا را مدی  اندر و تنهدا آن  هدا ثبدت نشدر    نامهمتون نظ  و نرر کهن و لغت

ترتیددب، بیددرون از مقولددۀ  سددان جسددت و بددرزن هددای خراسددان و بیددرون از خرا در دزگددر گددوزش

تدوان بده دیزلدی کده در     گیرنر. در تحلیل بده کدارگیری ازدن دسدته از واژگدان، مدی      آرکائیس  قرار می

آرکائیسدد  نگاشددته شددر، اسددتناد  ت بدده کددارگیری و فراوانددی مصددادزق دسددتۀ مشددترک توضددیک عل دد

 .کرد

 .(1352: 5) بام روی سینه پیش کشانیر ر لقَعَخود  را از د 

در صددرای رمدده، هددو  را  خلمدده... تددا صددرای  بیابددان بگسددترانر خلددور دسددت بددر خددار وددد 

چند  ززدور، آن    ، بده گدازل آن ...  هدای شدیرا تریدا  شدونر    کده بدا و مدیش    کالفه نررد  است بازر

   .(1121-2119: 3) ... هاشیر بر کف مسین دزگچه و پاتیل...  لن  به دستان سمن یکر 

 پسددار، زالدده، آبچددر، پدداوال، خددوزر؛ (517: 3) تر ختددی(، 2151: 9) ازدداس، (951: 1) پلددوکددد 

(11 :2711). 

 گرایی صرفیکهن د5د1د2

ییددرا  آوازددی و صددرفی و نحددوی را بددا توجدده بدده تددارزخ زبددان فارسددی، شددواهر بسددیاری از تغ 

ندر؛  اکدامال  از بدین رفتده    امدروز )کهدن( بده فارسدی     توان زافدت کده در تبدرزل زبدان فارسدی دری     می

هددای ازددن تغییددرا  در متددون شددعر و نرددر کالسددیا قابددل ردزددابی اسددت و نوزسددنرگان و    نشددانه

. در گیرنددروسددیقازی کددالم خددوزش از آن بهددر  مددی ادبددی کددردن و ونددای م بددرایشدداعران معاصددر 

هدای ندوع   کده مانندر نمونده    شدود گرازدی زافدت مدی   کهدن ندوع  از ازدن  فراواندی  ی هدا نیا نمونه کلیرر
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شددود و میدداان تقسددی  مدی  مربددوط بدده فارسدی کهددن گدانی بدده دو دسددتۀ مشدترک و   گرازددی واژکهدن 

 .فراوانی ازن دو دسته گا  بسیار متتاو  است
 های آواییدگرگونی ، تخفیف و سایرانواع ابدالـ 

در » هسددتنر، بدده ازددن معنددا کدده   (vowells) ایبیشددتر واکدده کلیددررهددای آوازددی در یدگرگددون

واژ  نیددا  نتیجدده صددور شددود، درای دزگددر تبددرزل مددیبدده واکددهای واکددهواژگددان فارسددی، گدداهی 

   .(27 :1379 ،)برومنر سعیر «گیردبه خود می ایدگرگون شر ، صور  تاز 
 ، مربوط به فارسی کهنی کشیده«او»ـُ کوتاه به  تبدیل ـ

ر  واو کتابددت شددر  کدده ظدداهرا  نشددانۀ واو مجهددول زددا   حدد ،در هجددای اول بعضددی کلمددا »

 ،)خددانلری «شددودبدده جددای آن مصددو  مقصددور ضددمه ادا مددیاسددت و اکنددون « ر شدد ضددمۀ اشددباع»

   .(53: 2ج ،1337

 .(1923: 7) تسلی  بود در آستانۀ اوفتادندربیشتر د 

   .(1919: 1) ... ازن سوی و آن سوی اوفتاد پراکنر  و پر  د 

: 7) ردمددانو برگیرنددر  در کنددار دگددر م  اوفتدداد کشددیر  و کوبنددر  در برابددر دولتمنددران و  برددد 

1923). 
   ، مربوط به فارسی کهن«و»و  «ا»بلند  هایتبعد از مصوّ« ی»صامت آوردن ـ

 .(192: 1) مان  بود جایازن دختر در هر را  و د 

 ماندر  بودندر   جدای خدو بدر   با سدوی و آن  سدوی ازدن   ...کشدانیر فدرا مدی   ناکجدای و  کجایبه د 

(7 :1919). 

 .(151: 2)بر تو وارد آمر  است  خراید 

 .(213: 1شنو )و ک  گویک محمر بود؛ گلد 

 .(2119: 7برخاست ) جایعبروس از د 

 .(71: 1) بازر شست مویو  روید 
 )مشترک(« و»و « ا»های بلند بعد از مصوّت« ی»آوردن صامت ـ 

هندوز بده شدرل کهدن     « بدوی »و « جدوی »در گوزش سباواری تنها برخدی از ازدن واژگدان مانندر     

 شونر.  تلتظ می

  .(53: 1) نخواهر شر خویهمهرگا با او د 
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 .(123: 2زافت )کش می شوزخانهمرد در سراشیب ... د 
 مربوط به فارسی کهن تخفیف ـ

  کلمددا  را بینرازنددر و آن را سددبا زددا کوتددا  کننددر؛ ودر زبدان فارسددی گدداهی بعضددی از حددر »

ازددن  .(22: 1331، دزگددران )قرزددب و «ف گوزنددرازددن عمددل را تختیددف و آن کلمددا  را مخت دد   

 :شودوزژگی منحصر به متون کالسیا است و در گوزش سباواری زافت نمی

 .(1921: 3) ... جسته از بر موهابرونها استخوان شقیقهد 

 .(1923: 7)...  آواز  بشنیر  بودشان زاویان که عبروس به دگرآن د 

   .(1921: 7نمازیرنر )به آبادانی می رهینشانی و د 
 مربوط به فارسی کهن ممرخّ ف یامخفّ کاربرد مصدر ـ

