
بررسی تحلیل عناصر ساختواژي کلمات مرکب فعلی
مبناي نظریۀ صرف مبتنی بر واژة قاموسیبر

دکتر فائزه ارکان
)س(استادیار دانشگاه حضرت معصومه 

)20تا 1از ص (

)15/05/88: پذیرشتاریخ ، 17/02/88: تاریخ دریافت(چکیده 
کنـد تـا   مـی ات و فرایندهاي متعددي استفاده اصوالً هر زبانی براي بیان مفاهیم جدید از امکان

شـامل مـواردي نظیـر ترکیـب،    فراینـدها ایـن  . هاي لفظی وضع نمایدصورت،براي آن مفاهیم
کنـد  میهاي مرکّب را خلقستاك/ فرایند ترکیب، کلمات. اشتقاق، تصریف، ابداع و غیره است

ستاکهاي از پیش موجـود و یـا   / ماتوندافزایی بر کلطریق هاي اشتقاقی و تصریفی از و فرایند
. بسـیط و یـا مرکـب باشـند    تواننـد مـی هـا ستاكاین . پردازندبالقوه به زایش کلمات جدید می

نظریـۀ صـرف مبتنـی بـر     چهارچوبدر 1یمسئلۀ اصلی این نوشتار، تحلیل کلمات مرکّب فعل
. معرفی گردیده است1994در سال است که از سوي مارك آرونف2واژة قاموسی

کـه در  شـود مـی فـرض  3مرکّب مقیدیل این کلمات، وجود یک ستاك فعلیدر تحل
سـازي واژهسـپس فراینـدهاي   . شـده اسـت  اثر فرایند ترکیبِ دو سـتاك واژگـانی حاصـل    

بنـابراین اثبـات وجـود ایـن نـوع      . گـردد میبر این ستاك مرکّب اعمال ) اشتقاق، تصریف(
اسـت و  سـازي واژهایۀ بسیاري از فراینـدهاي  ستاك، امري ضروري است، بدین علت که پ

.گیردنمیصورت سازيواژهبدون فرض آن برخی از فرایندهاي زایاي 

ستاك فعلی مرکّب مقید، کلمۀ مرکّب فعلی، نحو درونـی، نقطـه بیـان    :ديیکلهاي واژه
.یصرفی، نظریۀ صرف مبتنی بر واژة قاموس

faarkan@yahoo.com: مسئولنشانی پست الکترونیکی نویسنده
1. synthetic compound
2. lexeme-based morphology
3. bound compound verbal stem
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مقدمه-1
بـه خصـوص زبـان    هـا زبـان در سـازي واژهایندهاي الترین فرفرایند ترکیب، یکی از فع

ندي است کـه در آن، یـک واژة قاموسـی از دو یـا چنـد واژة      یترکیب، فرا. فارسی است
واژة قاموسـی در  / این نوع کلمـه )82: 1991ماتیوس. (یابدتر اشتقاق میقاموسی ساده

بـدین  اسـت؛ ياکلمـه داراي نحو درون،ی بر واژة قاموسینظریۀ صرف مبتنچهارچوب
ايِ درونی اسـت کـه از طریـق قواعـد سـاخت      که کلمۀ مرکّب، داراي ساختارسازهمعنا 
امـا داراي  به قواعد سـاخت گروهـی شـباهت دارنـد؛    واعد این ق. شوندمیتولید 4کلمه

در واقع، ایـن قواعـد، مقـوالت    . باشندمیحو ایکس تیره متفاوت از مفاهیم نهايویژگی
در این قواعـد، مفهـوم   . دارندخورمراتبی برکنند و از ساختی سلسلهمیواژگانی را تولید 

بـه عنـوان بخشـی از    و این جایگاه در قاعـدة ترکیـب  داردايویژهجایگاه 5داريهسته
برونداد قاعدة ترکیب، خود ) 317-319: 1992آندرسون . (شودقاعده در نظر گرفته می

در ك مرکّب مقید به عنوان صورتی آواییقاموسی و یا یک ستاتواند به صورت واژةمی
این نوشتار با توجـه بـر حضـور    . دیگر نظیر اشتقاق و تصریف شرکت نمایدفرایندهاي

به بررسی سـاختار  سازيواژههاي این نوع ستاك فعلی مرکّب مقید، به عنوان پایۀ فرایند
.پردازددرونی کلمات مرکّب فعلی می
بر روي کلمات مرکّـب در آثـار پیشـینیان از    هاي صرفیقابل ذکر است که بررسی

هاي اخیر، این نوع مطالعـات بـه ویـژه در حـوزة     در سال. دامنۀ وسیعی برخوردار است
بـرد  ،)1992(آندرسـون ، )1983(شناسـانی نظیـر لیبـر   بـان کلمات مرکّب فعلی در آثار ز

هـر  د که شومشاهده می) 2005(و واحدي) 1382(طباطبایی ،)1383(، صادقی )1995(
.اندکدام از زاویۀ خاصی به این نوع کلمات نگریسته

گذرا و یا / قابل ذکر است که افعال موجود در کلمات مرکّب فعلی از نوع متعدي
: این افعال به شرح ذیل استهايزیرساختباشند که می7و غیر کُنایی6مفعولیناگذرا غیر

4. word structure
5. headedness
6. unaccusative
7. unergative
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vp Vگذرا                 /ساختار متعدي NP][NP[

NP [vp V]])               غیر کنایی(ساختار ناگذرا 

____[vp V NP]) غیر مفعولی(ساختار ناگذرا 

)1992:247لوین و راپاپورت (

اي از کلمـات زبـان فارسـی بـر    روش کار در این بررسی، توصیف و تحلیل نمونه
.اشدبمی» وند+ ستاك مرکّب «مبناي الگوي 

با توجه به فرض وجود ستاك فعلی مرکّب مقید در این تحقیق، باید بررسـی کـرد   
در نظریـۀ  . ساختار کلمات مرکّـب فعلـی را تجزیـه و تحلیـل نمـود     توانمیکه چگونه 

هـاي واژهسـازي بـر روي   ، قواعـد واژه )١٩٩۴(صرف مبتنی بر واژة قاموسـی آرونـف   
تـه، ایـن بـدین معنـا نیسـت کـه پایـۀ ایـن         الب. و نـه تکواژهـا  کننـد مـی قاموسی عمـل  

بلکه منظور این است که پایۀ ایـن  باشد؛8باید یک صورت آزادسازيواژهفرایند / قاعده
فرایند یا یک واژه قاموسی است و یا سـتاکی کـه متعلـق بـه یـک واژة قاموسـی       / قاعده

