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  چكيده
هـايي كـه       عناصر نحوي درون گروه زمان و از جمله سازه         ،در زبان فارسي  

يـل كالمـي و بـه منظـور يـافتن           توانند به دال    در جايگاه موضوع قرار دارند، مي     
كنند و به جايگاهي بـاالتر از بنـد خـود            خوانش نشاندار، از فراز يكديگر گذر     

هايي   جايي  هاي مختلفي از چنين جابه      هاي زباني تحليل    در نظريه . جا شوند   جابه
شود، ارائـه شـده       فرايندهاي تأكيد و مبتداسازي از آنها ياد مي       عنوان   اكه غالباً ب  

بنيـاد،    كوشـد تـا بـا رويكـردي مشخـصه           ين ميان، مقالة حاضـر مـي      در ا . است
گرا تبيـين كنـد و        فرايندهاي يادشده را در چارچوب مفاهيم نظري برنامة كمينه        

 اختيـاري  د و مبتدا و نيز چراييِهاي مؤكّ   تحليلي همگون از انگيزة حركت سازه     
ن بررسـي،   در رونـد ايـ    . دست دهـد     جايي آنها در اشتقاق نحوي به       بودن جابه 

شود كه شاخص گروه زمان جايگاه موضـوع اسـت و سـازة فاعـل                 استدالل مي 
. يابـد   براي بازبيني مشخصة تعريف هستة گروه زمان، به اين جايگاه ارتقـا مـي             

دهد شاخص زمان در فارسـي         دارد كه نشان مي    اهميتاين موضوع از آن منظر      
 ،در تقابل با تحليـل كريمـي  (د باشد هاي مبتدا و مؤكّ تواند محل فرود سازه    نمي

 فـرض ) 1999(بدين ترتيب، به پيـروي از تحليـل هگمـن و گـوئرون            ). 2005
ساز و    هاي متمم   نمايي كه ميان گروه     هاي بيشينة نقش    هاي گروه   شود شاخص   مي

آورنـد كـه      هايي فـراهم مـي      اي براي تظاهر سازه     زمان قرار دارند، جايگاه ثانويه    
سرانجام، با معرفي مفهـوم حـوزة    . شوند  گفته مي  هاي پيش   جايي  دستخوش جابه 
شود كه حركت عناصر درون گروه زمان از فراز هم و ارتقا بـه                كمينه، اشاره مي  

هـاي نظـري    نماي تأكيد و مبتدا، به پيروي از آموزه      هاي نقش   هاي گروه   شاخص
گرا و بدون تخطي از اصول بنيـادين ايـن برنامـه، از جملـه شـرط                   برنامة كمينه 

  .گيرد د كمينه، صورت ميپيون
  

هاي تأكيد و مبتدا، مشخـصة تعريـف، شـاخص            مشخصه: هاي كليدي   واژه
  .زمان، شرط پيوند كمينه، حوزة كمينه
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  مهمقد ـ1
هـايي كـه دسـتخوش ايـن           در زبان، جايگاه ثانوية سـازه      2و مبتداسازي  1فرايندهاي تأكيد 
يي همــواره موضــوعات هــا جــايي شــوند، و انگيــزة نحــوي چنــين جابــه فراينــدها مــي

شناسان با رويكردهاي متفـاوتي بـه         اند و زبان    هاي نحوي بوده    برانگيزي در پژوهش    بحث
 ،؛ هگمن و گوئرون   1998 ،؛ زوبيزارتا 1998 ،؛ كيش 1985 ، هليدي :از جمله (اند    اين پديدة زباني نگريسته   

 ،؛ كريمي 1385 ،؛ درزي 1380 ،؛ خرمايي 1372 ،زاده   غالمعلي :شناسان ايراني   ؛ و از ميان زبان    2004 ،؛ برئول 1999
هـاي پيـشين و از منظـر برنامـة      كوشد تا با تكيـه بـر يافتـه          مقالة حاضر مي  . )2005 و   2003
وكم متفاوتي از فرايندهاي تأكيد و مبتداسازي در زبـان فارسـي و               گرا، تحليل بيش    كمينه

  .ه دست دهدشوند، ب هايي كه دستخوش اين فرايندها مي جايي سازه انگيزة جابه
اي   آيد كه آيا حـوزه      در بررسي فرايندهاي تأكيد و مبتداسازي، اين پرسش به ميان مي          

هـاي منـتج از       ويژه آنكه ساخت     به .چون نحو نيز بايد به تبيين فرايندهاي يادشده بپردازد        
 كه با كنش زبـاني سـروكار دارد و از ايـن              است  اي   بخشي از نظريه   ،چنين سازوكارهايي 

هاي نحوي، ممكن است مرز ميان تـوانش          براي تبيين آنها در چارچوب نظريه     رو، تالش   
هـاي    تـوان گفـت كـه سـاخت         در پاسخ به اين ترديد مي     . و كنش زباني را مخدوش كند     

. دهنـد   متفاوتي را به دسـت مـي     3تنها بر معنا تأثيرگذارند، بلكه شرايط صدق        مورد نظر نه  
كننـد، تنهـا در    شرايط صدق متفاوتي را بيان مـي  كه 4گفتاري در واقع، اگر تفاوت دو پاره 

هايي را بايد در سطحي از بازنمايي كـه      نوع ساختار تأكيد آنها باشد، ناگزير چنين اشتقاق       
 سـطحي نحـوي     ،از آنجا كه صورت منطقـي     . شود، تبيين كرد    صورت منطقي خوانده مي   

هـاي نحـوي      پديـده هاي تأكيـد و مبتـدا را بايـد            است، فرايندهاي منجر به توليد ساخت     
  .)2004 ،برئول(دانست 

 مباحث نظري    آن بر پاية چنين رويكردي، در بخش دوم از مقالة حاضر به اختصار از            
آيد و در بخش سوم نـشان داده   اند، سخن به ميان مي   كه دستماية اين پژوهش قرار گرفته     

                                                           
1. focusing    2. topicalization 
3. truth conditions   4. utterance 
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 ، كريمـي  :از جملـه  (هاي دستوري     گروه زمان، برخالف برخي از تحليل      1شود كه شاخص    مي
هـستة   4 مشخصة تعريـف   3 است كه سازة فاعل به انگيزة بازبيني       2، جايگاه موضوع  )2005

بـه آن  ) 5شـود   خوانده مـي EPPاي كه به داليل تاريخي      يا در واقع، مشخصه   (گروه زمان   
دهـد چنـين جايگـاهي         دارد كه نـشان مـي      اهميتاين موضوع از آن منظر      . يابد  ارتقا مي 

هايي باشد كه در نتيجة فرايندي چون تأكيد يا مبتداسـازي بـه                سازه تواند محل فرود    نمي
در بخـش چهـارم بـا تكيـه بـر تحليـل هگمـن و گـوئرون                  . اند  آغاز جمله حركت كرده   

هـاي تأكيـد    كم دو گروه بيشينة نقشي ـ يعنـي فـرافكن     كه دستشود فرض مي، )1999(
)FocP (   و مبتدا)TopP (  ـ ميان فرافكن    ساز    مهاي بيشينة متم)CP (   و زمان)TP (  وجـود

دارند كه گره شاخص آنها جايگاه عناصري است كه به داليل كالمي و به منظـور يـافتن                  
هـايي     متفاوت بـا تحليـل     ،اين رويكرد . اند  جا شده   خوانش نشاندار به آغاز بند خود جابه      

صل بـه   يـا متـ   )1372 ،زاده  غالمعلـي (سـاز     است كه جايگاه سازة مبتدا را شاخص گروه متمم        
افـزون بـر    . گيرد  در نظر مي  ) گروه زمان : ؛ در طرح حاضر   1380خرمايي  (گروه تصريف   

هاي صـرفي ـ نحـوي مبتـدا و تأكيـد، تـالش        في مشخصه ضمن معرّ،اين، در اين بخش
جايي عناصر نحـوي      گرا، چرايي اختياري بودن جابه      شود تا در چارچوب برنامة كمينه       مي

هايي كـه بـه داليـل كالمـي و بـه انگيـزة بـازبيني                  جايي  هدرون بند زمان تبيين شود؛ جاب     
هـاي تأكيـد و       هاي گروه   گيرند كه هسته     صورت مي  7 و تعبيرناپذيري  6هاي قوي   مشخصه

  .مبتدا ميزبان آنها هستند
و بـازنگري   ) 2005 و   2003(سرانجام، در بخش پنجم ضمن بررسي تحليل كريمـي          

اند، تبيين متفاوتي از حركت عناصر نحـوي          تههايي كه مبناي اين تحليل قرار گرف        در داده 
اي كـه پـيش از آن شـرح و بـسط              شود و بر پاية نظريه      واقع در جايگاه موضوع ارائه مي     

گـرا ـ    شود كه اين عناصر ـ بدون تخطي از اصول برنامة كمينـه   يافته است، نشان داده مي
نمـاي يادشـده      ي نقـش  ها  هاي گروه   توانند با گذر از فراز يكديگر، به جايگاه شاخص          مي

  .ارتقا يابند

                                                           
1. specifier    2. a-position 
3. checking    4. d-feature 
5. Extended Projection Principle (EPP) 6. strong 
7. uninterpretable 
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  مباحث نظريـ 2
 بر كه است 2و حركت  1فرايندهايي چون ادغام   دربردارندة كه  آن از گذشته جهاني دستور
 اصـولي  همچنـين  هـا و    مشخـصه  از اي  مجموعـه  شامل شوند،  مي اعمال واژگاني عناصر
 از. )2000 ،امـسكي چ( آورد  مـي  گرد واژگاني واحدهاي قالب در را ها  مشخصه اين كه است
 بـه  را معنـا  و آوا كـه  د هـستن  زبـان  از بخـش  آن ها  مشخصه كه نمايد  مي چنين ميان، آن

ــديگر ــد يك ــي پيون ــد م ــر( دهن ــدهاي. )2003 ،اج ــاني واح ــامل ،واژگ ــه ش  از اي مجموع
 بـا  كـه  آوايـي  هـاي   مشخصه. اند  آوايي و معنايي ،)نحوي ـ صرفي (صوري هاي  مشخصه
 هـاي   مشخصه و) منطقي سطح در نه و (آوايي صورت در ند،دار سروكار تلفظ چگونگي
 در) آوايـي  سـطح  در نـه  و (منطقـي  صـورت  در اثرگذارنـد،  معنـايي  تعبير بر كه معنايي
 تعبيرپـذير  است ممكن كه نحوي ـ صرفي هاي  مشخصه ديگر، سوي از  هستند؛ دسترس

 فراينـد  در و اسـت  سحـسا  آنها به نحو كه اند  كلمات از ويژگي آن تعبيرناپذير باشند،  يا
 تعبيرپـذير  صـوري  هـاي   مشخـصه . كننـد   مي تعيين را كلمه ظاهري گاه صورت  اشتقاق،

 تأثيرگذارنـد  مقوله يك معناييِ تعبير بر) زمان گروه هستة روي بر 3زمان مشخصة مانند(
 تعبيرناپـذير  هـاي  مشخـصه  امـا  باشـند؛  دسـترس  در منطقي صورت در بايد رو اين از و
 نحوي ساخت معناييِ تعبير بر) حالت مشخصة يا فعل روي  بر 4صريفت مشخصة مانند(

 سـاختي  ،صـورت  ايـن  غير در شوند؛ حذف منطقي صورت از ترتيبي به بايد و اثرند  بي
 صـورت  يـا  نمـود  در تر،  دقيق گفتة به. )2004 ،؛ ردفورد 2003 ،اجر( آيد  مي حاصل نادستوري

 كمـك  جملـه  معنـاييِ  خوانش به كه دباشن داشته حضور بايد هايي  مشخصه تنها ،منطقي
 بـر  و سطح اين در صرفاً جمله معنايي تعبير گرا،  كمينه برنامة چارچوب در زيرا كنند،  مي

 در مفهوم اين. )1995 ،چامسكي( گيردمي صورت آن در موجود معناييِ هاي  مشخصه اساس
 شـده  تعريـف  زير ترتيب به )2005 ،ديگران و هورنشتين ؛2003 ،اجر( 5كامل خوانش اصل قالب
  :است

  
                                                           

1. merge                   2. move 
3. tense feature    4. inflection feature (Infl) 
5. fll Interpretation 
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  كامل خوانش ـ 1
 مشخـصة  هـيچ  شـامل  نبايـد  شـود،   مـي  اعمـال  معنـايي  قواعـد  ،آن بـر  كه ساختاري
  )15 :2005 ،ديگران و هورنشتين(.باشد تعبيرناپذيري

 نـام  به سازوكاري رهگذر از نحوي، اشتقاق از تعبيرناپذير هاي  مشخصه حذف فرايند
رابطـة نحـوي     سـاية  در تعبيرناپـذير  مشخـصة  كه ترتيب بدين گيرد؛  مي صورت بازبيني
   :شود مي حذف و بازبيني خود، متناظر مشخصة با 1تطابق
  تطابق ـ 2

 بـا  Yكه   هنگامي شود،  مي بازبيني Y نحوي عنصر روي بر] uF [تعبيرناپذير مشخصة
 متنـاظر  مشخـصة  داراي Zو   ،بـوده  فرمـاني   سازه رابطة در Z نام به ديگري نحوي عنصر

]F [168: 2003 ،اجر(.شدبا(  
 اصـطالحاً  را خـود  تعبيرناپـذير  جفـت ] F [تعبيرپـذير  مشخصة باال، تطابق رابطة در
 كه است 3كمينه پيوند شرط تابع ها  مشخصه جذب فرايند. )1995 ،چامسكي( كند  مي 2جذب

  :شود مي تعريف زير صورت به
  كمينه پيوند شرط ـ 3

 K بـه  b كـه  اي گونـه  نباشـد؛ بـه    يـان م در b اگـر  كند، جذب را a تواند  مي Kعنصر  
  .كند جذب را b بتواند K و باشد تر نزديك

  )311: 1995 ،چامسكي(.كند فرماني سازه a بر b اگر است، تر نزديك K به bعنصر 
 در. است مبتني ها  مشخصه از برخي ويژگي بر نيز عناصر حركت گرا،  كمينه برنامة در
 پيـشنهاد  هـا   مشخصه بازبيني براي رويكرد اين چارچوب در كه هايي  شيوه از يكي واقع،
. آورد  مـي  پـي  بر را ها  سازه حركت كه است نظريه به جديدي مفهوم افزودن است، شده
 نـام  بـه  ديگري ويژگي داراي تعبيرپذيري، ويژگي از گذشته ها  مشخصه رويكرد، اين در

 پيامـد  تـرين   هـم م. شود  مي مشخص (*) ستاره نماد با نحوي بازنمايي در كه هستند 4قدرت
 كـه  اي  گونـه  بـه  هاست؛  مشخصه بازبيني و تطابق روند در عناصر حركت جديد، مفهوم اين

                                                           
1. agree     2. attract 
3. Minimal Link Condition (MLC)  4. strength 
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 ساخت سطح در اشتقاق فروريزي سبب نشود، بازبيني آشكارا ،قوي در نحو اي مشخصه اگر
 قوي مشخصة ها،  مشخصه بازبيني فرايند ترتيب، در  بدين. )1993:30 ،چامسكي( شود مي منطقي
  .)2003 ،اجر( باشد موضعي رابطة در شوندهبازبيني  كننده يا بازبيني مشخصة با بايد

 هـاي   گونـاگوني  اسـت،  متفـاوت  ديگر زبان به زباني از كه ها  مشخصه قدرت ويژگي
 تظـاهر  سـبب  كـه  اي  مشخـصه  ارزش فرانـسه  زبـان  در مثالً، ؛آورد  مي به دنبال  را زباني

 دو هـر  رو، ايـن  از و است قوي شود،  مي يكمك و واژگاني افعال روي بر زمان تصريف
در مقابـل، در    . آينـد   مـي  نفي عنصر از پيش زمان، گروه هستة به حركت با يادشده سازة
اسـت و بـدين ترتيـب، در         قـوي  ،كمكـي  فعل روي بر تنها اين مشخصه  انگليسي زبان

و مانـد     مراحل اشتقاق نحوي، فعل واژگاني در درون هستة گروه فعلي كوچك باقي مـي             
  .)2003 ،اجر(يابد  فعل كمكي به هستة گروه زمان ارتقا مي

، )2005 ،كريمـي (پايـان اسـت       هاي فعل   رسد در زبان فارسي كه در شمار زبان         به نظر مي  
 بنـابراين، پـس از حركـت فعـل          ،مشخصة تصريف هستة گروه فعلي كوچك قوي است       

، ]*uV[عبيرناپـذير    يادشده بـه انگيـزة بـازبيني مشخـصة قـوي و ت             اصلي به هستة گروهِ   
مجموعة هستة گروه فعلي كوچك و فعل واژگاني به منظور بـازبيني مشخـصة تـصريف      

مـثالً  (نماي باالتر كه واجد مشخـصة تعبيرپـذير متنـاظر اسـت               اين هسته، به هستة نقش    
پايـان    كـه هـر دو در فارسـي هـسته         ) PerfP(هستة گروه زمان يا هستة گروه نمود كامل         

هاي آلمـاني و فرانـسه        اين فرايند در زبان   . )1(شود  ابد و به آن منضم مي     ي  ارتقا مي ) هستند
  .)2003 ،؛ اجر1999 ،چينكوئه(شود  نيز مشاهده مي

به همين دليل است كـه در زبـان فارسـي، پـس از حـذف گـروه فعلـي كوچـك در                       
هاي همپايه، فعل اصلي ـ برخالف زبان انگليسي كـه مشخـصة تـصريف هـستة       ساخت

 در »بودن«شود و در كنار فعل كمكي   ضعيف است ـ حذف نمي ، آنچكِگروه فعلي كو
هـاي   سـاخت ).  ـ الـف و ب  4هـاي   تقابـل جملـه  (ماند   نمود كامل باقي مي،هستة گروه

كنند و چنانچه فعل جملـه در شـمار           موسوم به پرسش تأييدي نيز اين انگاره را تأييد مي         
باشـد،  ) دررفـتن مانند  (ي پيشوندي   ها   يا فعل  )اختصاص دادن مانند  (هاي مركب     محمول

شـود، امـا بخـش      حذف مي،جزء غيرفعلي آن به همراه عناصر درون گروه فعلي كوچك     
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 در ساخت پرسش تأييدي بـه جـاي   ،فعلي كه پيشتر از درون اين گروه خارج شده است  
افزون بر اين، ارتقا و انـضمام فعـل اصـلي بـه فعـل      ).  ـ الف و ب 5هاي  جمله(ماند  مي

شود قيدهايي كه با توجه به جهت خط فارسـي بـه سـمت چـپ گـروه         سبب مي كمكي  
هـاي   تقابل جمله(شوند، نتوانند ميان دو فعل يادشده تظاهر يابند  فعلي كوچك متصل مي   

  ): ـ الف و ب6
]  ـــ   vP[هاي خودشان نگذاشته بـودم، سـهراب    ها را در قفسه  ـ الف ـ من كتاب  4

  .گذاشته بود
  .بود]  ــ  vP[هاي خودشان نگذاشته بودم، سهراب  ا را در قفسهه من كتاب*    ب ـ

  دهد؟  نمي؛دهد هايش اختصاص مي ها را به مهمان  ـ الف ـ سهراب معموالً اين اتاق5
   نرفته بودند؟؛    ب ـ همة دالوران به سرعت از مهلكه دررفته بودند

  .برده بود] زيركانه[ ـ الف ـ سهراب اين مسابقه را 6
  .بود] زيركانه[سهراب اين مسابقه را برده * ـ    ب 

 گذشته از آنكه مشخصة تعبيرپـذيري دارد كـه مشخـصة تـصريف              ،ستة گروه زمان  ه
كنـد، ميزبـان چنـد مشخـصة          گـذاري و بـازبيني مـي        هستة گروه فعلي كوچك را ارزش     

) uΦ(و شـخص و شـمار   ) ucase(، حالـت  )uD(تعبيرناپذير، از جمله مشخصة تعريف     
مشخـصة تعريـف ايـن    .  كه بايد از سوي مشخصة متناظر خود بـازبيني شـوند        نيز هست 

هسته از رهگذر تطابق با گروه حرف تعريف فاعل بازبيني و به پيروي از اصل خـوانش                 
مانند زبان انگليـسي؛    (چنانچه در زباني مشخصة يادشده قوي باشد        . شود  كامل حذف مي  

يابد تا در     به شاخص گروه زمان ارتقا مي     ، سازة فاعل از محل توليد خود        )2009 ،ردفورد
  .اي موضعي، سازوكار بازبيني و حذف مشخصة تعبيرناپذير صورت گيرد ساية رابطه

 همـواره   ،در اين زمينه، بايد يادآور شد كـه جايگـاه روسـاختي گـروه اسـمي فاعـل                 
بـا حـذف مفهـوم      گرا،    در برنامة كمينه  . هاي دستوري بوده است     موضوع مهمي در تحليل   

رساختة حاكميـت، تـالش شـده اسـت تـا در مباحـث نحـوي و از جملـه در بررسـي                       ب
هاي معنايي، بر روابط طبيعي ميـان شـاخص، هـسته و مـتمم كـه                  چگونگي اعطاي نقش  

بر اين اساس، از آنجا كـه موضـوع         . آورد، تكيه شود    ساخت گروهي با خود به همراه مي      
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آورد، منطقي است كه       به دست مي   ـ متمم  دروني، نقش معنايي خود را تحت رابطة هسته       
ــ هـسته اعطـا شـود تـا فاعـل در              نقش معنايي موضوع بيروني در ساية رابطة شـاخص        

). 2005هورنـشتين و ديگـران      (اي توليد شود كه با آن پيوند معنـايي دارد             شاخص هسته 
شود و از ميانة دهة هـشتاد مـيالدي            ياد مي  1اين رويكرد كه از آن به فرضية فاعل دروني        

هاي خود جايگـاه توليـد       رواج فراوان يافته، در نخستين صورت      ،هاي دستوري   در تحليل 
موضوع دروني يا گروه حرف تعريف فاعل را شاخص گروه فعلي بزرگ در نظر گرفتـه                

  .)2004 ،ردفورد(است 
شـده   پيـشنهاد ،  )1988 ، الرسـون  :از جمله ( 2)اي  پوسته(اي    با معرفي نظرية گروه فعلي اليه     

جاي شاخص گروه فعلي بزرگ، در جايگـاه شـاخص            فاعل ساختاري جمله، به   است كه   
با اين همـه، در زبـاني ماننـد انگليـسي، هـستة             . شود  ادغام مي ) vP(گروه فعلي كوچك    

شود و همچنـين، عناصـري كـه در هـستة      فرافكن نفي كه بر فراز گروه يادشده ادغام مي 
، با توجه به ترتيـب خطـي   )2003 ،ساز؛ اجـر  ندهاز جمله فعل وجهي آي(گيرند   گروه زمان قرار مي   

تحليلگـران در حـل ايـن    . يابند عناصر جمله، پس از گروه حرف تعريف فاعل تظاهر مي    
اند كه از رهگذر       كرده پيشنهاد دو جايگاه ساختاري مستقل براي سازة مورد نظر          ،تعارض

در شـاخص گـروه   يابند؛ يكي محل ادغام اين عنـصر   فرايند حركت به يكديگر پيوند مي 
هـاي    در سـاخت  . فعلي كوچك و ديگري جايگاه روساختي آن در شاخص گـروه زمـان            

 نيز فاعل ساختاري جمله در واقع موضوع دروني گروه فعلي اسـت             3موسوم به نامفعولي  
 جايگاه شاخص در گروه فعلي كوچك و نيز گروه حرف تعريفي كـه بـر آن                 كه در نبودِ  

در حمايـت از    . يابـد   وي به شاخص گروه زمـان ارتقـا مـي         فرماني كند، به داليل نح      سازه
ماننـد كـوپمن و اسـپورتيش       (هـاي دسـتوري       فرضية فاعل دروني، شواهد گوناگوني در تحليل      

همچنين، بر پاية مالحظـات     .  فراهم آمده است   )2009 ،؛ ردفورد 2005 ،؛ هورنشتين و ديگران   1991
 بـازبيني مشخـصة     ،ة چنين حركتـي   نظري و شواهد زباني، نشان داده شده است كه انگيز         

حالت نيست؛ بلكه اين عنصر در زباني مانند انگليسي به منظور بازبيني مشخصة تعريف              

                                                           
1. Internal Subject Hypothesis (ISH) 2. VP-shell analysis 
3. unaccusative 
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  .)2003 ،اجر(يابد  قوي بر روي هستة زمان به شاخص اين گروه ارتقا مي
شود تا ضمن بررسي ارزش قدرت مشخصة تعريـف گـره             مي  در بخش بعدي تالش   
چنانچه مشخـصة   . روساختي سازة فاعل در اين زبان تبيين شود       زمان در فارسي، جايگاه     

تعريف در فارسي نيز قوي باشد و عنصر فاعـل را بـه اجبـار بـه شـاخص گـروه زمـان                       
  .د و مبتدا دانستهاي مؤكّ توان محل فرود سازه بركشد، اين جايگاه را نمي

  
   مشخصة تعريف در فارسيـ 3

 ، در زبـاني ماننـد انگليـسي       EPP تعريف يا    ه در بخش گذشته اشاره شد، مشخصة      كچنان
 فاعل به شاخص گـروه زمـان        ءقوي است و از اين رو، در روند بازبيني خود سبب ارتقا           

گـاهي  ،  هاي ضميرانداز كه گروه اسـمي فاعـل         نزد برخي از تحليلگران، در زبان     . شود  مي
 بـرآورده   تظاهر آوايي ندارد، مشخصة تعريف با حركت فعل ايستا به هستة گـروه زمـان              

هـاي اسـمي دارد تـا بتوانـد           ها بـه انـدازة كـافي ويژگـي          شود؛ زيرا فعل در اين زبان       مي
هـاي اسـمي در آغـاز         مشخصة يادشده را برآورده كند و از اين رو، انگيزة تظـاهر گـروه             

. )1998 ،الكـسيادو و ديگـران    (هايي همچون تأكيد و تقابل است         جمله، صرفاً بازبيني مشخصه   
بر اين بـاور اسـت كـه در زبـان ضـميراندازي همچـون       ) 2005( كريمي  در سوي ديگر،  

 نه با حركت فعل به هستة گروه زمان، كه از طريق تطابق گروه              ،فارسي، مشخصة تعريف  
وي معتقد است   . شود  برآورده مي ) uD(حرف تعريف فاعل با مشخصة متناظر گره زمان         

 فاعل به   ءضعيف است، بدون ارتقا   كه فرايند تطابق و بازبيني اين مشخصه كه در فارسي           
دهند كـه ظـاهراً    با اين همه، شواهد زباني نشان مي    . گيرد  شاخص گروه زمان صورت مي    

 مشخصة تعريف گره زمان فارسي نيز قوي است و در فراينـد             برخالف رويكرد يادشده،  
  .كشد بازبيني، سازة فاعل را به جايگاه شاخص خود برمي

گيـريم كـه    مـي  نظررا در)  ـ الف تا پ 7(هاي  ، دادهبراي بررسي اين موضوع، نخست
كنـد و     در آنها يك گروه بيشينه با نقش قيدي كه مرز گروه فعلي كوچك را مشخص مي               

، ميـان فاعـل و      )با توجه به تظاهر مفعـول پـس از قيـد          (به سمت راست آن متصل شده       
هـا    اين ساخت شود، در     چنانكه مالحظه مي  . موضوع دروني گروه فعلي قرار گرفته است      
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ند، عنصر فاعل در جايگاه  هستنشان بي)  ـ الف تا پ 8(هاي  ويژه در تقابل با نمونه كه به
  : تظاهر يافته است،آغازين جمله

  . اين خبر را شنيد] كامالً اتفاقي[ ـ الف ـ سهراب 7
  .در را باز كرد] ماهرانه و بدون كليد[ب ـ سهراب      
  .مان را پذيرفتعوتد] ميلي با بي[ پ ـ سهراب     

  .سهراب اين خبر را شنيد] كامالً اتفاقي! [ ـ الف ـ 8
  .سهراب در را باز كرد] ماهرانه و بدون كليد! [ب ـ      
  .سهراب دعوتمان را پذيرفت] ميلي با بي! [پ ـ      

 !)با عالمت (نشاندارند   ،)7 (جمالت مقابل در) 8 (مانند هايي  ساخت نگارنده، به نظر 
بـا ايـن همـه،      . كننـد   مي منتقل شنونده به را تقابل يا تأكيد همچون اي  افزوده عاتاطال و

رود كه سازة فاعل      چنانچه مشخصة تعريف گره زمان فارسي را ضعيف بدانيم، انتظار مي          
نـشان بـودن      بـي . در محل ادغام خود، يعني شاخص گروه فعلـي كوچـك، بـاقي بمانـد              

كننـد و بـر حركـت گـروه حـرف       ا تأييـد نمـي  بيني ر اين پيش)  ـ الف تا پ 7(جمالت 
  .دارندتعريف فاعل به جايگاهي باالتر از گروه فعلي كوچك داللت 

را  شاهد ديگري    ،تقابل جايگاه قيدهاي جمله و قيدهاي متصل به گروه فعلي كوچك          
بـراي بررسـي ايـن موضـوع،        . آورد  مبني بر خروج فاعل از محل ادغام خود فـراهم مـي           

هـاي قيـدي بـه اختـصار اشـاره            از گروه ) 1999(دي دوگانة چينكوئه    بن  نخست به تقسيم  
كنـد؛ يكـي      ي، قيدها را به دو گروه مجـزا تقـسيم مـي           بندي كلّ   وي در يك طبقه   . كنيم  مي

كنـد و ديگـري قيـد فعلـي            يـاد مـي    1)فراقيد(قيدهاي جمله كه وي از آنها به قيد جمله          
يابد    قيدهاي گروه نخست تظاهر مي      همواره پس از   ،ي جمله  كه در ترتيب خطّ    2)فروقيد(
محـور   قيدهاي گروه نخست كـه غالبـاً در شـمار قيـدهاي گوينـده      . )4ــ 11: 1999 ،چينكوئه(

دهنـد    اي كه بيان شده است، نـشان مـي          هستند و در واقع، نگرش گوينده را به كل جمله         
ان متـصل  ، به پيروي از طـرح حاضـر بـه گـروه زمـ            )11: 1999 ،؛ چينكوئه  89: 1972 ،جكنداف(

در سوي ديگر، قيدهاي گروه دوم كـه بـر مفـاهيمي چـون مكـان، چگـونگي،                  . شوند  مي

                                                           
1. higher AdvPs    2. lower AdvPs 
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 و ديگـر    )104: 1386الـديني   ة؛ مـشكو  زيركانـه ،  نهاهوشـمند  و   عاقالنه مانندِ(حالت، تكرار، پذيرفتگي    
موارد مشابه داللت دارند، با اتصال به گروه فعلي كوچك، مـرز ايـن گـروه را مـشخص                   

  :اند آمده)  ـ الف و ب9(هايي از فراقيدها و فروقيدها، به ترتيب، در  نمونه. كنند مي
  .قانوناً، معموالً، خوشبختانه، شوربختانه، ظاهراً، احتماالً:  ـ الف ـ  قيدهاي جمله9

  . ماهرانه، زيركانه، عاقالنه، همواره، هنوز، هرگز، ناگهان: ب ـ قيدهاي فعلي     
  )5: 124: 2005 ، كريمي:برگرفته از(           

نشان جمله بـر      ي بي گونه كه پيشتر اشاره شد، قيدهاي جمله بايد در ترتيب خطّ            همان
  10(هاي     براي مثال، در نمونه    ؛م باشند قيدهاي فعلي مقد (م قيدهاي گروه نخست بـر      تقد

 دستوري است؛ امـا در      ،قيدهاي گروه دوم رعايت شده و از همين روي، ساخت حاصل          
  : ديگرگونه است،، اين ترتيب)11(ستوري يا نشاندار هاي غيرد ساخت
  .شوند  ـ الف ـ معموالً هميشه آنها در كارشان موفق مي10

  .      ب ـ خوشبختانه برادرت عاقالنه رفتار كرده است
  .      پ ـ متأسفانه هرگز سهراب اشعارش را گردآوري نكرد

  .شوند هميشه معموالً آنها در كارشان موفق مي*  ـ الف ـ11
  .عاقالنه برادرت خوشبختانه رفتار كرده است*       ب ـ
  .هرگز متأسفانه سهراب اشعارش را گردآوري نكرد!!       پ ـ 

هاي قيدي يادشـده و تقـدم و تـأخر آنهـا              اكنون با توجه به آنچه دربارة جايگاه گروه       
بـان  نسبت به يكديگر آمده است، به موضوع اصلي بحث، يعنـي مشخـصة تعريـف در ز          

براي اين منظـور،    . گرديم   بازمي ،فارسي و امكان انتقال گروه فاعل به شاخص گروه زمان         
 و قيـد    »خوشـبختانه «كنيم كه در آنها قيد جملة         هاي زير را بررسي مي      نخست تقابل داده  

  :اند هاي مختلف در اشتقاق نحوي تظاهر يافته ها و جايگاه  با توالي»زيركانه«فعلي 
  .شبختانه زيركانه سهراب رفتار كردخو!!  ـ الف ـ 12

  .زيركانه خوشبختانه سهراب رفتار كرد*       ب ـ
  .سهراب خوشبختانه زيركانه رفتار كرد!       پ ـ 

  .      ت ـ خوشبختانه سهراب زيركانه رفتار كرد



  هاي زبانيپژوهش

12  

 كـه   »خوشـبختانه «، قيـد جملـة      )1999(در مقالة حاضر با استناد به تحليل چينكوئـه          
نماياند، متصل به گـروه زمـان فـرض           است و نگرش وي را به جمله بازمي       محور    گوينده
 متصل به گروه فعلي كوچك متـصل در نظـر گرفتـه شـده               »زيركانه« و قيد فعلي     )2(شده
  سـاخت، نادسـتوري و نـشاندار        هاي خـوش    بر اين مبنا، زيرساخت مشترك جمله     . است

 در آن سـازة فاعـل در درون        زير خواهـد بـود كـه       به صورت بازنماييِ  ) ـ الف تا ت   12(
  :گروه فعلي كوچك قرار دارد

 .]]]] سهراب رفتار كردvP[ زيركانه TP]  vP[ خوشبختانه TP[ ـ 13
و نيز بر اساس رويكردي كه معتقـد اسـت فاعـل در زبـان               ) 13(با توجه به بازنمايي     

ا فارسي در روند بازبيني مشخصة تعريف هستة گروه زمان به شاخص گروه زمـان ارتقـ               
نـشاني باشـد كـه در آن، گـروه      بايد صورت روساختي و بي)  ـ الف 12(يابد، جملة  نمي

در محـل ادغـام خـود و پـس از دو گـروه قيـدي ديگـر                  ) سهراب(حرف تعريف فاعل    
تنهـا ايـن سـاخت در برابـر           با ايـن همـه، نـه      . تظاهر يافته است  ) خوشبختانه و زيركانه  (

زبانـان   نمايد، بلكه حتـي نـزد اغلـب فارسـي     بسيار نشاندار مي)  ـ پ و ت 12(جمالت 
گروه قيدي )  ـ ب 12(در جملة . شود پذيرفتني نيست و در فرايند عادي گفتار توليد نمي

 ـ صرف نظر از جايگاه فاعل در اين جمله ـ به مـوقعيتي بـاالتر از مـرز گـروه       »زيركانه«
 آشكار شده، سـاخت     »نهخوشبختا«زمان ارتقا يافته و با توجه به اينكه پيش از قيد جملة             

، فاعل به انگيزة يافتن خوانش تأكيـدي بـه   ) ـ پ 12(در جملة .  نادستوري است،حاصل
كه خواهيم ديد، بـه     نچنا(تنهايي به جايگاهي فراتر از مرز گروه زمان حركت كرده است            

ساخت حاصل از اين فرايند دستوري، اما در تقابـل          ). نما  شاخص يك گروه بيشينة نقش    
  .، نشاندار است) ـ ت12(اي مانند  با جمله

بر پايـة  . رسيم كه ساخت مورد نظر اين تحليل است مي)  ـ ت 12(سرانجام، به جملة 
شمارد، حضور فاعـل      تحليلي كه مشخصة تعريف هستة زمان را در فارسي ضعيف برمي          