دارندر... و گدا  بده    ا از آخدر مصدرر برمدی   ف ازدن اسدت کده حدر  ندون ر     عالمت مصرر مخت د »

زبانددان فارسددیگددرازش امددا  .(113: )همددان« معنددی مصددرر و گددا  بدده معنددی حاصددل مصددرر اسددت 

ونددای بددرای و گرازددی کهددن بددرایتنهددا  ، مددرخ امددروزی بدده کامددل آوردن مصددرر اسددت و مصددرر 

 .و نشانی از آن در گوزش سباواری نیست شود میزبانی متن استتاد   دادبی

دولتمندران بلدوک را   کده   ازدن  و شدنیر دزدر  نر داشدت خرسدنری خدود را از    تسد نتواپنهان نمدی د 

 .(1922: 7) گرفته استمحمر درگلهول و ویی 

 .(2391: 9) در سرو  متوقف شر  است خورد و نو د 

، (2399: 9قربددان بلددو  )  دزرکددرد ،(2399: 9آشددتتگی ) پنهانراشددت ،(1991 :7)آن  نددوکردددد 

: 1) گتددت و کددرد ، (1313: 5هددای سددارو  )بددال بسددتگددر ، (2173: 9) مددرز دوگددانگی باززافددت

1371). 
 عال بسیطافـ

در طدول تدارزخ زبدان     .افعدال اسدت   گرازدی صدرفی در حدوز    زردی از نمودهدای برجسدتۀ کهدن    

ب راد افعدال بسدی  کاسدته شدر  و کداربرد معدادل آن بده صدور  فعدل مرک د          فارسی همدوار  از تعد  

 عدالو  بده  شدود؛ ی  آن تنهدا در آثدار ادبدی زافدت مدی     بسد  ۀدر بسیاری موارد گوند  رواج زافته است و

رسددر  از رواج افتدداد  و متددروک هددای بعددر زهددای سدداد  )فارسددی دری(... در دور فعددل ی ازبسددیار»

از ازددن » .(351: 1ج ،1373 خددانلری،)ناتددل «... آوشددتن، آوالیددرنآخددتن، آگنددرن، آسددودن،  : شددر 
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هددای انگلیسددی و فرانسددوی از فقیرتددرزن   سددی مددرال  در مقددام مقازسدده بددا زبددان  ، زبددان فاردزددرگا 

 «گیددردمددیهددای زبددانی اسددت، گرچدده از امرانددا  زبددانی دزگددر بددرای جبددران آن بهددر     دسددتگا 

 بیشددتر باشددر، اثددر ای کدداربرد افعددال بسددی ثددار نوزسددنر بنددابرازن اگددر در آ .(13-12 :1371)بدداطنی، 

   خود زبانی ادبی و کهن خواهر زافت.او خودبه

 رک:) انددردانسددتهمرکددب  از فعددل پرکدداربردتررا  فعددلگوندده نیددا ازددنسددباواری گددوزش  در در

 ای بدده کدداربرد افعددالتوجدده وزددژ » ،بددا داشددتن ازددن دو پشددتوانهآبددادی دولددت .(31 :1331 ،بروونددی

بسی  دارد، به طوری کده افعدال بسدی  در آثدار  بیشدترزن کداربرد را دارندر و تنهدا آنجدا کده فعدل            

-مدی هدای فعلدی بهدر     هدای مرکدب و عبدار    ، از فعدل زابدر بسی  را برای تصوزرسدازی تواندا نمدی   

افعدال بسدی  فراواندی وجدود دارد      کلیدرر سدان، در  بدرزن  .(111 :1335 ،پدور آیشدتی  حسدن ) «دگیدر 

 است.مربوط به گوزش و نیا  (صادزق آرکائیس  )مشترککه از م
 فارسی کهنمربوط به افعال بسیط  مصادیق ـ

 .(2912: 11) نیوشیرنرمیکالم ه  را د 

 .(111: 1) هلرمیه  ها برپلرد 

 .(155: 2) بخلرمحمر تر از آن است تا بتوانر در جان گلنه ازن زبون ؛ناتوانید 

 .(397: 1) گسلرمی  که زرتختگی بنگرله را د گ
 افعال بسیط )مشترک( مصادیق ـ

 .(711: 3) جنبانرد سری 

 .(1121: 1) مخرمیون رای که از قعر گودال به نرمی بچشمه د

 .(1293: 1)...  پازیرد دور و پیرامون خ  را  را 
 افعال بسیط مربوط به گویش سبزواری مصادیق ـ

 .(937: 1) ... یرنرل کُمیرا  مانر د با نوک و نیش خود، جراحا  کهنه

 .(555: 3) ... تیجانرهازش را آ  دستد 
 افعال پیشوندی ـ

 (پهلدوی اشدرانی و پهلدوی ساسدانی    ) هدای ازراندی میانده   زبدان  متروک شدرن پیشدونرهای کهدن   

هدای اضدافه و   بدرای ازدن منظدور از حدر     » .حتداج شدود  موجب شدر زبدان بده پیشدونرهای تداز  م     

، («وا») .. و از آنجدا بده فارسدی دری انتقدال زافدت؛ مانندر: بده، بدر، در، اندرر، بداز          . قیرها استتاد  شدر 
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مال ازددن عتددررزن از اسددت  ا بددهامّدد .(121: 2، ج1337 ،)ناتددل خددانلری « فددرا، فددراز، فددرو، فددرود  

بنددابرازن در ازددن ؛ پیشددونرها در فارسددی دری نیددا کاسددته شددر و فعددل مرکددب جددازگازن آن گردزددر