براي مثـال  . یی استدر اینجا، منظور از ستاك، صورت آوا.)1994:7آرونف  (باشدمی
ــتقاق واژة  ــد  » nominee«در اش ــتاك مقی ــل    » nomin«س ــی فع ــه واژة قاموس ــه ب ک

»nominate «با وند(افزاییمتعلق است، پایۀ فرایند وندee (باشد می)ساختار . )همانجا
بـه طـور   . گیردمیکلمات مرکّب فعلی نیز با توجه به این نوع ستاك مورد بررسی قرار 

به عنوان سـتاك،  » رساناطالع«، عنصر »رسانیاطالع«تقاق واژة مرکب فعلی نمونه، در اش
است و سپس بـا اتصـال ونـد یـاي     فعلیشود که داراي مقولۀصورت آوایی، لحاظ می

. شـود مـی حاصـل » رسـانی اطـالع «مصدري به این ستاك فعلـی مرکّـب مقیـد ، کلمـۀ    
بـه تنهـایی   » انـه «و » ان«ي و پسـوندها ه این پسـوند د است کنیز معتق) ٢٠٠۵(واحدي

ۀ مرکّبی ملحق شـوند؛ مـثال ً در کلمـات    فعلی بپیوندند، بلکه باید به پایبه بنندتواننمی
و » ریز«فعلی به تنهایی به هستۀ» انه«و »ان«اي ، پسونده»سندانهپخدا« و یا »ریزانبرگ«
.ستنددستوري هغیر*»پسندانه«و *»ریزان«شوند و لذانمیملحق » پسند«

8. free from
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مفاهیم نظري- 2
، بـه  چهـارچوب صـرف در ایـن   . مفهوم صرف در این نظریه، متفاوت از مفهوم سنّتی آن اسـت 

جـا،  در ایـن . شـود مـی نـدها مربـوط   و/هـا سـتاك 9سطح نقطه بیان صرفی و یا تظاهر ساختواژي
پـردازد و  مـی هـا صـورت واجـی  /رف که به تعیین ساختار ساختواژيتمایزي بین آن جنبه از ص

لـوین  (.اسـت 11نحوي-و واژي10واجی-هاي واژۀ عام آن وجود دارد که شامل زیر بخشجنب
).1992:247و راپاپورت 

است که در آن، این )1994:39(ترین مشخصۀ مدل صرفی آرونف این تمایز، مهم
طرح جـدایی صـورت آوایـی ونـدهاي تصـریفی و      . دو جنبه، کامالً مجزا از یکدیگرند

اسپنسـر  (شـود نامیده می12آنها تحت عنوان فرضیۀ جدایی) نحو/ عنام(اشتقاقی از نقش 
1991:431.(

اي است که سازة دوم آن، یک سـتاك فعلـی اسـت و سـازة     کلمۀ مرکّب فعلی، کلمه
گفـت  تـوان به عبارتی می. )1992:109کارسترز (اول، نقش تتایی ستاك فعلی را داراست
، گـویی دروغشـتقات فعلـی اسـت، نظیـر کلمـات      که سازة دوم این نوع کلمات، یکی از م

داراي مقولـۀ  در این نوع کلمـات، موردنظرستاك مرکّب . غیره، وپسنديعامه، کارآموزي
)1983:258(لیبـر  13ايبدین علت که بر اسـاس اصـل تـراوش مشخصـه    ؛فعلی  است

را و مقولـۀ آن  کنـد میمشخصۀ هستۀ فعلی به گره حاکم بر ترکیب اسم و فعل تراوش 
:سازدمطابق با مقولۀ فعلیِ هسته می

9. morphological spell out
10. morphophonological
11. morphosyntax
12. seperation hypothesis
13. feature percolation

V

V

N

)1(



5/...اختواژي کلمات مرکب فعلی بررسی تحلیل عناصر س

این اصل بر این اساس است . کنداشاره می14لیبر همچنین به اصل پیوند موضوعی
ترکیـب  ) در کلمـۀ مرکـب  (که هستۀ فعلی باید بتواند با تمام موضوعات درونـی خـود   

. شودموضوعی فعل در درون کلمۀ مرکّب ارضا میساختار رو ایناز .شود
گروهی تشکیل فعلی بر طبق قواعد شبه نحوي ساختی که کلمات مرکّب جایاز آن

لـذا،  . وجـود دارد 15، پس در درون ستاك فعلی مرکّب مقید، نوعی نحـو درونـی  اندشده
چهـارچوب و 16تشکیل ایـن نـوع کلمـات بایـد تـابع اصـول نحـوي، نظیـر حاکمیـت         

بر سازة غیر فعلی در ایـن  بر طبق اصل حاکمیت، سازة فعلی. وندها باشدبنديمقولهزیر
کلمات حاکم است، در صورتی که فعل بر سازة غیر فعلـی در نمـودار درختـی، تسـلط     

.اي داشته باشدسازه

در این ساختار، فعل و سازة اسمی با یکدیگر خواهر هستند و هستۀ فعلی بر اسـم  
عـالوه  . ستما حاکم اموردنظردر این صورت، نوعی نحو درونی در ستاك . تسلط دارد

دهد کـه ارتبـاط نحـوي بـین هسـتۀ      براین، ارتباط نزدیک نحو با سطح معنایی نشان می
د؛ یـر گت مـی عـل نشـأ  فعلی و سازة غیر فعلی در این نوع ستاك، از ساختار موضوعی ف

شـود و سـتاك فعلـی    یعنی معموالً در این نوع کلمات، فعل با موضوع خود ترکیب مـی 
هاي اشتقاقی بـه عنـوان پایـۀ فراینـد     تواند در فرایندکه میکند مرکّب مقیدي را خلق می

.شرکت کند

تحلیل ساختار درونی کلمات مرکب فعلی -3
شـده  آوريجمـع هـاي  اي از دادهاکنون با توجه به مالحظـات فـوق بـه تحلیـل نمونـه     

ـ   در بسیاري از داده. پردازیممی ی ها، سازة اول یک کلمۀ مرکّب به عنـوان موضـوع درون

14. argument linking
15. internal syntax
16. government

N

V

V

)2(
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، آمـوز دانـش شـود؛ نظیـر   فعلِ موجود در کلمه محسـوب مـی  ) مفعول صریح (مستقیم 
در گروهـی از  . زورگویانـه و کارشناسانه، حنابندان، خورانیشیرین، خداجو، بريمسافر

د نفعل است، مان) مفعول باواسطه(مستقیم ها، سازة اول به عنوان موضوع درونی غیرداده
اي دیگـر  در نمونهو،اندیشیمعیشتوگرایانهآرمان، راییگاصول،خیراندیش، خداترس