ا جايي در فرايندي مانند تأكيد يـ        پيش از قيدهاي گروه فعلي كوچك را بايد به دليل جابه          
آيـد،   برمـي )  ـ ت 12(گونه كه از جملـة دسـتوري    با اين همه، همان. مبتداسازي دانست

. نـشان اسـت   كـامالً بـي  )  ـ الـف تـا پ   12(ساخت مورد نظر در تقابل با ديگر جمالت 
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كـه مـرز گـروه زمـان را مـشخص            (»خوشـبختانه «وانگهي، تظاهر عنصر فاعل ميان قيد       
، داللت بر اين نكتـه      )ر مرز گروه فعلي كوچك است     كه نشانگ  (»زيركانه«، و قيد    )كند  مي

تـوان نتيجـه      بنـابراين، مـي   . دارد كه فاعل مورد نظر از درون بند خود بيرون نرفته اسـت            
نـشان بـودن    بـي .  محل فـرود فاعـل اسـت   ،گرفت كه در اين جمله، شاخص گروه زمان     

 اين حركـت و  از اجباري بودن)  ـ الف 12(در قياس با ساخت نشاندار )  ـ ت 12(جملة 
از ايـن   . كنـد   در نتيجه، قوي بودن مشخصة تعريف هستة زمان در فارسـي حكايـت مـي              

  .رود منظر، شاخص گروه زمان فارسي نيز همچون انگليسي، جايگاه موضوع به شمار مي
 شاهد ديگري مبني بر قوي بـودن مشخـصة تعريـف هـستة              ،1مفهوم بازبيني چندگانه  

هـاي تعبيرپـذير كـه در         مشخصهبر اساس اين مفهوم،     . دهد  زمان در فارسي به دست مي     
توانند آزادانه در چند فرايند بـازبيني مـشاركت كننـد           شوند، مي   رابطة بازبيني حذف نمي   

) ـ الـف 14(براي بررسي اين موضوع، نخست جملة نشاندار. )280: 2005هورنشتين و ديگران   (
 پـيش از قيـد جملـة    »هرگـز «فعلي هاي مفعول و قيد  گيريم كه در آن سازه  را در نظر مي   

فاعل نيز پـيش از قيـد       . اند  كند، تظاهر يافته     كه مرز گروه زمان را مشخص مي       »متأسفانه«
 پـس از    »به مـا  « آشكار شده است كه با توجه به حضور مفعول غيرمستقيم            »كامالً«فعلي  

مت بـه سـ   ) با توجه به جهت خـط فارسـي       (توان نتيجه گرفت كه اين قيد         قيد اخير، مي  
بدين ترتيـب،   . كند  راست گروه فعلي كوچك متصل شده است و مرز آن را مشخص مي            

، صرف نظر از جايگاهي كه براي فـرافكن بيـشينة   ) ـ الف 14(صورت زيرساختي جملة 
  :خواهد بود)  ـ ب14(نفي در نظر گرفته شده است، به صورت بازنمايي 

  . ما معرفي نكرد ـ الف ـ سارا را هرگز متأسفانه سهراب كامالً به14
  سارا را بـه مـا   VP[ سهراب vP[  كامالً vP[  هرگز TP] NegP]  vP[ متأسفانه TP[ب ـ  

  ]]]]]]].معرفي نكرد
  

 ـ  14(توان نتيجـه گرفـت كـه در جملـة      ، مي) ـ ب 14(بنابراين، با توجه به بازنمايي 
ول، يكـي بـراي    از دو سازة قيد و مفعـ      ؛اند  جا شده   سه سازه در اشتقاق نحوي جابه     ) الف

كـه  (هاي دو گروه بيشينة نقشي تأكيد و مبتدا           تأكيد و ديگري براي مبتداسازي به شاخص      

                                                           
1. multiple checking 
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سازة فاعل نيـز بـه جايگـاهي    . اند  ارتقا يافته)2007 ،بر فراز گروه زمان قرار دارند؛ كريمي و طالقاني   
ح در اين ميـان، ايـن پرسـش مطـر         . باالتر از مرز گروه فعلي كوچك حركت كرده است        

اي مرز گروه فعلي كوچـك را پـشت           شود كه گروه حرف تعريف فاعل به چه انگيزه          مي
 جايگـاه   ،طبـق رويكـردي كـه شـاخص گـروه زمـان را در فارسـي               . سر گذاشته اسـت   

داند، ناگزير بايد نتيجه گرفت كه عنصر فاعل نيز براي بـازبيني مشخـصة                غيرموضوع مي 
) 2007( اين جايگـاه را كريمـي و طالقـاني    .مبتدا به شاخص گروه زمان ارتقا يافته است      

از اين منظر، دو سازة فاعل و مفعـول بـه منظـور             . دانند   مي 1زمينه  محل فرود مبتداي پس   
 به انگيزة بازبيني مشخصة تأكيد در اشـتقاق نحـوي           »هرگز«بازبيني مشخصة مبتدا و قيد      

  .اند جا شده جابه
گـرا،    هاي نظري برنامة كمينه      آموزه گونه كه خواهيم ديد، در چارچوب       با اين همه، آن   

. هايي نـاممكن اسـت   جايي بر اساس چنين جابه)  ـ الف 14(دست يافتن به ترتيب خطي 
 به انگيزة بازبيني مشخصة تأكيد بـه جايگـاه شـاخص يـك              »هرگز«دانيم، قيد     چنانكه مي 

 بـراي  هاي فاعل و مفعول، هركـدام كـه   كند و از ميان سازه گروه بيشينة تأكيد حركت مي   
جـا شـود، طبـق اصـل          تر در شـاخص گـروه زمـان جابـه           بازبيني مشخصة مبتداي پايين   

دار بـازبيني      عهـده  )1995 ،چامسكي( و شرط پيوند كمينه      )2009 ،هورنشتين( 2ترين جذب   كوتاه
شود كه بر فراز گروه تأكيد قرار دارد؛ زيرا بنا به مفهوم بازبيني               مشخصة مبتداي باالتر مي   

مانـد و     صة تعبيرپذير روي اين عناصر همچنان در اشتقاق نحوي فعال مي          چندگانه، مشخ 
بـدين ترتيـب، اگـر فاعـل بـراي          . تواند آزادانه در چند فرايند بازبيني مـشاركت كنـد           مي

و اگر مفعول براي بـازبيني آن  )  ـ الف 15(بازبيني مشخصة يادشده حركت كند، ساخت 
  :آيد به دست مي)  ـ ب15(ارتقا يابد، ساخت 

 TP tSUB] NegP] vP tADV] vP[ متأسـفانه  TP[ هرگـز  FocP[ سـهراب  TopP[ ـ الـف ـ     15
  ...  سارا را به ماvP tSUB] VP[كامالً 

 كـامالً   TP tOBJ] NegP] vP tADV] vP[ متأسـفانه    TP[ هرگـز    FocP[ سارا را    TopP[ـ   ب      
]vP سهراب ]VP tOBJبه ما ...  

  

                                                           
1. background topic   2. shortest attract  
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) ــ الـف  14(ز دو ساخت باال بـر اشـتقاق نحـوي    يك ا   شود، هيچ   چنانكه مالحظه مي  
جايي سه عنـصر فاعـل،        تواند حاصل از جابه     منطبق نيستند و بنابراين، جملة يادشده نمي      

 بنيـاد   ،اگر اين اسـتدالل   . هاي تأكيد و مبتدا باشد      مفعول و قيد به انگيزة بازبيني مشخصه      
هاي مفعـول و   سازه)  الف ـ 14(توان نتيجه گرفت كه در جملة  صحيحي داشته باشد، مي
هاي مبتدا و تأكيد، و سازة فاعل بـه انگيـزة بـازبيني مشخـصة                 قيد براي بازبيني مشخصه   

افزون بـر  . اند جا شده تعريف گره زمان ـ و نه مشخصة مبتدا ـ از جايگاه اولية خود جابه  
آورد  اين، تحليلي كه در اين زمينه ارائه شده است، توضيحي براي اين مسئله فـراهم مـي               

) هاي تأكيد و مبتـدا    مشخصه :در اينجا (كه چرا با داشتن دو مشخصة تعبيرناپذير متفاوت         
  .)2005 ،هورنشتين و ديگران(جا كرد  توان بيش از دو عنصر را در اشتقاق نحوي جابه نمي

فرايند حذف گروه فعلي نيز شاهد ديگري در حمايت از فرضية قوي بودن مشخـصة               
اي، فرايند    در چارچوب نظرية گروه فعلي اليه     . آورد  ي فراهم مي  تعريف گروه زمان فارس   

بـراي  . )2003 ،اجـر (شـود     يادشده در واقع بر فرافكن بيشينة گروه فعلي كوچك اعمال مي          
مثال، در زبان گيلي اسكاتلندي مشخصة تعريف گروه زمـان ضـعيف اسـت و فاعـل در                  

رت حذف گـروه فعلـي كوچـك      در نتيجه، در صو   . ماند  جايگاه زيرساختي خود باقي مي    
هايي مانند پاسخ كوتاه، عنصر فاعل به همـراه موضـوع درونـي فعـل حـذف                   در ساخت 

  ). قوي است،برخالف انگليسي كه مشخصة تعريف گروه زمان(شود  مي
هـاي زيـر    كنيم و براي اين منظور، داده اكنون اين مسئله را در زبان فارسي بررسي مي  

حذف گروه فعلي كوچك و موضوع يا موضـوعات درونـي           رغم    گيريم كه به    را درنظرمي 
  :فعل، عنصر فاعل در آنها به جاي مانده است

]  ـــ  vP./* [گذاشـتم ]  ـــ  vP[كـي گلـدان را روي ميـز گذاشـت؟ مـن       ـ   ـ الف 16
  .گذاشتم

 ]   ـــ vP[ولـي  ./* شناسـي  نمـي  ]   ـــ vP[شناسم، ولي تو       ب ـ من سهراب را مي 
  .شناسي نمي
  

توانـد تظـاهر      فارسي زباني ضميرانداز است و فاعل جمالت خبري پايـه مـي           هرچند  
رغم حضور شناسـة فـاعلي    آوايي نداشته باشد، در جمالت باال حذف ضماير فاعلي ـ به 
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 بـاال  تقابل جمالت دستوري و نادستوريِ. انجامد بر روي فعل ـ به ساختي نادستوري مي 
 اشتقاق از درون گروه فعلي كوچك خـارج         اي از   دهد كه عنصر فاعل در مرحله       نشان مي 

  .شده و به جايگاه روساختي خود در شاخص گروه زمان ارتقا يافته است
گـروه زمـان    شـاخص   رسـد كـه       در مجموع و با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مـي            

 جايگاه موضوع است كه با توجه به قوي بودن مشخصة تعريف هستة اين گروه،              ،فارسي
از ايـن منظـر،     . يابـد   زمان ارتقـا مـي    شاخص  ون گروه فعلي كوچك به      سازة فاعل از در   

در بخش بعدي بـه پيـروي از        . هاي مبتدا باشد    تواند محل فرود سازه     جايگاه يادشده نمي  
هاي بيـشينة مبتـدا و        فرافكنهاي    شاخصشود كه     پيشنهاد مي ) 1999(هگمن و گوئرون    

هايي هـستند كـه       رند، جايگاه ثانوية سازه   ساز و زمان قرار دا      تأكيد كه ميان دو گروه متمم     
  .شوند ي در اشتقاق نحوي مييها جايي دستخوش چنين جابه

  
  هاي تأكيد و مبتدا مشخصهـ 4

 جايگاه موضوع اسـت و سـازة   ،در بخش پيشين گفته شد كه شاخص گروه زمان فارسي    
 و قـوي  به انگيزة بـازبيني مشخـصة تعبيرناپـذير   ) D(فاعل با مشخصة تعبيرپذير تعريف      

كننـده و     هاي بازبيني   كند تا مشخصه    به اين جايگاه حركت مي    ) *uD(تعريف هستة زمان    
از اين رهگذر، مشخـصة تعبيرناپـذير هـستة         . شونده در مجاورت هم قرار بگيرند       بازبيني

بـازبيني و حـذف     ) 1بخش دوم، تعريـف     (گروه زمان به پيروي از مفهوم خوانش كامل         
 ؛آيد كه نادستوري يا كامالً نشاندار است        ، ساختي حاصل مي   شود؛ در غير اين صورت      مي

اي  كه در آنها يا مشخصة تعريف گروه زمـان در رابطـه  )  ـ الف تا پ 8(هاي  مانند نمونه
هاي قيدي ـ   موضعي بازبيني نشده و عنصر فاعل در محل ادغام خود باقي مانده، يا گروه

  .اند جا شده ند خود جابههاي كالمي ـ به جايگاهي فراتر از ب به انگيزه
هـايي كـه      بدين ترتيب با كنار گذاشـتن شـاخص گـروه زمـان از مجموعـة جايگـاه                

د و مبتدا باشند، در بخش حاضر بـه پيـروي از هگمـن و               هاي مؤكّ   توانند ميزبان سازه    مي
نماي تأكيـد و مبتـدا كـه          هاي نقش   هاي گروه   شود كه شاخص     مي فرض) 1999(گوئرون  

ايـن  . هـايي هـستند     ساز و زمان قرار دارند، جايگاه فرود چنين سازه          ممهاي مت   ميان گروه 
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  :به صورت زير ارائه شده است) 17(تحليل در قالب بازنمايي 
  )1999 ،برگرفته از هگمن و گوئرون( ]]]]]].CP] TopP] FocP] TopP] TP] vP[ ـ 17

هـاي   ه توالي گـره كند ك بر اين نكته داللت مي  ) 17(وجود دو گروه مبتدا در بازنمايي       
افزون بر اين، به پيـروي از       . هاي مختلف، متفاوت است     نماي مبتدا و تأكيد در زبان       نقش

بر اين اساس، اشتقاق    . تواند بيش از يگ گروه مبتدا را دربرگيرد         اين تحليل هر جمله مي    
خواهد بـود كـه در   )  ـ ب 18(به صورت بازنمايي )  ـ الف 18(اي همچون  نحوي جمله

  :اند هاي مبتدا و تأكيد ارتقا يافته هاي گروه عات درون گروه فعلي به شاخصآن موضو
  .دهند شان آنها معموالً اختصاص مي ههاي هتل را به مهمانان ويژ  ـ الف ـ اين اتاق18

 آنهـا معمـوالً     TP[ به مهمانـان ويژةشـان       FocP[هاي هتل را       اين اتاق  CP] TopP[ـ        ب
tDO tIOدهند  اختصاص مي[[.[[  

  

كند  در زير از اين فرضيه حمايت مي)  ـ الف و ب 19(از سوي ديگر، تقابل جمالت 
در . شـوند  ساز و زمان فـرافكن مـي   گفته ميان دو گروه متمم نماي پيش هاي نقش كه گروه 

 و پـيش از  »كـه « سـازِ  د و مبتدا پس از هستة گروه متممهاي مؤكّ سازه)  ـ الف 19(جملة 
 ،شـود، قـرار دارنـد؛ جملـة حاصـل           ه به گـروه زمـان متـصل مـي         ك» احتماالً«قيد جملة   

 19(در مقابل، در جملة نادستوري      . رود، نشاندار است    ساخت و چنانكه انتظار مي      خوش
  :اند ساز تظاهر يافته جاشده در اشتقاق، پيش از هستة گروه متمم دو سازة جابه) ـ ب

 TP[شان  هل را به مهمانان ويژهاي هت  كه اين اتاقCP[كند   ـ الف ـ سهراب فكر مي  19
  ]].دهند احتماالً آنها اختصاص مي

 TP[ كـه  CP[هاي هتل را به مهمانان ويژةشـان   كند اين اتاق سهراب فكر مي*     ب ـ 
  ]].دهند احتماالً آنها اختصاص مي

هـا،    آيـد كـه در چـارچوب فرضـية بـازبيني مشخـصه              كنون اين پرسش به ميان مـي      ا
در . كـرد  توان تبيين   ز فرايندهاي تأكيد و مبتداسازي را چگونه مي       هاي حاصل ا    جايي  جابه

 ميزبـان   ،توان پيـشنهاد كـرد كـه موضـوعات درون گـروه زمـان               پاسخ به اين پرسش مي    
هـستند كـه سـبب    ) *uFoc(و تأكيـد  ) *uTop(هاي تعبيرناپذير و قـوي مبتـدا         مشخصه

با اين  . شوند  يد و مبتدا مي   نماي تأك   هاي نقش   هاي گروه   جايي اين عناصر به شاخص      جابه
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شود، ايـن اسـت كـه چـرا           اي مطرح مي    درنگ در برابر چنين انگاره      اي كه بي    همه، مسئله 
جـايي آنهـا بـه        هاي يادشده اجباري نيست و جابـه        حركت عناصر نحوي داراي مشخصه    

. دهـد  نماي باالتر از گروه زمـان همـواره در اشـتقاق نحـوي رخ نمـي          هاي نقش   شاخص
 مشخـصة  بـا   از رهگـذر تطـابق     »بايـد «هاي تعبيرناپذير     دانيم، مشخصه    كه مي  گونه  همان
شـوند؛ در غيـر ايـن صـورت، اشـتقاق نحـوي در سـطح                 حذف و بازبيني خود، متناظر

  .)1995 ،چامسكي(ريزد  صورت منطقي فرومي
هاي تعبيرپذير    توان فرض كرد كه عناصر نحوي با مشخصه         در مقابل رهيافت باال، مي    

يابند و به پيروي از شرط پيوند كمينـه و      تأكيد از واژگان به اشتقاق نحوي راه مي       مبتدا و   
و تأكيـد   ) *uTop(هـاي تعبيرناپـذير و قـوي مبتـدا            در ساية سازوكار تطـابق، مشخـصه      

)uFoc* (متناظر بـا  ،اين انگاره. كنند نماي مورد نظر را بازبيني و حذف مي       هاي نقش   گره 
ه واجد مشخصة تعبيرپـذير   بالقو،هاي فاعل و مفعول ند سازهك اي است كه بيان مي  فرضيه

اي كه در حضور همتاي تعبيرناپذير خـود در هـستة گـروه               هستند؛ مشخصه ) D(تعريف  
ترين جذب كه تـابعي   از آن ميان، سازة فاعل به پيروي از اصل كوتاه. شود زمان، فعال مي  

شـود و مشخـصة       عريف زمان مـي   دار بازبيني مشخصة ت     از شرط پيوند كمينه است، عهده     
ـ          بـراي بحـث دربـارة فعـال شـدن          (مانـد     ال مـي  تعبيرپذير تعريف بر روي سـازة مفعـول غيرفع

  .)2005 ،هورنشتين و ديگران: نكهاي تعبيرپذير،  مشخصه
هاي تعبيرناپـذير تأكيـد و مبتـدا          توان به فرايند بازبيني مشخصه      همين سازوكار را مي   

هايي كه به داليل كالمي و به انگيزة          هاي متناظر سازه    شخصه به سخن ديگر، م    ؛تعميم داد 
نماي مورد    هاي نقش   به جايگاه شاخص گروه   ] *uFoc[و  ] *uTop[هاي    بازبيني مشخصه 
هاي تأكيد و مبتـداي   شوند و در نتيجه، مشخصه     كنند، در اشتقاق فعال مي      نظر حركت مي  

 ايـن  ،بـا ايـن همـه، بـار ديگـر     . نندما هاي درون گروه زمان، غيرفعال باقي مي     ديگر سازه 
هــاي  هــاي تأكيــد و مبتــدا ميزبــان مشخــصه شــود كــه اگــر گــروه پرســش مطــرح مــي

اند كه بايد در مراحل اشتقاق نحوي بازبيني و حذف شـوند، چـرا حركـت                  تعبيرناپذيري
در پاسـخ بـه ايـن مـسئله     .  همچنان اختياري اسـت  ،هاي متناظر   هاي واجد مشخصه    سازه
 اختيـاري اسـت و      ،هاي مبتدا و تأكيد در اشـتقاق نحـوي          ه حضور گروه  توان گفت ك    مي
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چنانچه در فرايند توليد جمله، به داليل معنايي و كالمي، نيازي به تأكيـد يـا مبتداسـازي                  
ساز و تأكيد فرافكن      هاي متمم   نماي يادشده در جايگاهي ميان گروه       هاي نقش   باشد، گروه 

اي چون نمود     هاي بيشينه   افتي است كه حضور گروه     متناظر با رهي   ،اين رويكرد . شوند  مي
 اختياري و متأثر از ساخت نحـوي        ،كامل و ناقص، نفي، مجهول و جز آنها را در اشتقاق          

هاي مبتدا و تأكيد در سـاختار         بنابراين، در صورت حضور هريك از گروه      . داند  جمله مي 
يابـد، فعـال       ارتقا مي  جمله، مشخصة تعبيرپذير عنصر يا عناصري كه به گره شاخص آنها          

يـا  ] *uTop[هـاي تعبيرناپـذير       اي موضعي، مشخصه    شود و از رهگذر برقراري رابطه       مي
]uFoc* [   هـاي زبـان      مراتب فـرافكن    بر پاية اين فرض، سلسه    . شوند  بازبيني و حذف مي

  :فارسي به گونة زير خواهد بود
    . . .CP 〈) TopP* (〈) FocP  (〈  TP ـ 20

  

 باال، نشانة كمانك بر اختياري بـودن گـروه بيـشينة درون آن داللـت        مراتب  در سلسله 
 نشانگر تكرارپـذير بـودن ايـن گـروه در     ،كند و نماد ستاره بر روي گروه بيشينة مبتدا  مي

در چـارچوب ايـن تحليـل، اشـتقاق نحـوي      . )1999 ،هگمن و گـوئرون (اشتقاق نحوي است    
واهـد بـود كـه در آن گـروه حـرف      خ)  ـ ب 21(به صورت بازنمايي )  ـ الف 21(جملة 

تعريف فاعل پس از خروج از دورن گروه فعلي كوچك و ارتقا به شاخص گروه زمـان،                 
جـا شـده و گـروه حـرف           به منظور بازبيني مشخصة مبتدا به شاخص گروه مبتـدا جابـه           

تعريف مفعول نيز به انگيزة بازبيني مشخصة تعبيرناپذير تأكيد به شـاخص گـروه تأكيـد                
  : استحركت كرده

  .ميلي پذيرفت  ـ الف ـ سهراب دعوتمان را ظاهراً با بي21
  ]]]]]]]. پذيرفتvP tSUB tDO[ميلي   با بيTP tSUB] vP[ ظاهراً TP[ دعوتمان را FocP[ سهراب CP] TopP[ب ـ 

  
  

هاي اسمي فاعل و مفعول، در نقش         هاي گروه   شود كه در اشتقاق باال، هسته       يادآور مي 
هـاي مبتـدا و تأكيـد از واژگـان وارد نحـو               حرف تعريف، با مشخـصه    م هستة گروه    متم
در ساختار  ) به داليل كالمي  (هاي بيشينة مبتدا و تأكيد        با توجه به حضور گروه    . شوند  مي
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شـوند و بـه پيـروي از محـدوديت            هاي يادشـده در اشـتقاق فعـال مـي           نحوي، مشخصه 
هـاي    ايگـاه شـاخص گـره      مجموعة گروه حرف تعريـف بـه ج        ، كلّ 1نما  هاي نقش   هسته
  :كند نماي مورد نظر حركت مي نقش

  :نما هاي نقش  محدوديت هسته ـ22
توانند به    نمي) ساز  مانند حرف تعريف و متمم    (نما    هاي نقش   هاي برخي از هسته     متمم

  )66 :2009 ،ردفورد( .جا شوند تنهايي در اشتقاق نحوي جابه
تواند از عهدة تبيين سـاخت        ت، مي اي كه تاكنون شرح و بسط يافته اس         هرچند فرضيه 

هـاي مـستقيم و    هـايي كـه مفعـول    برآيد، امـا در اشـتقاق  )  ـ الف 21(نشانداري همچون 
هاي مبتدا و     هاي گره   غيرمستقيم با گذر از يكديگر و عبور از فراز سازة فاعل به شاخص            

ه  اينكـ در واقع، بـا توجـه بـه   . شود ميكنند، اين تحليل با مشكل مواجه   تأكيد حركت مي  
هاي    اين است كه همة موضوعات درون گروه زمان با مشخصه          ،فرض تحليل حاضر    پيش

رود سـازة فاعـل در        يابند، انتظار مـي     تعبيرپذير تأكيد و مبتدا از واژگان به اشتقاق راه مي         
نماي مورد نظـر بـه شـمار          هاي نقش   تري براي گره    شاخص گروه زمان كه هدف نزديك     

. جايي موضوعات درون گـروه فعلـي شـود           مانع از جابه   ،كمينهرود، طبق شرط پيوند       مي
تكـرار شـده   )  ـ الـف  23(را كـه در  )  ـ الف 18(بنابراين، رهيافت حاضر جملة نشاندار 

  : كند بيني مي است، به خطا نادستوري پيش
  .دهند شان آنها معموالً اختصاص مي ههاي هتل را به مهمانان ويژ  ـ الف ـ اين اتاق23

    آنهـا معمـوالً  TP[ بـه مهمانـان ويژةشـان    FocP[هاي هتل را   اين اتاقCP] TopP[  ب ـ  
tDO tIOدهند  اختصاص مي.[[[[  

هاي مـستقيم و غيرمـستقيم كـه همچـون گـروه حـرف        مفعول)  ـ الف 23(در جملة 
كه بر  (هاي تعبيرپذير مبتدا و تأكيدند، با گذر از اين عنصر              ميزبان مشخصه  ،تعريف فاعل 

هـاي مبتـدا و تأكيـد ارتقـا      هـاي گـروه   ، به ترتيب، بـه شـاخص    )كند  فرماني مي   هآنها ساز 
بيني تحليـل بـاال       رود، نشاندار و برخالف پيش      ساخت حاصل چنانكه انتظار مي    . اند  يافته

شود تا ضـمن بـازنگري در تحليلـي كـه          در بخش بعدي تالش مي    . كامالً دستوري است  
                                                           

1. Functional Head Constraint (FHC) 
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سـاخت بـودن       خوش دهد، چراييِ   ه دست مي  ها ب   از اين ساخت  ) 2005 و   2003(كريمي  
  .و عدم تخطي از شرط پيوند كمينه در آنها تبيين شود)  ـ الف23(جمالتي مانند 

  
  جايي و حوزة كمينه به جاـ 5

 1گرا، از جمله شرط همجواري      با تكيه بر اصولي از برنامة كمينه      ) 2005 و   2003(كريمي  
 متـأثر از سـازوكار      ،دهاي تأكيد و مبتداسازي   دهد كه فراين    و شرط پيوند كمينه، نشان مي     

شود تـا      ضمن پيروي از اين رويكرد، تالش مي       ،در بخش حاضر  . هاست  بازبيني مشخصه 
اند، بازنگري شـود و تبيينـي         هايي كه در اين زمينه ارائه شده        ها و داده    در برخي از تحليل   

) 2005(كريمـي   . آيدهاي موضوعات درون گروه زمان فراهم         جايي  براي آزاد بودن جابه   
 تـابع شـرط پيونـد كمينـه      ،گيرد كه فرايند تأكيـد      با توجه به تقابل جمالت زير نتيجه مي       

فقـط بـه   «به دليل گذر مفعول مستقيم از فراز سـازة  )  ـ ب 24(نزد وي، در جملة . است
  : نقض شده و از اين رو، جملة مورد نظر نادستوري است،، شرط يادشده»كيميا

  . سه تا كتاب دادمti من i]ط به كيميافق[ ـ الف ـ 24
 ـ الـف   85: 2005:153، كريمـي .( دادمti من فقط به كيميا i ]سه تا كتاب* [      ب ـ 

  )و ب
 جملـة   ، نخست آنكه به نظر نگارنده     ؛توان اشاره كرد    دربارة اين تحليل به دو نكته مي      

جاشده ـ   هاي جابه ه بر روي هريك از ساز ـ صرف نظر از هر نوع تكية آوايي)  ـ ب 24(
)  ـ ب 24( دوم آنكه در جملـة  ؛ساخت است خوش)  ـ الف 24(كم به اندازة جملة  دست
اند و مبـاني      گرا، و از جمله شرط پيوند كمينه، نقض نشده          يك از اصول برنامة كمينه      هيچ

شود كه بنا به مفـاهيم        يادآور مي . كنند  نظري نيز از دستوري بودن جملة اخير حمايت مي        
گيرنـد، از هـر       هايي كه در يك حوزة كمينه قـرار مـي           ، سازه 3فاصلگي  م و ه  2ة كمينه حوز

 تـابعي  آنكه از گذشته ها  مشخصه بازبيني و تطابق در واقع، فرايند  . اند  فاصله  جايگاهي هم 
 و هورنـشتين (هـست    نيز گفته  پيش دو مفهوم  از متأثر رود،  مي شمار به پيوند كمينه  شرط از

  )142: 2005 ،ديگران
                                                           

1. adjacency condition    2. minimal domain (MD) 
3. equidistance 
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  :كمينه حوزة ـ 25
 بالفـصل  X هـاي   كه فـرافكن   گيرد  دربرمي را مقوالتي مجموعة X عنصر كمينة حوزة

  .X عنصر خود) بيشينة يا مياني (هاي فرافكن جز هستند؛ به آنها بر مسلط يا آنها شامل
  :فاصلگي هم ـ 26
 سانيكـ  δ از آنهـا  فاصـلة  گـاه   آن باشـند،  داشـته  قرار كمينه حوزة يك در β و α اگر
  )17 ـ 18: 1993 چامسكي(.بود خواهد
)  ـ ب 24(هاي درون گـروه فعلـي در جملـة     ، موضوع)26(و ) 25(ر اساس مفاهيم ب

در حوزة كمينة هستة گروه فعلي بـزرگ قـرار دارنـد و از ايـن رو، فاصـلة آنهـا از هـر                        
ه بدين ترتيب، گذر آنها از فراز يكديگر ناقض شرط پيوند كمينـ           . جايگاهي يكسان است  

  .كند بيني را تأييد مي شده اين پيش  دستوري بودن جملة اشاره؛نيست
مسير يـك سـازة   . كند  بيان مي 1اين موضوع را بر پاية مفهوم مسير      ) 2009(هورنشتين  

اي است    هاي بيشينه   شود، شامل مجموعة فرافكن     جا مي   نحوي تا جايگاهي كه به آن جابه      
 ، گروه نحوي مفعـول مـستقيم و غيرمـستقيم         از اين منظر، هر دو    . گذارد  كه پشت سر مي   

هاي فعلي بزرگ و كوچك، گروه زمان، و گروه تأكيد  مسيرهاي يكساني را ـ شامل گروه 
 ،پيمايند و بنابراين، گذر اين دو سازه از فـراز هـم         ـ تا رسيدن به شاخص گروه تأكيد مي       

  .كند  يا شرط پيوند كمينه را نقض نمي2ترين حركت اصل كوتاه
ـ    كوشد تبعيت سازه    هاي زير مي    با توجه به داده   ) 2005 و   2003(كريمي   د را  هاي مؤكّ

 بـه آغـاز بنـد       »كي« سازة   ،به گفتة وي، در جملة نخست     . از شرط پيوند كمينه تأييد كند     
امـا در جملـة دوم      .  دستوري اسـت   ، ساخت حاصل  ،جا شده و به همين دليل       اصلي جابه 

 به جايگاه آغازين بند اصلي حركت كرده كه بـه           »كي« با گذر از فراز سازة       »با كي «سازة  
افزايـد كـه      وي مي . دليل نقض شرط پيوند كمينه، ساختي نادستوري به دست آمده است          

فاقد تكيه باشد، سـاخت مـورد نظـر       ) كي(واژة درون بند پيرو        پرسش ،اگر در جملة دوم   
  :ساخت است خوش
  ].قصه با كي برCP  ti[كني    فكر ميi pro  ـ الف ـ كي27

                                                           
1. path     2. shortest move 
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  ) ـ الف و ب4:  5 :2003 ،كريمي( ]. برقصهti  كي CP[كني    فكر ميi pro با كي*      ب ـ
ها موضوع پژوهش حاضـر نيـست، دربـارة ايـن             واژه  با توجه به اينكه حركت پرسش     

     جملـة  ،نخـست آنكـه بـه نظـر نگارنـده         . شود  تحليل تنها به چند نكتة مختصر اشاره مي       
 »رقـصيدن « دوم، فعـل     ؛رود، نـشاندار اسـت      چنانكه انتظار مي  ساخت و     خوش) ـ ب 27(

اي دانست كه      را بايد ادات يا افزوده     »با كي «ظرفيتي است و در نتيجه، سازة         محمولي تك 
را مبنـي بـر    ) 2005(بنابراين، اگر تحليـل كريمـي       . شود  به گروه فعلي كوچك متصل مي     

زبيني مشخـصة تعريـف هـستة ايـن     به انگيزة با( فاعل به شاخص گروه زمان ءعدم ارتقا 
شـود، بـر فـراز        مـي   كه به گروه فعلي كوچك متصل      »با كي «بپذيريم، گروه نحوي    ) گروه

از فراز سازة )  ـ ب 27( قرار دارد و قاعدتاً طبق اين رويكرد، در جملة »كي«واژة  پرسش
 بيـشينه در    هاي مختلـف يـك گـروهِ        به هر تقدير، چون شاخص    .  گذر نكرده است   »كي«
، گذر اين دو عنـصر از فـراز يكـديگر           )2009 ،هورنشتين(ون يك حوزة كمينه قرار دارند       در

  .نبايد به نقض شرط پيوند كمينه بينجامد
هاي گذشته اشاره شد كه سازة فاعـل در فارسـي بـه منظـور بـازبيني                   با اين همه، در بخش    

 ايـن منظـر،    از. كنـد   مشخصة قوي و تعبيرناپذير تعريف، به شاخص گـروه زمـان حركـت مـي              
واژة   از فـراز پرسـش  »بـا كـي  «را پذيرفت و قائل به حركـت ادات  )  ـ ب 27(توان بازنمايي  مي

آيد كه چرا چنين حركتـي سـبب نقـض شـرط              اگر چنين باشد، اين پرسش پيش مي      .  شد »كي«
براي پاسخ به اين پرسـش، نخـست        . پيوند كمينه و بدساخت شدن جملة مورد نظر نشده است         

 در كـه  عنـصري  كمينة گرا، حوزة   در برنامة كمينه  .  پرداخت 1م حوزة كمينة گسترده   بايد به مفهو  
هورنشتين و (گيرد  دربرمي را) 25 (تعريف از تر گسترده اي محدوده شود، مي جا جابه نحوي اشتقاق
 تعريـف  زيـر  صـورت  بـه  گـسترده،  كمينـة  حـوزة  مفهـوم  قالب در محدوده، اين. )2005 ،ديگران
  :شود مي

  :گسترده كمينة ةحوز ـ 28
 حوزة اتحاد گيرد، حاصل   مي شكل X هستة به Y هستة اتصال از كه اي  زنجيره كمينة حوزة

 :2005 ،هورنـشتين و ديگـران    ( .Y خود) بيشينة يا مياني (هاي  فرافكن جز  بود؛ به  خواهد X و Y كمينة
142(  

                                                           
1. extended minimal domain 
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 مشخـصة تـصريف هـستة گـروه فعلـي           ،در بخش دوم اشاره شد كه در زبان فارسي        
گذاري مشخصة مـورد نظـر،         قوي است و بنابراين در سازوكار بازبيني و ارزش         ،كوچك

بـر ايـن    . شـود   اين هسته به همراه فعل اصلي درون آن به هستة گروه زمـان متـصل مـي                
گـروه   هـستة  گروه فعلـي كوچـك بـه       هستة اتصال از كه اي  زنجيره كمينة اساس، حوزة 

 جـز   بـه (بـود    ايـن دو هـسته خواهـد       ةكمينـ  حـوزة  اتحـاد  گيرد، حاصل   مي زمان شكل 
 بدين ترتيـب، سـازة فاعـل،      .)خود هستة گروه فعلي كوچك     بيشينة يا مياني هاي  فرافكن
هاي گروه فعلي كوچك و شاخص و متمم گروه فعلي بزرگ در فارسي در يك                 شاخص

 ،هـا از فـراز هـم        هاي درون اين جايگـاه      گيرند و گذر سازه     حوزة كمينة گسترده قرار مي    
هـاي    توان دستوري بودن جمله     در اين چارچوب مي   . كند   پيوند كمينه را نقض نمي     شرط