افداون   .شدود هدای نردر شداعرانه محسدو  مدی     وزژگدی  وان افعدال پیشدونری از  مورد نیا کداربرد فدرا  

: «vājijiyan» )واجیجدین  (va) وا»گدوزش سدباوار بده قدرار ززدر اسدت:        بر ازدن، پیشدونرهای فعلدی   

و پدددیش ) «(وا» ، کوتدددا  شدددر ve) ، و : برجهیدددرن(«verjikian» )ورجیردددین (ver) رسدددوزانرن(، و 

« رن(بلعیدد fru dian دزن)فددرو (fru، )فددرو)(لددو رفددتن : بدده ج«izianẋ ve piš» خیددازن

   .(31-33 :1331 ،بروونی)
 مربوط به فارسی کهنمصادیق افعال پیشوندی  ـ

 .(1927: 7)...  آمربرای از فرادست میران همهمهد 

   .(1929: 7) ... آمرفروداز اسب د 

 .(2711: 11) ... مانرنرباز... مردمان به نظار   درگرفتبار دزگر سرون د 

 .(2311: 3) وارهرخاد تا از میان انگشتان زبر و کلتتش عنان اسب مید 
 مشترکمصادیق افعال پیشوندی  ـ

 .(727: 3) دربردنر... و جان خودشان را  شان از ارس گ شتنرد بقیه

 .(1333: 5)...  برکشیر  بودد زنی  زن... خود را همه 

 .(1317: 5) ... کنربرمیکن  تاخت و خاک را  را به س  اسب، قلود می
 سبزواری مصادیق افعال پیشوندی مربوط به گویش ـ

 .(2513: 9) گرفتنرنمیواکرام انگار که همرزگر را هی د 

   .(915: 1) واپ  زدد بایپو  را آرام 

   .(913: 1)...  گردانروامید جلر کهنه از تن 

 .(911: 1)  ... واستانرا  را د آذوقه

 .(913: 1، تو! )واجنبانیه  گوش  را خواد نمی
 بر سر فعل« ب»استفاده از  ـ

هدای  بدر سدر صدیغه   »و  انواع فعدل از سداختارهای کهدن زبدان فارسدی اسدت       سر بر«  »آوردن 

در گدددوزش  .(353: 1، ج1337)ناتدددل خدددانلری، « آزدددرزمدددان ماضدددی و مضدددارع و امدددر درمدددی

ر د»اسدت و  فعدل   ناپد زر جدرازی ء جدا ( نیدا ازدن پیشدونر،    سدباوار  سباواری )در بسیاری از منداطق 
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 .(55 :1331 ،)برووندی  «... گیدرد شدود و معندای ت کیدر بده خدود مدی       های ساد  افداود  مدی  آواز فعل

رسدر  اندر و بده نظدر مدی    بدای ززندت نوشدته   »همان اسدت کده آن را   «  »ازن  انرنوشتهدستورنوزسان 

)قرزدب   «زازدر را زافتده اسدت      اسدت و بده تدررزن حدال بداء     ر فعل بدود که در اصل ازن باء، باءِ ت کی

 .(113 :1331 و دزگران،

 بر سر فعل )مشترک(« ب»ـ استفاده از 

 .(1111: 5) برفتپیشانی بر بقچه خوابانیر و پنراری از حال د 

 .(2119: 9) بادطرحی در هوا ... ها را به نشانه بای برد ودستد 

 بوط به فارسی کهنمر بر سر فعل« ب»ـ استفاده از 

 .(1311: 5) مردمان را انربراشتهگرسنه و برهنه د 

 .(1311: 5) براشتواا  برود؛ و خر  از رفتن به زاد آورد که نبازر رو به خانهد 

 ایدسدت بدراد   ای، از اطمیندان در خدود را گد  کدرد      نقطدۀ  کده  ای از آنخدود شدر   پد  بدی  د 

 ...(5 :1321). 
 مربوط به فارسی کهن نفی و نهیهای نشانهمتفاوت کاربرد ـ

 .خوردهای نهی و نتی به چش  میز نشانهساختارهای متنوعی ا، کلیرردر 
 مربوط به فارسی کهن «نه»و یا « نبود»، «نیست»به جای « نی»آوردن  ـ

 .(2113: 9) که سخن در سخن دزگری بیامیاد نه زا را نگرانی آنهی د 

 .(7111: 5) نیهی  کرداری آشرار د 

 .(5121: 7) نیی نبود و هی  طرزقی ه ، ر ش هی  متنزز اا به ویرد 

 .(1157: 1) ستز، کاری بانیجای درن ، د 

 .(1711: 5) !نیمارال دل به درزا داد  بود. پروای رسوازیش، د 

 

 مربوط به فارسی کهن به صورت جدا از فعل« نه»آوردن  ـ

 .(213: 1) گرازدکه درونش چگونه می پیرا نهد 

 .(1111: 1) داشتنرد  کوتا  نهد گران به تشرزر و انتجار آن، دستیچه دزگر و دزاگرد 

 .(2112: 3) بود، دزگر پرسشی نراشتچنین میاگر ه  ازن نه د

 .(99: 1) اگر هی  انبار اربابی را چاپیرن نهپروا دل به درزا زدن چایک و بید 
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 )مشترک( نهی بر سر فعل« نَ»به جای « مَ»آوردن ـ

فعدل متصدل    ل بدود  ولدی در زبدان دری بیشدتر اوقدا  بدا      بده فدتک اوّ  « مَه»در اصل » ازن ساختار

امدر حاضدر و    . و حدر  نهدی منحصدر اسدت بده دو صدیغۀ      .. افتداد  اسدت  نوشته شر  و هاء آن مدی 

 «مَ»کداربرد   .(119 :1331 ،) قرزدب و دزگدران   «دهدر هدا مدی  هدای دعدا کده حالدت نتدی بده آن      صیغه