معنـایی نظیـر   ، یـک موضـوع  )مستقیم یا غیر مستقیم(از کلمات به جاي موضوع درونی
، هـا خـواب کـارتن همانند اند؛ها با فعل ترکیب شدهنظایر آنمکان، ابزار، فاعلیت، قید، و 

فعلی مرکب مقید در کلمات مرکّـب  ستاك . خوانخوشو پزآرام، پسندعامه، چیندست
ساختی خود که تحت تسلط گره فعلی از جایگاه زیررکت سازة غیرفعلی با استفاده از ح

شـود و  منضم مـی (°v)به فعلv°رود، و در زیر گرهاست به سمت فعل میوي نح
که همان سـتاك فعلـی مرکّـب مقیـد اسـت حاصـل       (°v)در نتیجه مقولۀ واژگانی فعل 

:دشومی

v

V° N

VPVNP/AP

V
V°V°

N/Adv

N/AdvV°
t

t

t

ø

ø

ي

ها

جوخدا

مسافر
جوخداجوخدا

برمسافربرمسافربر

خوابکارتنخوابکارتنخوابکارتن

پزآرامپزآرامtپزآرام

)3(
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صـورت  ) 5(و نیز بـر اسـاس نمـودار    ) 4(هاي پیشین عمداً بر مبناي نمودارتحلیل
:گرفته است

ران و نظـایر آن،  خـو ، شیرینیآموزدانشدر بسیاري از کلمات مرکّب فعلی همانند 
انـد و  یـب شـده  غیر فعلی در حکم موضوع درونی مستقیم فعـل بـا فعـل ترک   هايسازه

سـپس بـر   . اندارضا کرده) ستاك مرکّب(ساختار موضوعی فعل را در درون این ترکیب 
گـردد و در  این ستاك مرکّب به عنوان پایۀ فرایندهاي اشـتقاقی، ونـدافزایی اعمـال مـی    

نکتۀ قابل توجه در این نوشتار، این است . شودمینهایت، کلمات مرکّب مشتقّی حاصل 
چنـد  ) به طـور بالفعـل و بـالقوه   (تواند پایۀ مشترك مرکّب خود میکه یک ستاك فعلی

» آمـوز + نـش  دا«ستاك فعلی مرکّب مقیـد  » آموزدانش«در کلمۀ . باشدسازيواژهفرایند 
بـه گـره حـاکم بـر ایـن      » آموز«ت که مشخصۀ فعلی به این علّداراي مقولۀ فعلی است؛

N

NP/AP

V

ø

ø

ي

ها

خدا

وند

مسافر
جوخدا

برمسافربر
خوابکارتنخوابکارتن

پزآرامپزآرام

NP/AP
)5( )4(

N N

وند V

øجو

ø

ي

ها
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ند پایۀ فرایندهاي اشتقاقی دیگر شـود  توااین ستاك خود می.دوسازه تراوش کرده است
و غیـره را  ) صفت(آموختهدانش) صفت/قید(انه آموزدانشي، آموزدانشو کلماتی نظیر 

:بسازد 

توانسته در چنـدین فراینـد   » آموز+ دانش «فوق، ستاك مشترك با توجه به نمودار
ن سـتاك کـه بـه پیـروي از     بدون وجود ای. زایا در زبان فارسی شرکت نمایدسازيواژه

هـاي  ، برخی از فراینـد باشدمی» دانش آموختن«متعلّق به واژة قاموسی ) ١٩٩۴(آرونف 
، خـداجو ، آمـوز دانـش صـورت صـفت فـاعلی کلمـاتی نظیـر      . نیسـت پذیرامکانفوق، 

و همۀ کلمات همانند آنها کـه ستاکشـان   پزآرام، خوانخوش، هاخوابکارتن، خداترس
، از طریـق اشـتقاق بـا تکـواژ     استفعول مستقیم با بن فعل ساخته شدهاز انضمام یک م
اما صفات فاعلی کـه از افعـال مرکّبـی نظیـر شـرکت      » ـَ نده«شود و نه صفر حاصل می

اند، با استفاده از تکـواژ  نظایر آن گرفته شده، پدیدآوردن وزدنگولکردن، صادر کردن، 
و آورنـده پدید، زننـده گـول ، صـادرکننده ، نندهکشرکتآیند؛ همانند به دست می» ـَ نده«

گـردد و صـفات فـاعلی هماننـد     هاي فعلی بسیط نیز ملحـق مـی  به ستاك» ـَ نده«. غیره
» ـَ نده«بنابراین در تولید صفات فاعلی، وند. کندو غیره را تولید میکننده، زننده، گوینده

حالی که تکواژ صفر فقط بـه  در ؛پیونددهاي فعلی بسیط و نیز افعال مرکّب میبه ستاك

]آموز+ دانش [ )6(

 +ø

گی+ ـھ + ت + 

قید نسبی/ صفت 

اعلی صفت ف

اسم جمع 

اسم مصدر 

صفت  نسبی

صفت مفعولی

اسم مصدر 

 +ø + ان

ی+ 

انھ + 

ی+ 

ـھ + ت + 
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در واقـع، یـک   . شـود هاي مرکّب مقید حاصل از انضمام اسم به فعـل متصـل مـی   ستاك
هـر . ردافزایی در زبان فارسی وجود دابینی بین این دو وندمند و قابل پیشتناوب قاعده
سازند که به لحاظ معنایی نیز کامالً شفاف هسـتند؛ یعنـی   میاسامی فاعلی / دو، صفات 

گیرد و به میـزان  اجزاي سازندة صفات فاعلی شکل میپذیريترکیبعناي آنها برمبناي م
صفات فـاعلیِ داراي تکـواژ صـفر نظیـر     ). 2005:8واحدي (باشند قابل توجهی زایا می

؛ یعنـی ایـن   بـرد نمـی ساختار موضوعی فعـل پایـه را بـه ارث    » خداجو«و » آموزدانش«
و لـذا سـاختار   کنـد مـی نتـراوش  (AP/NP)کلمـه  حـاکم بـر  ترین گرهساختار به باال

بـه عنـوان موضـوع    » دانـش «شود؛ یعنـی  میموضوعی فعل در درون خود ترکیب ارضا 
در » آمــوزدانــش«و اگــر کلمــۀ شــودمــیبــا ایــن فعــل ترکیــب » آمــوز«درونــی فعــل 

دداً ش مجـ ادیگر نیازي ندارد تا موضوع درونیبه کار رفت، این فعل، ايجمله/ عبارتی
» درسآمـوز دانـش «*به همین دلیـل اسـت کـه عبـارت     .جمله ذکر شود/ در آن عبارت