در واقع، اگر هـدف از پـژوهش، بررسـي گـذر     . را تبيين كرد)  ـ الف و ب 29(نشاندار 
 مثـال  »همكـاري كـردن  « باشـد، فعـل دوظرفيتـي     »كي«واژة     از فراز پرسش   »با كي «سازة  
 »بـا كـي   «است، چرا كه در فعل نخست سازة         »رقصيدن«ظرفيتي    تري از فعل تك     مناسب

 در جايگـاه ادات سـطح گـروه فعلـي           »بـا كـي   «در جايگاه موضوع و در فعل دوم سازة         
  :كوچك قرار دارد

  .]]]] با كي همكاري كندCP] TP ti] vP ti] VP[كني    فكر ميi pro  ـ الف ـ كي29
  .]]]] همكاري كندk] vP tk] VP ti كيCP]  TP[كني    فكر ميi pro    ب ـ با كي

 به گروه زمان متصل شده است،       »احتماالً«هاي نشاندار زير نيز كه قيد جملة          در جمله 
هاي فاعل، مفعول مستقيم و مفعول غيرمستقيم از فراز هم به نقض              يك از سازه    گذر هيچ 

  :انجامد شرط پيوند كمينه و نادستوري شدن ساخت حاصل نمي
شـان اختـصاص    ههاي هتل را به مهمانان ويژ  اين اتاقTP tSUB[ احتماالً TP[ ـ الف ـ آنها   30

  ]].دهند مي
شـان اختـصاص    ه بـه مهمانـان ويـژ   tDO آنهـا  TP[ احتماالً TP[هاي هتل را       ب ـ اين اتاق 

  ]].دهند مي
 اختـصاص  tIOهـاي هتـل را     آنهـا ايـن اتـاق   TP[ احتمـاالً  TP[شان  ه     پ ـ به مهمانان ويژ 

  ]].دهند مي
 نيز كه ادات سـطح گـروه زمـان اسـت،            »احتماالً«گهي در جمالت باال، قيد جملة       وان
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شـامل شـاخص   ] TP, TP[ قـرار دارد، زيـرا جـزء    ت كمينـ ةطبق تعريف در همان حوز
از اين قيد گذر    )  الف تا پ   30(هايي كه در      بنابراين، گذر سازه  . بيروني گروه زمان است   

  .اند، ناقض شرط پيوند كمينه نيست كرده
رسد بر اساس اين رويكرد كه قائل به حركـت و اتـصال مجموعـة هـستة                   به نظر مي  

تـوان    سو مي   گروه فعلي كوچك و فعل اصلي درون آن به هستة گروه زمان است، از يك              
جايي عناصر واقع در جايگاه        در زبان فارسي و امكان جابه      1آزاد بودن فرايند قلب نحوي    

هـاي مختلـف نظريـه        تحليل منـسجمي از بخـش     موضوع را تبيين كرد و از سوي ديگر         
  .فراهم آورد
 اشـاره شـد كـه از ميـان          پيش از ايـن    ؛نمايد   اشاره به يك نكته ضروري مي      ،در پايان 

هاي فاعل و مفعول كه داراي مشخصة تعبيرپذير تعريف هستند، عنصر نخـست بـا                 سازه
و حـذف   حركت به شاخص گروه زمان، مشخصه تعريف هـستة ايـن گـروه را بـازبيني                 

با توجه به اينكه در تحليل حاضر چنين استدالل شده است كه فاعـل و مفعـول                 . كند  مي
شود كه چه عـاملي   در زبان فارسي در يك حوزة كمينه قرار دارند، اين پرسش مطرح مي   

در پاسخ به اين مسئله بايـد يـادآور         . شود   مفعول به شاخص گروه زمان مي      ءمانع از ارتقا  
، نخست ايـن  EPP  مفعول براي برآوردن مشخصة تعريف يا شد كه در صورت حركت

به شـاخص گـروه فعلـي       ) آشكارا يا پنهان  (عنصر بايد براي بازبيني حالت مفعولي خود        
پـس از آن، سـازة فاعـل        . جا شود و سپس به شاخص گروه زمان ارتقا يابد           كوچك جابه 

؛ ) مجموع، سه حركـت    در(بايد براي بازبيني حالت فاعلي خود به گره زمان حركت كند            
اما چنانچه گروه حرف تعريف فاعل براي بازبيني مشخصة تعريـف بـه شـاخص گـروه                 

انـد از     زمان ارتقا يابد، تنها به دو حركت در اشتقاق نحوي نياز خواهد بـود كـه عبـارت                 
و حركت فاعـل بـه      ) براي بازبيني حالت  (حركت مفعول به شاخص گروه فعلي كوچك        

زمـان، بـازبيني شـدن مشخـصة      بازبيني مشخصة تعريف و هم براي  (شاخص گروه زمان    
تـر را تـرجيح       هـاي كوتـاه     هاي كمتر و حركـت       اشتقاق ،با توجه به اينكه دستور    ). حالت
، گروه حرف تعريف مفعول از حركت بـه شـاخص گـروه زمـان            )2009 ،استرويك(دهد    مي

                                                           
1 .scrambling 
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  ).يهاي ايسلند ؛ تحليل داده54 :2001 ،بالتين و كالينز(ماند  بازمي
  

   نتيجهـ 6
در مقالة حاضر دربارة فرايندهاي تأكيد و مبتداسازي در زبـان فارسـي و جايگـاه ثانويـة                  

شـوند، بحـث شـد و از انگيـزة نحـوي چنـين                هايي كه دستخوش اين فرايندها مي       سازه
اي اجمـالي بـه مفـاهيم         در اين زمينـه، پـس از اشـاره        . هايي سخن به ميان آمد      جايي  جابه

كه هاي تعبيرناپذير، نشان داده شد        ويژه سازوكار بازبيني مشخصه      كمينه و به   نظري برنامة 
 سـازة فاعـل بـراي بـازبيني         و جايگـاه موضـوع اسـت        ،شاخص گروه زمان در اين زبان     

سـپس،  . يابد   به آن ارتقا مي    EPPمشخصة تعريف هستة گروه زمان يا در واقع، مشخصة          
كـم دو گـروه بيـشينة         پيشنهاد شد كه دست   ،  )1999(با تكيه بر تحليل هگمن و گوئرون        

سـاز و زمـان       هاي بيشينة مـتمم     هاي تأكيد و مبتدا، ميان فرافكن       هاي فرافكن   نقشي، به نام  
وجود دارند كه گره شاخص آنها جايگاه عناصري است كـه بـه منظـور يـافتن خـوانش                   

هـاي    مشخـصه بدين ترتيب، افزون بر معرفي      . شوند  جا مي    به آغاز بند خود جابه     نشاندار
نمـاي تأكيـد و مبتـدا كـه      هاي نقـش    مبتدا و تأكيد، پيشنهاد شد كه حضور يا غيبت گروه         

. هاي مورد نظر است   جايي  هاي كالمي است، دليل اختياري بودن جابه        خود متأثر از انگيزه   
فاصلگي، استدالل شد كـه چـون عناصـر           سرانجام، ضمن تبيين مفهوم حوزة كمينه و هم       

موضوع ـ با توجه به حركت و انضمام فعل اصلي به هستة گروه زمان ـ   واقع در جايگاه 
هـاي    هـاي گـروه     در يك حوزة كمينه دارند، گذر آزادانة آنهـا از فـراز هـم بـه شـاخص                 

در روند  . گيرد  گفته، بدون تخطي از شرط بنيادين پيوند كمينه صورت مي           نماي پيش   نقش
  . باال ارائه شداين بررسي، شواهد گوناگوني در حمايت از فرضية

  
  
  : ها نوشت پي

پايـان بـودن گـروه زمـان در      براي بحث دربارة قوي بودن مشخصة تصريف هستة گروه فعلي كوچك و نيـز هـسته         . 1
  ).در دست چاپ(فارسي، بنگريد به درزي و انوشه 

متـصل  تواند به گروه فعلي كوچـك نيـز    چنين قيدي گذشته از گروه زمان، مي) 2005(ـ در تحليل كريمي    2
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محور بودن اين گـروه       و تعريفي كه از گوينده    ) 1999(با اين همه، مقالة حاضر با تكيه بر رويكرد چينكوئه           . شود
  .كند از قيدها ارائه شده است، آنها را صرفاً متصل به گروه زمان فرض مي

  
  :منابع

، سـي  فارهاي اسـمي در زبـان   رويكردي نحوي ـ كالمي به مبتداسازي گروه  )1380(خرمايي، علي
  .رسالة دكتري، دانشگاه تهران  

  .2: 1، مجلة دستور ،»ضرورت تمايز ميان فرايند ارتقا و مبتداسازي در زبان فارسي« )1385(درزي، علي
  .، رسالة دكتري، دانشگاه تهرانفرايندهاي حركتي در زبان فارسي،  خسرو)1372(زاده غالمعلي
انتـشارات سـمت،    ،   واژگان و پيوندهاي سـاختي     دستور زبان فارسي،   ، مهدي )1386(الديني  ةمشكو
  .تهران  
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   در زبان فارسي/l/بررسي خاستگاه واج 
 دكتر رحمان بختياري

  سينا همدانستاديار دانشگاه بوعليا
  )44 تا29از ص(

  چكيده                   
هاي زبان فارسي اسـت كـه داراي چنـد منـشأ متفـاوت                يكي از واج  / l/واج     

  .ت زبان فارسي نيز مشخص نيسهايهدر شماري از واژ/ l/منشأ واج . است
و واجهـايي بپـردازد      / l/اين مقاله بر آن است تا با بررسي سير تحـول واج             

در اين خـصوص سـير   . اندشده/ l/گيري واج كه در زبان فارسي منجر به شكل     
در ديگر زبانهاي خواهر ايراني نيز بررسي شده اسـت، چـرا كـه             / l/تحول واج   

  .داناين زبانها به نحوي در زبان فارسي تأثير گذاشته
در فارسـي و    / l/و واجهـايي كـه منجـر بـه          / l/در اين مـورد، تحـول واج        

 ايراني و ايراني باستان، فارسـيِ     وبه هند اند، از هندواروپايي    زبانهاي خواهر شده  
بررسي شده و در خصوص هر يك از تحوالت، مثـال يـا مثالهـايي               ) ميانه و نو  

 دار فارسـي    - lناختي واژگان   ش  بندي ريشه در پايان نيز به دسته    . ذكر شده است  
  .است  گرديده دار فارسي مشخص-l در واژگان /l/پرداخته شده و منشأ واج 

  
شناسـي فارسـي، بازخوانهـاي         زبانشناسي تاريخي، ريـشه    :هاي كليدي   واژه

  .l//هندواروپايي،  خاستگاه واج 
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  مقدمهـ 1
انة زردشتي، دنبالـة غيـر مـستقيم        زبان فارسيِ امروز، دنبالة فارسي دري، دنبالة فارسي مي        

و در  ) آريـايي (، هنـدوايراني    1هاي فارسي باستان و آن خود دنبالـه ايرانـي آغـازين           كتيبه
بنـابراين هر يـك از واجهـاي زبـان فارسـي نيـز بــه            . نهايت هندواروپاييِ آغازين است   

سـي امـروز    گيرند؛ از هندواروپايي آغازين تـا فار      اي در ايـن سيـر تحول جاي مي      گونـه
هـاي فارسـي     مستقيم كتيبـه   ة دنبال ،گوييم زبان فارسي  اين كه مي  . )109-119: 1384بختياري،  (

هـا خـاص    در فارسي باستـان كتيبه   /  l/باستان نيست از جمله به اين دليل است كه واج           
 ، فارسي باسـتان و اوسـتايي       و در دستگاه واجيِ    )7: 1381ابوالقاسمي،  (هاي بيگانه است    واژه
  . وجود نداشته است/ l/اج و

از فهرسـت    كه در ايراني آغازين وجود داشـته  /l/در واقع چنين است كه واج غلتان 
اي ماننـد   هـاي بيگانـه   ها نيز در واژه    و در فارسي باستان كتيبه     هواجي اوستايي حذف شد   

Labanāna- »و فارسـي    در حالي كه اوستايي      ،)36: 1382مايرهوفر،  (  رفته است  به كار » لبنان
 باسـتان زبانهـاي   ةاند كه اطالعاتي را از دور زبانهاي ايرانيةباستان تنها دو گويش در پهن    
 : آسي læsæg» ليسيدن «: فارسي lištanهايي چون   واژه. دهندايراني در اختيارمان قرار مي    

. )36 :1382مـايرهوفر،   ( صورت اصلي هندواروپايي نيستند      ةتصادفاً بازماند / l/با  » ماهي آزاد «
 ة نامهاي عيالمي موجود در الواح تخت جمـشيد بـه خـوبي نـشان دهنـد                ،از سوي ديگر  

 را كـه برابـر      Lak-ša توان نام خاصِ  در اين خصوص براي مثال مي     .  دار است  l-گويش  
  )301 :1973مايرهوفر،.( است نام بردšRh نام پهلوي اشكانيِ

براي مثال در گويش مازندراني     ( نو در زبان فارسي و ساير گويشهاي ايرانيِ      / l/وجود  
lištan »؛»ليسيدن lisək» فارسـي باسـتان از      2هـاي فرعـيِ   همچنين در روايـت   ) »حلزون 

 دار  - lهاي عيالمي و نيز يوناني كه نشان دهنده شماري از نامهـاي ايرانـي               جمله روايت 
 را نـشان  ، به خوبي ايـن موضـوع        )1973،1979؛ مـايرهوفر،  1984اشميت،: در اين خصوص نك   (است  
خر ايرانـي ماننـد     أهاي متـ   زبان  به هاي مربوط ـ دار به موازات پديده    lدهد كه گويشي     مي

                                                           
1 .uriranisch 
2 . nebenüberlieferung 
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: 1382اشـميت،  ( تبـديل نكـرده اسـت    /r/هندواروپايي را به / l/اوستايي و فارسي باستان ـ  
/ l/ آن چيزي نيست كه روي داده است، در واقع بايد افزود كـه واج                ةاين نكته هم  . )158

 .هندواروپايي نيز داشته است/ l/ي غير از خاستگاه
 در زبان فارسي بايد منابعي را كه در اين بررسـي            /l/يابي به خاستگاه واج     براي دست 

  :آيد، شناسايي كردبه كار مي
  . هاي فرعياي و روايتر پيكره، غي1اي شامل زبانهاي پيكره؛باستانمنابع ايراني) الف
  .هاي فرعيمنابع اصلي و روايت شامل ؛منابع ايراني ميانه) ب
 .هاي فارسي دري و گويشهاي ايراني شامل نوشته؛منابع ايراني نو) ج

 و منظـور از     ،اي ايرانـي باسـتان، اوسـتايي و فارسـي باسـتان           منظور از زبانهاي پيكره   
 شـواهدي بـه صـورت       ، مادي و سكايي است، چرا كه اين دو زبان         ،ايزبانهاي غيرپيكره 

دودي واژة ديگر در آثـار مكتـوب سـاير زبانهـا از       عها و تعداد م    نام ايهاي خاص، ج  نام
 ،اي اسـت كـه در آن      هـاي فرعـي، آثـار زبـاني       منظور از روايت  . اندخود بر جاي گذاشته   

هـا و سـاير واژگـان و         نـام  شواهدي از زباني ديگر بـه صـورت نامهـاي خـاص، جـاي             
  .ران هخامنشي دوهاي عيالميِ مانند نوشته؛ ضبط شده است،اطالعات

منظـور از   .  غربي است  ة شرقي و ايراني ميان    ةمنابع ايراني ميانه شامل منابع ايراني ميان      
 نيز، از جمله، آثاري است كه به زبـان ارمنـي نوشـته شـده                ه ميان ةهاي فرعي دور  روايت
از دورة پـيش    . در خصوص دورة نو نيز توجه به گويشهاي ايراني ضروري اسـت           . است

  .يد كار بررسي را از دورة هندواروپايي به هندوايراني آغاز كردتاريخي نيز با
دار در زبـان فارسـي و گويـشهاي ايرانـي،     l- هـاي  بنابر آنچه گفته شـد وجـود واژه  

ـ    / l/هاي فرعي ايراني باستان و نيز وجود واج         همچنين در روايت    غربـي   ةدر ايرانـي ميان
دار از جملـه  l- كنـد كـه گـويش     مياين فرض را تقويت)  شرقيةافزون بر ايراني ميان(

هـاي فرعـي    گاه خود را در روايت    گويشهاي ايراني جنوب غربي بوده است كه گاه و بي         
  . هاي زبان فارسي استاي از واژهدر پاره/ l/ خاستگاه واج ، اين گويش؛سازدنمايان مي

تـوان   مـي آن در /l/هاي ديگري نيز در زبان فارسي وجود دارد كه بـراي واج             اما واژه 
                                                           

1 . corpus sprache 
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زبـان  / l/ در واقع فرض اصلي در خـصوص واج          .خاستگاههاي  واجي ديگري پيدا كرد     
هاي هاي زير از روايت   واژه.  دار ايراني باستان است    l-فارسي همان فرض وجود گويش      

  : باستان است دار ايرانيlِ- گويش ةفرعي ايراني باستان نشان دهند
*Laxša- ــي ــي  ا-Lak-šá ~ *Raxša ، عيالمـ ــرخ«يرانـ šy ~»سـ

•
hL ــه و ــي ميانـ فارسـ

š
•
hR پهلوانيك =Raxš» 183: 1973مايرهوفر،(»رخش(.  

*Lanika-  عيالمـي ، La-nu-kaš, La-nu-qa  ًاحتمـاال ،*lana - + - ika   يـا* rana- 
  . ) 155: 1975هينتز،( هندي باستان~ -rána، »آسايش، لذت«

An-ka-la- ؛ Aš(?)-ba(?)-li-ka مــــــــــــــشتقي از aspa- ؛ Hal-pa ، Hal-ba-ka و 
“Aλπτστoς ؛ a-la-ma-naŠ Sairima- ~  ،301: 1973مايرهوفر،(»نامِ قوم «  اوستايي(.  
  :دهند دار زير نيز از نظر ساختاري تاثيرات ايراني را نشان ميl-نامهاي

Abbalaya  ؛ Balizza ؛ Harmasula ؛ Kelizza ؛ Labba (*ra[m]f- <) ؛ 
Limepirda ؛ Piyala؛  Ullabaz(z)iš )همانجا(.   

هاي فرعيِ ايراني باستان، اعـم از عيالمـي،         مثالهاي باال گوياي اين نكته است كه روايت       
شـماري  . هاي گويشي ايراني باستان اسـت     اكدي و يوناني به خوبي نشان دهندة گوناگوني       

-هاي درون گويشي دانست؛ براي مثال، گوناگوني      ونيتوان گوناگ ها را مي  از اين گوناگوني  
هاي درون گويشي در گويشهاي پارس كه با توجه به قبايل متعـدد پارسـي نيـز پـذيرفتني                   

پذير اسـت؛ يعنـي،        دار نيز بر همين اساس توجيه      l-وجود گويش   . )153: 1382اشميت،  (است  
/ l/استان وجود داشـته و واج       گويشي از فارسي باستان كه در كنار ديگر گويشهاي ايراني ب          

را بـه دوره ميانـه انتقـال داده    / l/درواقع همين گويش اسـت كـه واج   . را به كار برده است 
فارسي ابتدا در فارسي ميانه و فارسي نو گـسترش يافتـه            / l/همچنين بايد گفت واج     . است
امدتر و هـر  پربـس / l/شـود واج    در واقع هر چه زبان فارسيِ به دورة نو نزديكتر مـي           . است

 بـه   شود تا سرانجام در ايراني آغازين       كمتر مي / l/شود واج   چه به دورة كهن بازگردانده مي     
  ).262-263: 1895مان، هوبش(رسيم   مي آننبود

 



  در زبان فارسي/ l/بررسي خاستگاه واج 

33 

 دار ايرانـي    l-فارسي نه تنها از گويش      / l/توان نتيجه گرفت كه واج      پس تا بدينجا مي   
 زبان فارسي نيز در اثر فرايندهاي گونـاگون         رسيده است، بلكه درخود   باستان بـه فارسي    

را / l/نيـز واج     گذشته از زبان فارسي، ديگر زبانهاي ايراني نـو        . واجي شكل گرفته است   
دهند و از آنجايي كه همه آنهـا هماننـد زبـان فارسـي از              در دستگاه واجي خود نشان مي     

/ l/ن آنها نيز فاقـد واج       گيرند، پس يا مانند زبان فارسي باستا      ايراني آغازين سرچشمه مي   
در دستگاه واجي آنها شكل گرفتـه       / l/ واج   ،خرترأهاي مت اند و مانند فارسي در دوره     بوده

  .هاي درون گويشي باستاني آنها بوده است گوناگونيةنتيج/ l/است يا اينكه 
اما از آنجايي كه غير از فارسي باستان، اوستايي، مـادي و سـكايي در دورة باسـتان و                   

 در دورة ميانـه، ديگـر        و پهلوي اشكاني   ميانه فارسي ، سغدي، خوارزمي، بلخي، ختني    نيز
تـوان  زبانهاي ايراني در دورة باسـتان و ميانـه داراي شـواهدي نيـستند بـه آسـاني نمـي                   

  . هاي گويشي آنها را شناسايي كردگوناگوني
گـاهي بـه     الزم اسـت ن    ،در زبان فارسـي و زبانهـاي ايرانـي        / l/براي حل مسئلة واج     

  :وضعيت واجي ايراني آغازين و رابطة آن با هندواروپايي بيفكنيم
بينـيم  با اين حال مـي    . ده بود ش حفظ   */l/ و   /r/* هر دو واج غلتان      ،ايراني آغازين در  

فارسي باستان نيـز تنهـا واجـي        / l/از فهرست واجي اوستايي حذف شده است و         / l/كه  
بـه كـار    » لبنان «-Labanānaاي مانند   هاي بيگانه اي است كه براي نشان دادن واژه      حاشيه

از سـوي ديگـر واج      . )206: 1953كنـت،   :  نـك  ، و در خصوص جاينام لبنان     36: 1382مايرهوفر،  (رود  مي
 -raθaقيـاس كنيـد     :  هنـدواروپايي اسـت    */l/ و   /r/* دنبالـة    ، به طـور قطـع     /r/پربسامد  
 -urú،  »دور، فـراخ  « اوسـتايي    vouru0؛  ) التيني rota ~(» گردونه« ودايي   -ráthaاوستايي،  

ودايـي   rócate،  »روشـن بــودن   « اوستايي   -raok يوناني؛ از سوي ديگـر      εu’ρuςودايي،  
ودايـي،   léhmi و   réhmi،  »ليـسيدن « اوسـتايي    -raēz؛  »نور«التيني   lūx، اما   »درخشدمي«

  .)37: 1382مايرهوفر، ( فارسي نو لشتن ژرمني و leckenبا  قياس كنيد
 البتـه  ؛ هندواروپايي و ايراني آغازين به قرار زيـر اسـت        /r/* و   */l/اسبات واجهاي   من

  .پيش از نشان دادن اين مناسبات بايد وضعيت واجي هندواروپايي نشان داده شود
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  :  همخوانهاي زبان هندواروپايي
  هاانسدادي    لبي    دنداني   نرمكامي   لب و نرمكامي

kw       k    t  p   واكبي  
gw       g    d  b    واكدار  

gwh       gh     dh  bh   واكدار دميده  
            s         سايشي بي واك  
  : هاي هندواروپاييواكه

  
  o        ə    e  
    

    a  
  

  : هندواروپايي1بازخوانهاي
  i (y) , u (w) , m , n , r , l        : در نقش همخوان

                    :در نقش واكه
••••
l,r,n,m ,u  , i   

  ). 165 و 163، 155: 1373آرالتو، (
  : هندواروپايي و ايراني باستان به صورت زير است/r/* و */l/رابطة واجهاي 

/r/ايراني باستاني       → */r/ ايراني مادر        → */r/ هندواروپايي   
/r/ ايراني باستاني       →*/r/ ~/ l/*  ايراني مادر     →/ l/* هندواروپايي   
//
•
r<ərə>  ايراني باستاني    → [ər] ~ /r/

•
/r/ → ادر  ايراني م*

•
   هندواروپايي *

/ar/ايراني باستاني       → */ar/  ايراني مادر       →/Hr/
•

  ندواروپايي ه*
 

 ايرانـي   /r/* بـه     هندواروپايي تبـديل   /r/*شود واج   گونه كه مشاهده مي    بنابراين همان 
 هندواروپايي به دو واج معـادل       */l/واج  .  اوستايي و فارسي باستان شده است      /r/مادر و   

/l/*   و */r/        در اوستايي و فارسـي باسـتان        و همين خود   در ايراني مادر تبديل شده است 
                                                           

  . داشته باشدرا واكه  هم نقش نقش همخوان و همتواند واجي است كه ميresonantبازخوان يا . 1

۷۷

۷

۸۸
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 ، اوسـتايي و فارسـي باسـتان       /r/در واقع بايد گفـت واج       . مبدل گرديده است   /r/به واج   
  :ي دو خاستگاه استدارا

                                     /l/*ايراني مادر   
/l/*هندواروپايي              /r/ايراني باستان   

  

      */r/ ايراني مادر  
 /r/بـه واج      ايراني مادر در هـم ادغـام شـده و          /r/* و   */l/يا به عبارت بهتر، دو واج       

*/r/،ايراني باستان 
•

/r/زخوان هندواروپايي بـه      با 
•

*//، و اوسـتايي و فارسـي باسـتان   
•
l 

*/r/بازخوان هندواروپايي در گروه هندوايراني به       
•

. )167: 1373آرالتـو،  (شده است تبديل  
هـاي  دار در كتيبـه  r- ـ دار به صورت واژه هاي  lهاي غير فارسي باستان برگرداندن واژه

بـوده  / l/ فاقـد واج    ،فارسي باستان به خوبي گوياي اين نكته اسـت كـه فارسـي باسـتان              
گيـرد   ريـشه مـي  Bāb-ilu كه از اصـل سـامي   )262: 1895مان،هوبش(-Bābiru    مانندِ؛است

 در زبانشان به حساب     /r/هاي بيگانه   /l/و براي گويشوران فارسي باستان،       )199: 1953كنـت، (
  .آمده استمي

هـاي   اسـت بـر سـكه      Vologesesگمـان نـام     بـي / l/كهن ترين مورد روايت شده از       
  .)263: 1895مان، هوبش( فارسي و عربي بالش پهلوي و ~ Valaxšاشكاني 

توان موارد زيـر    است مي / l/هاي ديگر ايراني ميانه غربي كه داراي واج         از جمله واژه  
  :را نام برد

mālīdan» ماليــدن« ،lab »لــب« ،lābag» البــه« ،lajan» لجــن« ،larzīdan» لرزيــدن« ،
laškar» لشكر«  ،lawzēnag» نوعي شيريني با آرد و بادام     (» لوزينه(، lipī »     يـك درجـه از
 āludan،  » جهـت  «ālag،  »آاللـه  «alālag،  »الماس «almās(t)،  »آه، افسوس  «alā،  »قوس

 زهـري   ؛بالدر «balādur،  »ارزن «alum،  »اسكندر «Aleksandar،  »قابعāluh »،  »آلودن«
، »دشـنه  «čēlān،  »بـالين  «bālēn،  »بـالش « bāliš،  »بالـه « bālag،  »بلغم« balgam،  »كشنده

čēlāngar »آهنگر« ،čehel »  چهـل« ،dālman» قـاب ع« ،dahlīz»  دهليـز« ،gahl» ارزن« ،
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galōg» گلو«  ،gul» ُلگ«  ،halag»  احمق، هرزه«  ،halīlag »هليله«  ،halām»  گوشت قرمه «
hil-      بن مـضارع hištan»   قـرار دادن«  ،kālbod»  كالبـد«  ،kamāl »   سـر اهريمنـي«  ،kilēl 

، »ناليدن «nāl،  »ملخ «kullag،  »كلنگ «kulang،  »كاله« kulāf،  »كلوچه «kulāčag،  »كليد«
nīl» ــل ــوفر« nīlōpal، »ني ــگ« palang، »نيل ــالودن« pālūdan، »پلن ــروار، « parwāl، »پ پ

 sel،  »ساالر «sālār،  »سال «sāl،  »ارهديه، كفّ « puhl،  »پلكان «pillagān،  »فيل «pīl،  »تغذيه
، »باال «-ul،  »تلخ« taxl،  »تله، دام « talag،  »شنبليله« šambalīlag،  »شلوار« šalwār،  »نيزه«

wālan» ــرزن، محلــه ، »خوهــل، خميــده «xuahl، »باليــدن« wālīdan، »بــرگ« walg، »ب
xwālist »ترينمطبوع« ،yal» پهلوان« ،zalūg »زالو« ،zibāl» 1373مكنزي، (» حيوان تندرو(.  

  :توان موارد زير را نام برددار متون مانوي نيز مي/ l/هاي از واژه
lāb » ناله، زاري«  ،lālmīn»  براي هميشه«  ،lamter »فانوس«  ،larz» لرز«  ،lōg »جهان« ،

lōgšahr »  شهرياري جهـان«  ،Lewyātin»    نـام سـامي«  ،ālif»  الـف«  ،ahlamōg » مرتـد« ،
ahlaw» پرهيزگار«  ،Anēl »  نام سـامي«  ،ul»  بـاال«  ،Bābēl»  بابـل«  ،Bēlābād » نـام   جـاي
 dil» نـام سـامي   « Dadēl،  »درخـت  «dālūg،  »خنجـر « čēlān،  »نام تركي  «Bilgā،  »سامي

 kalān، »هـشتن، قـرار گـرفتن    « -hil،  »نـام مكـان    «Holwān،  »نام سامي  «Galīlāh،  »دل«
، »نشـستن « -nīšēl،  »نام سامي « Mīlād،  »نام سامي « Mīhaēl،  »نام تركي « Kuyīl،  »النك«

Pāulis»   نام خاص، پاول«  ،pōlāwad »پوالد«  ،pīl »پيل«  ،Rafēl »  نام سـامي«  ،Sammaēl 
 wilarzād،  »سيـصد « tīlēst،  »تلخ« taxl،  »سغدي« suglīنام سامي،    «Saraēl،  »نام سامي «
  .)1975بويس، (»گفت انگيزش «wilāstēn، »لرزيده«

بندي زيـر را  توان دسته ـ داري كه در باال براي نمونه ذكر شد، مي l از بررسي موارد 
 :ارائه داد

  هاواژهدر وام/ l/ واج ـ2
   Sammaēl , Dadēl , ālifاز جمله : هاي ساميواژهوام) الف
  Kuyīlاز جمله : هاي تركيواژهوام) ب
   lōg, nīlōpal, balādur: از جمله: هاي سنسكريتواژهوام) ج
   almās(t), kilēl, Aleksandar, Pāulisاز جمله : يي از زبانهاي اروپاييهاواژهوام) د
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  »سغدي «suglī: هايي از ديگر زبانهاي ايرانيوام واژه) هـ
ها به ميان آمد، از آنجايي كه بخشي از اين وام           در وام واژه  / l/اكنون كه سخن از واج      

 در ايـن  /l/اند، الزم است خاستگاه واج ها از ديگر زبانهاي ايراني به فارسي راه يافته        واژه
  :زبانهاي ايراني نيز بررسي گردد

 alysānei: شـود  آوانويـسي مـي    [lj]به صـورت    / l/ واج   ، در زبان ختني   :ختني) الف
 در  /l/ ؛اسـت » نرشد كرد  «√raz/arzاين واژه از ريشة     ). 329: 1382امريك،  (،  »جواني«

   .</rz/اينجا 
 ،به جز اين مورد

•
r*تواند به  ايراني باستان نيز مي/l /تبديل شود:  

/r/*
•

−<» بريدن «/patält: /st, št, d , tپيش از / il/ > ايراني باستان 
•

tarpatik*   
//*

•
rايراني باستان   /ul/<    پس از يك صامت لبـي، وقتـي پـيش از š, g , t  ايرانـي 

−< -bulj: باستان نباشد
•

jayarb*)330 :همان(.  
*/rd/ ايراني باستان نيز salī :[lj] < قياس كنيد ؛ sarəd- 336 :همان( اوستايي(.  
  : مثال زدتوان  هندواروپايي موارد زيادي را مي<-d(h)-* سكايي باستان/ l/براي ) ب

Paraδāta= Лaρaλāτaiدر اينجا .  اوستايي-l- -d->توان محصول همگوني  را مي-r- روان و 
  .)25: 2006مايرهوفر، ( دانست -δ-سپس ناهمگوني آن در برابر بستواج دنداني بعدي، يعني 

» مـي « ايرانـي    <-madu سـكايي    maluwyam: سـكايي باسـتان   / l/موارد ديگـري از     
)malu-<1) سكايي(Ibid: p. 21).  

Māspallā سكايي *Mās.pərənā-> 21: همان(»پرماه« ايراني(.  
xāl سكايي *xād->» گاز گرفتن« (Ibid:). 
  .)41: 1971هنينگ، (،»كارد بزرگ «kl’n krc:  وجود داشته استدر خوارزمي/ l/واج ) ج

نيـز در   را l < δ < d تحـول از سوي ديگر . وجود دارد/ l/ نيز واج در زبان بلخي) د
  .)134: 1966هومباخ، (» پرستشگاه «βaγoλaγγo: توان ديدآن مي
 در بعـضي از     /r/اي از   گونـه  احتماالً واج : برانگيز است  بحث ،در سغدي / l/واج  ) هـ

                                                           
 .اطق غرب درياي خزر استهاي سكايي منسكايي نيست بلكه به كتيبهارجاعات ماير هوفر به ختني .1
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 وجود داشته است كه در آثار مكتوب سغدي تـاثير آن            [l]هاي سغدي به صورت     گويش
ل  ماننـد  ،ل فارسي از سغديهاي دخياما در واژه. شودبه ندرت مشاهده مي   شـراب  «مـ« ،

، و غيـره كـه احتمـاالً از يكـي از            »نـي «، نـال    »انـدوختن «، الفخـتن    »كفش چوبي  «پليك
شود سغـدي ديـده مي  / l/اند، ردپاي   وام گرفته شده  ) بلخشان(گويشهاي حدود بدخشان    

  ).32: 1383قريب، (
  . )8654: 1383قريب، (يغنابي   lēs ←سغدي  rēsليسيدن، 
 maδu: توان ديـد هاي سغدي در فارسي مي را در وام واژهl < δ < d تحولاز سويي 

  .مل ←» مي«
  

  با خاستگاه ايراني ميانه غربي/ l/ واج ـ3
drd فارسـي ميانـه،   > sāl فارسي باسـتاني  θard از جمله :/rd/از / l) /الف

•
 فارسـي  

  .  فارسي ميانه> dil )18: 1381ابوالقاسمي، (باستان 
الُـم در  (»  رشـد كـردن، بـزرگ شـدن     «-ard فارسي باستان، از ardana- > ālum*ـ 

  ).119-120: 1383حسن دوست، () »س يا ارزن گويندراي است كه آن را گاو هغلّ«فارسي 
پريـدن،  «fya- pat < و» راسـت  «-ardi* فارسي باستان، از ardufya- > āluh*ـ 

  ).48 :همان(» پرواز كردن
سـرخ   «āl-gōnagبـراي مثـال از   ( فارسي ميانـه  < āl*» موجود مادينة اهريمني«ـ آل 

  .)46 :همان(» سرخ« هندواروپايي < -ser- / sor*» سرخ «-harəδda*احتماالً از ) »گونه
» پهلـوي   «pahlav ايراني باستان، يا < -prθu*» پل  «puhl از جمله :/rθ/از / l) /ب

parθawa-> »263: 1895مان، هوبش(  »فارسي باستان(  .  
 .شناختي روشن نيـست  از ديدگاه ريشه  jōlāh1 و dahlīz / dihlīz  در:/hl/ و/ l) /ج

 از  هـاي مـذكور    در واژه  /hl/ , /l/ ولـي    /rθ/ ← /hl/ يا زودتر     ساسانيان  زمان  در واقع در
  .)همانجا(شناختي روشن نيستنظر ريشه

                                                           
  .»عنكبوت، تارتنك«فارسي؛ جواله  . 1
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 :  پديد آمده است/r/هاي زير از در واژه/ l) /د
  .(Eilers, 1982: 43)» چاالك، دلير«اوستايي  <-auruuant اروند < الوند -
پهلـوي؛  tāxr > 2تلـخ  پهلـوي؛ kurpag >1 كلبه اوستايي؛ < - hara berezaiti  البرز-
  .)همانجا(» پير، سالخورده «< zar(mān)زال 

اي پويـا نـشان    را همچنـان در زبـان فارسـي بـه گونـه     ~ l rهـاي  هاي زير گونهواژه
 عاميانـه تعلـق     ةو ماننـد آن كـه همـه بـه حـوز            (ديفال/ سوالخ؛ ديوار / سوراخ ؛دهند مي

  ).دارند
ā-rū-ta > >−ravur*آلـودن  ـ   هنـدواروپايي  -<leu-/ leuə*» آلـوده بـودن   «/

و در فارسـي ميانـه       ālud زردشـتي بـه صـورت        ةن واژه در فارسي ميان    اي. »آلوده كردن «
  ).33: 1384منصوري، ( آمده است ārūdمانوي به صورت 

 قيـاس  ؛»آشفتن، پريشان شدن «< -raub ايراني باستان <-ā-rufta*» آشفتن«  آلفُتن -
  ).46-47: 1373حسن دوست، ( هندواروپايي -leubh*  سنسكريت از -lubhكنيد 
گونه كـه   همان. آيدپديد مي/ δ/ < /d//l/ >  از /l/ واج ، در اين فرايند :/δ/از / l /)هـ

ت ثانويه و پربسامد در ايراني شرقي است كه البته در           تحوال از جمله    تحولديده شد اين    
  . دهدايراني غربي نيز روي مي

  .)264: 1895مان، هوبش( يوناني < áδáµaςالماس  ، <-maδaxāملخ  -
  :/t/از / l/واج ) و
- Hilmand فارسي دري haētumant- >گذر از .  اوستاييt به d  در گويش فارسـي 

 در  /t/تـوان چنـين توضـيح داد كـه          اين فرايند  را مـي     . )194: همان(افغاني روي داده است     
 و سـپس  δ < dآوايي واكدار شده و در نتيجه همگوني همخوان و واكه تبديل بـه   محيط

/l /شده است.  
  