امدروز     رازدن بدود  اسدت؛   و اصدلی   ایقاعدر  برای نهی تدا چندر دهده پدیش در گدوزش سدباواری       

 .کاربرد داردهنوز  تر از گ شتهانرک بسیارنیا هرچنر 

 .(31: 1) منشانهای دور فرود آوای جنگل

 .(2912: 11)...  متا آفتا  را گو د 

 .(1319: 5) باور مبا د نه! خو 
 مربوط به فارسی کهن «مباد» یاستفاده از فعل دعایـ

 و چندان هد ، نده ازدن، نده آن!      مبداد چندین  ، مبداد مدردان را ذلدت قدرزن     ...مبداد . مبداد افتادن فرود 

(7 :1923). 
   )مشترک( نفی« ن»تأکید یا زاید به همراه « ب»آوردن ـ

در  ،شددوداسددتعمال مددی«  »جددا کدده فعددل ماضددی تددام در صددور  مربددت بددا جدداء   والبددا  هر»

امدا  جمد  میدان )ازدن دو( ندادر اسدت،       ،گدر بده عبدار  دز   .شدود حد   مدی  تی ازن جاء صور  من

م بدر حدر  نتدی    مقدرّ «  »آزندر و در ازدن حدال همیشده جداء      گاهی هر دو جداء بدا زردرزگر مدی    

 «آزددرپددیش از حددر  نتددی مددی«  »جدداء صددرفی  )پارسددیا( نیددا والبددا  اسددت، در پهلددوی جنددوبی

در نرددر بیهقددی و دزگددر شدداعران و نوزسددنرگان   سدداختار  ازددن .(213 :2، ج1337 )ناتددل خددانلری، 

 «)بنبینددی ( بینددی )بنددرود(، بنرهددر، بنرزددری، بندده رود بنرفددت، بندده»شددود: نی دزددر  مددیسددبا خراسددا

 .(1213 :1331)بیهقی، 

 رازن است.سباوار شهرستان از مناطق در برخی  تنهاست که ازن وزژگی ا شازان ذکر

   .(2912-2911: 11... )است  ااد بننیست و از مادر د 

: 7) سددتانربنمحمددر بدداج از ازشددان شددر تددا گددلهددا مددان  از آن نمددیهددر چنددر ازددن وانمددازیددد 

1922). 

   .(2113: 9) بنرنرکه  از آن به چپ نگا  داشته و قوس در گردن؛ عناند 
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 .(31: 1) ای چنار کهن، زادنامۀ روزگاران دور بنمیرد 

 .(2115: 3) ... بنلرزانرتال  آن داشت تا قرم د 

   .(1317: 1)...  کی لب گشود بنرانستموسی خود د 

 گرایی نحویکهن ـ5ـ1ـ3

   ویژه ضمایر مفعولیهتنوع مکانی ضمایر متصل )پیوسته( و ب ـ

بددا ضددمیر متصددل جددازی و همنشددینی ازنجددا بدده معنددی آزادی حرکددت و جابددهتنددوع مرددانی در 

نیدا ازدن گونده    یانده بدود  و در فارسدی دری    اسدت؛ حدالتی کده در فارسدی م     عناصر مختلدف جملده  

زدا از   کندر، جدای خاصدی ندرارد و پد  از هدر      شعر زدا نردری کده از شدعر تقلیدر مدی       در» ضمازر

ازددن وزژگددی در گددوزش سددباواری  .(291:1331 ،ابوالقاسددمی« )راجدداای جملدده ممرددن اسددت بیازدد

آبدادی  دولدت  ؛ چندان کده  ردوجدود دا هدازی  حالدت بلرده گدا  بدا تتداو       دقیقا  به هماننه هرچنر نیا 

امدا در ویزدت مدا    « محمدر را نرزدرم  »گوزیدر:   مدرال  شدما مدی   »به آن اشار  کدرد  اسدت:   در ازن مرال 

سدان، ضدمیر متصدل    بدرزن  .««ا  دزدرم نده بده »؛ زعندی  (be naš diyom) «زد  دیندش بده »گوزندر:  می

، کدده بررسددی و شددناخت آبددادی، آزادی جابجددازی بسددیار ززدادی دارد و دزگددر آثددار دولدت  کلیدرر در 

بددا . در ززددر (319: 2، ج1375مهددوزاانی، رک: ) طلبددرجددام  و مددان  آن خددود مبحرددی جراگاندده مددی

 شود:  توجه به موضوع جستار به انواعی از آن اشار  می
 مربوط به فارسی کهن ضمیر متصل بعد از جزء پیشین فعلآوردن ـ

   .(1512: 5) نرخوا توانشتابی به آتش کشیر  شر  هوس تاوان بید 

 .(737: 3)...  آورد چنگشتوان فرانمید 

 .(1797: 5) ... که گ شت بازر میه  از ازن شب  -

 .(2931: 11) توان پنراشتنمی بار ک د 

 

 ـ آوردن ضمیر متصل بعد از جزء اسمی فعل )گویش سبزواری(

ازددن در چسددبیرن ضددمیر متصددل متعددولی بددر سددر جدداء اسددمی فعددل، زرددی از قواعددر بسددیار ر 

گددوزش سددباواری اسددت. ازددن حالددت در متددون کهددن فارسددی وجددود نددرارد و از نحددو گددوزش    

 برداری شر  است:گرته
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   .(2911: 11بود ... ) شانپروا شنیر پرد  و بیکمتر چنین بید 