شـده بـا   سـاخته ) مرکّـب / سـاده (صفات فـاعلی  اما در. ساخت و غیر دستوري استبد
کنـد  ، ساختار موضوعی فعل پایه به باالترین گـره حـاکم بـر کلمـه تـراوش مـی      »ـَ نده«
باید در خارج از کلمه ارضـا شـود؛ نظیـر    موضوعی فعل،ار، ساختروایناز ). 9: همان(

ایـن  در. ن و غیـره زنندة انسـان، گوینـدة سـخ   آورندة کتاب، گولصادرکنندة میوه، پدید
-به عنوان موضوع درونی فعل محسـوب نمـی  » سخن«، »گول«، »پدید«، »صادر«کلمات 

یجتـاً، کلمـات   شوند، پس موضوع درونی فعل، باید در خـارج از کلمـه ذکـر شـود و نت    
سـخن  «*و »انسـان گـول زننـده   «*،»کتاب پدیـد آورنـده  «*، »میوه صادر کننده«*مرکب 
در تشکیل صـفات  » صفر«و» ـَ نده«در مجموع، تکواژهاي . دستوري هستندغیر»گوینده

تکـواژ صـفر بـر حسـب     . در توزیع تکمیلی قرار دارنـد فاعلی مرکّب نسبت به یکدیگر
تواند به پایۀ فعلی مرکّب بچسبد تا صـفت فـاعلی   ود، تنها میايِ خمقولهزیرچهارچوب
کـارتون  «*به همین دلیل است که کلماتی نظیـر  .را تولید کند» خوابکارتن«مرکّبی مثل 

بر طبق تحلیـل . دستوري هستندو نظایر آن غیر»پزندهآرام«*، »آموزندهدانش«*، »خوابنده
و تمـام صـفات   » آمـوز دانش«، »خوابکارتن«یرکلماتی نظ) 1382(سنّتی و نیز طباطبایی 
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از آنهـا  » ــَ نـده  «شود که پسوند ب مرخم نامیده میآنها، صفت فاعلی مرکفاعلی همانند 
. حذف شده و یا در آنها مستتر است

سازيايِ وندها در واژهنقش چهارچوب زیرمقوله-4
ـ نیز الزمهايِ وندها ومقولهزیرچهارچوب د در طـول فراینـدهاي   هاي معنایی فعل، نبای

اشتقاقی و تصریفی نقض شود؛ یعنی در سطح واژگان و یـا نحـو کـه سـاختار کلمـات      
گیرد، باید مشخص شود کـه  مرکّب فعلی بر اثر فرایند ترکیب و سپس اشتقاق شکل می

اي خـود بـه پایـۀ    مقولـه زیرچهـارچوب در تولید صفات فاعلی، تکواژ صفر بر حسب 
نحـو، جنبـۀ نحـوي و معنـایی     / در واقع، در واژگان. بسیطچسبد و نهمیفعلی مرکّب 
از نظریۀ صرف ايگونهبر طبق . تصریف باید بر ستاك قاعده اعمال شود/فرایند اشتقاق

ده اسـت، ایـن مراحـل در    اارائـه د 1995مبتنی بر واژة قاموسی که رابرت برد در سـال  
اسـتفاده از قواعـد سـاخت کلمـه،     افتد؛ ابتدا بافاق می، ات»ترسخدا«اي نظیر کلمهتولید 

سـپس بـر اثـر فراینـد اشـتقاق صـفت فـاعلی،        .شـود مـی حاصل » ترس+ خدا«ترکیب 
افـزوده  » تـرس + خـدا «بـه ترکیـب   ] ستاك فعلی مرکّب[+ ، ] فاعل[+مشخصاتی نظیر 

شـود و در  به سطح بیان صرفی وارد مـی » مشخصات فوق+ خداترس«سپسشود ومی
. پیونـدد مـی ند متناسب با شرایط و مشخصات فوق به فعل آنجا، صورت آوایی یک و

بر طبق نظریۀ مـذکور  . وند مناسب در این کلمه، تکواژ صفر است که نمود آوایی ندارد
در اینجا، اشتقاق، بدون نمود صوري صورت گرفته است، امـا در کلمـات دیگـر، ونـد     

-[شود و صورت آوایـی  متناسب با شرایط انتخاب می» ـَ نده« ande[   در سـطح بیـان
جدایی جنبۀ صوري یک فرایند اشـتقاقی از  کلّیبه طور . گرددصرفی به فعل متصل می

و » آمـوز «مثل 17تواند مسائلی نظیر تکواژگونگی ستاكمینحوي و معنایی آن هايجنبه
داراي نقـش، بـدون   (اشتقاق صفر ،»آموختهدانش«و » آموزدانش«در کلمات » آموخت«

، روابط متفاوت بین صورت و معناي تکواژها، نظیـر وجـود دو صـورت    )نمود صوري
در زبـان فارسـی و مسـائلی از ایـن     » جمـع «براي یک مقولۀ معنایی » ان«و » ها«وندي 

17. stem allomorphy
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بـرد  (اینکه نظریات فرعی ارائه دهـد دست را بهتر از نظریات پیشین توجیه کند، بدون
و »کنـان آشتی«، »پزانسمنو«، »نابندانح«، »خورانشیرینی«در کلماتی دیگر نظیر . )1995

، به تنهایی به بن افعال موجود در »ـِ ان«کنند، پسوندنظایر آن که بر اسمِ عمل داللت می
بـه تنهـایی   »کنـان «*، »پز«*، »بندان«*، »خوران«*هاي سازهچسبد و لذااین کلمات نمی

بنـدي مقولـه وب زیربر حسب چهـارچ »ان«دستوري هستند؛ به این علّت که پسوند غیر
رد کـه  آودر توصیف این ونـد مـی  صادقی. تاك فعلی مرکّب بپیونددخود باید به یک س

ها، همیشه سازد اما این اسم عملچسبد و اسمِ عمل میمیاین وند به بن مضارع افعال 
شـود، بـه کـار    در ترکیب با یک اسم که قبل از آنها قرار گرفته و مفعول آنها شمرده می

صـادقی . (شـود ها اسـتعمال مـی  این ترکیبات معموالً در مورد مراسم و جشن. درونمی
بنابراین، وجود این ستاك مرکّب براي حضور در فراینـد اشـتقاق   .)32: 1372-1370

یـر کارشناسـانه، زورگویانـه،    در کلمـاتی نظ . ساز ضـروري اسـت  اسمِ عمل» ان«با وند 
تواند بـه بـن فعلـی ملحـق     صورتی میتنها در» نها«ظایر آن نیز پسوند گرایانه، و نآرمان