                                                           
  )Boyce, 1975: 53( در فارسي ميانه مانوي kurbag صورت درست اين واژه عبارت است از .1
  ).146: 1373مكنزي، ( در پهلوي است taxlصورت درست آن  .2

۷
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   :/m/ > /n/از / l/واج ) ز
- kāl   هـم آمـده اسـت       ه جوش كلّكه به صورت    كال جوش   ، در   »دوغ پخته « گيلكي 

(āb) kāmag >  97-98: 1990منشي زاده،(» سوپ ترش«پهلوي.(  
   :< /l //rt/واج ) ح
- zavāla   گلولـه كـوچكي از خميـر   «خراسـاني «’zw’rt ~  بازگـشت « سـغدي «uz-

varta- >»207: انهم( »بازگشتن(.  
 */l/فارســي برابــر بــا / l/نمايــد كــه واج در بعــضي از مــوارد چنــين مــي) ط

  :هندواروپايي است
  . هندواروپايي< leb*)  ؟ -rap*از ( ايراني < -lap* پهلوي labپازند،  < laβلب  ـ
hgli <  التين و غيره lingo سنسكريت، lih/ rih، لشتن -   .هندواروپايي* ′
 و سـپس در دوره      /r/  هندواروپايي در ايراني بـه        */l/توان گفت كه     اين موارد مي   در

  .)264: 1895هوبش مان، (تبديل شده است / l/ميانه دوباره به 
هـاي فـرعي كـه در آن تـوالي      هاي خـاص روايت  اي از نام  در پاره / l/واج  ) ي

- r - l -خورد، از ناهمگوني  بـه چشـم مي*-r-rمده است پديد آ ،  
  .) 155 -301: 1973مايرهوفر، (  <Harmasula *harma-sura مانند 

از را  مـوارد فراوانـي   -l-اي بـه   درون واكــه -š-در مورد تبديل  ،؛< /l/ /š/واج ) ك
 ~( xilm: تـوان ذكـر كـرد     گويشهاي ايراني از جمله سنگلچي، اشكاشمي، سريكُلي مـي        

xišm aēšma->خشم«، ) اوستايي«،sul» شش« ،šuš~  ،γūl »گوش «gaoša->   
 .)164: 1966همو، (

انـد  اي زبان فارسـي هاي عاميانه يا محاوره ـ دار فارسي از واژه lهاي بسياري از  واژه
  :هاي نامبرده استدر آنها داراي يكي از خاستگاه/ l/كه واج 

 + »يختـه آم« اوسـتايي < -l/rēčāl/r ~ l/ rēčār raēθwa: »ياوه، سخن بيهـوده «ليچار ـ 
čārā»چاره«.  
  .)112: 1990منشي زاده، (
كـسي كـه ماننـد كودكـان يـا       «؛ سنـسكريت lat-ēr < lat - + - var > lata / - لوده - .
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  .)11: همان(كند ابلهان صحبت مي
- līfan(d) بند شلوار« خراساني «nīfa ~ تـوانيم  آيـا مـي  . »بند شـلوار « افغانيl~n را 

  .)116-117: همان(بپذيريم؟ 
  ).Ibid: p. 118» ليــز« گيالني līs ~ (laγz ~ lēz >) līz > )līsk: لخشيـدن/  لغزيدن-
   laing فارسي باستان، در ايراني شـرقي  daingاوستايي،  za/ənga- > :(leng) لنگ -

  )206-207: همان(
  . (l < δ < d)»درنگ« drangاحتماالً از » معطل ماندن و انجام نشدن «:(lang) لنگ -
  .»ساله) يك(گاو «ايراني باستان  < -gau- sardaka*: وساله  گ-
 (Ibid: p.234) . ــه واژ ــه ب ــا توج ــا ب ــدراني  gu-bezâ ةام ــاوزاده«مازن ــاالً » گ احتم

*gu+zātaka  ايراني باستان(l < δ < d) guzāla < guzādag < نـاهمگوني ة و در نتيجـ  :
gusāla.   

  
  نتيجهـ 4
ايـن واج   . ن هندواروپايي داراي نقش بازخوان اسـت       در زبا  */l/بنابر آنچه گذشت واج      

- واج ، در سنـسكريت   وشـده   تبديل   */l/ و   /r/*به دو واج     در هندوايراني و ايراني مادر    
ودايـي برابـر   / l/ از سوي ديگر ؛است مبدل گرديده / l/ هندواروپايي به /r/* و   */l/هاي  

//است با   
•
d  و در اوستايي و فارسي باستان از فهرسـت          )5 :1956،  مايرهوفر(  هندي باستان

هاي فرعي ايراني    در روايت / l/ واج   ،افزون بر آن  . واجهاي اين دو زبان حذف شده است      
 داري  l–شود كه گويش يـا گويـشهاي        گيري مي  از اينجا چنين نتيجه    وباستان ديده شده    

. د دنبالـة يكـي از آنهـا باشـد         توان  مي در ايراني باستان وجود داشته است كه زبان فارسي        
ــين واج  ــاره/ l/همچن ــا واج   اي از واژهدر پ ــر اســت ب ــان فارســي براب ــاي زب  در */l/ه

- دار هنـدواروپايي، واژه    - */l/ واژه   800توان گفـت از حـدود       اروپايي بنابراين مي  وهند
  . هندواروپايي است*/l/در آنها برابر / l/هايي در فارسي وجود دارد كه واج 

 يكي از مـوارد نـامبرده       ة واجي ثانويه است كه در نتيج      ،فارسي/ l/ي ديگر واج    از سو 
هـاي  در زبان فارسـي، واژه    / l/در فارسي ميانه پديد آمده است و پس از پديد آمدن واج             
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l-دار بيگانه نيز به همين صورت وام گرفته شده است  .  
 آن بـراي مثـال ذكـر    لتحـو  ـ دار و  lهـاي هنـدواروپايي   در اينجا چند مورد از واژه

  :خواهد شد
  :در خود زبان هندواروپايي نيز روي داده است/ l/ در /r/تغيير 

/ *apelo- > * abhor-→ l/r →» نيرو، توانايي «*apelo-   
  : ـ دار هندواروپايي و بازتاب آن در ايراني باستانlواجهاي 

   -algwh*» ارزيدن «→ اوستايي – arəjaiti) < فارسي ارزيدن(
ərədati ) باگستره ـdh ( رشد كردن، تغذيه كردن«→اوستايي «*al-2  

   آمـده اسـت    »دارنده پدر گـواهي دهنـده     « به معني    ərədaţ.fəδrīاين كلمه در تركيب     
 (Bartholomae, 1961: p.350).   

barəzišبالش، بادكردن «→وستايي  ا «*bhelĝh-  
barə-s-man باد كردن، فوران كردن «→ اوستايي «*bhel -3 , *bhlē-  

dərəga-  دراز «→اوستايي «*del-5  

auruša- قهويي، سرخ «→ اوستايي «*el-1/*ol 
arəθna- آرنج، كمان «→ اوستايي «*el-8 / *elēi-/ *lēi- 

  . كاربرد داشته استaleskin1به صورت / l/اين واژه در گويش مازندراني با واج 
gərəzaiti-  ناليدن، زاري كردن «→اوستايي «*gal- gh- , *g (a)lagh-  

/ l/دهـد كـه واج   مثالهاي ذكر شده در باال نشان مي). Pokorny, 2007تمام مثالها از (
.  شـده اسـت    /r/در ايران باستان تبديل بــه واج        ) با منشأ واكه و همخوان    (اروپايي  وهند

در همـان ايرانـي باسـتان و در         / l/دهـد كـه واج      هاي فرعي نيز نشان مـي     بررسي روايت 
  .داشته استوجود ) يا گويشهاي ديگر(هايي از فارسي باستان گونه

اي از گويـشهاي سرچـشمه       هنداورپايي در پاره   */l/بنابراين بايد چنين گفت كه واج       
هاي بعدي نيز بـا تغييـر ثانويـه          وجود داشته است اگر چه در دوره       ، مادر گرفته از ايراني  

                                                           
  . اطالعات گويشي خود نويسنده.1
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  ساخت فعل در زبان بلخي
  دهقيجعفريدكتر محمود 

  دانشگاه تهران ياردانش
  )56 تا45از ص(

  
 چكيده    
. هاي دستوري در زبانهاي ايرانـي اسـت         ساخت فعل يكي از مهمترين مقوله         

توانـد بيـانگر پيونـد ايـن          مقايسة ساخت فعل در زبانها و گويشهاي ايراني مـي         
. تان باشـد  زبانها و بستگي آنها به يك شاخة زباني، يعنـي زبانهـاي ايرانـي باسـ               

بنابراين هدف از انجام اين پژوهش،  يكي بررسي چگـونگي سـاخت فعـل در                
زبان بلخي و ديگر حصول به اين نتيجه است كه آيا ساخت فعل در ايـن زبـان         
با ديگر زبانهاي ايراني ميانه از هماهنگي و ارتباط كـافي برخـوردار هـست يـا                 

 متـون بلخـي گـردآوري       خير؟ براي انجام اين پژوهش از دو مجموعة اسـناد و          
، بيانگر پيونـد زبـان       حاصل نتايج. ايم  پروفسور نيكالس سيمز ويليامز بهره برده     

  .  بلخي با ديگر زبانهاي ايراني ميانة شرقي است
  

  .ه، شناسه، صفت مفعولي، زبان بلخي فعل، ماد:هاي كليدي واژه
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  مقدمهـ 1
 از آن هـم در اوسـتا و هـم در كتيبـه              سرزمين كهنسال بلخ در شمال افغانستان واقع است و        

بلخ در پي حملة اسكندر مقدوني به مدت دويست سال          . داريوش در بيستون ياد شده است     
رسد كه در طول اين مدت، تمدن هلني و نيز            به نظر مي  . نشين در آمد    در زمرة مناطق يوناني   

  . يافته استاستفاده از زبان و خط يوناني در كنار زبان محلي بلخي در آن رواج 
 دوم پيش از ميالد به تصرف قبايل يوئه جي يـا تخاريـان              ةسرزمين بلخ از اواسط سد    
كوشـانيان يكـي از همـين قبايـل         .  ناميده شـد   »تخارستان«درآمد و از آن پس به نام آنها         

 مـسيحي بـه قـدرت رسـيدند و بـه گـسترش متـصرفات خـود                  ةبودند كه از اوايل دور    
اين امپراتوري كه در حـدود يـك        . توري كوشاني را برپا كردند    پرداختند تا سرانجام امپرا   

سده دوام يافت، در دوران قـدرت، بخـش قابـل تـوجهي از آسـياي مركـزي تـا شـمال                      
در اين دوران زبان بلخي به عنوان زبـان رسـمي جـايگزين             . گرفت  هندوستان را دربرمي  

از جملـه خـط بلخـي و        زبان يوناني شد اما استفاده از خط يوناني در كنار خطوط ديگر             
  . ادامه يافتـ ويژه در اوايل حكومت كوشانيان ه بـ خروشتي 

در عهد ساساني، فرمانروايي كوشانيان رو به زوال نهاد و بخـش غربـي آن سـرزمين بـه                   
  . را بر آن گماردند» كوشان شاهان«تصرف دولت ساساني در آمد و آنها فرمانرواياني با نام 

اي ايراني ميانة شرقي است كـه بـراي چنـدين سـده در ميـان      ه زبان بلخي يكي از زبان 
رغم دو سده تسلّط اسكندر مقـدوني و          ساكنين مناطق شمالي افغانستان رواج داشته و علي       

؛ سيمز ويليامز،   293: 1373بيوار،  : نك(جانشينان او بر اين سرزمين هيچگاه از رونق آن كاسته نشد            
  . )1989سيمز ويليامز،  ؛ 112:  1386،؛ جعفري دهقي1380؛ زرشناس، 358: 1382

 بررسي سـاخت فعـل در زبـان بلخـي بـر اسـاس متـون                 ،هدف از نگارش اين مقاله    
  . 1بازمانده از اين زبان است

* * *   
                مـضارع و    ةفعل در زبان بلخي همانند ديگر زبانهاي ايراني ميانـه بـر اسـاس دو مـاد 

                                                           
و مطالعه حاضر بر اساس همين دو   گردآوري شده Sims-Williams 2000, 2007ة اين متون در دو مجموع.1

 . اشاره شده استBDII  و BDIدر اين مقاله به دو مجموعه يادشده با نشانه هاي . مجموعه صورت گرفته است
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  . شود ماضي ساخته مي
  

   ـ ماده مضارع2
افعـالي بـه    مـاده   بر مبنـاي ايـن      . مضارع ايراني باستان است   مادة  ارع برگرفته از    مضمادة  

  :شوند شرح زير ساخته مي
  1: مضارع اخباريـ1ـ2

هاي خاص فعل مضارع اخباري ساخته        مضارع  و شناسه   مادة  فعل مضارع اخباري از     
  :د عبارتند ازنپيوند ميماده  به اين شناسه ها كه مستقيماً. شود مي

  ؛ ιµο, -ειµο, -*-εµο οµ-η- ,:ل شخص مفرداو ـ
  . )BDI:181( »آرام گرفتن« αρµαυ-مضارع مادة  از αρµαυιµοمانند 

   ؛ ,ηιο-)  آمدهT8اين نشانه تنها يكبار در ( ηι – :  دوم شخص مفردـ 
   ).Ibid( »آرام گرفتن« αρµαυ-مضارع مادة  از αρµαυηιοمانند 

  ؛ ιδο, (Class B) –δο– (Class A): سوم شخص مفردـ 
 ).X6 :نك (»الزم نيست« ναβαρτιδοمانند فعل مضارع منفي 

  ؛  αµο-: ل شخص جمعاوـ 
 . )BDI:181( »آرام گرفتن« αρµαυ-مضارع مادة  از αρµαυαµοمانند 

  ).  آمدهeel3 تنها يكبار در - ηδδο ةنشان ( ηδο-: دوم شخص جمعـ 
  . )BDII: 223( »انجام دادن، كردن« -κιρمضارع مادة  از κιρηδο: مانند

  ؛ ινδο-: سوم شخص جمعـ 
 . )BDII: 211 :نك( »دانستن« ζαν-مضارع  مادة  از ζανινδο: مانند
 دو گروه افعـال بـا عنـوان          در سوم شخص مفرد فعل مضارع اخباري معموالً        :1نكتة  

 فعـل   ةشناسـ شـود،     طور كه مالحظه مي    همان. شود   تشخيص داده مي   B و گروه    Aگروه  
- به شـكل  B و در گروه ιδο-صورت ه  ب Aمضارع اخباري سوم شخص مفرد در گروه 

δοآمده است   .  
                                                           

1. present indicative 
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ـ       ه   كه گاه ب   »بودن«هاي فعل مضارع اخباري       هشناس :2نكتة   ه صورت پيوسـته و گـاه ب
ــ  عنــوان فعــل معــين بـراي ســاخت افعــال ماضــي و ماضــي نقلــي  ه صـورت گســسته ب

  :رود چنين است كارمي به
  )پيوسته (ιµο οµ-η- ,:ل شخص مفردواـ 
   ) پيوسته (ηιο-: دوم شخص مفردـ 
 .)نيستمنفي ( οτσιν؛ )پيوسته (οτσι؛ )گسسته (οτσα: سوم شخص مفردـ 
  )پيوسته ( αµο-: ل شخص جمعاوـ 
  ).رود كارمي عنوان فعل معين بهه پيوسته است و تنها ب ( ηδο-: دوم شخص جمعـ 
 ).منفي (νινδο؛ )پيوسته( ινδο-؛ )گسسته (δονιτασ: سوم شخص جمعـ 
  
  1 مضارع التزاميـ2ـ2

هاي خاص فعل مضارع التزامي سـاخته         مضارع  و شناسه   مادة  فعل مضارع التزامي از     
  :د عبارتند ازنپيوند ميماده ها كه مستقيما به  اين شناسه. شود مي

  ؛  ανο-:  شخص مفردـ اول 
  .BDII:199): نك( »جنگيدن، نزاع كردن« αχασ–مضارع مادة  از αχασανοمانند 

  ؛  αδο-: سوم شخص مفردـ 
فعـل سـوم   : ؛ يـا  )BDI:173: نـك ( »افـزودن « αβζαο-مضارع    مادة   از   αβζαοαδοمانند  

 αχασαδο؛ يـا   )175:همـان  :نـك ( »مجبـور نباشـد  « µαγο βιναδοشخص مفرد نهي التزامي 
µαγο »نك( »نبايد بستيزد: BDII:199سند ؛ Y10( .  

  ؛  αµο-: ـ اول شخص جمع
؛ )W30 و V36، سـندهاي   BDI:178 :نـك (» پـيش آوردن  «αζβαρ- از مادة مضارع αζβαραµοمانند 

 .)O12، سند BDII:199: نك( "نستيزيم"  ναυο αχασαµο:   يا
    ινδαδο, -ινδδο- :ـ سوم شخص جمع

  ). BDII :203: نك( -bawa*ن از ايراني باستا» بودن «οβ - از مادة مضارع βοοινδαδοمانند 

                                                           
1. present subjunctive 
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ـ   »بودن«هاي فعل مضارع التزامي       هشناس :نكته عنـوان فعـل معـين نيـز بـه كـار            ه   كه ب
  : رود چنين است مي

  )پيوسته ( ανο-: شخص مفردـ اول
  )منفي ( ναδο-؛)پيوسته (αδο, -δο-؛ )گسسته (ασταδο: سوم شخص مفردـ 
  
  )ايييا تمنّ( 1ـ مضارع دعايي3ـ2

 فعل مـضارع دعـايي سـاخته        هاي خاصِّ   مضارع  و شناسه   مادة  دعايي از   فعل مضارع   
  : عبارتند از،پيوندند ميماده  به ها كه مستقيماً  اين شناسه؛شود مي

   ηιο –  : شخص مفردـ اول
  . )223:همان( »انجام دادن، كردن« -κιρمضارع مادة  از κιρηιοمانند 

   (?)ηιο, -ιιο-: دوم شخص مفردـ 
  مادة مـضارع    از bh9عنوان دوم شخص مفرد مضارع دعايي در سند         ه   ب βοιηιοمانند  

- οβ »از ايراني باستان »بودن *bawa- )Ibid, p.203.(  
   ؛  ηιο, -ιιο, -δηιο, -δδηιο-: سوم شخص مفردـ 

  .)A26؛ سند BDI:178: نك( »زادن« αζιι-  مادة مضارع ازαζιιηιοمانند 
   αµηιο-؛ A ( -ινδηιοد تنها در سن: ( شخص جمعـ اول
 . BDII:199): نك( »جنگيدن، نزاع كردن« αχασ–  مادة مضارع ازαχασαµηιοمانند 

  ؛ ηδο-: دوم شخص جمعـ 
 . )BDI:175: نك( »يافتن« -αβιρ  مادة مضارع ازαβιρηδο: مانند

    ινδηιο, -ινδδηιο, -ενδδηιο-:سوم شخص جمعـ 
: نـك ( »بـودن « -βοο  مـادة مـضارع    ارع نهـي از    فعل مض   به عنوان  µαβοοινδηιοمانند  
BDII:204( . 

ـ       به عنوان   كه »بودن«هاي فعل مضارع دعايي       هشناس :نكته  صـورت  ه  فعل معين نيـز ب
  :  چنين است،رود كارمي پيوسته يا گسسته به

                                                           
1 . Present optative. 



  شهاي زبانيپژوه

50  

  )پيوسته ( ηιο-: دوم شخص مفردـ 
 )پيوسته(αστιιο : -αιο, -ηιο؛ )گسسته (αστηιο: سوم شخص مفردـ 
تنها در نقش فعل معين براي ماضـي دعـايي   ()پيوسته(  ινδηιο-:سوم شخص جمعـ 

 ). شود ظاهر مي
  
 1يئـ مضارع انشا4ـ2

هاي خاصِّ فعل مضارع انشائي سـاخته   فعل مضارع انشائي بايد از مادة مضارع  و شناسه      
افعـال در متـون     گونـه     ها در اثر تحوالت، از ميان رفتـه، ايـن           اما از آنجا كه اين شناسه     . شود

  :يابد و با دوم شخص امر يكسان است، بنابراين  پايان ميι- و ο-موجود تنها به دو مصوت 
؛ )BDII :210  :نك( »دانستن« ζαν-   مادة مضارع ازζανο مانندِ؛   ο-:دوم شخص مفردـ 

 . )Ibid:203: نك( -bawa* از ايراني باستان »بودن« οβ -  مادة مضارعاز ؛ce7 در سند βο يا 
 دوم شخص يا سوم شـخص مفـرد    به عنوانβοο مانندِ؛   ο, -ι-: سوم شخص مفردـ 

 .)همانجا( xn12ي از همان ريشه در سند ئمضارع انشا
  
  2ـ  فعل امر5ـ2

هـا كـه      ايـن شناسـه   . شـود   مـي   هاي خاصِّ فعل امر ساخته      فعل امر از مادة مضارع  و شناسه       
  :رتند ازپيوندند، عبا مستقيماً به ماده مي

: 1985سيمز ويليامز، :نكشود؛    اين مصوت صرفاً در خط آمده و تلفظ نمي         (ο-: ـ دوم شخص مفرد   

  ؛)111
  .)BDII:200(» ضمانت كردن «αþχαλ- از مادة مضارع  αþχαλοمانند 

 ηδο, -ηδδο, -ιδο-: ـ دوم شخص جمع
  . )Ibid:203: نك( -bawa*از ايراني باستان » بودن «οβ - از مادة مضارع βοοηδοمانند 
كاررفته، ممكن است به عنوان فعل مضارع   بسياري از افعال امر كه در متون موجود، به:نكته

  .انشائي نيز تلقّي شود
                                                           

1 . present injunctive. 
2 . imperative. 
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  1مصدر حالـ 6ـ2    
 و تنهـا در     ηιο- ة را كه با نشان    ιοηνηχο و   λαηιοهاي       واژه BD1سيمز ويليامز در    

C18   و aa30        ة   همانند مصدر عادي است كه از        ،ش به كار رفته  و از لحاظ نقماضـي  ماد
  . (DBII:43) مصدر حال فرض كرده است  به عنوانشود، ساخته مي

 ماننـد  ؛شود  نيز در متون بلخي مشاهده مي2هايي از مصدر گذشته افزون بر اين، نمونه   
αζγαδο »نك( »آوردن :DBI:178( .  

  
  3 صفت فاعليـ7ـ2

، و »زنـده «  ζοοινδογο ماننـد  ؛هشـد   ديـده ، اسم يـا صـفت   به عنوانبه شكل كهن و
οισηρινδο  »خواهان، مدعي« .  

  
  4صفت فاعلي آينده ـ 8ـ2

 مشاهده شده و نقـش  XP تنها در سند αγι [-ag]–يك صفت فاعلي آينده مختوم به 
ـ             5اي است كه گويي فعل خودايـستايي       آن به گونه   ه  اسـت كـه فاعـل آن ممكـن اسـت ب

  .هاي زير اشاره كرد توان به جمله  براي نمونه مي؛باشدصورت هر شخص و يا هر شمار 
(XP11f): 
αζο πισο ωυ[ροµο]ζδο þαοαγι   »من به حضور هرمزد خواهم شد«  
(XP17f): 
το χοηο φαραµαγο µιυγαρο νακι[ραγ]ι  

  »رساننده نيست خداوندگار تو مرا زيان«
  

 : ونه براي نم؛است» بودن« ασταγι  صفت فاعلي آينده فعل: نكته
[τασ]ιδανο σαχοανο αστ[α]γι »هرگونه سخني است«  

                                                           
1 . present infinitive  
2 . past infinitive 
3 . present participle 
4 . future participle 
5 . finite verb 
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  ـ ماده ماضي3
– يـا    δο- به    ايراني باستان است و غالباً      مادة ماضي  ماضي در زبان بلخي برگرفته از     مادة  

το/-τι  ة ماضي  ايستا برگرفته از  بيشتر افعال خود  . شود   ختم مية و شامل جـزء پيوسـت       ماد 
ـ ، پايـاني سـتاك فعـل   -τ– يـا   -δ-هند كه بهست »بودن«فعل كمكي  در . شـوند  صل مـي  متّ

  مادة ماضي  هايي ارائه شده كه     صورت هاي صرفي زير براي سهولت بيشتر صرفاً        صورت
شـود و    خـتم مـي   -τ آنها بـه      مادة ماضي   است و از درج صورتهايي كه      -δآنها مختوم به    

  . ده استشوند، جز به ندرت، خودداري ش  در متون متاخر ديده ميغالباً
  
 1ـ فعل ماضي اخباري1ـ3

هاي مخـصوص ايـن     و شناسه -τ- يا-δ– مختوم به  مادة ماضيفعل ماضي اخباري از
  : عبارتند از،شوند صل ميمتّماده  به ها كه مستقيماً اين شناسه. شود فعل ساخته مي

  ؛δ-ιµο  -ηµο, -δ- : شخص مفردـ اول
  . BDII:204): نك(  »دنكر« κιρδ–  مادة ماضي ازκιρδδιµοمانند 

 ؛δ-ηιο να- + -: منفي،  δ-ηιο-: دوم شخص مفردـ 
 .Ibid:182): نك(، »ادامه دادن « -αβζιι:؛ مادة مضارعαβζαδο: از مادة ماضيαβζαδηιο مانند 

  ؛δοτοσνι- + : منفي،   δο-: سوم شخص مفردـ 
  .)Ibid:200( »ضمانت كردن« αþχαλ-   مادة مضارع ازαþχαλαδοمانند 
  ؛δοοναµ- + :  منفي، δ-αµο-:  شخص جمعـ اول
 . Ibid:199): نك( »جنگيدن، نزاع كردن« δααχασ–  مادة ماضي ازαχασαδαµοمانند 

  δ-ηδο-: دوم شخص جمعـ 
  ؛ νινδο + -δο :منفي،  δ-ινδο-:سوم شخص جمعـ 

 .)Ibid:177( »دريافت كردن« αγγιτι-  مادة ماضي ازαγγιτινδο مانند
  

 ممكـن اسـت بـه فعـل         δο- هنگامي كه فعل پيش از فاعل بيايد، جزء پيوسـته            :كتهن

                                                           
1. preterite [indicative] 
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هـا بـه    صـورت صـامت    بپيوندد كه در اين-τ– يا -δ–ماضي سوم شخص مفرد مختوم به       
  : شوند شرح زير در يكديگر ادغام مي

-δ- + -δο = -το / -τι )سپس( : > -δδιδο 
-τ- + -δο = -τιδο 

 : مثال
πιδοοασατο » شدهاظهار«  (A),  > πιδοοασαδδιδο (Nn, R). 

αγγιτιδο »دريافت شده«  (A) 
 
 1ـ ماضي التزامي2ـ3

. شـود   هاي مخصوص اين فعل ساخته مـي         و شناسه   مادة ماضي  فعل ماضي التزامي از   
  : عبارتند از،شوند صل مي متّ مادة ماضي بهها كه مستقيماً اين شناسه

  δοδονα- + : منفي،   δ-αδο, -δ-δο-: سوم شخص مفردـ 
  .)BDII:212( »ستاندن، گرفتن« ζιδο–  مادة ماضي ازζιδαδοمانند 
اي كه در اين اسناد به كـار         اند، تنها نمونه    بنا بر مداركي كه تا كنون بررسي شده        :نكته

   ).Ibid: 45( سوم شخص مفرد  است ،رفته
  
  )يا تمنّايي (2ـ ماضي دعايي3ـ3

. شـود   هاي مخصوص اين فعل سـاخته مـي         شناسه و    مادة ماضي  فعل ماضي دعايي از   
  : عبارتند از،شوند صل مي متّ مادة ماضي بهها كه مستقيماً اين شناسه

  ؛ δ-ηιονα- + : منفي ،  δ-ηιο-: سوم شخص مفردـ 
 . )BDI:176: نك( »فرجام رساندن« αβσιστ-  مادة ماضي ازαβσιστηιοمانند 

   δ-ινδηιο-: سوم شخص جمعـ 
  ).BDII:214( »آمدن، رسيدن« -αγαδο  مادة ماضي ازαγαδινδηιοمانند 

 

                                                           
1 .past subjunctive 
2 .past optative 
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   1ـ ماضي نقلي4ـ3
 مخصوص اين فعل ساخته     ة و شناس  γο-فعل ماضي نقلي از صفت مفعولي مختوم به         

 كـه   »بـودن «اين شناسه عبارت است از سوم شخص جمع فعل مضارع اخباري            . شود  مي
   ديـده  ،هاي موجود    اين فعل كه در متن     اي از  تنها صيغه . رود  صورت پيوسته به كار مي    ه  ب

  :  چنين است، اين فعل در سوم شخص جمعةشناس.  سوم شخص جمع است،شده
   ؛ γ-ινδο-: سوم شخص جمعـ 

 .  )BDII, p.204(» رسيدن « -βοοαδογاز مادة ماضي يا صفت مفعولي βοοαδογινδο مانند
 
  2ـ ماضي بعيد5ـ3

 مخصوص اين فعل ساخته     ة و شناس  γο-به  فعل ماضي بعيد از صفت مفعولي مختوم        
ـ    »بـودن « عبارت است از سوم شـخص جمـع فعـل ماضـي              ،اين شناسه . شود  مي ه  كـه ب

هاي موجود ديده شده      اي از اين فعل كه در متن       تنها صيغه . رود  صورت پيوسته به كار مي    
  : به شرح زير آمده استM4fدر سند 

παρο κιρδδιγο ασταδινδο  
  .)BDII: 46: نك( »ودبه وام داده شده ب«
  

  3:مصدر
 αβοمـصدر غالبـاً بوسـيلة حـرف اضـافة       .شكل ظاهري مصدر همانند مادة ماضـي اسـت  

  :شود؛ مثال همراهي مي
ιθασαγωνδο  ασνωυο  πορδο  αβο  λριγδο (A 14f.) 