 .(2931: 11) بود، مجاا کنر ا گرفتهخود را از آن همه نمای و نقش که در خود د 

 .(2112: 9) رد  باشرب زادشانمبادا که از د 

 )مشترک( )در پایان عبارت فعلی یا فعل( آوردن ضمیر متصل بعد از فعل اصلی ـ

در متددون نظدد  و نرددر کهددن بسددیار رازددن بددود  و در گددوزش     ،ضددمیر در ازددن مرددان آمددرن 

 فراوانی کاربرد دارد: سباواری نیا به

   .(11: 1)  ها به اجیری پ زرفتنرتوپرالید 

 .(2277: 3) برنرنرشانا تا باد هدست بر کال  -

 .(751: 3) شناختش نادعلی به او نادزا شر و -

 .(2113: 9) نشانیرشانوار بر ه  مقراضو مصقل را... کارد  -
 مربوط به فارسی کهن «چندان»، «چنین»و « هیچ»، «اگر» واژگانآوردن ضمیر متصل بعد از ـ 

   .(1711: 5) ... بودفراوی می اگر د 

 (.  1321-1321: 5) ... در انرزشه نیست هیچتازن رو ه  از د 

 .(2539: 11) داشته بودباکی وابه بی ا گسلنر  چنیننیروزی پرواد 

 .(2957: 11) ... کشیربه آتش در چنانتو شوق شتا  د 

 (.2117: 9) که زبون بنمازر، خوددار بمانر آنگنجا بود تا، بی چنرانشاما مرد را د 
 (نویسنده )برساختۀ (یافعال متعدّ متعدی ساختن دوبارۀ) ال گذراذرا کردن افعگ ـ

هدای متعدری بدا    فعدل »گونده تعرزدف شدر  اسدت:     ور زبدان ازدن  هدای دسدت  ازن مقولده در کتدا   

ندان  »شدونر:    مدی عدالو  بدر متعدول محتداج بده مدتمّ       ،مضدارع   و انیر( به مدادّ  رازن جاء )ان افاودن

از ازددن  زددا واداشددتن کسددی بدده انجددام دادن کدداری ،«رانیددررا خددوردن نددان را بدده بچدده خورانددر  خو

نامدده را »تددوان خوانددر.  ( مددیcausatifآزددر و ازددن صددور  را وجدده کنانشددی )  مددیسدداختمان بر

گوندده ازددن برخددی نیددا (119 :2، ج 1337، )ناتددل خددانلری« «وشددتن نامدده را نوزسددانر  نوزسددانیر ن

ی بدا مسدنر را   ئد جاسده  جملدۀ اندر کده   نسدته دارا عنصدر سدببی   « و انیدر  راند »و را گ رای سببی  فعل

گردزدرن بداران هدوا را    هدوا سدرد    کندر؛ مانندرِ  تبدرزل مدی   ی بدا متعدول و مسدنر   ئجاچهدار  ه جملدۀ ب

 .(119: 1335، الرزنی ۀو مشرو 21 :1391 ،کامیاروحیرزان :کسرد گردانیر )ر
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 کنر.نمی صرق کلیررهای نمونه بار کرام از ازن تعارزف دراما هی 

 .(1395: 1) مالیر(می) ماینیرمین بر خاک تد 

 .(151: 2) مالیر(می) ماینرمیچانه بر شانه د 

 .(1393: 1) کوبیر() کوبانیرت در را به ه  هر دو لَباد... د 

 .(1929: 7) پاشیر() نرپاشامشتی کا  و خاک روی سر دزدها در هوا د 

   .(2235: 3) (شرست) رشرانیه  در شررا می ...همه تردزرهاد 

 .(2151: 9) کشیر()  ... کشانیرها دزگر روی شانه رهای لحا  را بابالد 

فارسددی اگرچدده مددوارد نددادری از ازددن شددیو  بدده کددارگیری فعددل در گددوزش سددباواری و       

هرچده بیشدتر فعدل بده     انتسدا    از ازدن شدیو ،   امدا مقصدود و منظدور    ای تهدران رزشده دارد،  محاور 

در توضدیک انتسدا  هرچده بیشدتر فعدل بده       . اسدت شدر    گداار   رادِروزد  تر شدرن  فاعل و تصوزری

-  بددهازددن شددیورسددر بدده نظددر مددی بازدر گتددت ددد  فاعلیددت فاعددلحددرّ بردن بددایواقدد  درو  دددفاعدل 

دد  محدی  گوزشدورانی   متعلدق بده   سدانۀ شنادزدرگا  اقلیمدی و جهدان   در به تصدوزر کشدیرن     ،کارگیری

تدرزن شدیو    بده بهتدرزن و آسدان    -ازشدان اسدت   نیآبدادی راوی زندرگا  هدای دولدت  که والب داستان

   ثر افتاد  است.ؤم
 نوعی فعل مجهول ـ

گدا  بدر طرزدق    » اندر: آبدادی نوشدته  های فعدل مجهدول در آثدار دولدت    د گونهرکارب دربار منتقران 

رسددمی کددرد  بدده را  خطددا افتدداد ، نوزسددنر  از فعددل ناگدد ر  رفتدده و زمددانی هدد  بددی بیهقددی تددارزخ

فعدل مجهدول چدون بده متعدول اسددناد       ،سدازد؛ در حدالی کده طبددق قاعدر     مدی ول )یزم( فعدل مجهد  

حددال  .(351-351: 1333)اسددحاقیان، « شددود، بازددر از فعددل گدد را )متعددری( سدداخته شددود مددیداد  

رسددمی شددر  و از هددر دو گوندده فعددل مجهددول بهددر  بددرد  اسددت؛  آن کدده بیهقددی نیددا مرترددب بددی

 :گرازی نحوی استتاد  برد  استنه فعل، از کهنآبادی در ساخت ازن دو گوسان، دولتبرزن

، ج 1331بیهقددی، )  ... کددرد  آمددرخیلددی از ترکمانددان فرسددتاد و شددغل ازددن مخدد ول کتازددت ددد 