ایـن  . قیدهاي مرکّب فعلی را خلق کند/ شود که پایۀ فعلی، مرکّب باشد تا بتواند صفات
یـر پدرانـه، مسـلّحانه،    ؛ نظسـازد مـی قید / و صفتپیونددمیپسوند به اسم و صفت نیز 

اي کـاربرد زایـایی   در اتّصـال بـه اسـم جـنس دار    » انه«پسوند .)24: همان (سرسختانه 
که از الحـاق ایـن پسـوند بـه کلمـۀ فضـانورد کـه        » فضانوردانه«است؛ مثالً در صورت 

» انـه «بنـابراین پسـوند   ). همـان (غرابتـی نـدارد  گونههیچاي نو است، ساخته شده، کلمه
، »نوردانـه «*کلمـاتی نظیـر   روایـن از . تواند به یک بـن فعلـی بسـیط ملحـق شـود     نمی

بـه  » ي«یـاي مصـدري   ونـد . و نظـایر آن، غیردسـتوري هسـتند   »گویانـه «*، »گرایانه«*
و کلمـاتی  شـود مـی ها ملحـق  مقوالت واژگانی متفاوت نظیر اسم، صفات، اعداد و قید

ي هـا سـتاك اما این وند هرگز بـه  . سازدنظیر خوبی، ایرانی، دوئی، زیبایی و غیره را می
، »جـویی «*، »بینـی «*،»گـویی «*یـر  مشـتقی نظ هـاي سـازه پیوندد و لذافعلی بسیط نمی

به این علّت که اتصال ایـن ونـد بـه    . دستوري هستندو همانند آنها کامالً غیر» نویسی«*
ونـد افزایـی یـاي    . پذیر است که پایۀ فعلـی، مرکّـب باشـد   فعل، تنها در صورتی امکان

ارسـی  مصدري به این نوع ستاك فعلی مرکّب مقید، زایاترین فرایند اشـتقاق در زبـان ف  
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گـردد گردانی نیز نمـی د و واژهوشد هرگز در واژگان ذخیره نمیناست که برونداد این فرای
مصـدري هسـتند کـه مفهـومِ     هـاي اسمبرونداد این نوع فرایند، ).10-2005:11واحدي (

، »خـوانی تـک «، »گرایـی اصـول «، »اندیشـی خیـر «، »گـردي بیابان«نظیر رسانند؛میعمل را 
فـوق نیـز، یـاي    هـاي در مثـال . و مـوارد بسـیار دیگـر   »گیريروگانگ«،»گذاريبمب«

مشتقی نظیر هايسازهروایناز . شودمینها به ستاك فعلی مرکب مقید ملحقمصدري ت
و نظـایر آن بـه تنهـایی در زبـان بـه کـار       » گـذاري «*، »گردي«*، »گرایی«*، »اندیشی«*

کـه  » ي«ونـد ايمقولهزیرهارچوبچبه این علت که روند و غیر دستوري هستند؛نمی
بنـابراین در ایـن مـورد نیـز،     . باید به ستاك فعلی مرکّب متصل شود، نقض شده اسـت 

ي خلـق  هاي بسـیار تا با اتکاء به آن، واژهستاك فعل مرکّب کامالً ضروري استوجود 
یک موضـوع درونـی و یـا    ) غیر فعلی(معموالً سازة اول در این نوع کلمات هم. گردد

دهـد کـه خـود پایـۀ     مـی نایی است که در پیوند با فعل، سـتاك مرکّبـی را بـه دسـت     مع
» چـین دسـت «، »زیرنوس«اي دیگر از کلمات دیگر نظیر دسته. باشدفرایندهاي اشتقاقی می

شـده  نچـه در زیـر نوشـته   یعنـی آ » زیرنویس«. داراي معناي مفعولی هستندو همانند آنها
، »پـز آب«کلمات دیگر نظیر . است» ده شده با دستچی«به معناي » چیندست«است، و 

ایـن ترکیبـات همـه بـا     . باشـند مـی نیز داراي مفهوم مفعولی » بافدست«و » دوزدست«
.)1383:9صـادقی (هسـتند نظر معنایی، مجهـول اند و ازمتعدي ساخته شدههايفعل

از ترکیـب  نی بر ستاك مفروض در این نوشـتار این کلمات بر حسب تحلیل صرفیِ مبت
ي فعلـی  هـا سـتاك اند و سپس این دست آمدهوع معنایی با ستاك حال فعل بهیک موض

اند که معنـاي مفعـولی دارد؛   هایی تبدیل شدهبا استفاده از فرایند اشتقاق صفر، به صفت
صـفت  (بـاف دسـت : ø+» بافدست«: نمایندمیرچه به لحاظ صوري، صفت فاعلیگ

سـت امـا در برخـی کلمـات     مات فوق، ستاك فعل، متعدي ابسیاري از کلدر). مفعولی
انـد،  و نیز صفاتی که از افعال مرکّب الزم برگرفته شده» تازه در گذشته«، »رسیدهتازه«نظیر 

) دیـدن دیـدن و رنـج  مصیبت(و غیره، ستاك فعل مرکّب » رنجیده«، »دیدهمصیبت«همانند 
لی صـورت صـفت مفعـو   . هسـتند لی در گذشته الزم است و همگی به معناي اتفاق عم

زم، در مفعولی افعـال ال هايصفتدر مجموع، . کندافعال الزم بر مفهوم فاعلی اشاره می
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به این دلیل که افعال الزم، فاقد مفعول مستقیم هستند و حکم صفت فاعلی آنها هستند؛
، »خوابیـدن «، »رسـیدن «افعـالی دیگـر نظیـر    . تواننـد داراي صـفت مفعـولی باشـند    نمی

افعـال الزمـی هسـتند کـه داراي     » مـردن / گذشتندر«و » خشکیدن«، »افتادن«، »شستنن«
ــی  ــولی م ــر مفع ــاختار غی ــندس ــهبرحســب . باش ــديطبق ــوین و  بن ــوي ل ــال از س افع

افعال الزم غیر مفعولی، فاقد موضوع بیرونـی هسـتند و فقـط داراي    ) ١٩٩٩(راپاپورت
ایـن افعـال   فـاعلی مشـتق از  صـفات  روایـن از . باشـند موضوع درونی زیرساختی مـی 

این تکواژ بر موضـوع بیرونـی یـک فعـل اشـاره      بپذیرند، زیرا» ـَ نده«انند تکواژ تونمی
، »خوابنـده «*، »نشـیننده «*، »رسـنده «*، »خشـکنده «*صفات فاعلی نظیر بنابراین. کندمی