  » چنانكه بايد با او به عنوان عروس رفتار شود«
  

  :شود، مانند نيز به مصدر اضافه مي» بودن« گاهي يك جزء پيوسته از فعل كمكي :نكته
ναγατανο     كه شامل مصدر ναγατ                ل شـخص مفـرد التزامـيبه اضـافه فعـل كمكـي او -ανο 

  . )ec8: نك(است »بودن«
                                                           

1. perfect 
2. pluperfect 
3. infinitive 
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νιταδηιο     كه شامل مصدر νιταδ            به اضافه فعل كمكي دوم شخص مفرد مـضارع  -ηιο  
  . ).xn8f: نك(است » بودن«

پـيش از آن، تركيبـي را    )اسـت » خوب« (πορδοزء مصدر ممكن است با قرار گرفتن ج
 ). BDII:45(شود  ديده مي» دريافتن خوب است «πορδ-αγγιτοايجاد كند چنانكه در واژه 

  
  1:صفت مفعولي

  : شوند هاي مفعولي در زبان بلخي به دو شكل ديده مي صفت
    . است مادة ماضيصفت مفعولي كه همانند. 1
شكال ديگر ايـن پـسوند      اَ. شود   ساخته مي  γο- و پسوند    ي مادة ماض   از ، ديگر ةگون. 2

هـر دو شـكل صـفات مفعـولي     . شود  نيز ظاهر ميαγο, -ιγο, -ογο, -ιιο, -ι-به صورت 
اين صفات هنگامي كـه همـراه بـا فعـل           . روند كار  صفت يا اسم به     به عنوان  ممكن است 

   ).Ibid:46(سانند ر روند معنا و مفهوم لزوم و ضرورت انجام كاري را مي كارمي به
   

   نتيجهـ 4
  : پايان سخن اينكه 

 و   مادة مـضارع    دو ةميانه بر پاي   هاي ايراني   فعل در زبان بلخي همانند ديگر زبان       )الف
  . شود ماضي ساخته مي

  . صورت منفصل به كار رفته استه صل و برخي ب متّ،اي از افعال هاي پاره  شناسه)ب
 دو نوع شناسه مشاهده شـده كـه از آنهـا بـا              ،فرد در افعال مضارع سوم شخص م      )ج

  .شود مي ياد Class B و Class Aعنوان 
كاررفته در زبان بلخي نيز مـشاهده         انواع افعالي كه در ديگر زبانهاي ايراني ميانه به         )د
بدين ترتيب، بنابر ساختار فعل در زبان بلخي تعلق آن به گروه زبانهـاي ايرانـي                . شود  مي
  .رسد نظر ميه طعي ب ق، شرقيةميان

  

                                                           
1 . past participle 
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 در زبان فارسي »بايد«ابعاد معناشناختي 
د عموزاده مهديرجيدكتر محم  

  دانشگاه اصفهاندانشيار 
  و 

  ييحدائق رضا
  )78 تا57از ص(

  
  چكيده                   

هاي واژگاني در زبان فارسي است كه به طـور جـدي بـا                 از جمله مقوله   بايد   
ناختي مقولة معنايي وجهيـت گـره خـورده و از ايـن روي، داراي ابعـاد معناشـ                 

در مقالة حاضر با بررسي و تحليـل شـواهدي از           . باشد  پيچيده و قابل تأملي مي    
 در  بايدزبان فارسي معاصر، برخي از ابعاد معناشناختي و كاربرد شناختي مقولة            

دهد كه مقولة يـاد       اين بررسي نشان مي   . اين زبان مورد مطالعه قرار گرفته است      
در . باشد  معاني وجهي در زبان فارسي مي     اي از     شده، منتقل كنندة طيف گسترده    

 بسيار محدود است، ايـن      بايداين ميان در حالي كه معاني وجهي معرفتيِ مقولة          
اي كه    مسئله. باشد  مقوله، داراي انواع مختلفي از معاني وجهي كنشگر محور مي         

 را  بايـد تنـوع معـاني وجهـي       . هاي در زماني قابل توجيه اسـت        ظاهراً با تحليل  
 با چارچوبي كاربردشناختي، شرح و توصيف نمود و آن را زاييدة تأثير             توان  مي

هاي مختلف بر معناي اين مقوله و مرتبط با عناصري چون زمان دستوري               بافت
  . و نشانگرهاي وجهي دانست

    
 بايد، وجهيت معرفتي، وجهيـت كنـشگر محـور، معـاني            :هاي كليدي   واژه

  .وجهي، بافت
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  ـ مقدمه1
و مفاهيم اساسي مرتبط با آن، بـه        » 1وجهيت«ماتي در مورد     مقد ةه پس از ارائ   در اين مقال  

 مبـاني ارائـه شـده و چهـارچوب     ةسـپس بـر پايـ     . مرور انواع وجهيت خواهيم پرداخت    
 بنـدي و تحليـل شـواهد و مثالهـاي موجـود            ، بـه دسـته    )1977 (2كاربردشناختي كراتـزر  

و سگ  ) 1379(اعتراض اثر مسعود كيميايي    فارسي   ةاين شواهد از دو فيلمنام    . پردازيم مي
در . انـد   زبـاني گـردآوري شـده      و همچنين به كمك شـم     ) 1381(كشي اثر بهرام بيضايي   

  .  بررسي ارائه خواهد شد نتايجِ،پايان
  

   معنايي وجهيت ةمقول ـ2
ـ   ،   4و نمـود يـافتگي     3مفهوم وجهيت در كنار مفاهيم زمان        معنـايي را تـشكيل          ةسـه مقول

ويـل معنـايي    أو ارتباط تنگاتنگ، نقش مهمـي در ت       ها    ند كه ضمن داشتن پيچيدگي    ده مي
ـ  ، به ترتيب،وجه، زمان دستوري و نمود   . كنند  مي جمالت ايفا   ة تظاهر دستوري سـه مقول

البته بايد در نظر داشت تناظر يك بـه يـك بـين سـه               . باشند  مي فوق در بسياري از زبانها    
هـا هـستند     اد شده در زبانهايي كـه داراي ايـن مقولـه           صوري ي  ة معنايي و سه مقول    ةمقول

 وجه تنها يكي از ابزارهاي بيان وجهيـت در كنـار راهكارهـاي              ،براي نمونه . وجود ندارد 
 يعنـي  ؛چـه از نظـر روابـط درونـي    ـ در مورد ماهيـت وجهيـت    . باشد  ميمختلف ديگر

چـون نمـود،   هـا   قولـه  يعني ارتباط آن با سـاير م      ؛تعريف و انواع آن و چه از نظر بيروني        
اين اختالفـات بـه ويـژه در        . اختالف نظرهاي زيادي وجود دارد    ـ    5زمان و يا شهوديت   

  .  استمشهودترمورد انواع وجهيت و اصطالحات مربوط به اين حوزه 
و  ؛ باي بـي   1977 ، 9؛ الينز 1986 ،   8؛ پالمر 2006،  7؛ نيوتس 6،2006فينتل(در عمده تعاريف ارائه شده    

و يـا   » نظر و عقيده گوينده در مورد محتواي جمله        «ة وجهيت را دربردارند   )1994،  10ديگران
اي   وجهيت مقوله  ، به عبارتي  ؛اند دانسته» اي كه جمله بيانگر آن است      ارزيابي او از گزاره   «

                                                           
1. modality     2. Kratzer A  
3. time      4. aspectuality  
5.evidentiality    6.K. V. Fintel 
7. J. Nuyts    8. F. R. Palmer 
9. Lyons J    10. Bybee J., et al 
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 بـراي   ؛دهد  مي  مطرح شده را نشان    ةگزار» ضرورت«و يا   » امكان «ةمعنايي است كه درج   
خاصي از احتمال و اذعان گوينده به عـدم قطعيـت وقـوع              ةحاوي درج ) 1 (ة جمل ،مثال

در كنـار محتـواي     )  1از نوع وجهيـت معرفتـي     (گزاره است و داراي نوعي معناي وجهي      
داراي اين معناي وجهـي و يـا صـورتي از           ) 2 (ةدر حالي كه جمل   . گزاره اي جمله است   

  .ارزيابي گوينده از گفته نيست
 . شايد علي تا حاال رسيده باشد) 1(
 . علي نيم ساعت پيش رسيد) 2(

ـ               دسـتوري وجـه و نـه     ةتوجه بيشتر مطالعات در زبان فارسي در اين حـوزه بـه مقول
در ايـن مطالعـات، عمـدتاً وجـه را از           . اي معنـايي بـوده اسـت       وجهيت به عنوان مقولـه    

 ،بـه عنـوان نمونـه     . اند هاي فعل يا گروه فعلي دانسته و براي آن انواعي قائل شده            ويژگي
داللت فعل بر وقوع يا عدم وقوع عمل به شـكل اخبـار يـا               « وجه را    )232: 1371(يعت  شر

 با برداشتي مشابه از مفهوم وجـه  )29: 1366(همچنين ناتل خانلري . داند  مي»احتمال يا امر 
كـارگيري   كند كه به ترتيب بـه       مي از چهار نوع وجه اخباري، التزامي، امري و شرطي ياد         

دادن «،  »بيـان عـدم قطعيـت واقـع شـدن فعـل           «،  »دادن خبر «اي  خاص فعل بر  هاي    صيغه
مـي  «صورتهاي  . را در بر دارند   » مشروط كردن وقوع فعل به وقوع فعل ديگر       «و  » دستور
هـايي از ايـن وجـوه        به ترتيب نمونـه   » آيم  مي اگر برود من  «و  » برو«،  »شايد بروم «،  »روم

بينـيم تعريـف دسـتور        مي گونه كه  آن. شوند  مي هستند كه بر اساس فعلشان از هم متمايز       
 ةتوانـد دربردارنـد     مـي  دارد و ايـن تعريـف     نه دسـتوري    و    معنايي  مبنايي ،تي از وجه  سنّ

بـا  ) 3(ديگري چون زمان نيز باشد و يا بر اساس تعاريف ارائـه شـده، جملـه            هاي    مقوله
توجه به صورت فعليش كه مضارع اخباري اسـت بايـد داراي وجـه اخبـاري باشـد، در                   

  .دانيم اين جمله داراي وجه امري است  ميلي كه ماحا
 .دين خونين بعد جواب مي اول همه سؤاالت را به دقت مي:  معلم خطاب به دانش آموزان )3(

 شـامل وجـوه   ؛وجـه را بـه دو دسـته وجـه شخـصي     )  1364( باطني،در همين راستا  
تقـسيم  ) » فهميـد شـود  مي«مثالً در عبارت ( غير شخصي    وجه اخباري، امري و التزامي و    

                                                           
1 . epistemic modality  
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تي آمـده و    بندي دستورهاي سنّ   لحاظ كردن وجه غيرشخصي كه نه در تقسيم       . كرده است 
بـا  .  باشد، حائز اهميت است    ها مي   نه قابل جمع با تعاريف ارائه شده در اين نوع دستور          

و وجـه   ) وجهيت به تعبير مـا    (اي معنايي ه باطني نيز بين وجه به عنوان مقوله       ،اين وجود 
 ،از معدود كساني كه به اين تمـايز       .  تمايزي ايجاد نكرده است    ،ي صوري ا  ن مقوله به عنوا 

اگـر جمـالت داراي وجـه اخبـار ي يـا            . اسـت ) 1378( رحيميـان  ،توجه خـاص داشـته    
 نوعي قيد و شرط براي وقوع فعل باشند، آنگـاه            ةدربردارند) امري و التزامي  (غيراخباري  

  .هستند» وابستگي«يا به تعبير او ) معناي وجهي(داراي وجه معنايي
 وجهي يـا    ،البته اينكه جمالت را تنها بر اساس داشتن قيد و شرط براي وقوع رخداد             

بناميم با ماهيت وسيع وجهيت سـازگار نيـست چـرا كـه بـسياري از جمـالت                  » وابسته«
كـه بـه تـدريج      هايي    براي نمونه در بسياري از مثال     . در خود قيد و شرطي ندارند     وجهي  

ارائه خواهد شد وجود قيد و شرطي خاص ملموس نيست اما اين جمالت داراي معاني               
تر شايد اين باشد كه جمالتي كه در آنهـا نگـرش مـتكلّم بـه          تعبير صائب . وجهي هستند 

  .اشد داراي معناي وجهي هستندوقوع رخداد به هر نحو ممكن بيان شده ب
 دارنـد و در     يدر ادامه از ميان انواع مختلف وجهيت، تعـدادي كـه جامعيـت بيـشتر              

  .اند، معرفي خواهند شد ت مطالعات در اين حوزه بيشتر مورد توجه بودهسنّ
  

 اع وجهيت انوـ3
ن  وجهيت وجود دارد، گستردگي اي     ةكه در كار مطالع   هايي    يكي از مشكالت و پيچيدگي    

يكـي از   . باشـد   مـي  بندي و اصـطالحات     و تنوع تقسيم   ها  حوزه و به تبع آن اختالف نظر      
دهيم، قرار دادن وجهيت معرفتـي يـا          مي ترين اين تقسيمات كه ما نيز آن را مبنا قرار          يكلّ
وجهيـت  « يـا  » 2وجهيـت كنـشگر محـور   «در يـك سـو و   » 1محـور  ـ  وجهيت گوينده«

محور شـرايط و نيرويـي در مـورد     ـ  وجهيت گويندهدر .  استدر سوي ديگر» 3اي ريشه
مفاهيمي چـون   . شود  مي  پيشنهاد يا اعمال   ،امكان يا ضرورت وقوع فعل از طرف گوينده       

                                                           
1. speaker- oriented modality  
2. agent- oriented modality  
3. root modality  
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ـ احتمال، امكان، امر، نهي، تشويق، اخطار و اجازه با وجهيت گوينده  محـور در ارتبـاط    
ـ » 1وجهيـت تكليفـي   « مبنـا كـه      ـاما در مقابل در وجهيت كنشگر     . هستند   بـارز آن   ةنمون

باشد، شرايط و نيرويي معموالً بيروني يا موجود در گزاره در رابطه با ضرورت انجـام            مي
 نـشان   )177 : 1994(اين شرايط به تعبير باي بي و ديگران         . و كامل كردن عمل وجود دارد     

 گونه آن. باشند مي مفاهيمي چون الزام و اجبار، ضرورت، توانايي، خواست و آرزو            ةدهند
 عبارات مشتركي براي رسـاندن مفـاهيم        ،گويد، در زبانهاي بسياري     مي )1995( 2هكه هاين 

               ل هر دو گروه وجود دارد و البته شواهد تاريخي و همچنين شواهدي از اكتساب زبان او
تـر    كهن ،و يادگيري زبان دوم حكايت از اين دارد كه معاني كنشگر محور چنين عباراتي             

از جمله عبارات حامل هـر دو گـروه   » بايد«گونه كه خواهيم ديد     نآ .تر هستند  اي و ريشه 
 مرتباً بـا انـواع       ما ،در كاربردهاي روزمره  . از معاني وجهي ياد شده در زبان فارسي است        

كراتـزر  . كنـيم   مـي  شويم و به راحتي آنهـا را درك         مي معاني وجهي چنين كلماتي مواجه    
 را كه در زبـان انگليـسي داراي         can  و    must اي ارزنده ساختار معنايي    در مقاله ) 1977(

 مـورد مطالعـه قـرار    3»ممكنهاي    معناشناسي جهان «اين ويژگي هستند، در چهار چوب         
اتفاقي نيـست   » 4هم نامي «ناشي از نوعي    ها    از ديدگاه او تنوع معناي اين واژه      . داده است 

 ؛ي مـشترك را يافـت     توان يـك سـاختار زيـر بنـاي          مي  mustچرا كه مثالً در تمام معاني       
گيرد منجـر بـه       مي متفاوت قرار هاي    يا همان بافت  ها    جهان وقتي در    ساختار مشتركي كه  

 mustداراي  هـاي     اين ساختار معنايي مـشترك در جملـه       . گردد  مي ايجاد معناي جديدي  
  :باشد  ميشامل سه مؤلفه و يا سه بخش مختلف به صورت زير

و ست كه همان بخـش اصـلي و محتـوايي اسـت      موجود در جمله اةگزار:لاو ةمؤلف
 حوزه عمل وجهيت را همين گزاره و نـه فعـل         ،در حقيقت . شود  مي وجهيت برآن اعمال  

  .دانيم ميجمله 
 كاربردها است كه نـوعي      ةاين بخش همان عبارت وجهي مشترك در هم       :  دوم ةمؤلف

 ايـن بخـش     ،تدر حقيقـ  . كنـد   مـي  ناپذير بودن را براي گـزاره مطـرح        لزوم و يا اجتناب   
                                                           

1. deontic modality  
2. B. Heine   
3. possible worlds semantics  
4. homonymy   
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  . الزم و ضروري است،كند كه وقوع گزاره  ميمشخص
 دليل الزام و اجتناب ناپذيري و يا بخش وجهي خاص هر            ،در اين بخش  :  سوم ة مؤلف

  . شود  ميكاربرد مطرح
  :توان به اين صورت نوشت  مي موجود در جمله زير راة   مثالً سه مؤلف

He must be at school.-  
  . مدرسه استاو در : ل اوةمؤلف
  .ناپذير است قطعي و اجتناب) بودن او در مدرسه(گزاره فوق :  دومةمؤلف
  . شواهد موجود براي گوينده است، فوقةدليل قطعيت گزار:  سومةمؤلف

 سوم  ة  وجود دارد و از بين اينها تنها مؤلف         must معاني مختلف    ةاين سه مؤلفه در هم    
 براي ايـن واژه  ر به ايجاد انواع معاني وجهي منحصر به فرد است و منج،براي هر كاربرد 

گوناگوني كه اين عبارت در آنهـا       هاي    متفاوت و يا بافت   هاي     جهان ،در حقيقت . شود مي
دهنـد و    مـي ثير خود قـرار أ سوم اين ساختار مشترك را تحت ت ةرود، تنها مؤلف    مي به كار 

اي   اين ساختار سه مؤلفـه     ما. گردد  مي  ياد شده  ة عامل تنوع معاني وجهي مقول     ،لهئاين مس 
دانيم كه پس از      مي در زبان فارسي  » بايد «ةرا مبناي خوبي براي بررسي تنوع معنايي مقول       

  .  به آن خواهيم پرداخت،في انواع وجهيتمعرّ
  

     وجهيت معرفتيـ1ـ3
ـ اين نوع وجهيت، كه به آن گوينده  محـور هـم گفتـه شـده اسـت، بـا آنچـه براسـاس          

وجهيـت  . ممكن و يا ضروري هستند سر و كـار دارد         »  شواهد موجود « و يا   » ها دانسته«
 تعهد گوينده نسبت    ةنظر و ارزيابي و درج     «ة در بر دارند   )793:1977(معرفتي به تعبير الينز   

ايـن ارزيـابي    . باشـد   مـي  »به محتواي جمله بر اساس اطالع و دانـش و شـواهد موجـود             
د اوضاع امـور در دنيـاي خـارج باشـد           ضرورتاً  نمي تواند حاوي حقيقت قطعي در مور        

كنـد و از ايـن جهـت اسـت كـه اطـالق               مـي  بلكه تنها نظر گوينده در اين مورد را بيـان         
ـ اصطالح وجهيت گوينده دو . رسـد   مي محور براي اين نوع وجهيت قابل توجيه به نظر 

اس  زبانمنـد بـر اسـ      ،)4(ةدر جمل . داراي ارزيابي از نوع معرفتي هستند     ) 5(و  ) 4 (ةجمل



   در زبان فارسي»بايد«ابعاد معناشناختي 

63 

) 5 (ةكـه در جملـ     در حـالي  . كند  مي  يك احتمال را بيان      ،قبليهاي    شواهد ذهني و زمينه   
  :)1(اند  رهنمون ساخته، او را به اداي يك ارزيابي وجهي،شواهد موجود در دنياي بيرون

 .يكي در ميزنه؛ احتماالً علي است كه برگشته)  4(
 )با لباس خيس و يا چتر به دستبا ديدن ورود افراد .(بايد بيرون بارون بياد)  5(

 حـاوي وجهيـت معرفتـي       ةوجهي دستوري و يا واژگـاني در جملـ        هاي    وجود نشانه 
بـه تعبيـر بـاي بـي و         ) بـاال هاي    و صورت التزامي فعل در مثال     » بايد«و  » احتماالً«مانند  (

اكثري در   همواره نشانگر ميزان تعهـد كمتـري از تعهـد كامـل و حـد               )179: 1994(ديگران  
اكثر تعهد و يا تعهد كامل براي صدق گزاره در يـك            معموالً حد . رد صدق گزاره است   مو

وابستگي باالي وجهيـت معرفتـي بـه    . شود  مي عادي و بدون نشانگر وجهي مطرح   ةجمل
تواند اين نظـر هادلـسون        مي نظر گوينده و ميزان تعهد او بر اساس قضاوت و شواهدش          

را بـه همـراه    »1ذهنيـت « اعالي خود ويژگي ة نمون را كه اين نوع وجهيت در)167: 1984(
گونـه كـه سـندرز و        تـر، آن   البته اگر ذهنيت را با ديدي وسـيع       . تر نشان دهد   دارد، صائب 

گوينده يا هر فـرد  (» مرتبط بودن با ديدگاه يك عامل    «اند   تعريف كرده ) 85: 1997( 2اسپورن
ـ             ) ديگر . وع سيـستم وجهـي دانـست      بدانيم، آنگاه داشتن ذهنيـت را بايـد ويژگـي هـر ن
  . هم موافق آن است)17: 1986(اي كه ظاهراً پالمر  لهئمس

 مهم ديگري كه بايـد در ايـن حـوزه           ةنكت،  عالوه بر رابطه وجهيت معرفتي و ذهنيت      
تواند در ارتبـاط بـا مفـاهيم و معـاني             مي مورد توجه باشد اين است كه وجهيت معرفتي       

 كه ما در اينجا بـه مهمتـرين       )179: 1994 بي و ديگران،     باي(وجهي مختلفي در زبان نمود يابد       
  :كنيم  ميآنها اشاره
گوينـده و يـا شـواهد    هـاي   گونه كه گفتيم با تكيه بـر دانـسته         آن ، امكان وقوع  :امكان

مرد ايـن دانـش قبلـي را        ) 6( براي نمونه در مثال      ؛گردد  مي موجود در دسترس او مطرح    
پوشد و بر همين اساس يك ارزيابي وجهـي   مي گاهي كت او را) حسن(دارد كه پسرش   

  :دهد  ميانجام

                                                           
1 . subjectivity 
2. Sanders J. and W. Spooren  
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  پيرهن آبيتو كجا گذاشتي، پيداش نكردم؟:  زن ) 6(
  .شايد حسن پوشيده باشه. همونجا تو جا لباسي بود: شوهر      

 در اينجـا در مقايـسه بـا امكـان، گوينـده براسـاس شـواهد و                            :بينـي  احتمال و پيش  
براي نمونه گوينـده در مثـال       . كند  مي االتري از احتمال وقوع را بيان      ب ةهايش درج  دانسته

اي از آسـمان در غـرب و براسـاس تجـارب              كنار رفـتن ابرهـا از گوشـه        ةبا مشاهد ) 7(
  : حاوي وجهيت معرفتي را مطرح ساخته استةاش يك جمل گذشته

  .تا يك ربع ديگه بارون بند مياد ) 7(
مونه اي از آن در مثال زير ارائه شده اسـت مبنـاي              در اين حالت كه ن     :1استنتاج قوي 
  :و شواهد استها   براساس دانسته، نوعي استنتاج منطقي و رياضي،ارزيابي وجهي

  .ديگه بايد رسيده باشن.  ساعت راهه5از اينجا تا شيراز  ) 8(
غيرواقعي مطرح اسـت    هاي    كه در شرطي  ،» 2عدم وقوع  «ةلئ   عالوه بر اين موارد مس    

 و در زبـان     )2006،  3هان(كند    مي  كه منبع شواهد گوينده و نوع آن را مشخص         ،يتو شهود 
گيرنـد امـا بـه دليـل          مـي  وجهيت معرفتي قرار  ة  فارسي دستوري نشده است نيز در حيط      

بـه ترتيـب بـراي      ) 10(و  ) 9( دو مثـال     ة اين مطالعه تنها به ارائ     ةخارج بودن آنها از دامن    
  . كنيم ميدرك اين دو اكتفا 

  .اشتنذشد، اما دور و بريهاش ن  مي، قانعزدم حرف مياگه باهاش بيشتر  )  9(
  .ميگن، احتمال داره  فردا نتايج را بزننها   اونجور كه بچه )10(

  .اكنون به بررسي نوع دوم وجهيت يا همان وجهيت كنشگر محور خواهيم پرداخت
  
  

   وجهيت كنشگر محورـ2ـ3
شـود    مـي  اي نيـز گفتـه      وجهيـت ريـشه    ت كه به آن   گونه كه اشاره شد اين نوع وجهي       آن

 شرايط و نيرويي معموالً بيروني يا موجود در گـزاره در رابطـه بـا ضـرورت                  ةدربردارند
                                                           

1. inference 
2. counterfactuality  
3. Haan F. D 
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 ضرورت وقوع، انـواعي از  أبسته به نوع شرايط و منش. باشد  ميانجام و كامل كردن عمل   
 .اهد شداين نوع وجهيت وجود دارد كه در ادامه به مهمترين آنها اشاره خو

 حـاوي نـوعي   ، به عنوان مهمترين نـوع وجهيـت كنـشگر محـور    وجهيت تكليفي ـ
ايـن نـوع    . باشـد   مـي  براي انجام عمل موجـود در محتـواي جملـه         » اجازه«و يا   » اجبار«

و قـوانين   هـا     اسـاس هنجـار   ة مقبول بودن اخالقي گـزاره را بر        درج ،وجهيت در حقيقت  
 در  ةدو جملـ  ) 12(و  ) 11. (دهد  مي ينده نشان  گو موجود و يا مالكهاي اخالقي و اصوليِ      

  :بر دارنده وجهيت تكليفي هستند
 . استالزامي اعضا ة قانوناً حضور هم) 11(
 .تونن برگشونو بدن  مي دارن2كساني كه امتحان زبانشناسي )  12(

  يكـي از تمـايزات عمـده وجهيـت معرفتـي و تكليفـي را ايـن              )167  :1984(هادلسون  
اي كـه    جمله؛ خبـري اسـت    ة بدون وجهيت معرفتي يك گزاره يا جملـ        ةداند كه گزار   مي

؛ بخش وجهي با صحت و يا سقم آن و ميزان تعهد گوينـده بـه صـحت آن ارتبـاط دارد                    
  :زير استهاي  صورت به ترتيب به)  5(و ) 4(هاي   مثالوجهيِمثالً بخش غير

 . برگشته و پشت در است،علي)  13(
 .بيرون بارون مياد)  14(
 يك جمله كه داراي وجهيت تكليفي است معموالً به انجام يـك              بخش غيروجهيِ  اما

 اساسي يا بخش غير وجهـي در مـورد          ةاين گزار . عمل آن هم در زمان آينده داللت دارد       
  :كه داراي وجهيت تكليفي هستند به صورت زير است) 12(و ) 11(جمالت 

 .شوند  مي اعضا حاضرةهم)  15(
 .) اجباري است،د كه اين حضوركن  ميبخش وجهي روشن(
 .دهند  مي امتحاني را تحويلة دارند، برگ2كساني كه امتحان زبانشناسي)  16(
  ).كند  مي اين عمل را صادرة اجاز،بخش وجهي (

وجهيـت پويـا    .  اسـت  وجهيـت پويـا   يكي ديگر از انواع وجهيـت كنـشگر محـور،           
البتـه ايـن    . باشـد   مـي  فاعـل جملـه    نوعي توانايي و يا قابليت براي گوينده يا          ةدربردارند

درونـي و فيزيكـي  و هـم ناشـي از شـرايط           هـاي     تواند ناشي از قابليـت      مي توانايي هم   
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  .نشان داده شده اند، باشد) 18(و) 17(موجود كه به ترتيب در  مثال 
 .له را به راحتي حل كندئتواند مس  ميحسن)  17(
 . بريم تو در را باز كنيمشد ازش  ميتر بود اگر پنجره يه كم پايين)  18(

اند با تـرجيح يـك     نيز ناميده » 2وجهيت تمنايي «كه گاهي آن را        1ـ وجهيت ترجيحي  
 ايـن  ةاي دربردارنـد  جملـه ) 19(مثـال  . موقعيت و يا آرزو و خواست آن  سر و كار دارد   

  .نوع از وجهيت است
 .خوابيدي  ميكاش)  19(

 كه با مفاهيمي چون     استر محور    نوع ديگري از وجهيت كنشگ     3ـ وجهيت موقعيتي  
عمل بر اساس اوضاع موجود و اجبار و مشيت در ارتباط اسـت و از               وقوع  ناگريز بودن   

در حقيقت در ايـن نـوع   . شود  مي ياد» 4وجهيت اقتضائي «اين رو گاهي از آن با اصطالح        
جبـار   نوعي اجبار و الزام وجود دارد اما در اينجـا ا ،از وجهيت هم مانند وجهيت تكليفي     

  .و الزام ناشي از شرايط و موقعيت است و نه گوينده و يا عرف و قانون
  .را كار بندازيمها   بايد بخاري؛هوا خيلي سرد شده ) 20(

 ة نيز نوع ديگري از وجهيت كنشگر محور است كه نشان دهند           5ـ وجهيت ملزوماتي  
  معنـاي  . سـت  ممكـن و يـا الزم ا       ،ماتي است كه براي رسيدن بـه هـدف        ملزومات و مقد
:                                                                                        از اين نوع است) 21(وجهي در مثال 

  . براي رسيدن به فينال بازيها ما بايد هر سه بازي بعد را ببريم ) 21(
صار مرور كرديم در بخش بعد بـه بررسـي          نوع وجهيت را به اخت    ااكنون كه مهمترين    

  .با وجهيت خواهيم پرداخت» بايد«رابطه 
   و وجهيتبايد ـ4

ايـن  . ابزاري براي دستوري شـدن وجهيـت در بـسياري از زبانهـا اسـت            گفتيم كه وجه،  
 زبانها داراي اين ابزار دستوري باشـند و ثانيـاً   ةله لزوماً به اين معنا نيست كه اوالً هم     ئمس

                                                           
1.preferential modality  
2.bouletic modality 
3.circumstantial modality 
4.dispositional modality 
5.teleological modality 
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چنانكـه در زبـان     .  ديگر زباني براي رساندن مفاهيم وجهي وجود نداشته باشـد          ابزارهاي
فارسي نيز عالوه بر وجه، ابزارهايي چون به كـارگيري كلمـات و عبـارات قيـدي و يـا                    

گونه كه قـبالً   همان. استفاده از زمان دستوري براي بيان مفاهيم وجهي قابل مشاهده است  
انـد و    ر در زبان فارسي مورد مطالعه قـرار گرفتـه         اشاره شد، وجهيت و معاني وجهي كمت      

از آنجا كه   .  دستوري وجه، آن هم به صورت محدود مورد توجه بوده است           ةعمدتاً مقول 
انـد، توجـه كمـي بـه سـاير       تي مبناي تشخيص وجه را فعل جمله دانسته      در مطالعات سنّ  

لـه كلمـاتي    از جم » بايد«. جمله براي درك ماهيت وجه و وجهيت شده است        هاي    بخش
» ممكـن اسـت  «و عباراتي چون » احتماالً«، »شايد«است كه در كنار كلمات ديگري چون     

و ) 1373(انوري و گيوي    . كند  مي نقش مهمي در انتقال معاني وجهي ايفا      » الزم است «و  
وجـه  هـاي     قبل از فعل را يكـي از نـشانه        »  بايد«استفاده از   )  1992(محمودي بختياري   

را در كنـار افعـالي چـون        » شـايد «و  » بايـد «قيدهاي  ) 1378( و رحيميان    دانند  مي التزامي
 .دانـد   مـي  از عوامل وجهي يا به تعبير او وابـستگي        » اگر«و كلماتي از قبيل     » كنم  مي فكر«

 2پـانوكووا : نك(هستند  » 1نشانگر وجهي «  نوعي    ،توان گفت اين گونه كلمات در حقيقت       مي
 از تـصريح در  ده بـه كمـك آنهـا    كـه گوينـ  هـستند  هايي ابزار نشانگرهاي وجهي . )2008،

 چنـين عبـاراتي نقـش مهمـي در انتقـال            ،كند و بر اين اسـاس       مي  گزاره اجتناب  درستيِ
  .كنند  ميمفاهيم وجهي ايفا

ـ  تنوع معاني وجهيِ   . در زبـان فارسـي كمتـر مـورد توجـه بـوده اسـت              » بايـد  «ة مقول
در زبـان فارسـي   » بايـد «هـاي   عـادل تـوان يكـي از م    مي  در زبان انگليسي را mustةكلم

 را از لحـاظ معنـايي داراي دو نـوع ضـعيف و قـوي                must  )33ص: 1986(پـالمر . دانست
. توان آنها را انواع  معرفتـي و تكليفـي ايـن كلمـه دانـست                 مي دانسته است كه به ترتيب    

را نيز ساختار و تنوع معنـايي ايـن كلمـه    ) 1977(گونه كه در بخش قبل گفتيم كراتزر    آن
اي او در بخـش بعـد در         مورد مطالعه قرار داده است كه چارچوب و ساختار سـه مؤلفـه            

ونـه كـه گفتـيم      گ  آن. مورد استفاده قرار خواهد گرفـت     » بايد«بررسي انواع معاني وجهي     
اثـر مـسعود    » اعتـراض «شواهد و مثالها در اين بررسـي عمـدتاً از دو فيلمنامـه فارسـي                

                                                           
1. hedge. 
2. Panocova R.  
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كـه در ايـن     (انـد      برگرفته شده ) 1381(ر بهرام بيضايي  اث» سگ كشي «و  ) 1379(كيميايي
و در  ) بـه آنهـا ارجـاع خـواهيم داد        » ب«و  » ك«مقاله به دليل تكرار زياد به اختـصار بـا           

  . تر شدن بحث ارائه شده است  زباني براي كاملشم مبتني برهايي  مواردي هم مثال
  

   در زبان فارسيبايد ةي وجهي مقول معانـ5
 گـردآوري شـده     مـذكور  ةعي داريم به كمك شواهدي كه از دو فيلمنامـ         در اين بخش س   

و ابعاد معناشناختي و كاربردشـناختي آن را مـورد          » بايد «ةاست، تنوع معاني وجهي مقول    
 انواع معاني موجود براي اين مقوله، نگاهي به تركيـب           ةاما قبل از ارائ   . بررسي قرار دهيم  

 ياد شده   ةدر دو فيلمنام  . اندازيم  مي ردآوري شده  در شواهد گ   »بايد« نسبي معاني مختلفِ  
گوناگون خبـري،   هاي    در جمالت مختلف با صورت    » بايد «ة يك بار كلم   31در مجموع   

 معنـايي   ، مـورد تنهـا يـك مـورد        31از مجموع اين    . )2(الي به كار رفته بود    ؤمنفي، و يا س   
ـ معرفتي يا گوينده  مفاهيمي ةر در بردارندنمود و تمام سي مورد ديگ  مي محور را منتقل 

 زباني و مشاهدات عينـي      اساساً شم . اي بودند  وجهي از نوع كنشگر محور يا همان ريشه       
  با مفهوم معرفتي داراي بسامد پـاييني در مقايـسه بـا            » بايد«دهد كه     مي ي نشان نيز تا حد

وان شـايد بتـ  . )3(باشـد   مـي كنشگر محور به ويژه در زبان فارسي نوشتاري امروزي        » بايد«
مه به آن اشـاره كـرديم       اي بودن معاني وجهي كنشگر محور كه در مقد         له ريشه ئگفت مس 

به عبارتي به فرض اينكه معنـاي وجهـي معرفتـي           . دار باشد  دليل اصلي اين تفاوت معني    
ـ مطالعه و اثبات شده استها  گونه كه در بسياري زبان آنـ اين مقوله را     معنايي تقريبـاً   

 امـروز در     بدانيم، طبيعي است كه ميـزان كـاربرد آن در زبـان فارسـيِ              نوظهور و نه كهن   
البتـه يـك    . تر هستند كمتـر باشـد      اي تر و ريشه   قياس با معاني كنشگر محور كه جا افتاده       

 ايـن  ة جامع در زماني در مورد معاني وجهـي موجـود و معـاني گذشـت              ةبررسي و مقايس  
را در مورد زبان فارسي بـه خـوبي ارزيـابي    تواند درستي يا نادرستي اين نظريه        مي مقوله
 در طرح فرض بـاال، معـاني بايـد در ديـوان       درزمانية  تنها با قصد گرفتن يك انگيز     . كند

 باري كه اين كلمه     47 جالب اين بود كه از مجموع        ةنكت. حافظ مورد بررسي قرار گرفت    
اي معرفتي نداشتند و     معن ،مختلف به كار رفته بود تقريباً هيچ كدام       هاي    در ابيات و جمله   
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بـا  .  نوعي از انـواع معـاني وجهـي كنـشگر محـور بـود      ةمنتقل كنند» بايد«در اكثر موارد   
 بـراي  يتـوان شـواهد بيـشتر     ـ مـي  خرة آثار متأ به ويژه به حوزـ  بررسيةگسترش دامن

ديگر شواهد تـاريخي و داليلـي از        هاي     نظري كه گفتيم در زبان     ؛اثبات اين نظر پيدا كرد    
  . ل و دوم براي اثبات درستي آن اقامه شده استيري زبان اويادگ

  كه در شواهد موجود و در      » بايد« تعدادي از معاني وجهي      ةمه اكنون به ارائ   با اين مقد
  .  متفاوتي وجود داشتند خواهيم پرداختهاي  بافت
  

      معرفتيبايد ـ1ـ5
 ضـرورت گـزاره براسـاس        امكـان و   ةپيشتر اشاره نموديم كه وجهيت معرفتي دربردارند      

 سوم در ساختار معنـايي ايـن        ةبه عبارتي مؤلف  . باشد  مي موجود» شواهد«و يا   » ها دانسته«
بينـي و بيـان      ت ضرورت و لزوم وقوع گزاره را شـواهد موجـود، پـيش            نوع وجهيت، علّ  

ناپذير، اطمينان براساس استنتاج و مواردي از اين دسـت           احتمال براساس شرايط اجتناب   
خود از طول مسير    هاي    براساس دانسته ) 22( گوينده در مثال     ،براي نمونه . كند  مي يفمعرّ

ل  اوة رفتن افراد مورد نظر و يا مسائل ديگر، بـر ضـرورت وقـوع مؤلفـ        ةو همچنين شيو  
  :كند  ميكيدأتاست » اند تا حاال رسيده«جمله كه همان گزاره 

  .سيده باشند بايد تا حاال ر؛ل وقت راه افتادند او،صبح ) 22(
و اطالعات فرد، نوعي استنتاج قوي ذهنـي نيـز          ها    در مثال بعد ظاهراً عالوه بر دانسته      

     اطمينـان ) مـسير رفـت را سـي كيلـومتر گـرفتن          (ت گزاره   به گوينده در مورد لزوم صح 
ل  سعي دارد از روي كيلـومتر اتومبيـل بفهمـد كـه نقـش او               )4(پور در اينجا تابان  . دهد مي

او اكنون نزديك خودرو سواري ايـستاده       . چه مسافتي را طي كرده است     ) رخگل(فيلمنامه  
  : له به مافوق خود استئو در حال گزارش اين مس

              ؛ بگيـريم سـي    بايـد  يعنـي    ؛رفت و برگـشت   .  شصت كيلومتر  ةدقيق از روي درج    ) 23(
  )32:ب (!براي رد گم كردن زيادتر نرفته باشداگر 

 عيني معرفتـي     نوعي وجهي  ،در اين مثال  را  » بايد«شود كه     مي عثاين استنتاج قوي با   
 »بايـد «قدر روشن هستند كه ممكن است كسي مفهوم اين           البته شواهد موجود آن   . بدانيم
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امـا  . را تكليفي و نوعي ضرورت و لزوم ناشي از اجبار بيروني و نه استنتاج گوينده بداند    
مفهـوم معرفتـي و نـه       ) 23(در مثـال    » بايد«دهد    نشان مي دو دليل روشن وجود دارد كه       

مسير رفت  « بدون وجهيت كه در اينجا       ةل اينكه گزار  او؛  كند  مي مفهومي تكليفي را حمل   
 خبري مربوط به زمان حال است       ةباشد يك جمل    مي »)كنيم  مي محاسبه(گيريم    مي را سي 

 يـك عمـل در       وقوع ةگونه كه در مورد بخش غيروجهي تكليفي گفتيم دربردارند         و نه آن  
 ارزيـابي و اسـتنتاج      ةضرورت معرفتي از نوع مثال باال نتيج      طرح   دوم اين كه     ةنكت. آينده

 يعنـي فـرد در     ؛ قابل اصالح و نفي فوري به دست خود او نيست           بنابراين خود فرد است  
اين در حالي است كـه الـزام   » .گيريم بايد بگيريم سي اما نمي   «تواند بگويد    اين بافت نمي  

 خـود گوينـده     ة ارزيـابي  از آنجا كه زاييـد    )  24 (ةدر وجهيت تكليفي مانند نمون    بيروني  
فوري استنيست قابل اصالح و رد  .  