 .)مجهول از متعری( (193 :2

، 1331 بیهقدی، ) عجازدب بسدیار افتداد    ... گ شدته شدر  گدا  کده ازدن پادشدا      پ  از ازن تدا ازدن   د

 زم()مجهول از ی (911-911: 3ج 
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بده   تدارزخ بیهقدی  آبادی ازدن شدیو  را بده سدبا زبدان متدون کالسدیا و از جملده         اگرچه دولت

-و ناخواسددتگی و بددی بالوددی آن، زعنددی بیددان ناخودآگدداهی جنبددۀ  ا، امددا هددر  وددازیکددار بددرد 

تی ندرارد  های داسدتان اسدت؛ زعندی دقیقدا  آن زمدان کده شخصدیت داسدتان فداعلّی         اختیاری شخصیت

 گیرد.سرچشمه می ینامشخصد درونی زا بیرونید  از منش   اعمال او و همۀ
 مربوط به فارسی کهن ـ فعل مجهول از فعل متعدی

: 11) محمدر، ماندر  سدخنی نبدود    و برابدر گدل   کشدانیر  شدر  خدود، مدارال بده سدوی شدوی      بی د

2911). 

زبدان  کده کدی ازدن گتدت بدر       درزافتده نشدر  کرام زا از ازشان چنین گتدت و نیدا    دانسته نشرد 

 .(2913: 11) آمر

 مربوط به فارسی کهن ـ فعل مجهول از فعل الزم

ی را بدرای اتردای   و جداز  تریده داد  شدر  تن به دشواری سوی دزدوار کشدانیر، بده جدرز ازدوان      د 

 .(2911: 11) ها جستجو کرددست

 .(1791: 5) فرو افتاد  شرای از دزوار چون جناز د 

 .(2393: 9) لرزانش قرار گیرد و ازستاد تا روی پاهای برخاسته شرد 
 مربوط به فارسی کهن )اضافه، ربط، عطف(به کار بردن حروف به جای یکدیگر  ـ

هددا از دارنددر و معنددی آن بردهددای گوندداگونیحددرو  اضددافه در دسددتگا  زبددان فارسددی کار  » 

ا امّدد ،(153 :1377 ،بدداقری« )شددودشددینی اجدداای حاضددر در جملدده مشددخص مددی نهدد  روی رابطددۀ

زبددانی در  شددود و چددون ازددن پرزددر  نددوعی هنجددارگرزای محسددو  مددی  ،آن ۀونددرد دزگرگکددارب

 گرازی نامیر.وعی کهنتوان آن را نشود، میمتون کهن بیشتر زافت می

 .(1311: 5) دوبار  کنرگتتگوی )به(  ازناچار   ... نرارکه پسر ب بیاار از ازند 

 .(1311: 5) ... شیر برد، دست به قبضه شماوتارانرن  )برای( به ...شیرود 

 .(1927: 7) )برای( نشستن جست بهجازی د 

 .(1923: 7) بنگرنر... دزدان)به(  درسیر  تا مردم به دل صبر و دزر د 

 .(2111: 3) ... )که( به چه کار آمر  است تارفت تا از زاد ببرد چنان که گوزی مید 

 .(1921: 7) توانست برخیادشستن روی، عبروس می از( )بعر پ  د 
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: 7) ... هددای شددن و خدداک حراسددت کننددرش نرمددههددا را از کددوبکدده( چشدد  )بددرای ازددن تدداددد 

1919).   

 .(2513: 9دزگری نبود ))به(  باجاذبه  پرزر  راشوق به دزگری و هی   هی  پرزر  راد 

 
 ، مشترک«با»جای  به« به»به کار بردن حرف اضافه  ـ

تدا چندر دهده پدیش قاعدر  اصدلی بدود  و        « ۀوسدیل  ا زدا بده  بد »معنای « به»استتاد  از حر  اضافۀ 

 امروز کمتر کاربرد دارد.

 .(1923: 7) ای)با( شلیا گلوله بهای گا  گردنهولتیرن از گرد د در
 مربوط به فارسی کهن در معناهای مختلف« را»ستفاده از اـ 

« ایبده »  متهدوم مدتمّ  »ن افداون بدر ازد    ،میانده بده بعدر     از دور انمای متعولی اسدت؛ امّد  نقش« را»

در ازدن موضد  دسدتوری    « را»و در متدون متقدرم فارسدی جرزدر نیدا کداربرد        کندر پیرا مدی « برازی»و 

از آنجددا کدده ازددن کدداربرد در اولددب متددون دزددر  شددر  اسددت،  .(151: 1377، )بدداقری «فددراوان اسددت

بدده آن  ««را» بی زددا سددبری حددر  نشددانۀ کاربردهددای جددان» دستورنوزسددان معاصددر تحددت عنددوان 

در زبدان فارسددی  »اندر:  گتتده  «را»دربدار   امدا برخددی نیدا    .(119: 1379 الدرزنی،  ۀمشدرو ) اندر پرداختده 

بدده  ای خاصددی کدده داردرقددص درون جملدده سددازی وحددرو  اضددافه اسددت و بدده اعتبددار نقددش  از

 مددتم »کددر ازددن نرتدده آن را  و بددا ذ( 112 :1373 ،ذوالنددور) «مددوارد مختلتددی قابددل تقسددی  اسددت  

را قسددمی از حددرو  پیشددین    آن نیددا دزگددربرخددی  .(179 :همددان) انددردانسددته« ته(سدداز)وابس

، «بدا »، «بدرای »، «از»جدای زردی از حدرو  پیشدین از قبیدل       ززدرا درحقیقدت بده   » کنندر: محسو  می

بده ازدن دلیدل کده     نیدا  و  بدر آنچده آمدر    بندا  .(712 :1339 ،فدرو )همدازون  «شدود مدی استعمال « به»و 

 بازددر از مصددادزق آرکائیسدد  ازددن جنبدده را وجددود نددرارد، وزش سددباواری چنددین کدداربردی در گدد 

 دانست.