ه بـه  رسـد کـ  به نظـر مـی  . )2005:6واحدي (، غیر دستوري هستند»میرنده«*، »افتنده«*
، و غیره »وابیدهختازه«، »رسیدهتازه«این افعال نظیر همین علت است که صفات مفعولی

سـاخت خـود داراي   ما در افعال غیر کنایی کـه در زیر ا. در حکم صفت فاعلی آنهاست
مثـل  ؛در ساختن صفت فاعلی دخالـت دارد » ـَ نده«یک موضوع بیرونی هستند، پسوند

رسد که به نظر می). 1382واحدي(»جهنده«و »پرنده«، »غرنده«، »خروشنده«، »دونده«
تنها داراي یـک موضـوع   زیراکنند، چندان شرکت نمیسازيواژهاین نوع افعال در امر 

بـه  . شـود بیرونی هستند و موضوع بیرونی معموالً با ستاك این نوع افعال، ترکیب نمـی 
کـه  از آن رونحـوي اسـت،   ، ترکیب موضوع بیرونی با بن فعل ناقض قواعـد کلّیطور 

پـس از حرکـت موضـوع    . گیـرد خود را از گروه فعلی مـی یرونی، نقش تتاییموضوع ب
به سمت فعل و انضـمام آن بـا فعـل،    ) معموالً فاعل(بیرونی از جایگاه زیرساختی خود 

چـون گـرة  :گیـرد مانده از این حرکت به درستی تحت حاکمیت قرار نمیبه جاي18رد
و باشـد،  بر رد خـود مـی  ) مرجع(ه عنوان یک مانع براي حاکمیت اسم بکه گروه فعلی

رسـد  که بـه نظـر مـی   ساختیبنابراین در کلمات خوش. شودنقض میاصل مقولۀ تهی 
یک ) نقش دستوري(موضوع بیرونی با فعل ترکیب شده است، بهتر است بگوییم فاعل 

نی یک فعـل لزومـاً فاعـل    ع بیروموضو. آن ترکیب شده و نه موضوع بیرونی آنفعل با
خیز، فقیرنشین، دلسوزي، دلپذیر و در بسیاري از موارد نظیر نفت. ساختی آن نیستزیر

18. trace
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بـر طبـق   . شـود موضـوع بیرونـی محسـوب نمـی    سازة اول، یک فاعل است، غیره که 
هـا،  افعـال موجـود در ایـن مثـال    ) ١٩٩٢(بندي افعال از سوي لوین و راپاپورتتقسیم

شده بـا ایـن افعـال، همگـی موضـوع      ترکیبهايسازهعولی هستند و لذا، افعال غیر مف
ـ   .شوند و نـه موضـوع بیرونـی   میدرونی فعل محسوب ر مفعـولی داراي  زیـرا فعـل غی

، کلّـی در تحلیل کلمات مرکّب فعلی بـه طـور   آنچه . موضوع بیرونی زیرساختی نیست
فراینـد ترکیـب دو سـتاك    اهمیت دارد، وجود یک ستاك مرکّب فعلی مقید است که با 

اشـتقاق و (سـازي واژهواژگانی، حاصل شده است و برونداد آن، پایۀ فرایندهاي زایاي 
ایـن  . نامیممی» ستاك ساختواژي«این برونداد را تحت عنوانروایناز . است) تصریف

هـایی  هـا یـا جملـه   اي، گـزاره سـتاکهاي گـزاره  ) 1375(و به تعبیر سامعیهاستاكنوع 
هاي د که یک عنصر فعلی یا فعل گونه، در هستۀ آنهاست و معموالً یکی از وابستههستن

خـوران و نظـایر   کن، مادرزاد، خودآگاه، شیرینیهسته درکنار آن جاي دارد، نظیر خشک
بسیار باالست و بیشـتر از هـر سـتاك دیگـري در     ايگزارهي نحويهاستاكبسامد . آن

کنند، و قواعدي که این نوع عناصر در آنها شرکت میروند فارسی به کار میسازيواژه
را هـا سـتاك که این نوع یهایهستند و پسوندسازيواژهترین قواعد و فعالاز زایاترین 
در ). 134-132: 1375سـامعی (انـد  د، نیز هرچند محـدود، امـا متنـوع   کننهمراهی می

خـاص خـود،   ايمقولهزیربچهارچوفرایندهاي اشتقاقی و تصریفی، وندها با توجه به 
هـاي  بنـابراین، اگـر ونـدي بـا توجـه بـه محـدودیت       . پیوندنـد مـی سـتاکی  / به کلمـه 

تواند به ایـن سـتاك فعلـی    خود باید به پایۀ فعلی مرکّب متصل شود، میبنديمقولهزیر
یـک  در غیر این صورت بـا دست دهد؛مرکّب مقید ملحق شود و یک کلمۀ مشتق را به

متناسـب بـا بافـت    صفر بر روي این ستاك فعلـی، مقولـۀ  دیل مقوله یا اشتقاقفرایند تب
شـود؛ هماننـد   آید و سپس وند به این ستاك پایانی، متصـل مـی  دست مینحوي وند به

بـه یـک اسـم تبـدیل شـده و      » فروشخرده«، که ابتدا ستاك فعلی »وشانفرخرده«کلمۀ 
در مجموع، وند پایانی، هسـتۀ  . استبه این ستاك مرکّب اسمی پیوسته » ان«سپس وند 

گرچه به لحاظ صـوري، تنهـا بـه بـن فعلـی در ایـن نـوع        دهد؛کل کلمه را تشکیل می
امـا  شود؛پیوندد، یعنی در ساختار واژـ واجی صرفاً، به هستۀ فعلی منضم میکلمات می
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در اینجاسـت کـه بحـث از دو    . گیـرد گسترة معنایی آن، کل کلمۀ مرکّب را در بـر مـی  
تنـاقض قـالب   «شود که تحـت عنـوان   اختار واژـ واجی و نحوي ـ معنایی مطرح می س

:شودنامیده می19»بندي

عمـل  20ايیکـدیگر و حـوزه  ازساختارـ و به عبارتی، این سـطوح جدایی این دو
بنـدي قض قـالب در واقع، دیگر ن. سازدمیرفعبندي، را کردن آنها، مسئلۀ تناقض قالب

در . کننـد مـی سـطوح، متمـایز از یکـدیگر عمـل     موضوعیت ندارد، به این دلیل که این 
گسترة پسوند یاي مصدري بـه لحـاظ معنـایی کـل کلمـۀ مرکّـب را در بـر        ) 7(ساختار