)24 ( يارو كه سفارش داده گفتـه عرضـشو بايـد بگيـريم            : ار خطاب به شاگردش   نج
  بـه  ؛تـر ميـشه     اينجور شيك  ؛ديم  مي  مثل مبل قبلي برشش    ؛گيريم سي، اما ما نمي   

  .ت ترم هس صرفه
معنـاي وجهيـت    » بايـد «، مورد بررسـي     ةتنها موردي بود كه در دو فيلمنام      ) 23(مثال  

 انواعي از معاني وجهي كنشگر محور در اين شـواهد           ،در مقابل . كرد  مي معرفتي را منتقل  
  .از آن خواهيم پرداختهايي   نمونهةوجود داشت كه در ادامه به ارائ

  
   تكليفيبايدـ 2ـ5

. باشد  مي  نوعي اجبار و الزام و يا اجازه در مورد وقوع گزاره           ةارندوجهيت تكليفي دربرد  
 جمله يـا بخـش غيـر وجهـي آن معمـوالً             ةل اين نوع وجهيت يعني همان گزار       او ةمؤلف

تواند ناشـي از      مي  سوم وجهي،  ةلفؤاما  الزام و اجبار و يا همان م        . حاوي يك عمل است   
هـاي    ز قانون، گاهي براساس عرف و هنجار      اين الزام گاهي ناشي ا    . عوامل مختلفي باشد  

بر ايـن   . شود  مي اخالقي گوينده ايجاد  هاي    اجتماعي و گاهي تنها براساس اصول و معيار       
حداقل داراي سـه نـوع متفـاوت        » بايد تكليفي «توان گفت     مي اساس و با بررسي شواهد    

  :كنيم  ميمعرفياست كه در اينجا با ارائه چند مثال آنها را 
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  :م بر اساس قانون و مقرراتالزا    
ن و يـا مقـررات       سوم يعني دليل الزام و اجبار،  قوانين مـدو          ةمؤلف» بايد«ر اين نوع    د    

 تكليفـي ناشـي از   ،زير بـه ترتيـب  هاي  مثال. باشد  مي مورد نظر  ةخاص در موقعيت گزار   
 ةارمقررات سازماني، قوانين مدني و قوانين و آداب و رسـوم فرهنگـي را در مـورد گـز                   

  :اند جمله مطرح كرده
   منشي باشه وقت   بايدحتماً  ... همين جوري سرتونو انداختين اومدين كه چي؟        )25(

  ) 54:ك! (بده؟  
  )35:ب. ( بدينبايدبرو دعا كن خرج زندانشو  ) 26(
  )45:ك. ( انگشتر نشون بديم رد شيمبايد... شديم عين ملك جمشيد ) 27(

جهي در بين معاني تكليفـي ديگـر  قطعيـت و لـزوم              و» بايد«رسد اين نوع      مي به نظر 
 ايـن   له ظاهراً از خاسـتگاه قـانوني و رسـميِ         ئبيشتري را در خود داشته باشد كه اين مس        

  .شود  ميگونه ضرورت ناشي
  
  :الزام براساس عرف و هنجارها    
  :وجهي در اين بخش به اين صورت هستندهاي   سوم جملهةظاهراً مؤلف    
 الزم،  ، موجـود بـر اسـاس عـرف و هنجارهـاي موجـود      ةرسـتي گـزار   وقوع و يا د ـ

  .اجباري و يا مجاز است
هـاي    البتـه در مـورد مثـال      . زير از اين نوع وجهيت تكليفي اسـت       هاي    در مثال » بايد«

تغييـر  » .مجاز نيـست  ...« فوق را به صورت      ة مؤلف »بايد«به دليل منفي بودن     ) 30(و  ) 29(
  .داد

  .   براشون بزرگتري كنيبايد ؛رند و از تو خيلي انتظارها دارناونا همه كوچكت ) 28(
  )62:ك. ( بسازهنبايدكانون واقعي را كه دولت ... كانون نويسندگان شده يه بهانه ) 29(
   حرفشو نبايدتا عشقو نفهمي ...  روز به روز خفت قتلي كه كردم خفت گلوم ميشه )30(

  )85:ك. (بزني       
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  : اقتدار گويندهالزام بر اساس    
بينيم، مبناي الـزام و يـا اجـازه، گوينـده اسـت و نـه                  مي گونه كه در مثالها    در اينجا آن      

  . عوامل خارجي مانند عرف و يا قانون
  ام كه    خوام يه دفعه  مي...حتي يك كلمه.  گوش كني و هيچي نگيبايداين دفه  ) 31(

  )12:ك. (شده حرفامو بزنم       
  )67: ك. ( دوتايي ترك كنيمبايدحاال ... شد  مي نمي گرفتي سختجلوشو ) 32(
  دين؟  مياز كجا بدونم چكو پس: گلرخ ) 33(

  )42:ب. ( به ما اطمينان كنينبايد): مهاجم(اروانه        
بايد «هاي    در مثال . البته نبايد نقش گوينده را در اينجا با وجهيت معرفتي يكي دانست           

 گوينـده اسـت امـا او ايـن          ، ضرورت أدرست است كه منش   ) 23(و  ) 22(مانند  » معرفتي
ضـمن  . كنـد   مـي بيـان ها  ضرورت را براساس شواهد موجود و يا استنتاج قوي از دانسته        

  يعني براساس شواهد گذشته و موجـود مطـرح         ،اينكه چنين ضرورتي رو به گذشته دارد      
 اوالً نگـاهي    سـت ود ا مـشه  33-31هاي    در حالي كه در بايد تكليفي كه در مثال        . شود مي

به ترتيب شامل گـوش دادن      ( يعني ضرورت و لزوم انجام عمل        ،رو به آينده وجود دارد    
شود و ثانياً اين لزوم نه به كمك          مي در آينده  بيان   ) مخاطب، ترك كردن و اطمينان كردن     

شخـصي او بيـان     هـاي     استنتاج و يا شواهد بلكه تنها بر اساس اقتدار گوينده و يا مـالك             
گوييـد    مـي  چـرا «پرسيده شود   ) 22(از اين روست كه اگر از گوينده در مثال          . ه است شد

كـه در   هـا     ، يقيناً او در جواب به تعدادي از شـواهد و نـشانه            »بايد تا حاال رسيده باشند؟    
 چنين ضرورتي به آنها متوسل شده اسـت اشـاره خواهـد كـرد در حـالي كـه اگـر                      ةارائ

به احتمـال زيـاد در چنـين بـافتي          » را بايد گوش كنم   چ«بپرسد  ) 31 (ةمخاطب از گويند  
بـه خـوبي    ) 33(له در مثـال     ئايـن مـس   . كنـد   مي دريافت» گم  مي چون من «پاسخي مانند   

آورد و فقط    جايي كه آقاي اروانه هيچ استدالل و دليلي در پاسخ گلرخ نمي           . آشكار است 
نياز شديد به كمك    بدهكاري گلرخ و    (تلويحاً به قدرت خود در بافت و شرايط موجود          

  . كند  مياشاره) اروانه و لزوم اعتماد بي چون و چراي او
ـ اي كـامالً بافـت   بر انـواع معـاني وجهـي مـساله    » بايد«بينيم كه داللت  مي  محـور و   
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، »بايد «ة سوم معنايي مقول   ةاين بافت متفاوت است كه با تغيير مؤلف       . كاربردشناختي است 
 مـورد   له در انواع ديگر معاني وجهي مقوله      ئاين مس . كند  مي معنايي كامالً متفاوت را القاء    

  . كه در ادامه ارائه شده نيز مشهود استبحث
  

   ترجيحيبايد ـ3ـ5
هم ناميد، ناشي از خواست گوينـده       » تمنايي«توان آنها را      مي وجهيت ترجيحي كه گفتيم   

. باشد  مي ر گزاره  ترجيح و عالقه و يا تنفر او از موقعيت يا عمل موجود د             ة درج ةو نشان 
 خواسـت و آرزوي گوينـده       ،خاستگاه ضرورت و الزام   » بايد ترجيحي «به اين ترتيب در     

  .است
  )54: ك. (كي كني اُبايدشما ... وقت تيغ بستنه! آقا فتح اهللا: 1خروس باز ) 34(

 ةدر اينجا مبارز  . در يك ميدان خروس بازي در فيلمنامه است       ها    اين بخشي از گفتگو   
 ،      بـر اسـاس فيلمنامـه     . ايان يافته است و خروس مغلوب بايـد كـشته شـود           دو خروس پ  
 خروس بـاز    ةدر گفت » بايد«بازها حكم بزرگ و سرور را دارد و          براي خروس آقا فتح اهللا    

ضـرورت  ( بيانگر ضرورت عمل آقا فتح اهللا بـر اسـاس شـواهد و روال طبيعـي امـور                   1
نيـست بلكـه نـشان      ) ضرورت تكليفـي  (ر  و يا ضرورت ناشي از قانون و دستو       ) معرفتي
خروس باز ياد شده است چرا كـه آقـا فـتح اهللا حتـي در                   خواست و آرزوي قلبي    ةدهند

كـشتن  (حين مسابقه در صحنه حاضر نبوده است و عمل قضاوت مسابقه و تيـغ بـستن                 
كـار در   ) ييـد أت(ي كـردن    اُكـ دهنـد و      مـي  را خود خروس بازها انجـام     ) خروس مغلوب 

  . باشد ميي احترام و بيان خواست دروني آنها حقيقت نوع
  

   موقعيتيبايد ـ4ـ5
 ةمؤلف( موجود   ة نوعي الزام و يا ضرورت است كه بر گزار         ةهم دربردارند » بايد«ع  اين نو 

اين است كـه    » بايد تكليفي «اما تفاوت آن با ساير انواع بايد به ويژه          . شود  مي اعمال) لاو
س شرايط و جريان امور در موقعيت است و نه ناشي از            در اينجا ضرورت و الزام بر اسا      

در سه مثال زيـر توجـه       ها    به نقش موقعيت در ايجاد ضرورت     . گوينده و يا عوامل ديگر    
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  :كنيد
   تقاصشو پس           بايدچكار كردي شريك عزيز، آقاي جوادي مقدم، كه من )  35(

  )6:ب( بدم؟        
  بردم، اونم   مي شكاري رو دربايدي رفتي، ولي من از در پشتها  تو مثل شازده ) 36(

  )10:ب. (با چراغ روشن       
   بايد ؛ مفت نمي ارزه؛س ديگه اوراق باطلهها   پام برسه به زندون اون چك )37(

  ) 28:ب. (ازشون بخره% 10كالشونو بندازن هوا يكي بياد        
قبلـي  هـاي     خرابكـاري ) 35(در اين مثالها شرايط خاص و اوضـاع مـوقعيتي كـه در              

اوضاع بحراني و احتمال دستگير شدن به دست پليس و لزوم فرار بـا              ) 36(مخاطب، در   
احتمال به زندان افتادن بدهكار و ناتواني او در پرداخت          ) 37(اتومبيل شكاري و در مثال      

  .باشد منجر به ايجاد يك ضرورت و الزام براي فرد يا افرادي شده است ها مي بدهي
  

   ملزوماتي بايد ـ5ـ5
ماتي بـودن عمـل يـا موقعيـت         در اين نوع معنا، الزم و مقد      » بايد«گوينده با به كار بردن      

بـراي نمونـه   . دهـد   ميكيد قرارأموجود در گزاره را براي رسيدن به هدفي خاص مورد ت       
 ،درست زدن اركستر و درست بودن آرايش كمپوزيسيون       » بايد«و به كمك    ) 38(در مثال   

ضـرورت و الـزام دور زدن و        ) 39(در مثال   . ومات اجراي درست تلقي شده است     از ملز 
تبلور يافته است ناشي از قصد شخـصيت داسـتان         » بايد«برگشتن و جايي پيچيدن كه در       

بـه عبـارتي اينكـه بايـد دور بزنـد و            . باشـد   مي براي يافتن مكاني خاص و رفتن به آنجا       
 يمحـل اختفـا   (مات يافتن مكان مورد نظر      مقدبرگردد و بعد جايي بپيچد از ملزومات و         

  :باشد  مي)همسرش
 امـا ايـن   ...  اقتصادي و سياسي جمعشون با هم ميشه اجـرا    ة توسع ؛درسته... بله ) 38(

 دسـت رهبـر كـه بـاال       ...  درست بزنـه     بايداين اركستر   . خواد  مي اجرا  قدرت  
  )64: ك. ( درست باشهبايدره، آرايش و كمپوزيسيون  مي

 بـا   ]پيرمردي در حال دادن نشاني مكاني به شخـصيت اصـلي داسـتان اسـت              [  )39(
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دهـد كـه يعنـي او رد شـده            مـي   جايي را در پشت سر نشان      ،دستهاي    نشانه
  )26: ب. ( دور بزند و برگردد و بعد جايي بپيچدبايداست و 

رسد كه در اكثر قريـب        مي  دستوري و صوري الزم به نظر      ةدر اينجا اشاره به اين نكت     
ارائه شده كه بيشتر آنها از دو فيلمنامه مورد بررسي انتخاب شده انـد،              هاي    به اتفاق مثال  

بـر  » ب«صورت التزامي فعل آمده است كه صورت مضارع آن بـا افـزودن              » بايد«پس از   
) وجود دارد ) 28(مثال  فعل كني در    مانند  » ب«البته امكان حذف    ( مضارع فعل    ةسر ريش 

» مضارع التزامـي فعـل بـودن      «بر سر   » ه+ ريشه ماضي فعل  «دن  و حالت ماضي آن با افزو     
از آنجا كه فعل التزامي در فارسي عمدتاً براي رسـاندن مفـاهيمي چـون               . شود  مي ساخته

، آمـدن   )55: 1371شـريعت،  (رود  مي شك و ترديد، آرزو، شرط و مواردي از اين قبيل به كار           
  . اين كلمه دانستهيت كامالً وجهيِ ماةتوان نشان دهند  مي رابا اين نوع فعل» بايد«

و نكته آخر اينكه آنچه ارائه گرديد حاصـل بررسـي مثالهـايي اسـت كـه از دو منبـع                  
تواند ايـن      مي بيشترهاي    يقيناً بررسي داده  . بندي و تحليل گرديد     گردآوري و دسته   مذكور
ـ   . تر و حتي اصالح نمايد     را غني ها    بندي و تحليل   دسته جي از مباحـث        نتـاي  ةاكنون به ارائ

  .پردازيم ذكر شده مي
  

  نتيجهـ 6
، اي معاصـر   محـاوره  در اين مقاله سعي بر آن بود تا با بررسي شواهدي از زبـان فارسـي               

ـ         . را مورد بررسي قرار دهيم    » بايد« مقوله   ع معاني وجهيِ  تنو  ةدر ايـن راسـتا پـس از ارائ
لعـات در ايـن زمينـه، يـك         اي از مطا   مفاهيم اساسي حوزه وجهيت و مرور مختصر پـاره        

در نظر گرفتيم و ديـديم كـه   » بايد «ةاي براي جمالت دربردارند ساختار معنايي سه مؤلفه 
 بـه نظـر   .  انواع كاربردهاي وجهي داراي چنين ساختار زير بنايي است         ةاين مقوله در هم   

بـافتي اسـت كـه      هـاي     رسد كه اوالً  عامل اصلي تنوع معاني وجهي اين كلمه تفاوت            مي
 ؛ سوم جمله متفاوت از ساير جمالت باشـد        ةشود در هر يك از كاربردها، مؤلف        مي اعثب

 تـوجهي   وسعت و تنـوع درخـورِ     ها    نكته دوم اينكه گرچه شواهد و منابع گردآوري مثال        
 ديـده    چنانكه ؛ مورد مطالعه مواجه شديم    ةنداشتند، با انواع مختلفي از معاني وجهي مقول       
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مانند بايـد تكليفـي خـود داراي انـواع خـاص ديگـر              » بايد« حتي برخي از انواع      شودمي
داراي معنـاي معرفتـي     هـاي     مل اين بود كه تعداد جمالت و مثـال        أ قابل ت  ةاما نكت . بودند

را در  » بايـد « زباني نيز پايين بودن نسبت كـاربرد ايـن معنـاي             شم. بسيار نادر بود  » بايد«
ثر از أ زيـادي متـ  له بايـد تـا حـد   ئاين مس. كند  مي ييدأمقايسه با معاني كنشگر محور آن ت      

ييد مطلق اين امر كـه معنـاي معرفتـي          أاما ت .  باشد محوركنشگرتر بودن وجهيت     اي ريشه
 در طـول زمـان از معـاني      ظهـور آن  در گذشته در زبان فارسـي وجـود نداشـته و            » بايد«

بـه عنـوان   تنهـا  .  دارد يكنشگر محور اين مقوله ناشي شده است نياز به مطالعات بيـشتر           
له ئييد تـاريخي ايـن مـس      أاي از ت   معرفتي در ديوان حافظ را نمونه     » بايد«يك شاهد، نبود    

بيـشتر بـر غنـاي دسـته        هـاي     يقيناً بررسي اين مقوله در حوزه وسيعتر و با داده         . دانستيم
ها    با مقوله  »بايد«ضمن اينكه ارتباط معاني وجهي      . بنديها و نتايج ارائه شده خواهد افزود      

تـر   تواند مبناي مطالعات بيشتر و دقيـق       ميمثل منفي و استفهامي نيز خود       هايي    ساختارو  
ارائـه شـده قبـل از سـاختار         هـاي      مثال ةدر عمد » بايد« آخر اينكه گرچه     ةنكت. قرار گيرد 

ماننـد فعـل گذشـته        وجهي با ساير افعـال     نشانگرالتزامي آمده بود، نبايد از همراهي اين        
به سطوح فراتـر    » بايد « وجهي ةد در خاطر داشت كه براي درك مقول       ضمناً باي . غافل شد 

 جمله و همچنين نقش بافت و ابزارهايي به جـز      يعني به كلّ   ،از سطح فعل و گروه فعلي     
  .وجه دستوري نيز توجه كافي داشت

  
  :ها نوشتيپ
 و (subjective epistemic modality) معرفتـي ذهنـي   وجهيتبه ترتيب مثالهاي خوبي براي ) 5(و)4(جمالتـ 1

مطـرح كـرده   ) 329-333صـص : 1995( كه  الينز (objective epistemic modality)موجهات معرفتي عيني 
احتمال ارائـه شـده   ) 4 (ةدر جمل.  صرفاً گوينده استوجهيت ارزيابي ها منشأ ي اين مثالدر هر دو  . است هستند 

 توجه به شـواهد  ةنتيج) 5(كه احتمال ارائه شده در  حاليباشد در  تنها ناشي از ارزيابي شخصي و نظر گوينده مي        
  .گيري خود فرد است هل عيني و البته نهايتاً نتيجئبيروني و مسا

 و شـواهدي مـشابه      مـذكور هـاي    ها بدانيم، مثـال     در اين جمله   وجهيرا  نماد طيفي از معاني       »  بايد«اگر   ـ 2
 و  وجهيـت  «ةمبناي خوبي براي بررسي روابطي مانند رابطـ        ،وجهيتواند عالوه بر كمك به درك انواع معاني          مي

  .در زبان فارسي در مطالعات ديگري باشند»  و ساختار استفهاميوجهيت«و يا » ساختار منفي
رود ظهـور و     همچنين گمان مي  . كند هاي علمي صدق نمي    له در مورد نوشته   ئرسد اين مس   البته به نظر مي   ـ  3
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البته روشن شدن ايـن     . هاي اخير باشد   واند ناشي از ترجمه از زبانهاي ديگر در سال        ت معرفتي مي » بايد«استفاده از   
  .استله قطعاً نيازمند گردآوري و بررسي شواهد و انجام مطالعات ديگر در زبان فارسي ئمس

پور براساس فيلمنامه، شخصيتي است كه مدام گلرخ، شخصيت اصلي فيلمنامه را تحت نظـر دارد و                   تابانـ  4
داند گلرخ به جايي در خارج شهر رفته است، سـعي دارد            در اين بخش از داستان، او كه مي       . كند   تعقيب مي  او را 

 بررسي كيلومتر شمار خودرو گلرخ و محاسبة مسافتي كه او طي كرده است مافوقش را در پي بردن به مقـصد                      با
  . كمك نمايدگلرخ و جايي كه او رفته و برگشته،
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  هاي زبان فارسي بررسي افزايش و كاهش معنايي در ضرب المثل
  راحله گندمكار

  شناسي دانشگاه عالمه طباطبايي كارشناس ارشد زبان
  )91 تا79از ص(

  
  چكيده   
كـه نخـستين بـار از سـوي صـفوي           » افزايش و كـاهش معنـايي     «فرآيندهاي     
ب بـراي توجيـه و تبيـين        معرّفي شد، از جملـه ابزارهـاي مناسـ        ) 247: 1379(

گيـري معنـي برخـي       هاي معنـايي از جملـه چگـونگي شـكل          بسياري از پديده  
 فرايند  عملكرد فعال اين دو   . ها و نحوة درك آنها از سوي شنونده است          ساخت

» افزايش و كـاهش معنـايي  «در مكالمات روزمرة سخنگويان زبان باعث شده تا   
اي انكارناپذير در مطالعـة      ختي و پديده  به عنوان يكي از فرايندهاي مهم معناشنا      

  . همزماني و درزماني معني تلقي شود
المثل مطرح    و كارايي آن را در مورد ده ضرب        فرايند   چگونگي عملكرد اين  

كتاب «و  ) 1376(دهخدا  » امثال و حكم  «و مصطلح در زبان فارسي با استناد به         
 ارزيابي به دسـت آمـد       آنچه از نتايج اين   . بررسي كرديم ) 1377(شاملو  » كوچه

حاكي از كارآمد بودن فرايندهاي افزايش و كاهش معنـايي در توجيـه و تبيـين                
تغييـر معنـايي    . هاي زبان فارسي اسـت     المثل گيري معني ضرب   چگونگي شكل 

ها در طول زمان نيز ناشي از عدم آگاهي تعداد زيـادي از               برخي از ضرب المثل   
و معني و مفهـوم نهفتـه در        ها    المثل  ضربسخنگويان زبان از پيشينه روايي اين       

  .المثل بر مبناي آن شكل گرفته است آن است؛ روايتي كه ضرب
  

المثل،   ، افزايش معنايي، كاهش معنايي، ضرب     شناسي   معني :هاي كليدي واژه
  .، تغيير معناييانتقال معنايي
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  مقدمهـ 1
گيري معني   قش مهمي در شكل   پويا ن  به عنوان دو فرايند      افزايش معنايي و كاهش معنايي    

هـاي   را در گونـه   هـا     سخنگويان زبـان ايـن سـاخت      . زباني دارند هاي    بسياري از ساخت  
برند و اين كاربرد به ندرت با آگاهي از           مي نوشتاري، گفتاري، رسمي و غيررسمي به كار      

 »فـزايش و كـاهش معنـايي      ا «.چگونگي عملكرد افزايش و كاهش معنايي همـراه اسـت         
بـاب جديـدي     فرايند،   طرح اين دو  . في شد  معرّ )247: 1379(ر از سوي صفوي     نخستين با 

گيـري و    زباني گشود و تبيين مناسبي از چگـونگي شـكل         هاي    در بررسي معنايي ساخت   
روي محـور   فرايند، عملكرد اين دو  . داد دست درك معنايي واژه ها، عبارات و جمالت به       

تجلـي  هـاي      از جمله بارزترين صورت    .جانشيني و تبلور آن روي محور همنشيني است       
هـاي    ايـن سـاخت   . زبان فارسي مشاهده كرد   هاي    المثل توان در ضرب    مي يندها را ااين فر 

زبان كاربردي گـسترده دارنـد     سخنگويان فارسيةنغز و شيرين در مكالمات زباني روزمر 
 ايـن   در. كننـد  و به گوينده در انتقال معني و مفهومي خاص در شرايط مختلف كمك مي             

ــونگيِ   ــا چگ ــرآنيم ت ــه ب ــرد فرمقال ــايي را در   ا عملك ــاهش معن ــزايش و ك ــدهاي اف ين
مربـوط  هاي    با توجه به محدوديت   . زبان فارسي مورد بررسي قرار دهيم     هاي    المثل ضرب

المثـل مـصطلح و پركـاربرد در         ايـن پـژوهش شـامل ده ضـرب        هاي    به حجم مقاله، داده   
كتـاب  «و  ) 1376( دهخـدا    »امثـال و حكـم    «ز  مكالمات روزمره فارسي زبانان است كه ا      

افزون بر معيار پركاربرد بودن، وجود روايـت يـا          . اند انتخاب شده ) 1377( شاملو   »كوچه
آنچـه در   .  شده است  دادهباعث انتخاب آنها به عنوان      ها    المثل حكايتي در پس اين ضرب    

اي است كـه بـه       دهد شامل پيشينه    حاضر را تشكيل مي    ة چهارچوب مقال  ، اين بخش  ةادام
 در  »المثـل  ضـرب « و   »افزايش و كـاهش معنـايي     «معرفي اصطالحات كليدي مقاله يعني      

 ، اصـلي بحـث حاضـر      ةپيكـر . پـردازد   مي تعريف مورد نظر نگارنده   ةمنابع مختلف و ارائ   
گيري نهـايي     شامل نتيجه  ،هاست و كالم آخر    المثل پيرامون عملكرد انتقال معني در ضرب     

  .اين بررسي است
  
  



  هاي زبان فارسيالمثلبررسي افزايش و كاهش معنايي در ضرب

81 

  رچوب نظريچهاـ 2
هـاي افـزايش و كـاهش معنـايي در           فراينـد     عملكـرد  ةاز آنجا كه بحـث حاضـر دربـار        

و  فراينـد       مختـصر ايـن    معرّفي ،زبان فارسي است، براي ورود به بحث      هاي    المثل  ضرب
  .رسد  مي ضروري به نظرالمثل ضربهمچنين اصطالح 

  
   افزايش و كاهش معناييـ1ـ2

از هـا     ايي را بايد از محور همنشيني و چگونگي حذف واژه         بررسي افزايش و كاهش معن    
  :را در نظر بگيريد) 1( جمله ،به عنوان نمونه. روي اين محور آغاز كرد

  
  .روغن زيتون رو بده علي بياره] ظرف [)1(

ب قرار گرفته، واحدي است كـه سـخنگويان         داخل قالّ ) 1( كه در جمله     »ظرف«واژه  
كنند و به همين دليل نيز به عنـوان واحـد محـذوف          ذف مي زبان فارسي غالباً از جمله ح     

  . ميان دو قالب آمده است
 معنـي ظـرف را در   ،كند و شنونده نمي عدم كاربرد اين واحد، معني جمله را مخدوش  

 ايـن كـه چگونـه واحـدي از روي محـور همنـشيني حـذف               . يابد  درمي »مظروف «كنار  
 اختاللي به وجود آيـد، بـه        ،يا در امر ارتباط   شود، بدون اين كه معني آن از بين برود،           مي

اي بار معنايي    بر اين اساس، واژه   . هاي افزايش و كاهش معنايي است      فرايند دليل عملكرد 
 ة بـه عبـارت ديگـر، واژ       ؛شـود   مـي  دهد و خـود حـذف       مي  مجاور انتقال  ةخود را به واژ   

رد و بـه ايـن   گيـ   تحت افـزايش معنـايي قرارمـي       ، مجاور ةيابد و واژ    مي  كاهش ،محذوف
شود، زيرا اگر واحـدي از روي محـور          ترتيب، جمله از نظر معنايي از تراز برخوردار مي        

نگيرد، جمله حاصـل بـه       شود ولي انتقال معنايي به واحد مجاور صورت        همنشيني حذف 
 عملكـرد نـاقص افـزايش و كـاهش          ةنمون.  مبهم يا ناپذيرفتني خواهد بود     ،لحاظ معنايي 
  .مشاهده كرد ) 2(در جمله توان  معنايي را مي
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  . احمد از سينما زده شده)2(
به اين دليل از ابهام معنـايي برخـوردار اسـت كـه مـشخص نيـست، آيـا                    ) 2(جمله  

! »رفتن پي در پي به سينما     « خسته و زده شده است يا از         »كار كردن در سينما   « از   »احمد«
انـده بـر روي محـور       عملكرد ناقص انتقال معني عناصـر محـذوف بـه واحـدهاي باقيم            

 توان دريافت كـه در      مي به اين ترتيب،  . گيري اين ابهام است     عامل اصلي شكل   ،همنشيني
افزايش و كاهش معنايي، همواره واحدي افزايش معنايي و واحدي ديگـر كـاهش     فرايند  

 همنشين، سبب ايجاد تغييرات     ةدر بيشتر موارد، افزايش معنايي واژ     . معنايي خواهد يافت  
گـاه واحـد    .  اسـت  1بروز چند معنايي  ،  يكي از اين تغييرات   . شود  مي متعدد در آن  معنايي  

تي، يابد كـه پـس از مـد        مي قدر كاربرد  همنشين با معني جديدي كه به آن منتقل شده آن         
صـفوي،  (آورنـد    اين معني را به عنوان يكي از معاني اصلي واژه به حساب مي            ،سخنگويان

  ).247ـ250: 1379
  

  ثلالم  ضربـ2ـ2
 معرّفـي  ادبي از سوي اديبان و نويسندگان متعـددي          عناصر به عنوان يكي از      المثل  ضرب

 را چنـين    المثل  ضرب »لغت نامه دهخدا  «در اثر معروف خود     ) 1330(دهخدا  . شده است 
  :كند تعريف مي

ضرب مثـل، عبـارت اسـت از        : صاحب كشاف اصطالحات الفنون آرد    ) محمد عوفي («
 تـا مـشابهت در بـين        ؛اثر آن در غير آن چيز و در ضرب مثـل          ذكر چيزي تا ظاهر شود      

نباشد زدن مثل صورت نگيرد و براي آن، ضرب مثل ناميده شده كه شـيء، محـل زدن                  
واقع گرديده يعني چيزي كه در آغاز امر بيان شده در ثاني مورد ضـرب مثـل گرديـده                   

 كه شگفتي در آن سپس بر سبيل استعارت براي هر حالت يا افسانه يا صفتي جالب نظر        
  )37-38 : 1330دهخدا،(» ... .نيز باشد استعمال گردد

  
  :معتقد است كه) 1364(برقعي 

المثل يك جملة كوتاه به نظم يا نثر و گاهي دربردارندة پند و دستور اخالقي و اجتماعيِ  ضرب«

                                                           
1 . polysemy 
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برد    مي بزرگي است كه با وجود كوتاهي لفظ و سادگي و رواني، شنونده را در افكار عميق فرو                
فرسـتد و انفعـاالت و هيجـاني در نفـس او بـه                و آن جمله را از گوش به اعماق قلب خود مي          

شود و آن چنان است كـه گوينـده           اين نوع كالم از لطايف علم بديع شمرده مي        . آورد  وجود مي 
هـا افتـد و       در كالم و يا شاعر در بيت خود سخني گويد كه طبايع، آن را قبول كنند و در زبـان                   

  )5: 1364برقعي، (» .ان تمثل نمايندبد
  

  : كرده استمعرّفي را اين گونه المثل ضرب) 1376(انوشه 
مثل ساير، سخناني كوتاه بـه نثـر يـا نظـم كـه بيـانگر مفـاهيم اخالقـي،             / المثل    ضرب«

هاي مثل ساير، داسـتان زد        المثل كه با نام     ضرب. اجتماعي، اندرز و دستور زندگي است     
شود، ساختاري محكم و روان، معنايي كنـايي و كـاربردي عـام               انده مي و زبانزد نيز خو   

دارد؛ بخشي از فرهنگ مردم است كه سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر انتقـال يافتـه                   
اند وجود بيشتر مثل در هر ملتي، نـشانة خردمنـدي عامـة آن                در اهميت آن گفته   . است

اي تـاريخي و پيـشامدهاي اجتمـاعي        المثل گاهي بيانگر رويـداده      ضرب... ملت است   
انوشـه،   (  »... .هاي موضوعي دست يافت       ها و ريشه    توان به زمينه    است؛ از وراي آن مي    

1376 :925(  
  

 بر مبناي افزايش و كاهش معنـايي از         المثل  ضربآنچه در اين مقاله به عنوان تعريف        
 ة صـورت نـوعي سـاز      زايا كه بـه    اي است غير   زنجيره«سوي نگارنده در نظر گرفته شده       

از منظر درزمـاني در پـس ايـن    . قي شودتلّ 1شده تواند واژگاني رود و مي كارمي همبسته به
 فـشرده شـده     ،زنجيره، حكايت يا روايتي نهفته است كه حذف شـده و در ايـن زنجيـره               

پرداخـت،  هـا   المثل ضرباي از  توان به بررسي دسته  بر اساس اين تعريف تنها مي      ».است
 مردم  ةق برخي افراد از جمله اديبان و شاعران يا عام          ذهن خالّ  ة زاييد ،ري ديگر زيرا بسيا 

 در بخش بعد به تفصيل بـه ايـن مـسئله          . گيرند است كه از روايت خاصي سرچشمه نمي      
  . پردازيم مي

  
  

                                                           
1 . lexicalized 
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  :المثل عملكرد انتقال معني در ضرب    
هاي زبان فارسـي     المثل ضربگيري معني در     زماني، چگونگي شكل   در ةاز منظر مطالع      

ــق ــداز طري ــل توضــيح اســت  فراين ــايي قاب ــزايش و كــاهش معن آنچــه باعــث . هاي اف
امـا  . شده، حكايت و روايتي از پيش موجود استها  المثل اي از ضرب وجودآمدن دسته  به

هـاي متعـدد را در     المثـل   ضـرب زبانان بدون آگاهي از اين روايت هـا،          بسياري از فارسي  
اسـت كـه افـزايش و        واقعيت اين . برند براي مقاصد گوناگون به كار مي     گفتار روزمره و    

 كننـد ولـي روي محـور همنـشيني تجلـي           مـي  كاهش معنايي روي محور جانشيني عمـل      
يابد و بار معنايي خـود        مي  حكايت مورد نظر كاهش معنايي     يابند؛ به اين معني كه كلّ      مي

به اين ترتيب، آن    . ي قرار گرفته است   دهد كه روي محور همنشين     اي انتقال مي   را به جمله  
شـود و بـه     مـي  است از افزايش معنـايي برخـوردار    المثل  ضرب همان   ،جمله كه در واقع   

اي كه روي محـور همنـشيني        جمله. پردازد  مي بازنمايي معني و مفهوم حكايت محذوف     
ـ              مي قدر كاربرد  است با بار معنايي جديدش آن      سل يابد كه پس از مدتي و از نـسلي بـه ن

 آيد و گويي بـه نـوعي واژگـاني شـده           ديگر، به صورت يك ساخت قالبي خاص در مي        
يابنـد و    در طول زمان تغيير معنايي مـي      ها    المثل  ضربجالب اينكه بعضي از اين      . شود مي

 ناگهـاني   ،البته اين تغيير  . روند  مي اند، به كار   در معني جديدي غير از آنچه در ابتدا داشته        
ل شد؛  ئاي بينابين نيز قا    توان به مرحله    مي گيرد، بلكه   صورت نمي   خاص ةو در يك مرحل   

   مي اش به كار    را در همان مفهوم اوليه     المثل  ضرباي   هيعني زماني كه عد      اي  هبرنـد و عـد
 بحث در اين زمينـه بهتـر        ةپيش از ادام  . دهند  مي ديگر كاربرد جديدي نيز از آن به دست       

بـه ايـن    هـا     المثـل  روند بررسي ضرب  . مقاله بپردازيم هاي    است به بررسي و ارزيابي داده     
  و سپس حكايت نهفتـه در پـس آن مطـرح           المثل  ضربترتيب خواهد بود كه ابتدا خود       

  .شود مي
  

   دسته گل به آب دادن) 3(
روايت از مردي سخت مشئوم و بدقدم و نامبارك است كه هميشه دخالـت او در هـر                  «