 .(99: 1) بود...  نهاد گردن  (تقرزر )به تقرزر راد 

 .(2132: 9) شبیه معجا  بود ... رو داد  بود که آنچه ناگهانی)به راستی(  راستی راد   

: 11) مخددوانی داشددتبیشددتر ه بدده گمددان( کدده روی دوم بددا وضدد  و حددال پیرمددرد) را گمددان -

2311). 

 .(1923: 7) محمر خود قانون بود( که گلمردمان گمان )در گمان مردمان راو  -
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 .(2151: 9) در انرزشه بود که امشب چه پیش خواهر آمر ()در گمان و ذهن گمان را -

توانسددته بددود مددی )در( را... شددب را  افتدداد  بددوده بدد (بهانددۀ عروسددی )بدده عروسددی را بهانددۀ -

 .(2513: 9) رودچمن ب ر تا قلعهزرس

 .(2519: 9چه فرقی هستو ) )فا اضافه( نبود  راتو کیستی و بود و  -

 .(2111: 9) در سینه حب  مانر  است )فا اضافه( نگرنرگان را نت  -

: 3) خددورد هدد  زددن هنگددام لددت مورزاندده خددورد  در بددر  هدد  در ا (اقبددال او )از اقبددال او را -

1311.) 

 .(2119: 9) کمر بسته بود (خرمت پرر )برای رمت پرر راخبا بردباری  -
 مربوط به فارسی کهن مفعولی حذف رای نشانۀـ 

 ،در مدوارد خاصدی  »در جملده بیازدر از نظدر دسدتوری امدری ضدروری نیسدت:        « را»ازنره نشدانۀ  

« را» عندی ممردن اسدت در برخدی مدوارد نشدانۀ      رود زبده کدار مدی   « را» ، نشدانۀ گرو  اسدمی  به دنبال

 .(139 :1379 ،الرزنی ۀمشرو) «اهر نشودظ

   .(195: 1) باخته پسین روز سرردنازی رن به روش ... ]را[ا  تار خود نگد 

 .(193: 1) روی جهاز انراخت]را[  خورجین...  بر کوهانش جای داد و]را[ د جهاز 

 .(1311: 3) زابرمیدر دوست باز]را[  دوست، خودد 

 .(1111: 1)...  ر تافتنخواهبر]را[  او ازن خوارید 

 .(1719: 5) دزر و نه محله رامی]را[  ازنا نه خودد 

 .(1921: 7) قه استج... سلطان بیمحمرکه گل دانستنمی]را[  و کرام ک  ازند 

 .(1513: 5)برگرفت... ]را[  به میخ آوزخت و جارو]را[  فانوسد 

ار  نقطدۀ آوداز نوشدته شدرن     آبدادی دربد  از زبدان دولدت   ، توضدیحی از ضدرور  ازدن حد      اامّ

لنجدار رفدت  و تدا    شدروع بدود کده چندر سدالی بدا آن ک       پ  مشدرل کدار بدراز  زدافتن نقطدۀ     » :کلیرر

و ازددن شددازر دهمددین  ...  فتمشهددای دشددواری را از سددر گ رانیددرم؛ و زددا   لحظدده ،پیددرازش کددن  

رد بسدیار  هدل خراسدان مدردم کد    ا»و نوشدت    م د  دور انراختده بدود   ه تجربده کدرد  و  شروعی بدود کد  

و دزگددر آن اتتدداق آن وحددر  مددن و عشددق رو داد و حدد  کددردم کدده دزگددر مهددار و   « انددردزددر 

تدرزن قتدل بدراز     شدازر گشدودن آخدرزن و نهدازی    ...  آوداز را زافتده بدودم    رم، چدون نقطدۀ  مانعی نرا
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ی ربد  را از نخسدتین عبدار  برکندرم و بده دور اندراخت  و       «را»ن بدود کده بدا حسدی نیرومندر آن      از

« ام خشددت اول را بجددا در جددای خددود بنشددان  بددود کدده درزددافت  سددرانجام توانسددته  ن لحظددههمددا

 .(315-311 :1331 ،آبادی)دولت

   در چند معنا« بس»به کار بردن واژۀ  ـ

 به عنوان پیوند« بس»کاربرد ـ

دد   معناهدای مختلدف ازدن واژ     دسدتورزان دربدار    هدی  کدرام از   ازد ، کدرد  تا آنجدا کده بررسدی    

شدمار پیوندرها و    جدا آن را در  زدا  اندر، تنهدا در  سدخنی نگتتده   دد  ای از معدانی ور  مجموعده صد به

کده زدا   » آزدر مدی  ایهدای گسسدته  گدرو   اندر، کده در  محسدو  کدرد   های پیونری در جملده  گرو 

...  آزددردوم مددی همرازددۀ ل هددا در پازددان و اوّنخسددت و جدداء دزگددر آن از  همرازددۀآودد شددان درجدداء

زر معددانی و سددا (12: 1373، )فرشددیرورد ...« «ندده...ب  کدده» ، «نه...بلردده»، «ه ...هدد »، «ازا...زدد»ماننددر 

 .فارسی قابل شناسازی است کهنمتون  ازن واژ  تنها در گنجینۀ
 مربوط به فارسی کهن «بس»ـ مصادیق آرکائیسم واژۀ 

 بس به معنی بسیار )قید(ـ 

ار، زمختددی او در نگددا  سددت  نمددود و ازددنزمخددت مددی بدد محمددر، و بددرزن خموشددی بیدد ددد 