چهـارچوب گیرد و به لحاظ نحوي نیز، وجود یک ستاك از نوع پایۀ مرکّـب فعلـی،   می
این مالحظات مربوط بـه سـطوح معنـا و    . کرده استاین پسوند را ارضا بنديمقولهزیر

امـا بـه   ؛شودمجموعه این اطالعات در ساختار نحوي ـ معنایی منعکس می . نحو است 

19. bracketing paradox
20. modular

واجی-ساختار واژ ) 8(معنایی-ساختار نحوي ) 7(

کارآموزي : مثال 

NPNP

V
N N

NV°V

آموزکار
مشخصۀ
مصدري

يآموزکار
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مک بن فعلی متصـل گشـته   کتنها به ) 8(نمودار لحاظ صوري، پسوند یاي مصدري در
ز شـود و ا واجی، این وند فقـط بـه فعـل ملحـق مـی     / است؛ یعنی در سطح بیان صرفی

را ) 7(آیـد کـه اطالعـاتی متفـاوت بـا نمـودار       ، ساختار واژ واجی به وجـود مـی  رواین
در نمـودار  ) معنـایی، نحـوي  (بنابراین، فرایند اشتقاقی به لحاظ نقشی . سازدمنعکس می

افزایی ، ونـد )8(واج شناسـی، نمـودار   /صـرفی سپس در بخـش بیـان   افتد؛اتفاق می) 7(
این تمایز، دقیقاً مطابق با فرضـیۀ  . شودن فعل اعمال میمتناسب با مشخصۀ اشتقاقی بر ب

.قاموسی استجدایی در نظریۀ صرف مبتنی بر واژة
عنـوان صـورت   سـتاك بـه  ) ١٩٩۴(طبق دیدگاه آرونـف  آنکه، بر نکتۀ مهم دیگر

هر نظریۀ زبانی باید ) ١٩٨٣(قاموسی است و به اعتقاد آرونف آواییِ متعلق به یک واژة
کلمـات ممکـن بـر طبـق قواعـد      . ممکن و کلمات موجود تمایز قائل شـود بین کلمات 

اینجـا نیـز  در. شـوند شوند و کلمات موجود، در واژگـان ثبـت مـی   دستوري ساخته می
قاموسی مرکّب ممکن اسـت کـه بـر    ما، متعلق به یک واژةموردنظرستاك فعلی مرکّب 

و داراي معناي ترکیبـی اسـت   مند استقاعدهآید کهوجود ساخت کلمه بهطبق قواعد 
براي مثال، سـتاك فعلـی مقیـد    . شوندنمی، در واژگان ثبت روایناز ) 59: 1386ارکان(
متعلق است، گرچه این واژة قاموسی در » کارآموختن«به واژة قاموسی ممکن » کارآموز«

، سـازي واژهحال، این سـتاك بـه عنـوان پایـۀ فراینـدهاي      هربه. واژگان ثبت نشده است
وجود یـک پایـۀ مشـترك ـ یعنـی سـتاك       . یا بالقوه عمل کندتواند به شکل بالفعل ومی

:سازدساختواژي ـ است که فرایندهاي اشتقاقی ذیل را محقق می

)9(

v]آموزکار[

)صفت فاعلی(کارآموز 

)اسم مصدر(کارآموزي 

)قید نسبی(کارآموزانه 

)اسم جمع(کارآموزان 

 +ø

 +ø +ان

ی+ 

ھان+ 
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القـا کنـد و   سـازي واژهرا در امـر  21توانـد دیـدگاهی جانشـینی   تحلیل میگونهاین
ر بررســی کلمـات مرکّــب فعلــی بــر حســب  د. را افــزایش دهــدســازيواژهامکانـات  

حـوي بـین هسـتۀ فعلـی و     روابـط ن ) 5و نمودار 4بر نمودار مبتنی (هاي پیشین تحلیل
هـا،  در ایـن نمـودار  . شـود فعلی مرکّب مقید نادیده انگاشته میفعلی در ستاكسازة غیر

ک رابطـۀ  این رابطه را ی) ٢٠٠۵(واحدي. شودحاکمیت فعل بر متمم خود، منعکس نمی
هـاي  ها، به مسئلۀ محـدودیت همچنین در این نمودار. داندمیبینیپیشزایا و کامالً قابل 

به این علت که ونـدهاي مـذکور   . ايِ وندهاي مورد بررسی توجهی نشده استزیرمقوله
ایـن  . همگی باید به پایۀ فعلی مرکّب متصل گردنـد ) یاي مصدري، ان، انه، تکواژ صفر(

تحلیل کلمات مرکب فعل و بررسی ساختار آنها به صراحت نشـان داده  واقعیت باید در
عالوه بـر  . این واقعیت وجود ندارد) 5(و)4(اما در نمودارهاي ). 3همانند نمودار(شود 

اي و نیز ساختار یک فعل با بن آن فعل، اصل تراوش مشخصهاین، مسئلۀ پیوند موضوع
در واقـع،  . مودارها نادیده انگاشته شده استپایگانی درون کلمات مرکّب فعلی در این ن
22ايدقیقاً همانند کلمات مرکّـب ریشـه  )4(ساختار کلمات مرکّب فعلی بر طبق نمودار 

نیـز  ) 5(در نمـودار  . است و تفاوت بین این دو نوع کلمه مورد توجه قرار نگرفته است
سـطح و  طـۀ هـم  ۀ فعل با وند به شـکل یـک راب  رابطۀ هستۀ فعلی و متمم آن و نیز هست

کـه  را نکتۀ مهم دیگر آنکه، این دو نمودار، ایـن واقعیـت   . یکسان نشان داده شده است
ی مرکّـب مقیـد   پایۀ چندین فرایند اشتقاقی مطرح در این نوشتار، مشترکاً یک ستاك فعل

رسد که ساختار درونی ایـن نـوع کلمـات بـر طبـق      میبه نظر .کندمنعکس نمیاست 
.گردده صراحت و به درستی تبیین نمیهاي پیشین بتحلیل

نتیجه -5
:استفعلی، الگوي ساخت کلمه به شکل زیردر تحلیل کلمات مرکّب 

21. paradigmatic
22. primary compounds
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قابل ذکر است که وجود یـک تکیـۀ اولیـه بـر روي هجـاي پایـانی کلمـۀ مرکّـب         
یـک کـل   بـه عنـوان  » فعـل + اسـم  «تکیه نیز به ترکیـب  است که قاعدةآندهندةنشان

این امر، خود، دلیلی بر اثبات وجود این ستاك مرکّـب ،  .ه و یک واحد می نگردهمبست
ر حسب ستاك فعلی تحلیل کلمات مرکّب فعلی ب. باشدبه عنوان یک واحد یکپارچه می