ادرزادة اين مرد به خواستگاري دختري رفته انـد و          براي بر . آورد  امري سياهي به بار مي    
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اند بدين شرط كه عموي بدقدم داماد در هيچ يك            خانوادة دختر بدين وصلت رضا داده     
بيچاره مرد، دو روزي را كه علـي الرسـم ده، غرقـه در              . از مراسم عروسي حضور نيابد    

د بـه سـختي     رود و طبعاً از وضع خـو       شور و نشاط عروسي است به دهكدة مجاور مي        
اندوهناك است كه چرا بايد وجودش تا بدان حد مشئوم باشـد كـه حتـي در عروسـي                   
برادرزادة محبوب خود نيز مجبور شود خانه و خـانواده و دهكـده را تـرك بگويـد تـا                    

در ايـن انديـشه اسـت كـه         . شئامت حضورش احتماالً عروسي را به فاجعه مبدل نكند        
اين نهـر، راسـت از ميـان       «: گويد افتد و با خود مي     ناگاه چشمش به بوتة گل زيبايي مي      

گيـري ببنـدم و بـه آب نهـر            خوب است دسته گل بزرگ و چـشم       . گذرد  باغ برادرم مي  
بسپارم تا چون به خانه برادرم رسيد بدانند كه اگر من خود آنجا حـضور نـدارم، بـاري              

ا بـه ميـان بـاغ    گل ر آب دسته» !دل و روح من آنجاست و قلباً با شادي خانواده شريكم    
آورد؛ يكي دو تن از كودكان به فكر ربودن گل به كنار نهر آمـده و در آب افتـاده و                       مي

آفريند و سبب هالك يكي دو تن از كودكان خانواده             دسته گل فاجعه مي    ؛شوند  خفه مي 
يابد، چون از سبب مرگ  روز ديگر كه به خانه برمي گردد و عروسي را عزا مي ! شود  مي

شنود كه جان آن نازنينان فداي دسـته گلـي شـيطاني شـده                شود و مي    ا مي كودكان جوي 
آورده، آه از نهادش برمي آيد كه اين دسته گلي است كـه خـود او بـه                    است كه آب مي   

  )45-47: 1377شاملو، (» !آب داده
 ،سخنگويان زبان فارسي در شرايطي كه فردي كاري را بدون قـصد و عمـد خاصـي                

 مرتكـب اشـتباهي غيرعمـد شـود، از          ،ر حـين انجـام عملـي      نادرست انجـام دهـد يـا د       
شـود    مـي  گونـه كـه مـشاهده      همان. كنند  مي  استفاده »دسته گل به آب دادن    « المثل  ضرب

 ،حكايـت .  برگرفـت  المثـل   ضـرب توان بـه وضـوح از        مفهوم حكايت مطرح شده را مي     
 از گذشت    پس المثل  ضرباين  .  افزايش معنايي يافته است    المثل،  ضربكاهش معنايي و    

  . خود را حفظ كرده و تغيير معنايي نيافته استليةهمچنان همان مفهوم اوها  سال
  

   زديم؛ نگرفت  )4(
شاه عباس كبير در شكارگاهي دهقاني را ديد كه آثار درويشي و فقر از صورت حال او هويدا                  «

نكردي تا بـراي  يعني مگر سه ماه مدت زرع را كشت   ( مگر سه را به نه نزدي؟       : شاه گفت . بود
يعنـي كـار كـردم ولـيكن آفـات          . (زديـم نگرفـت   : دهقان گفت ) نه ماه ديگر سال آسوده باشي     

  )903: 1376دهخدا، (» .)حاصل كرد سماوي چون سرما و ملخ و سن، رنج و كوشش مرا بي
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ي كـه افـزايش     المثلـ   ضـرب  حكايـت محـذوف را در        يِاينيز تبلور معن  ) 4 (ةدر نمون 
 در كنار هم، روي     »نگرفتن« و   »زدن«واضح است كه توالي دو فعل       . يمبين معنايي يافته مي  

محور همنشيني زماني كه در شرايطي خاص از سوي گوينده مورد اسـتفاده قـرار گيـرد،                 
اي   يعني فرد تالش خود را كرده ولي نتيجـه         ؛ را در پي دارد    »ثمر تالش بي «تداعي مفهوم   

بينـيم    مي .كند گرفته از حكايت را متجلي مي     دقيقاً همان مفهوم بر   . به دست نياورده است   
  .كه افزايش و كاهش معنايي به درستي عمل كرده است

  
   علي ماند و حوضش)5(

  گفـت و بـراي اسـتحقاق آب كـوثر كـه سـاقي آن علـي ـ         عالمي بر منبر مجلس مـي «
شمرد چون سخن در اين معني بـه پايـان    السالم ـ است شرايطي صعب و دراز مي  عليه

اگر اينها كه گويي راست اسـت پـس         ! اي شيخ : ي از مستمعين برخاست و گفت     برد لر 
  )1116: همان(» .علي ماند و حوضش

تنها ماندن فرد در انجـام      « در معني    »علي ماند و حوضش   « المثل  ضرباين كه امروزه    
    عملكرد افزايش و كـاهش      ةرود، نشان دهند    به كار مي   »تي خاص دادن عملي يا در موقعي 

تمامي حكايت مطرح شده روي محور همنشيني، بـار معنـايي خـود را بـه                . ستمعنايي ا 
 انتقال داده و سپس حذف شـده اسـت؛ يعنـي ايـن جملـه                »علي ماند و حوضش   « ةجمل

. پـردازد   مـي  جانشين كل آن حكايت شده است و اكنون به بازنمايي اين معني و مفهـوم              
برد و منظور گوينـده را        مي ته پي ياف  كاهش  به آن معنيِ   المثل  ضربمخاطب با شنيدن اين     

  .درمي يابد
  

   است دو قورت و نيمش باقي) 6(
السالم ـ متّكي سبعه ملك و بسطت دستگاه روزي مجموع جـانوران    گويند سليمان نبي ـ عليه «

و حـصة خـويش از      . پيش از همه ماهي يا غـوكي سـر از آب بركـرد            . دنيا را به ضيافت خواند    
و را بيفكندند؛ بخورد و باز طلب كرد؛ باز بدادند، باز خواستار شد تا              سفرة عام بخواست؛ لقمه ا    

سـليمان  . نمـود   هاي ميهماني به كار او رفت و جانور همچنان آزمندي مي            آنگاه كه همه آمادگي   
سه جرعه كه اكنون نيم جرعة آن     : در كار او فرو ماند و پرسيد رزق تو روزانه چند باشد؟ گفت            

  )840: همان(» .برم ه و نيم ديگر را انتظار ميمرا داده اند و دو جرع
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            مطلوب، همچنان ناسپاس    هر گاه فردي با وجود بهره مندي از كسي يا چيزي به حد 
 ة نيـز نماينـد    المثـل   ضرباين  . رود  مي  در مورد او به كار     المثل  ضربو متوقع باشد، اين     

 خـود را حفـظ      ةلي معني او  ،عملكرد كامل افزايش و كاهش معنايي است و در طول زمان          
 خود امروزه نيز به     ةليديگري كه همچنان در همان مفهوم او      هاي    المثل  ضرب. كرده است 

است كه افزايش و كـاهش معنـايي در مـورد هـر دو      ) 8(و  ) 7(هاي    رود، نمونه   كار مي 
شاهد بروز  ) 12(و  ) 11(،  )10(،  )9(هاي    آنها به طور كامل عمل كرده است، اما در نمونه         

  .   هستيمالمثل ضربرات ديگري در صورت يا معني تغيي
  

  ي من ندارد، نان كه براي تو دارد آب برا)7(
هـا    كه بـه بازديـد چـاه        گويند وقتي حاج ميرزا آقاسي به حفر قناتي امر داده بود روزي           «

حاصل است چـه ايـن زمـين آب           رفت مقنّي اظهار داشت كه كندن قنات در اين جا بي          
» .ابله كه توئي اگر براي من آب ندارد نان كـه بـراي تـو دارد               : ادحاجي جواب د  . ندارد

  )4: 1376دهخدا، (
  

  شود  مرغ دزد، شتردزد مي  تخم)8(
. مادر او را بنواخت و كردة او بستود       . پسري در خردسالي، مرغي دزديده به مادر آورد       «

 بگرفتند  عوانان شحنه او را   . پسر چون به حد رشد و مردي رسيد، شتري به سرقت برد           
پسر هنگام مرگ از جالد التماس ديدار مـادر كـرد تـا             . و پادشاه امر به كشتن او فرمود      

آرزوي من آن است كه     : پسر به مادر گفت   . مادر را بياوردند  . وداع بازپسين به جاي آرد    
زال زبان بيـرون كـرد و پـسر زبـان او بـا دنـدان از بـن كنـد و گفـت                        . زبان تو ببوسم  

  )542: همان(» .شود زد ميدزد، شترد مرغ تخم
افـزايش و كـاهش      فراينـد    انـد بـر وجـود      ، هر دو تأييد ديگري    )8(و  ) 7(هاي    نمونه

  .معنايي و چگونگي عملكرد آن
  

  ! با من هم، پالس؟)9(
توانست به اشـارت      آمدن نمي  مند چون از عهدة اداي همة ديون بر         گويند مفلسي قرض  «

اب مطالبـات هـر طلبكـاري، كلمـة پـالس           يكي از وامخواهان اظهار جنـون را در جـو         
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گفت به اين شرط كه چون دائنان بر ديوانگي او يقين كرده، پراكنده شـوند وام او را                    مي
كـم از مطابقـت ديـون         مرد چنين كرد و وامخواهان او را ديوانـه پنداشـته، كـم            . بگزارد

ن خـويش  چون وامخواه نخستين به پيمان رفته به تقاضاي دي    . خويش دست باز داشتند   
آمد مفلس در جواب او نيز اين كلمه بگفت و او متحير مانده گفت با همه پالس با من                   

  )370: همان(» هم پالس؟
ايـن  . رود  مـي   بـه كـار    »با همه بله با من هم بله؟      «امروزه به صورت    ) 9 (المثل  ضرب

 ةيافتـ   كـاهش  المثـل ايجـاد نكـرده و معنـيِ          ضرب ةلي اختاللي در معني او    ،تغيير صورت 
 بـه عبـارت ديگـر، ايـن         ؛قابـل بازيـابي اسـت     ) 9(المثـل   ضـرب  از   ه،شـد  حكايت مطرح 

  . دهد  مياش را نشان  افزايش معنايي، به درستيالمثل ضرب
  

  كند كند، غلط مي  آقا شكسته نفسي مي)10(
مريدي مدعي شد پير او چون كامل است در همة انـواع فـضايل بـر سـاير ابنـاء نـوع                «

آيا شيخ خط را نيز از مير عماد بهتر نويسد؟          : بر سبيل انكار پرسيد   شنونده  . برتري دارد 
مشاجره درازا كشيد؛ حكومت را بخود مراد بردنـد، او انـصاف            . البته چنين است  : گفت

مريد متعصب اين معني را حمـل بـر تواضـع و          . داد كه رجحان كتابت مير، مسلّم است      
  )40: همان( » .كند  غلط ميكند، آقا شكسته نفسي مي: فروتني مرشد كرده، گفت

شـود، يعنـي      اسـتفاده مـي    »شكسته نفسي كردن  «امروزه به صورت    ) 10(المثل  ضرب 
 را المثـل  ضـرب  كاربردي   ة گستر ،قسمتي از صورت آن حذف شده است و همين حذف         

ـ .  بار معنايي منفي ندارد  ،افزايش داده است، زيرا ديگر     روز عـدم  ولي اين مسئله به مثابه ب
 افـزايش   »شكسته نفـسي كـردن    «عملكرد افزايش و كاهش معنايي نيست، زيرا        توازن در   

       بار معنايي كـل حكـايتي را كـه كـاهش معنـايي يافتـه اسـت در                  ،معنايي يافته و شنونده   
  .يابدمي

  
  يازه آرد؛ حيف بر جان آن كه مرد خميازه، خم)11(

. نيز در حال چنـان كـرد      خادم  . كدخدايي با زن و خادم نشسته بود؛ زن، خميازه كشيد         «
به حجرة ديگر رفت، زن     . كدخدا بدگمان شده پنداشت خميازه ميان آن دو رمزي است         

پـس از زمـاني     . الفور بكشت و در جايي نهان كرده، نزد خادم بازگـشت            في ،را بخواند 
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خادم را خميازة ديگر آمد، مرد را نيز في الفور همـان حـال دسـت داد و دريافـت كـه                      
خميازه خميـازه آرد    : دره، تأثيري طبيعي است و از كرده پشيمان گفت        سرايت در دهان  

  )744: همان( ».حيف بر جان كه مرد
عالوه بر حـذف بخـشي از صـورت در كـاربرد امـروزي آن، شـاهد                 ) 11 (ةدر نمون 

  خميـازه  ،خميـازه «به اين معني كـه      .  نيز هستيم  المثل  ضربگسترش و تغيير معنايي اين      
رود، يكي زماني كـه دو نفـر و يكـي پـس از      ت متفاوت به كار ميعي در دو موق »آورد مي

 بـراي جلـوگيري از بـروز سـوء تفـاهم بـراي ديگـران ايـن              ؛كـشند  ديگري خميازه مـي   
ت گرفتـه از حكايـت محـذوف    ئكنند، كه اين كاربرد دقيقـاً نـش    را مطرح مي المثل  ضرب
 از ديگري اقدام بـه انجـام        كاربرد ديگر مربوط به موقعيتي است كه فردي به تقليد         . است

. »آورد  خميازه مي  ،خميازه«گويد   كند و چون علت را جويا شويد، در پاسخ مي          عملي مي 
 المثـل   ضـرب شود كه از حكايـت ايـن         البته كاربرد دوم بيشتر از سوي كساني مطرح مي        

هر چند معني دوم هنوز چندان مصطلح نيست ولي شايد روزي اين معني             . آگاهي ندارند 
 جاي معني نخست را بگيرد و كامالً تغيير معنايي دهـد، اتفـاقي كـه بـراي نمونـه                    جديد

  ؛رخ داده است) 12(
  

  ام از آسمان افتاده) 12(
كـه مـردي سـخت عـامي        ) حاكم طهران در زمان ناصرالدين شـاه      (يكي به وزير نظام     «

فالني خانة من بـه غـصب تـصرف         : وليكن بسيار هوشيار و زيرك بود شكايت برد كه        
حاكم بـر صـحت دعـوي او يقـين كـرد، غاصـب را               . رده است، و ادلّة خويش بنمود     ك

. ام و خانـه از مـن اسـت         از آسمان افتـاده   : او گفت . بخواند و اسناد تملّك او بخواست     
حق بودن مدعي او حكـم    تا او را ببستند و فراوان بزدند و از آن پس به ذي وزير فرمود 

حضرت حاكم بهتر   :  به زدن تو فرمان دادم؛ گفت      داني از چه  : فرمود، و غاصب را گفت    
خواستم بهوش باشي تا سپس چون از آسمان افتي به خانه خويش افتـي و               : داند؛ گفت 

  )97: همان(» .آزار ديگران ندهي
المثل در گذشته، به هنگام دعوا و مرافعه از          شود، اين ضرب   گونه كه مالحظه مي    همان

داند و حق غصب و تصرف امـوال ديگـران    سوي شخصي كه خود را صاحب قدرت مي 
 به صورت   المثل  ضربامروزه نه تنها اين     . شده است   مي داند، بيان   مي را براي خود مسلم   
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 بلكـه تـداعي     ــ  رود  به كار مـي    »از آسمان افتاده  « يعني به صورت     ـ   شخص درآمده  سوم
افـزايش و   اينـد    فر در اين نمونه نيز   .  است »ر و خودستايي فرد   غرور و تكب  « مفهوم   ةكنند

كاهش معنايي به طور كامل عمل كرده است ولي تداوم عملكرد آن تا مقطعـي از تـاريخ                  
پايدار بوده، پس از مدتي سخنگوياني كه از اصـل حكايـت و مـاجراي مربـوط بـه ايـن                  

اند كه از نظر آنها      جديدي به كار برده   هاي     آگاهي نداشتند، آن را در موقعيت      المثل  ضرب
 آن منظور خود را به مخاطب برساند؛ بـه          ةتوانسته با ارائ   كرده و گوينده مي    افاده معني مي  

كاربرد ايـن جملـه در معنـي        . گرفته است  عبارت ديگر، امر ارتباط به درستي صورت مي       
 آن نيـست و كـسي امـروزه ايـن           ةليـ قدر رواج يافته كه ديگر نشاني از معني او         جديد آن 
  . برد  به كار نمي»فردي غاصبقدرت نمايي « را در معني المثل ضرب
  

  ـ نتيجه3
زبـان  هـاي     المثل اي از ضرب   گيري دسته  به لحاظ درزماني آنچه در مورد چگونگي شكل       

روي هـا   گاه واژه. افزايش و كاهش معنايي است فرايند توان ارائه داد، عملكرد فارسي مي 
 افـزايش و كـاهش      يابنـد و    مـي  مجاور تغيير معنايي  هاي    محور همنشيني تحت تأثير واژه    

زبان هاي    المثل  ضربدر مورد    فرايند   عملكرد اين دو  . نمايد معنايي، در اين امر دخيل مي     
ت گرفته از آن،   ئاي نش  فارسي به اين صورت است كه ابتدا معني تمامي حكايت به جمله           

 اين عمل با كاهش معنايي حكايت همراه اسـت و حـذف شـدن آن را در                  ؛يابد  مي انتقال
تواند به بازنمايي معني حكايت       مي اي كه اكنون افزايش معنايي يافته       آنگاه جمله  .پي دارد 

 قابل تأمل است، امكان     ،آنچه در اين ميان   .  درآيد المثل  ضربمحذوف بپردازد و به شكل      
 حكايـت   كـساني هـستند كـه از كـلّ    ، گروه نخـست ؛بندي افراد به دو دسته است  تقسيم

ي كه افزايش معنايي يافته آنچه را كه كـاهش معنـايي            لالمث  ضربآگاهي دارند و  شنيدن      
 حكايـت را در حافظـه ندارنـد و          ، گـروه دوم   ؛كند  مي پيدا كرده است در ذهنشان تداعي     

 بـراي   ؛برنـد   مـي  ص به كار  اي را كه افزايش معنايي يافته است، در يك معني مشخّ           جمله
ايـن گـروه كـه اكثريـت     .  اسـت »ثمـر  تالش بـي « برايشان به معني   » نگرفت ،زديم« ،مثال

دهنــد عامــل اصــلي تغييــر معنــي برخــي از  ســخنگويان زبــان فارســي را تــشكيل مــي
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گيـرد، ولـي    شبه صورت نمـي  هر چند اين تغيير يك   . ندهستدر طول زمان    ها    المثل  ضرب
 آن با معني جديد به تدريج افراد گروه نخـست را نيـز وادار بـه پـذيرش              ةكاربرد گسترد 

  . كند معني جديد مي
  

  :منابع
 فرهنگنامة ادبـي فارسـي؛ گزيـدة اصـطالحات، مـضامين و موضـوعات ادب                )1376(انوشه، حسن 

  .، سازمان چاپ و انتشارات، تهران)2(، دانشنامة ادب فارسي فارسي  
  .، نمايشگاه و نشر كتاب، قمكاوشي در امثال و حكم فارسي )1364(برقعي، سيديحيي

  .، دانشگاه تهران، تهراننامة دهخدا لغت )1330(اكبر دهخدا، علي
  .مؤسسه انتشارات امير كبير، تهران ، چاپ نهم،امثال و حكم )1376( ـــــــــــــــ
 ،هـاي فارسـي     المثـل   كتاب كوچه؛ جامع لغات، اصطالحات، تعبيرات، ضـرب        )1377(شاملو، احمد 

  .انتشارات مازيار، تهران  
يغــات اســالمي، حــوزه هنــري،  ســازمان تبل،شناســي درآمــدي بــر معنــي )1379(صــفوي، كــورش

 .، تهرانپژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي  
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vourukaš«توضيحي دربارة نقش نحويِ aiia  zraiiā« 

  )هشت، بند هشتدر يشت (
  موالييچنگيز دكتر 
  دانشگاه تبريز  دانشيار

  )99  تا93از ص(
  

  چكيده                    
    هاستتمدشود ر ميكه تصوzraiiā vourukašaiia صورت مفرد مكاني 
در اين مقاله نشان داده خواهد شد كه .  است -vourukaša وzraiiah ةريش

 تبيين اوستا نادرست است و سپس بر اساس شواهد متعدد از متن ،اين تبيين
  .ديگري براي آن پيشنهاد خواهد شد

  
   .ستاك حالت دستوري، يشت، اوستا، :هاي كليدي واژه   
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سـانِ سـتارگان   ه با پريان كه ب)ايزد باران( نبرد تيشتر   ،هشت بند   ،در يشت هشتم اوستا      
در ميان زمين و آسمان پرّان هستند، حركت تيشتر پـس از چيرگـي              ) شهاب ها (= ريزان  

  :هاي زير توصيف شده است  بر پريان به جانب درياي فراخكرد و ايجاد باران با عبارت
Tištrīm  stārəm  raēuuantəm)الف  

xˇarəηˇhantəm yazamaide 
yō pairikā˚ tauruuaiieiti 
yō pairikā titāraiieiti 
yā stārō kərəmā patanti 
antarə ząm asmanəmca 

  

) + zraiiā vourukašaiiaب   
amauuantō huraoδahe 
jafrahe uruiiāpahe 
bāδa vairīm ācaraiti  
aspō·kəhrpąm  ašaonīm  

 پـنج در اين عبارت و نيـز در يـشت   + zraiiā  vourukašaiia دربارة حالت دستوريِ
 در  zraiiāi و   zraiiaهـاي اماليـي        و گونـه   چهـارم  بنـد    شـصت و پـنج،    ، يسن   هفتبند  

 در گـزارش خـود از يـشت         )98 :1990( آنتونيو پانـائينو     ،هاي اوستا، پيش از اين      دستنويس
 به تفصيل   )133-135 :1382موالئي،  (ه مناسبتي در بررسي فروردين يشت        و نگارنده ب   ،هشتم

vourukašاز آنجا كـه     .  ايم  بحث كرده  aiia        ّر   بـا حـرف اضـافة متـأخa  توانـدحالت     مـي
vourukaš مفرد از ستاك ) loc(.مفعولي فيه  a-  اغلـب محققـان از   ، از ايـن روي ،باشـد 

نقـل  (، و گرشـويچ )103 :1916(، لومل)n.21892:357 §:(، جكسون)688 :1889(جمله بارتولومه
 در واقـع  ،هاي ديگر آن در نسخ خطي    و گونه  zraiiāاند كه     تصور كرده  )99 :1999ينو،ئپانـا :از

 نظر و عقيدة ديگري در      )73 :1958-79(در همين حالت دستوري است، اما هلموت هومباخ         
هـاي     هشتم را از لحاظ ويژگي      بند مورد بحث يشت    ، هومباخ ؛اين مورد ارائه كرده است    

 همــين يــشت كــه از لحــاظ مــضمون و محتــوي كــامالً شــبيه هــم  46ســبكي بــا بنــد 
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  دسـت  vourukašaiia   zraiiāهستند،سنجيده و به نتيجة جالبي دربارة حالت دسـتوريِ 
توانـد    يافته است؛ عبارات مشابه و همانند اين دو بند كه به گمان هومباخ تطبيق آنها مـي                

  :ن حالت دستوري عبارت مورد بحث به كار آيد، به شرح زير استدرتعيي
 هشت بند  هشت،     يشت                ششوچهل  بندهشت،            يشت 

hō zraiiaŋhō vourukašahe
amauuatō  huraoδahe
jafrahe uruiiāpahe
vispə vairiš ācaraiti 
vīspəsca srīrə nimraokə
vīspəsca srīrə apaγžāire 
aspahe  kəhrpa aurušahe
srīrahe zairi.gaošahe
zaraniiō.aiβiδānahe  

zraiiā vourukašaiia 
amauuatō huraoδahe
Jafrahe uruiiāpahe
bāδa vairīm ācaraiti 

aspō.kəhrpąm aonīmaš

 vourukašaiia كـه  هومباخ ازتطبيق ومقابلة اين دوبنـد بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت      
zraiiā   بـا   يشت هشتم از لحاظ دستوري دقيقـاً هشتدر بند zraiiaŋhō vourukašahe 
  vourukašaiia توان پذيرفت كه كند، بر همين اساس مي  مطابقت ميوششچهلدر بند 
zraiiā        در حالـت اضـافي مفـرد اسـت و           وشـش چهلهمانند عبارت مشابه خود در بند 

كاربرد اين نوع حالـت  . ت صرفاً اختالف گويشي استاختالف  موجود بين اين دو عبار    
ـ اضافي در زبان اوسـتايي بـسيار         هـاي موجـود در متـون اوسـتايي           ادر اسـت و نمونـه     ن

 kaŋhaiia  وويــكچهــل بنــد نــوزده  در يــشت paθanaiiaهــاي نــد از واژها عبــارت

bərəzantaiia ašauuanaiia به عقيدة هومبـاخ . چهاروپنجاه بند پنج در يشت،  zraiiā از
 از صورت باسـتاني       vourukašaiia  و واژة  )zraiiaŋhō:قس(  zraiiahah*تر    گونة كهن 

*vourukašahiia  )قس: vourukašahe  (هومباخ يادآوري كـرده اسـت   . اند  مشتق شده
 و  pd  ،W1هـاي     جزء دوم تركيب اخيـر در نـسخه       شصت و پنج، بند چهار،      كه در يسن    

P6 به صورت kašahiiaتواند اين تعبير را تأييد كند خوبي ميه   ضبط شده است كه ب .  
عقيـدة هومبـاخ را نپذيرفتـه و بـه           ) 163-165: 2003( و اخيراً ميشل دووان    )97 :1964(كويپر

بـه  . انـد   پيروي از محققان متقدم عبارت مورد بحث را حالت مفعولي فيه مفـرد انگاشـته              
ـ اعقيدة ميـشل دووان از ميـان تعـابير و آر      ي كـه دربـارة سـاخت و حالـت دسـتوريِ     ئ
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vourukašaiia  zraiiā       تعبيـر نخـست نظـر      : نمايد     ارائه شده است، دو تعبير محتمل مي
 zraiiahi*،بارتولومه و پيروان او است كـه معتقـد بودنـد صـورت اصـلي ايـن دو واژه      

vourukašaiia    تـصحيف ، در ايـن صـورت  ؛بوده اسـت zraiiahi   بـه صـورت  zraiiā 
 در ساخت برخي از افعال مـضارع التزامـي    āhi به جاي āiتواند يادآور امالي الحقة  مي

  بـه جـايِ   jasāiو كتابـت   aŋhāhi* به جايِ aŋhāi  گونة:قس(دوم شخص مفرد باشد، 
jasāhi .) توان چنين انگاشت كه چـون گـروه          بر اساس اين فرض مي    ))253: 1984 كلنز، :نيز نك
 بـدل  āغير معمول بوده، از اين لحاظ بـه  ،   zraiiaiحف  در پايان صورت مصaiصوتي 

 هـوفمن ـ فورسـمن    ة عقيـد ،تعبيـر محتمـل ديگـر بـه گمـان ميـشل دووان      . شده است
 بـه  a در تركيـب بـا حـرف اضـافة      zraiiahi*است كه مطابق آن احتماالً ) 1996:155(

به گمان ميـشل  .  بدل شده استzraiiā درآمده و گونة اخير نيز به  zraiiahiia*صورت 
در نـسخ ايرانـي   را vourukašahiia  تـوان امـالي    با قبول تعبير اخير مي)165:همان(دووان

 ةخرده اوستا به راحتي توجيه كرد و اين فرض را پذيرفت كه گونـة اخيـر در اثـر قاعـد                    
بايـد بـه   با اين وجـود  .  پديد آمده است zraiiahiiaسازي تحت تأثير واژة مقدم  همگون

اشت كه قبول تعبير اخير مستلزم پذيرفتن اين فرض اسـت كـه چنـين تحريفـي در                  ياد د 
با اسـتناد  .   بدل شده استzraiiā به  zraiiahiia*ها روي داده و همه جا  همة دستنويس
توانـد در    فقـط مـي   zraiia vourukšaiia ميشل دووان معتقد است كـه  ،به اين دو تعبير

  : ذيلتوان براي عبارتِ اي كه مي ترين ترجمه  محتملحالت مفعولي فيه باشد، بنابراين
yā stārō kərəmā patanti/ antarə ząm asmanəmcā / zraiia vourukašiia 

يي كه )شهاب ها / ستارگان ريزان (= ها  كرم ـ ستاره « :  ارائه كرد، چنين استهشتدر بند 
 .»افتند  در ميان زمين و آسمان در درياي فراخكرد مي

رة تعبير ميشل دووان دو نكته قابل توجه اسـت كـه در تعيـين حالـتِ دسـتوري                   دربا
zraiiā vourukašaiia هـاي   نخست اينكه حالتِ صـفت : توان آن را ناديده انگاشت   نمي
  چنانكه متن اوسـتا   amauuatō huraoδahe jafrahe uruiiāpaheدرياي فراخكرد يعني 

اند و ميـشل دووان تـوجيهي در    مفرد به كار رفتهدهد، در حالت اضافي   صراحتاً نشان مي  
خصوص آنها ارائه نكرده اسـت؛ و ايـن در حـالي اسـت كـه عـدم تطـابق نحـوي بـين                    
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 بعيـد بـه نظـر      ،نمايد؛ به عبارت ديگـر      موصوف و صفت در اوستا كامالً امري غريب مي        
فيـه و      موصـوف در حالـت مفعـولي       ،رسد كه بر خالف اصول نحوي زبـان اوسـتايي           مي
 احتمال  )121 :1911(پيشتر رايخلت . هاي آن در حالت اضافي مفرد به كار رفته باشد           فتص

اند و احتمـاالً      فيه به كار رفته   يها در بند مورد بحث به جاي مفعول         داده بود كه اين صفت    
 ،اند؛ ليكن براي اثبات اين فـرض         به اين بند منتقل شده     هشت، يشت   ششو  چهل  از بند   

اي در دست نيست، چه از يك طـرف كـاربرد حالـت اضـافي بـه جـاي                    دليل قانع كننده  
         ت مفعولي فيه تقريباً در اوستا نادر است، از ديگر سو اگر چنين نقل و انتقالي واقعاً صـح

 به بنـد    هشترفت كه عكس اين كار يعني انتقال اين عبارت از بند              داشت، انتظار مي    مي
 antarə ه ديگر اين است كه عبـارت   قابل توجةنكت.  صورت پذيرفته باشدچهل وشش

ząm asmanəmca  » تقريباً احتمـال چنـين تـصوري را منتفـي     » در ميان زمين و آسمان
كند كه شاعر در بخش نخست بند حركت شهاب ها در آسمان و فروريختن آنهـا در                   مي

   توان تا حدودي يقين داشت كه         نظر داشته باشد، بلكه برعكس مي      درياي فراخكرد را مد
هاو ناپديد شدن آنها در فضاي بين زمين و آسمان توجه شـاعر را بـه                  حركت تند شهاب  

خود جلب كرده و ناتواني و شكست پريان در مقابل تيشتر و گريـزان شـدن و متـواري                   
  .گشتن آنان را تداعي كرده باشد

ي از دو بخـش     ادهد كه اين بنـد از لحـاظ مـضمون و محتـو              قراين موجود نشان مي   
 در مـتن    نگارندهاين دو بخش را     .  دو مطلب كامالً متفاوت تشكيل شده است       جداگانه با 

 حـاوي مطـالبي     ،بخـش نخـست بنـد     . سـت ا   با حروف فارسي الف و ب مشخص كرده       
انند و  سان شهاب ها در ميان زمين و آسمان پرّ        ه  هايي است كه ب      نبرد تيشتر با پري    ةدربار

درآوردن آب   جنـبش   فراخكرد و به   بخش دوم به توصيف حركت تيشتر  به جانب درياي         
 zraiiāتــوانيم بنــابراين بــه ســهولت مــي. دريــا و مــداخل آن اختــصاص يافتــه اســت

vourukaš aiia فعل ةرا مربوط به بخش دوم و وابست ācaraiti    به شمار آوريم نـه فعـل 
patanti         اليـه     ؛ و از لحاظ نحوي هم آن را  مضافvairīm         بـدانيم ، در ايـن صـورت   ،-

vourukašaiia  zraiiā    توانيم بـر اسـاس تحليـل هومبـاخ هماهنـگ بـا                را به راحتي مي
  :هاي خود در حالت اضافي مفرد بدانيم و بند را به صورت زير ترجمه كنيم  صفت
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 كـه بـر   ؛شـود  ستاييم كه بر پريان پيروز مـي       مند را مي    تيشتر ستارة باشكوهِ فرّه   « ) الف
در ميـان   ) شـهاب هـا   (= ستارگان ريـزان    ] به سانِ   [  كه   ]پرياني   [ ؛گردد  پريان چيره مي  

  زمين و آسمان پرّان هستند؛
 درياي فراخكرد توانا، نيك 1همواره به سوي مدخلِ پاكيزة اسب ـ پيكر ] آنكه ) [  ب

خرامد   مي2سته، ژرف، داراي آبهاي خروشانر« .  
  