 .(1533: 5) دادبرر به خردزن پسر کلمیشی می ب نگاهی 

 .(1515: 5) داشت...  پیچیر  و پرزشان ب مردی گرفتار که چش  و نگاهی د 

   .(2551: 9) نمودمی پیر و مرگسار ب درخت در نگا  گن  نادعلی، د 

 .(2111: 9) و دلر زر رن  و بار خو  ب نگارستانی د 
 بس در معنای کافیـ 

   .(2397: 9! )ب گا  آمر  است و رر تا زقین کننر که حرزف به وعر همین قد 

 .(92: 1)...  که طبیعت بر ژرفاهای جان بتابر ب ازن خود د 
 «  بس»آبادی از واژۀ ـ مصادیق برساختۀ دولت

د از واژ  تا آنجا کده در متدون کهدن و گدوزش سدباواری جسدتجو شدر، بدرای ازدن گونده کداربر           

آبدادی  پیدرا نشدر؛ از ازدن رو، چندین کداربردی را بازدر تراوزدر  زبدان و قلد  دولدت           ایهپیشدین « ب »

 .به شمار آورد
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 «فقطتنها، نه/ نهفقط ،تنها»بس در معنای  ـ

بدده خدداطر هددو  و  کددهوسواسددش در کددار، و قددت دبدده ارج  فقدد (ندده ) ندده بدد  ... او راددد 

 .(2512: 9)...  خود نگا  داشته ۀنخاار، در قهو ا  در کردززرکی

ردم دور و اطددرا  هدد  او را مدد کدده ،راننددرگان و گ رنددرگان را  فقدد (تنهددان نددهندده) ندده بدد ددد 

 .(2531: 9) شناختنر خو  می

زداد   هد  داشدت از   خدود را  کده هدا  آ  چشد   نده بد   کرسدی،   ززدر  ... ی ا عباسجان درگرماامّد 

 .(2151: 9) بردمی

از  کده وار؛ چگدونگی مدردن، چندان ورزدب     از نده بد   ر  داشدته بدود.   ا، مدر  مدادر خدوا   امّد  د

 .(1313: 2) پیونری خود با آن ورزب مردن مادربی

 .(92: 1) ... روداتر میمانر؛ فرنمی ب ازن پیونر در چمبر دهان و طبیعت د 

 .(1312: 5) نگا  ب نگا ؛  ب  ... نه ح  و نه میلد 

از گاندر تداراج و بلد  در     ... چشد  داشدته بدود تدا خانمدان     خدود   ۀاند از فرزندر و زگ  ب مادر، د 

 .(1312: 5) امان برارد

   .(2231: 3)...  گهگاهی میسر است ب پرتا  شرن و رهازی در ژرفای زیل درون، د 

عباسدجان  هدا را بده   اسدرناس   هدا و آن بدود کده جدای سدره     بدرای  بد  اگر هنوز زندر  بدود،    -

 .(2119: 9) نشان برهر

 یریگهنتیج -6

 ،کلیددررواژگددان و سدداختارهای صددرفی و نحددوی متتدداو  در رمددان  هددازی از نمونددهاز بررسددی 

هددا، حاصددل روزرددرد و گددرازش نوزسددنر  بدده  هددا و ورابددتکدده ازددن تتدداو  چنددین درزافتدده شددر

؛ اسددت ش سددباواریزهددای متددون نظدد  و نرددر کهددن فارسددی و گددو اسددتتاد  از امرانددا  و توانددازی

بدا اسدتتاد  از نتیجدۀ ودور و بررسدی در ازدن دو منبد ، بده          وانسدته اسدت  افاون بدر ازدن، نوزسدنر  ت   

هددا و از واژ  کلیددررآبددادی در سددان، دولددت؛ بددرزنزابددر سددتو شددگتت دهددازی وزددژ  برسدداخته

گوندداگون و متتدداوتی بددرای انتقددال معنددا اسددتتاد  بددرد  اسددت کدده    سدداختارهای صددرفی و نحددوی

نردر کهدن فارسدی     ئیسد  و صدرفا  برخاسدته از متدون نظد  و     را بازدر مربدوط بده آرکا    هااز آنای هدست



 23                    ...«سباواری گوزش» و «آرکائیس » متتاو  کاربرد و نمودها              سال چهل و هشت     

 

ای پدار  ، بداقی ماندرن   ای دزگدر دسدته مطدابق الگدوی اصدلی( دانسدت؛ امدا در      تمدامی  چه نده بده  )اگر

آبدادی در حجد    هدازی کده دولدت   های فارسدی کهدن در گدوزش و درواقد  زبدان شخصدیت      وزژگی

تصددوزر برشددر، باعددد شددر   را بدده آنددان  وزددژکوشددیر  اسددت زنددرگی و جهددان کلیددرر بددایزی از 

 ضددرور  و ماازددای دزگددری احسدداس کنددر. ،گرازانددهکهددناسدت کدده او بددرای کدداربرد ازددن عناصددر  

 در دو گوندۀ را بازدر   کلیدرر در گرازانده  کهدن هدا و سداختارهای صدرفی و نحدوی     واژ برزن ترتیدب،  

بنددری سددی مشددترک )میددان متددون کهددن و گددوزش سددباواری( و صددرفا  برخاسددته از متددون کهددن تق 

وجدو از گوزشدوران   هدای متتداو  و ورزدب، بدا توجده بده پدرس       ای دزگدر از ازدن نمونده   کرد. دسته

گیددرد و درواقدد  برگرفتدده از گددوزش و بررسددی متددون کهددن، بیددرون از مقولددۀ آرکائیسدد  قددرار مددی  

 ذهن و قل  نوزسنر  دانست. را بازر برساختۀ چهارمین دستهگوزش سباواری است. و امّا 
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