  :ها نوشت پي
حالـت   ( vairīmدر اينجـا صـفت بـراي        ) رد مؤنـث    حالت مفعولي مف   ( aspō.kəhrpąmـ بدون ترديد،    1

رسد كه در اين بند، پهنة آب به صورت اسبي ماده، تجلّي يافتـه اسـت و                   است و به نظر مي    ) مفعولي مفرد مذكر    
 vairīm شود؛ در اين باره و نيز دربارة اين كه احتماالً واژة تيشتر به صورت اسب نر سفيد رنگ به او نزديك مي

هـاي ديگـر،        مؤنث تلقّي شده و صـفت آن نيـز بـه صـورت مؤنـث آمـده و نيـز احتمـال                       īm–ه  به لحاظ الحق  
  )99:1:؛ پانائينو،همان136: 1936دوشن گيلمين،:نك

ترجمـه شـد، محققـان      » خروشـان « كه در اينجا به پيروي از رأي كلنـز،           -uruiiāpaـ دربارة واژة اوستايي     2
داراي آب پهـن و     «: ؛ بارتولومـه  »داراي آب شور يـا نمـك دار       «تر آن را    تعابير ديگري نيز ارائه كرده اند؛ دار مست       

-180: 1883 دارمـستتر،    : نك .ترجمه كرده اند  » داراي آب هاي مواج   «؛ بيلي و به پيروي از او گرشويچ         »گسترده
  )2يادداشت : 373: 1975؛ كلنز، 174: 1959؛ گرشويچ،331: 1948؛ بايلي،401،403متون : 1904؛ بارتولومه،179
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  »1ساخت زبان فارسي«نقد و بررسي كتاب 
  با رويكرد معيارهاي نقد و نقدِ بر نقد

  ليال شريفي
   واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالميس ارشد زبانشناسي كارشنا

  )114 تا101از ص(
  مقدمه
  نقد) الف

در يك تعريف كلّي و عام،      . نقد حاضر، نقدي صورتگرايانه در كنار نقد دانشگاهي است        
، نقدي است كه در بررسي يك اثر، اصالت را بـه صـورت              )فرماليستي(نقد صورتگرايانه   

اي انداموار و ارگانيك، ميـان        دهد و عمده توجهش به لزوم وجود رابطه        مي) فرم:ساخت(
 توانايي پـشتيباني    ،كه تمامي قسمتهاي يك نوشته     اجزاي مختلف يك اثر است؛ به طوري      

كوشد   نقد دانشگاهي نيز كه بر اصول استوار است، مي        . و تقويت يكديگر را داشته باشند     
اي   ول مرتبط بيابد و بررسي دقيق و موشكافانه        پيوندهايي ميان نوشته و اص     ،در هر حوزه  
عنـوان نقـد    دست دهد؛ بدين ترتيب شايد بتوان نقـد صـورتگرايانه را زير           ه  از موضوع ب  

نگر مطرح كرد كه هر دو، نوعي نقد فنّي به            گر ونقد دانشگاهي را زيرعنوان نقد جزء      ن  كل
  .آيند شمار مي

 متأسفانه  اماي است   يل و معيارها   تابع اصو  ،نقد و بررسي يك كتاب درسي دانشگاهي      
گاه نقد اينگونه آثار از سوي نقّادان، فقط مبتني بر چند و حتّـي تنهـا يـك مـورد از ايـن              

شود، معيـار بررسـي،       مي  سعي در نقد كتاب ساخت زبان فارسي     . گيرد  مي  اصول صورت 
و 1385 ، بهـرام بيگـي    ؛1385،؛ ملكـي  1384،؛ سرشـار  1387،؛ افضلي ،1354كوب  زرين(مطابق با الگوي نقد     

ريـزي     يك كتاب درسي دانشگاهي باشد و در قالبي منظم و مـشخص طـرح              )1979 ،بـارت 
  .گردد
  

                                                           
 .)سمت(ها   چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه)1386(ساخت زبان فارسي؛ آزيتا افراشي. 1
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  )شناسي كتاب كالبد(ارزيابي صوري ـ 1
اي در ذهـن       شـده   نگارد، از همان ابتدا مخاطب تعريف       في كه كتاب درسي مي    اساساً مؤلّ 
خاطب خود تنظيم كند كـه افراشـي         خود را متناسب با م     ةكوشد محتواي نوشت    دارد و مي  

.  را در تأليف اين كتاب در نظر داشـته اسـت           مخاطب محوري به خوبي اين معيار، يعني      
اي براي    نامه  آورده است، اين كتاب درس    ) 2و1صص(ف در پيشگفتار    بر اساس آنچه مؤلّ   

نيـازي   دو واحد درس تخصصي ساخت زبان فارسي دورة كارشناسي زبان بـوده و پـيش          
به گفتة او، نگارش اين كتاب بـه دليـل نيـاز            . باشد  شناسي اين دوره مي     روس زبان براي د 

ديگـري  تأليفي  تر و با پيچيدگي و حجم كمتر از آثار            دانشجويان اين دوره به منبعي ساده     
ويـژه خـود     اين كتاب پاسخي به نيازهاي خواننـده         ، به عبارت ديگر   ؛ين حوزه است  ادر  
 نگاشته شده اسـت؛ چـرا كـه         گويي  تناسب و پاسخ   معيار   درستي همسو با  ه  باشد كه ب    مي

آموزان از طريق نيازهاي درسي خود با كتابهاي درسي پيونـد             همواره دانشجويان و دانش   
  . خورند مي

بـه  را  شناسـي     كتاب مورد بحث، در يازده فصل، توصيفي از اصطالحات بنيادي زبان          
ـ ژگيهاي آوايي في ويهمراه معرّ . كنـد  و نحوي زبان ارائه مي) صرفي( واجي، ساختواژي  

كه بـه   طوريه  با سيري منطقي، فصلها و زير فصلهاي كتاب را تنظيم كرده است، ب            مؤلّف
في كوچكترين واحدهاي زباني و در نهايت توصيف واحـدهاي بزرگتـري            ترتيب با معرّ  

كه معيار ديگـري در نگـارش يـك كتـاب           ـ   وحدت موضوع چون گروه و جمله، نوعي      
ـ تدرسي اس  اين معيار از ويژگيهاي فرايند آموزش است؛ چرا.  به اين اثر بخشيده است 

گراست و ايـن رويـداد ذهنـي نيازمنـد شـرايط و عناصـر                  رويدادي وحدت  ،كه آموزش 
در همـين راسـتا شـرط       .  اثربخش باشـد   ،منسجم و يكپارچه است تا در كيفيت يادگيري       

 كتـاب مـورد بحـث، بـا         ؛شـود   ي در نقد يك كتاب درسي مطرح مـ        آموزشي بودن محتوا  
هـا    روشي ساده و روان و با استفاده از جمالت روشن و عاري از پيچيدگي و ارائة نمونه                

شناسـي را توضـيح داده و بـا طـرح تمرينهـا و                و مثالهاي فارسي، مفاهيم تخصصي زبان     
دهـد كـه آموزشـي بـودن از اهـداف اصـلي در                اي به خوبي نشان مي      سؤاالت چندگزينه 

 گاه كتابهاي علمي و درسي منتشر شده، فاقد ايـن ويژگـي             و البته ن بوده است؛    نگارش آ 
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گونه كه   هستند زيرا علمي بودن يك نوشته لزوماً با آموزشي بودن آن همراه نيست، همان             
  . نيستتوأمعالم بودن افراد هميشه با آموزگار بودنشان 

 دارا باشد   بايدنشگاهي   است كه يك كتاب درسي دا      امكاناتي نيز از جمله     سازي  نمايه
نامه كـه در رفـع        از يك نمايه يا واژه    ) ساخت زبان فارسي  ( بهتر بود در اين كتاب       و البتّه 

عـالوه بـر ايـن در ايـن كتـاب از            . شد  گزيني نيز بسيار مؤثرند استفاده مي       ابهامات معادل 
اب اي كه از ضوابط صوري يك كت         ويژگي ؛ دقيقي استفاده نشده است    دهي  سيستم ارجاع 

هـاي     عالئم و نشانه   معرّفيهمچنين جاي جدولي براي     . رود  مي شمار درسي دانشگاهي به  
  .رسد به كار گرفته شده در اين كتاب خالي به نظر مي

بهتر بود شمارة فصل را در سـمت        محترم   مؤلّفگذاري زيرفصلها نيز      در مورد شماره  
  . ادد راست و شمارة زيرفصلها را به ترتيب در سمت چپ قرار مي

  
   )اعتبارسنجي كتاب(رزيابي محتواييـ ا2

 و بر اسـاس نگـارش،       1كتاب درسي كتاب ساخت زبان فارسي بر اساس پديدآوري يك         
ايجـاد   يعني داراي روشـي اسـت كـه در آن هـدف از نگـارش                 ؛ است 2نگارشي ارتباطي 

اسـتناد و   شناسـي نگـارش ارتبـاطي، شـامل دو مبحـث              روش. ارتباط و رساندن پيام است    
 اعتبار علمـي مبحث استناد، مبناي تجربي ـ تحقيقي داشته و اثر را بر اساس  .  استتداللاس
سنجد، اگرچه امروزه حفظ اعتبار مطالب يك كتاب، كار آساني نيست، زيرا ميزان تغيير                مي

كتـاب مـذكور نيـز از       . و تحول علمي و اختالف و تعدد آراء صاحبنظران بـسيار باالسـت            
خوردار است، هرچند سطح زبان علمي متفاوتي با اثـر قبلـي مؤلّـف              اعتبار علمي خوبي بر   

گسترة پوشش موضوعي و محدودة كـاربرد ايـن         . و آثار مشابه دارد   ) در حوزة معناشناسي  (
امـا در  . رسـد  هاي ارائه شده و مخاطبان اثر، منطقي به نظر مي    كتاب نيز با توجه به نوع داده      

ي داشته و به ارزيابي اثر به جهت عدم تناقض بـين  ستداللابحث استدالل كه مبناي عقلي ـ  
  . پردازد، با مشكالت معدودي مواجه است اجزاء و نيز مفاهيم مربوط مي

                                                           
1. textbook  
2 .communicative writing 
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  از دو رابطـة     مؤلّـف زمينـه ارائـه شـده اسـت،           ل كه به عنوان نوعي پـيش      در فصل او 
نـد بـراي   كه بهتر بود عنـوان فراي ) 8ص(برد  همنشيني و جانشيني با نام دو فرايند نام مي    

» relation« نيـز از معـادل انگليـسي       مؤلّـف شد؛ اگرچه خود      اين روابط به كار گرفته نمي     
 . براي آنها استفاده كرده است

ــصل دو  ــف،) 34ص (در بخــش دوم از ف ــد  مؤلّ ــا را مانن ــد همخوانه ــاه تولي  جايگ
قـرن دوم  (استاد سـيبويه  ) ق.ه 718 -791(دانشمندان متقدم عربي چون خليل بن احمد     

 )23: 1997 ،ورسـتگ (كند تا به جايگاه دو لبـي برسـد             مي معرّفي، به ترتيب از چاكناي      )ق.ه
  .  است) غربي(شناسان امروزي  بندي زبان كه درست بر خالف جهت تقسيم

شناسي   هاي آواشناسي و واج     در بخش ششم از فصل دوم نيز كه بحث در مورد حوزه           
يا به عبارت ديگر، ويژگـي      ] لبي[+براي   ] w[بايست از عالمت       مي مؤلّف) 41ص(است  

شـود    ، زيرا وقتي همخواني با رهش خيشومي توليد          ]n[نمود نه از      استفاده مي » شده  لبي«
در ) 42ص(در صـفحة بعـد هـم        .)XIV: 1993كاتامبـا   (دهند  نشان مي  ] n[آن را با مشخصة     

كـه    ، در حالي   خيشومي شده است  » پنجره«در كلمة   / p/، عنوان شده كه     37مقابل شمارة   
د، حتـي اگـر در مجـاورت        يگرد مي بدل  / m/بايست كامالً به       مي شد  ميخيشومي  / p/اگر

هـا هنگـام قـرار        همچنين الزم به يادآوري است كـه فقـط واكـه          . باشدبوده  / n/بالفصل  
 در مـورد    ).86: 1381 ،ثمـره (شوند     مي 1شده  گرفتن پيش از همخوانهاي خيشومي، خيشومي     

آنهـا را از  ) 1974،1991(كـه متيـوز    word وlexemeدلهاي فارسي براي به كارگيري معا 
نـد  ا  شناسان ايراني به اين تمايز واقـف        هم متمايز دانسته است، با وجود اينكه غالب زبان        

 از wordبراي » كلمه«يا » واژه« و lexeme  براي» 2تكواژه«كارگيري معادلهاي  اما عدم به
شود و فقـط محـدود بـه ارائـة تعـاريف از               ستفاده نمي سوي هيچ يك از آنها به درستي ا       

لذا اين مشكل تنها مختص اين كتاب نيست و متأسفانه در تمام كتابهـاي              . سوي آنهاست 
  .شود فارسي اين حوزه ديده مي

همچنـين قواعـد   و نگار فارسي   و توصيف خط واجمعرّفيفصلهاي سوم و چهارم به     

                                                           
1 .nasalized  

  ان واژة مصوب فرهنگست. 2
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 توصيف نسبتاً جامعي در اين      وصاص يافته است    و فرايندهاي آوايي در زبان فارسي اخت      
  .دشو باره ارائه مي

از مثالهاي انگليسي   ) lexeme( در تعريف واژة انتزاعي    مؤلّف) 65ص(در فصل پنجم    
براي اين تعريف كامالً درست اسـت  » SLEEP«و فارسي استفاده كرده كه مثال انگليسي  

 اين مورد نيستند چـرا كـه در زبـان         نمونة صحيحي در  / puš/و  / xor/اما مثالهاي فارسي    
فارسي از صورت مدخلي مصدر براي نشان دادن واژة انتزاعي صـيغگان فعلـي اسـتفاده                

بـاز هـم در نظـر گـرفتن         ) 66ص  (همچنين در ادامة بحث     . شود و نه از ريشة افعال       مي
 )67(و  ) 66(در دو جملـة     » كـاري «به عنـوان واژة انتزاعـي بـراي دو كلمـة            » كار«كلمة  

  حيح نيست؛ص
  !عجب كاري كرديـ 
 ؛تيم استقالل در يك حملة كاري به سپاهان اصفهان يك گل زدـ 

 در ، يك پـسوند اشـتقاقي اسـت نـه صـرفي          ،در جملة دوم  » كاري«در كلمة   / i-/زيرا  
 بـر اسـاس   »PUŠIDAN«و » XORDAN«كه رابطـة ميـان صـورتها در صـيغگان      حالي

 . هاي تصريفي است وند
بندي تكواژها پرداختـه و ابتـدا     به تقسيم مؤلّف) 67ص(مين فصل   در بخش بعد از ه    

آنها را به تكواژهاي آزاد و وابسته و سپس به طـور جداگانـه بـه تكواژهـاي قاموسـي و                     
شد تـا     بنديها با هم، اشاره مي      دستوري تقسيم كرده است كه بهتر بود به رابطة اين تقسيم          

 معموالً تكواژهـا بـه      )41-47: 1993 ،كاتامبا(ي  در كتابهاي تخصص  . خواننده دچار ابهام نشود   
بـه دو زيرگـروه واژگـاني و    نيـز خـود   هـا    هر يك از اين دسته   ودو دستة آزاد و وابسته      

وندها نيز چه اشـتقاقي و چـه تـصريفي زيرگروهـي از             . ندشو نقشي تقسيم مي  /دستوري
  . روند تكواژهاي دستوري وابسته به شمار مي

و / -i/ نـشانة نكـرة      مؤلّـف، ) 69ص(ي اشتقاقي و تـصريفي     در بحثي پيرامون وندها   
از آنجـا   / -i/در مورد نشانة نكرة     . دهد   وندهاي تصريفي قرار مي    ةرا در دست  / an-/نشانة  

) يـك كتـاب   = كتابي(گيرد و همچنين تشكيل يك گروه         كه اين تكواژ تكيه به خود نمي      
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شود كه بخواهد     هنگامي ظاهر مي   و   )1374 ،شقاقي: نك(است   1بست  دهد اساساً يك واژه     مي
كاررود كه البته اين وضعيت، تناقـضي   در ساختمان واحدهاي زباني بزرگتر مانند گروه به    
بـه دليـل اينكـه مقولـة        ) 71ص/ (an-/با تصريفي بودن آن ندارد، اما پسوند مـصدرساز          

نـد  كنـد، يـك و      تبـديل مـي   ) اسم مصدر (دهد و آن را به اسم         دستوري واژه را تغيير مي    
  . )112: 1371،كلباسي (اشتقاقي است

همچنين آمده است كه تكواژ صفر، وندي تصريفي اسـت در           ) 76ص(در فصل ششم  
كـه   تواند وند اشتقاقي هم باشد، به طـوري         كه اين تكواژ، وندي دستوري بوده و مي        حالي

 كاربرد دارد و نقـش آن تغييـر مقولـة واژه اسـت    ) اشتقاق صفر(در تعريف فرايند تبديل     
عالوه بر اين، رخداد تكواژ صفر تصريفي در زبان فارسـي،           . )55 :1993، كاتامبا ؛38: 2003،بائر(

  :در شش جايگاه است نه دو جايگاه كه عبارتند از
  .Øخواند: سوم شخص مفرد گذشتة ساده ـ 1
 .Øخوانده بود: سوم شخص مفرد گذشتة بعيد ـ 2
 .Øخواند مي: سوم شخص مفرد استمراري ـ 3
 .Øشود  ، خوانده ميØخوانده شد:  شخص مفرد در ساختهاي مجهول سومـ 4
 .Øبخوان: فعل امر ـ 5
 »Øهست«فعل ـ 6

 يك شناسـه اسـت و پـس از          ،تكواژ صفر . تكواژ صفر ندارد  » است« فعل   كه  حاليدر  
 : باشد ديگر تكواژ صفر ندارد، مانند2شده  اسمي،آيد، از اين رو اگر فعلي فعل مي

  خورد و خوراكـ 1
 رفت و آمدـ 2

 : تكواژ صفر در ساختهاي غير شخصي نيز وجود ندارد، مانند
  .بايد درس خواندـ 1

چـسباند،    بديهي است كه فعل آينده نيز به دليل اينكه شناسـه را بـه فعـل معـين مـي                   
 :خودش تكواژ صفر ندارد، مانند

                                                           
1 . clitic 
2. Nominalized 
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  .خواهم خواندـ 1
در . صاص يافتـه اسـت    سازي اخت    فرايندهاي مختلف واژه   معرّفيفصل هفتم كتاب به     

» فرعـي «و  » اصـلي «اينجا فرايندها بر اساس ميزان كاربردشان در زبان فارسي به دوگروه            
 ايـن نـوع نگـاه در         و و براي هركدام توصيف و مثال ارائه شـده        ) 84ص(اند    تقسيم شده 

اگـر چـه فراينـدهاي      . سازي از نكات مثبت اين كتـاب اسـت          بندي فرايندهاي واژه    دسته
 و  4، تركيبهـاي نحـوي    3، جعـل واژه   2اسـتعاري /، گـسترش معنـايي    1ابـداع ديگري چـون    
 ،شـريفي : نـك ( سـازي دانـست    واژهتوان در زمرة فرايندهاي فرعيِ را نيز مي 5اختصارسازي

 كـه   حالياستفاده شده در    » root«براي تكواژ پايه از كلمة      ) 85ص(در همين فصل    . )1387
 ).45: 1993 ،كاتامبا( است» base«معادل انگليسي براي اين مفهوم 

 مؤلّـف، ،  )102ص(آيـد     مي ميان كه از تركيب عددي سخن به      در فصل هشتم، هنگامي   
و » دو«به ترتيب صورتهاي    » چهارچشمي«و  » دوچرخه«هستة نحوي را براي دو تركيب       

تـوان بـا      اگرچه در اين مورد به دليل تعدد آراء صـاحبنظران نمـي           . كند   مي معرّفي» چهار«
خ صحيح را تشخيص داد، اما اگر بپذيريم در يك تركيـب، هـسته بايـد بـه                  قاطعيت پاس 

 مقولـة كلمـة حاصـل را تعيـين          ،عناصر ديگر نقش اعطا كند و همچنـين هـستة نحـوي           
. توانند هسته واقع شـوند      در تركيبهاي مذكور نمي   » چهار«و  » دو«كند، پس صورتهاي      مي

توان آن را نوعي      ون مركز است و مي    اي در   كه داراي هسته  » دوچرخه«از اين رو در واژة      
را كه  » چرخ«هاي    نقش وابسته ) كه يك سور منطقي است    (» دو«و  «ه» چرخ قلمداد كرد،    
ـ » چهارچشمي«اما واژة . هسته است دارند   ب كـه نقـش   متفاوت است زيرا اين كلمة مركّ

در الزم بـه يـادآوري اسـت تنهـا          . استقيدي دارد برون مركز بوده و فاقد هستة دروني          
 هـسته را بررسـي كـرده باشـد ادعـايش بـراي              6 از ديـدگاه كمينگـي     مؤلّـف كـه    صورتي
درست خواهد بود كه در اين صورت بهتر بود بدان اشـاره            » چهار«و  » دو«قراردادن   هسته
  .شد مي

                                                           
1 .coinage 
2 .extension 
3 .word manufacture 
4 .syntactic compound 
5. abbreviating 
6 .minimalism 
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فصل نهم و دهم به ترتيب، حاوي اطالعاتي در مورد نحو، تاريخچـة مطالعـات آن و                 
ور زايشي و بررسي ساختمان گروه و انواع آن در زبـان            گيري دست   ويژه چگونگي شكل   به

 بر اساس تعريفي كـه از گـروه فعـل ارائـه             مؤلّف) 126ص(در فصل دهم    . فارسي است 
كنـد، امـا در        مـي  معرّفي يرا يك گروه فعل   » توپ را انداخت  «،  290 مثال شمارة    ،كند  مي

و » را برشــمردغــايبين «را در عبــارت » برشــمرد«فقــط ) 128ص (324 و 319مثالهــاي 
را مـشخص     دليـل آن   و كـرده    معرّفي يگروه فعل » پيچ را محكم كرد   «را در   » محكم كرد «

  .ننموده است
ارائه ) فراكرد(با تعريفي كه از بند    ) 137ص (377در فصل آخر كتاب نيز مثال شمارة        

اي كه معني كاملي نداشته باشد،        جملة ساده  «:در كتاب آمده است   . شده، در تناقض است   
هـر دو بنـد     » هوا سرد شد، بخاري را روشن كـردم       «، اما در جملة     »شود  اكرد ناميده مي  فر

در نمـودار درختـي     . باشند و به تنهايي نيز معناي كـاملي دارنـد           داراي معناي مستقلّي مي   
، حـرف ربـط     »تا كـامران بـه خانـه رسـيد خوابيـد          «را در جملة    » تا «مؤلّف،  151صفحة  

از آنجا كه تحليل نحوي عبـارت       . وداري نادرست شده است   دانسته، كه منجر به ارائة نم     
زاده  غالمعلـي (ها  هاي دستوري و نيز نقشهاي سازه  ها، تشخيص مقوله    است از شناختن سازه   

در .  اين سه جنبة تحليل نحوي، در ارتباط بـا يكـديگر مطـرح شـوند               بايد، لذا   )25: 1386
ـ ساختار دستوري دي از نـوع زمـان دارد و فقـط در    نقش قيـ » تا« جملة مذكور،  معناييِ 

داشـته باشـد حـرف ربـط        ) مبـادا (معناي سادة خود و نيز هنگامي كه معنـاي تحـذيري            
  :اند  به ترتيب در دو جملة زير به كار رفتهو هر دو معنيگردد  محسوب مي

  . تو را ببينمتاآمدم ـ 1
 شود  دل خويش نيازارد و در هم نتاگر خردمند از اوباش جفايي بيند    ـ 2

: 1387،الـديني   مشكوة( كاررود حرف اضافه خواهد بود     و در صورتي كه در معناي پايان به       
 : مثال؛يابد  مفهومي قيدي مي،اي ؛  كه در اين صورت گروه حرف اضافه)195

   دانشگاه تااز خانه ـ 1
  انتهاتااز ابتدا ـ 2

 به راستي در سـبك و       ها، بايد اذعان داشت مؤلّف راهي پيموده كه         عليرغم همة اين نكته   
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قلم روان مؤلّف، حقيقتـاً امتيـاز بزرگـي اسـت كـه بـسياري از آن                 . نوع خود كم نظير است    
اند و شايد انتشار اين كتاب، راهي را براي ترويج اين سبك نگارش و آسان نويـسي                   محروم

سـازي ضـعفها و ارتقـاء، بـه جايگـاه        نكاتي كه جهت برطرف   . كتب درسي و علمي باز كند     
تر، هنگام چاپهـاي بعـدي ايـن كتـاب تـذكر داده شـد بـه هـيچ وجـه از ارزش آن                          تهشايس
كتابي كه نسبت به آثار مشابه، مخاطبين بسياري را جذب كرده و بازتـاب خـوبي                . كاهد  نمي

بين دانشجويان به ويژه داوطلبان آزمون ورودي تحصيالت تكميلي دانشگاهها داشته اسـت؛             
شـناس آگـاه اسـت و         ش يك پژوهشگر فعال و يك زبـان       اثري موجز و مفيد كه حاصل تال      

  .همچون يك دورة فشردة كالس درسي در اختيار دانشجويان و عالقمندان قرار گرفته است
  نقدِ بر نقد) ب

و ) 1386پـاييز و زمـستان      (شناسـي     فريبا قطره در شمارة دوم از فـصلنامة زبـان و زبـان            
، نقدي بر كتاب    )1387اسفند  (نامة دستور    مهرداد نغزگوي كهن در شمارة چهارم از ويژه       

. آمـد  آنها خواهـد  ازاند كه در اين بخش، شرح مختصري         ساخت زبان فارسي ارائه كرده    
دهندة توجه وحرمت     ريزبيني و دقت نظر اين منتقدين در بررسي موشكافانة كتاب، نشان          

 ايـن كتـاب   شناسـان از سـوي   نهادن ايشان به اثر مذكور بوده و بازتاب جلب نظـر زبـان           
  . است

 غالـب   وانـد     منتقدين محترم بسيار دقيق موضوعات مطرح در كتاب را بررسي كـرده           
گونه كه در ابتداي بحـث نيـز عنـوان           اما همان . است  موارد بجا و درست تذكر داده شده      

شد در بررسي يك كتاب درسي دانشگاهي، مباني و معيارهـايي وجـود دارد كـه سـنگ                  
روند كه بهتر بود اين معيارها در بررسي آنها به كـار گرفتـه                 مي ترازوي يك نقد به شمار    

اين دو نقد، نقدهايي محتواگرا هستند كه بدون در نظر داشتن شـاخص روش              . شدند  مي
  . اند  محور به ذكر ايرادهاي كتاب پرداخته و ساختار، از همان ابتدا با نقدي استدالل

اهات تـايپي، نقـد را بـا يـك تحليـل            با عنوان نمـودن اشـتب     ) 159ص(قطره، در ابتدا    
كه خواننده انتظار دارد در ادامه با تحليلـي سـاختاري از             كند، به طوري    صوري شروع مي  

بهتـر  و البتّـه    آيد    رو شود، اما بالفاصله سخن از ضعفهاي محتوايي به ميان مي           هكتاب روب 
 در  گـاهي نيـز    شـدند؛   بود موضوعات با نظمي بيشتر مورد بررسي قرار گرفته و ارائه مي           
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عـدم  ). 160ص(خورنـد     هايي صوري به چـشم مـي        الي بررسي محتوايي باز تحليل     هالب
رعايت ترتيب در ذكر صفحات مورد بررسي نيز از جمله مواردي است كه بهتر بـود در                  

  .گرفت تنظيم نكات، مورد توجه قرار مي
 ؛اي ترديد دارنـد   جا بوده اما مواردي ج    ه  همانگونه كه قبالً گفته شد، غالب تذكرات ب       

در ] d[براي ويژگي ثانويـة     ] لبي[+ ايرادي بر مشخصة     ،، منتقد )160ص(به عنوان نمونه    
بايـست از مشخـصة       عنـوان كـرده اسـت و معتقـد اسـت بـه جـاي آن مـي                 » دور«كلمة  

 معموالً در تعريـف و شـرح يـك توليـد در يـك               كه  حاليشد، در     استفاده مي ] شده  لبي[+
 مؤلّف،شود نه در نشان دادن مشخصه، لذا خود           استفاده مي ) دهش  لبي(جمله، اين صورت    

 هـر چنـد، معـادل قـرار دادن اصـطالح            ؛نـشان داده اسـت    بـه درسـتي     اين مشخـصه را     
»rounded «   لبـي [+صحيح نيست، زيـرا ويژگـي       » شده  لبي« براي ويژگي    مؤلّفاز سوي [

شـده اسـت،     ي، لبـي  كه هر توليد گرد    است، به طوري  ] گرد[+اي از ويژگي      زير مجموعه 
نيز ] گرد[+اگرچه عكس آن صادق نباشد؛ بدين ترتيب در اين مورد استفاده از مشخصة              

  .كند كفايت مي] لبي[+به جاي 
را / p/با  / n/، عدم مجاورت بالفصل     )42ص (37منتقد با اشاره به ايراد وارد بر مثال         

 اساساً ربطي به ايراد وارد      كه مجاور بودن يا نبودن اين دو واج،        كند، در صورتي    عنوان مي 
طرح مسئلة جداسازي تكواژها از هم نيز موضوعي است كـه در            . شده و توجيه آن ندارد    

االت بـسياري را بــه خــود  ؤدانـشگاهها نيــز ســ تحــصيالت تكميلــي آزمونهـاي ورودي  
 دانشجويان كارشناسي و    ،دهد و با در نظر داشتن اينكه مخاطبين اين كتاب           اختصاص مي 

ند، طـرح توضـيحات پيچيـدة      هستكنكور براي ورود به مقطع كارشناسي ارشد        ن  اداوطلب
 در مـورد جداسـازي سـتاك گذشـتة فعلهـا ضـروري بـه نظـر                  ،شناسانه و درزماني    زبان
االت آزمونهاي  تحصيالت تكميلي دانشگاهها را هم        ؤاحان س رسد و بايد ديدگاه طرّ      نمي

  .در نظر داشت
 اينكـه  اً بيـان ر هيچ استدالل علمـي و صـرف  در خصوص تكواژهاي رسوبي، بدون ذك  

اي براي محاسـبه   توان اين وندهاي مرده را در يك واژه تشخيص داد، دليل قانع كننده     مي
گانـة نايـدا       باشد، چراكه با نگاهي به اصول شـش         در شمارش تكواژها در ساختمان واژه     
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ــشناسان  ) 1949( ــول زبان ــورد قب ــع تكواژهــا كــه م ــارة شناســايي و تقطي ــه درب  از جمل
اي كه بتواند چنين وندهايي را در         ، مشخصه )78: 1386،شقاقي(شناسان ايراني نيز هست       زبان

اتفاقاً طبق اصل ششم، يك تكواژ عالوه بر اينكـه          .  وجود ندارد  ،يك تكواژ، مستقل بداند   
 بـه تنهـايي نيـز بتوانـد در          بايـد بايد بتواند در مجاورت تكواژهاي آزاد ديگر قرار گيرد،          

داراي چنـين   ) سـترون /مـرده (تهاي زباني كاربرد داشته باشد، كه ونـدهاي رسـوبي           ساخ
  .ندشو  نيستند؛ پس در تقطيع تكواژها محاسبه نميويژگي

 مؤلّـف كنـد كـه    ، عنوان مـي )164ص(نكتة ديگر اينكه منتقد با اشاره به اصل اقتصاد    
 ، در جاي ديگر   كه  حالياي زيربنايي قائل باشد، در        هاي نحوي به جمله    براي تركيب نبايد  

توانند صـورتهاي زيربنـايي ديگـري       كند كه مي    احتمال وجود جمالت ديگري را بيان مي      
 از قائل شـدن بـه چنـين         مؤلّفرسد منظور     اما به نظر مي   . براي يك تركيب نحوي باشند    

اي زيرساختي براي     توان جمله  اي معنايي است كه به واسطة آن مي         جمالتي، وجود رابطه  
كه هميشه يكي   » خداداد« به عنوان مثال در يك تركيب نحوي فاعلي مانند           ؛ زد آن حدس 

بايـست دو مـتمم        مي» دادن«، فعل   )خدا(از اجزاء تركيب، فاعل جملة زير ساختي است         
 بـه   توانـد     ، لـذا سـاختار جملـة زيربنـايي آن مـي           )يك فاعل و يك مفعول    (داشته باشد   

  :صورت زير باشد
  .است  ه]داد[او را ] خدا  [← خداداد

 و يا 
  .د]خيز[ازآن بر مي] زلزله[كه  يي  جا←خيز  زلزله

منتقد در اين مورد توضيح نداده است كه چـرا نبايـد معنـا را در نظـر گرفـت و آيـا                       
 !اند؟ راستي در راستاي اصل اقتصاد ساخته شدهه جمالت پيشنهادي ايشان ب

شناسي است، گاه بـا       شناسي آگاه به مسائل مربوط به زبان         خود زبان  ،جا كه منتقد  از آن 
، سطح علمي مخاطبان كتاب را در نظر نگرفته و در مـواردي بـه     )165ص(طرح مسائلي   

د كه مخـاطبين هنـوز بـه        كن  ديگر بار يادآوري مي   . حشو، آن را در بوتة نقد آزموده است       
 احتياج به توضيحاتي پيچيده و دقيق، جهت تمايز مفاهيم          اند تا   شناسان نپيوسته   دستة زبان 

  . تخصصي و نيز معادلهاي انگليسي آنان داشته باشند
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كنـد كـه در تحليـل نمودارهـاي           ، عنـوان مـي    )166ص(قطره در صـفحة آخـر نقـد         
بايست در زير گروهـي بـه نـام     مي» كه« كتاب ساخت زبان فارسي، 156 تا   151صفحات

 از هر دوي ايـن اصـطالحات در تحليـل           كه  حالي، در   »ربط«رفت نه   گ  قرار مي » نما  متمم«
  ).230-231: 1387،الديني ةمشكو(شود  ها استفاده مي ساختمان جمله

اي از    اي دو صـفحه     نغزگوي كهن نيز در شانزده صفحه، بحث خود را با ارائة پيـشينه            
 ، نيـست  هاي منتشر شده در حوزة ساخت زبان فارسي كـه در نقدنويـسي معمـول               كتاب

 ،ايشان با دقت نظري ويژه به نقد كتـاب پرداختـه كـه در غالـب مـوارد     . آغاز كرده است  
  . با اشكال مواجه استنيز  در مواردي و البتّه درست ،تذكرات

نخست آنكه عنوان نقد ايشان محدودتر از موارد مطرح شده در ذيـل آن اسـت زيـرا                  
باشـد،     و نقد كتاب ساخت زبان فارسـي         يمعرّفبر عنوان مقاله،     بايست بنا   اين نقد كه مي   

نغزگوي كهـن نيـز بـا اشـاره بـه           .  آثار ديگران و سپس نقد اين كتاب است        معرّفيبيشتر  
گذاري نادرست فصلها و زير فصلهاي كتاب، نقد خود را با يـك تحليـل صـوري                   شماره

ـ  رود در ادامه، با تحليلي ساختاري از كتا         كه انتظار مي   كند، به طوري    شروع مي  رو  هب روب
  . آيد شويم، اما بالفاصله سخن از ضعفهاي محتوايي به ميان مي

تي فارسـي   لين كتابهاي دستور سنّ    به دقيق نبودن تاريخ انتشار او      219منتقد در صفحة    
 كتاب ايرادي وارد كرده اما خود پاسخي براي رفع اين اشكال ارائه نكـرده               11در صفحة   

 كتاب، مبني بـر تغييـر ناپـذير    12 در صفحة مؤلّفاي از  همچنين در همان صفحه، جمله  
دار بودن يا نبـودن       اما باز هيچ توضيحي در رابطه با مشكل        هوردتي، آ بودن دستورهاي سنّ  

الي موضوعات محتوايي    ه نيز در الب   221 و   220در صفحات   . اين جمله داده نشده است    
ترتيـب ارائـة    ) 222ص(نغزگوي كهن در صفحة بعد      . شود  به اشكاالت صوري اشاره مي    

را مناسب ندانسته و بدون عنوان نمودن استدالل علمـي محكـم            » واژه«مفاهيم مربوط به    
شناسي وارد بـه مباحـث ظريـف و           از آنجا كه منتقد خود زبان     . آن را نارسا خوانده است    

شناسي است گاه با وسواس بسيار و خارج از سطح مخاطبـان اصـلي كتـاب                    پيچيدة زبان 
 سليقة شخصي خود را مطـرح نمـوده         ، به چالش كشيده و گاه در مواردي       اين مباحث را  

  ). 222-223صص(است 



   با رويكرد معيارهاي نقد و نقدِ بر نقد»ارسيساخت زبان ف«نقد و بررسي كتاب 

113 

: 1993 ،كاتامبـا (همانگونه كه پيشتر در ابتداي اين مقاله اشاره شد، در كتابهاي تخصصي             
به دو  نيز خود   ها     هر يك از اين دسته     و معموالً تكواژها به دو دستة آزاد و وابسته          )47-41

ونـدها نيـز چـه اشـتقاقي و چـه           . ندشـو  نقشي تقسيم مـي   /گاني و دستوري  زيرگروه واژ 
 )65ــ 72: 1386 ،شـقاقي (روند    شمارمي  زير گروهي از تكواژهاي دستوري وابسته به       ،تصريفي

 ).  223ص(بندي كتاب وارد نيست   اشكالي بر تقسيم،از اين روي
شـمارش  «كـه    منتقد بر اين اعتقاد است كه عنوان فصل ششم كتـاب             224در صفحة   

اساساً به حوزة نحو    » جمله«باشد و از آنجا كه        است عنواني عجيب مي   » تكواژهاي جمله 
اما نبايد از نظر دور داشـت كـه تكواژهـايي چـون             . مربوط است ارتباطي به تكواژ ندارد     

شوند، پس اين موضوع فقـط محـدود          كسرة اضافه در سطحي فراتر از كلمات نمايان مي        
) 227ص(نغزگوي كهن در جايي ديگر      ). 224ص(نيست  ) صرف (واژه    به حوزة ساخت  

الي ؤسـ » هاي نحوي واژگاني در زبان فارسـي        تركيب«در نقد فصل هشتم كتاب با عنوان        
آيا تركيب غير نحوي واژگـاني      « به اين مضمون كه      ستا   عنوان كرده  مؤلّفرا خطاب به    

ما » دار  خانه«و  » هوا فضا «مانند  هايي    ؛ در پاسخ بايد گفت بله، زيرا در تركيب        »هم داريم؟ 
  . رو هستيم ههاي غير نحوي روب با تركيب

به هر ترتيب، هدف از اين بحثها و تذكرها، بررسي همه جانبة يك موضوع، قضاوت               
 بـه   به منظـور صـيقل دادن     منطقي، عادالنه و آگاهانه، در راستاي پرورش تفكري نقّادانه،          

ين روحية نقّادي و نقدپذيري در مسيري سـالم،         رود ا   گوهري پر ارزش است كه اميد مي      
علمي و دوستانه، با رعايت ادب، رواج يابد تا روز به روز شاهد شكوفايي و ارتقاء آثـار                  
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