که ساختار معنایی یک فعل و نیز ساختار نحوي آن جـدا  دهدمینشان مرکّب مقید آنها
بدین ترتیب که در سـاختارهاي معنـایی   . کندمیاز ساختار ساختواژي و واجی آن عمل 

فعـل  ) نحوي(ايزیرمقولهوب هارچو چ) موضوعیساختار(هاي معنایی و نحوي، الزمه
کـه در سـاختار سـاختواژي و یـا     در حالیشود؛ءااي باید ارضسازهوند در ترکیب با و

یـی، نیـازي   در سطح بیان صرفی، وند افزا. دو ساختار فوق ضروري نیستءواجی ارضا
تـا بـه لحـاظ    پیونددمیفعلی ايپایهوند تنها به . به اطالعات معنایی و نحوي وند ندارد

ي واژـ واجی در اتصال ونـدها بـه فعـل و نیـز     فرایندهادر این سطح، . آوایی تجلی یابد
در این نوشتار بـه یـک   موردنظرنکتۀ آخر اینکه ، ستاك . ي آوایی اهمیت دارندفرایندها

تشـکیل  فعل مرکّب موجود و یا فعل مرکّب ممکن، متعلق اسـت و قاعـدة  / یگروه فعل
همانگونه که مالحظه شد در این تحلیل، فرآیند ترکیب تکواژهاي . آن، منشأ نحوي دارد

لـذا برونـداد  . شـد بافعلی و موضوع آنها مقدم بر فرآیند اشتقاق با وندهاي مورد نظر می
سـازي واژهکـه خـود در فراینـدهاي    نی اسـت یک سـتاك واژگـا  عنوانقاعدة ترکیب به

عنوان یک واقعیت سـاختواژي در  به همین دلیل، این ستاك را به. دکنفعاالنه شرکت می
سـازي واژهگیـریم کـه بـدون فـرض آن، توجیـه برخـی از فراینـدهاي زایـاي         نظر مـی 

.نیستپذیرامکان

ستاك فعلی []ستاك فعلی مرکّب مقید[]ستاك فعل+ ستاك غیر فعلی[

کلمۀ مرکّب فعلی ]وند+ مرکّب مقید 
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وجهیت در فارسیامدهاي ترجمه از انگلیسی بر مقولۀبررسی پی
دکتر محمد عموزاده

شناسی دانشگاه اصفهاندانشیار گروه زبان
ناصريشادي شاه

شناسی دانشگاه اصفهاندانشجوي دکتري زبان
)50تا 21از ص (

)22/09/89: تاریخ پذیرش، 23/04/89: تاریخ دریافت(چکیده 
فرهنگی، پیامـدهاي  -کنشی زبانییند ترجمه به مثابۀدر این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین فرا

فارسـی مـورد    زبـان  جهیت وانگلیسی را بر مقولۀزبان ان ترجمه از  ات پنهتأثیرحاصل از 
ي دسـتوري و  هـا صـورت اولیـه آن دسـته از   سی قرار دهیم و در قالـب یـک مطالعـۀ   برر

براي .  شناسایی کنیماندکردهپیدا که در اثر ترجمه تغییرهاي گفتمانی افعال وجهی را نقش
و مکتوب روانشناسـی تعلـیم و تربیـت انتخـاب  گردیدنـد      ها از گونۀدادهانجام این کار، 

در دو مقطع زمانی متفاوت بـه لحـاظ   تألیفیو شدهترجمهسپس  در قالب دو گروه متون 
در نهایت پـس از  . شدندبنديطبقهمدت و میزان تماس زبانی دو زبان فارسی و انگلیسی، 

میزان قوت و ضعف صافی فرهنگی زبـان فارسـی و همگرایـی یـا      هادادهتجزیه و تحلیل 
.ی و ارزیابی شدندواگرایی افعال وجهی بررس

پنهان، صافی فرهنگی، وجهیت، قطعیـت، زبـان فارسـی، زبـان     ترجمۀ:ديیکليهاواژه
.انگلیسی
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مقدمه -1
لمـی کشـورهاي   تجـاري، سیاسـی و ع  ترجمه به سبب نقشی که در بسـیاري از مبـادالت  

تمـاس زبـانی   مطالعات  زبانشناسی از جمله حوزةاخیر در کانونجهان دارد در چند دهۀ
ي هـا زبـان از جنگ جهانی دوم به بعد، زبان انگلیسی به عنـوان یکـی از   . قرار گرفته است

ده اسـت  ب مطرح بواطالعاتی جهان غرهايبستهتولید و توزیع میانجی پیشگام در عرصۀ
قـویترین زبـان   ) 2009(3و هـاوس ) 2003(2کـرانین ، )1997(1کریسـتال و امروزه به گفتۀ

دیگـر تمـاس مسـتقیم یـا     يهـا زبانکه از مسیر ترجمه با شودمیمیانجی جهان محسوب 
. غیرمستقیم پیدا کرده است

ويفرانسن انگلیسی با تفوق بر زبان زبابتدریج ، 1320در ایران نیز پس از شهریور 
هـاي  سـازي حجـم معـادل  . بـان میـانجی تثبیـت کـرد    جایگاه خود را به عنوان قـویترین ز 

هـاي رشـته انگلیسـی، رونـق روزافـزون    هايواژهفرهنگستان زبان و ادب فارسی براي 
آمـوزش زبـان   هـاي دوره، هـا دانشـگاه آموزش، ادبیات و مترجمـی زبـان انگلیسـی در    

وزش هـاي آمـ  و ایجاد و گسترش مؤسسه) 1383رياکب(انگلیسی در مراکز تربیت معلم 
.زبان در ایران گواه این مدعاست

قریـب بـه اتفـاق    ) 2010(کنون بجـز تحقیـق عمـوزاده و هـاوس     با وجود این تا
رسـی محـدود بـه حـوزة     ات ترجمـه بـر زبـان فا   تأثیرشده در خصوص مطالعات انجام

و چنـدان بـه   ) 1361و 1366، نجفی 1368کیانفر (گیري واژگانی بوده استقرضواژگانی و 
؛ حال آنکه ترجمه یک پدیـدة هاي ساختاري و کاربردشناختی توجه نشده استگیريوام

زبان مقصد از گذر ترجمـه از  . خنثی جهت انتقال مفاهیمی از زبانی به زبان دیگر نیست
و بـه تناسـب مـدت، شـدت و نـوع      پـذیرد میتأثیرمبدأمفاهیم مطرح در فرهنگ زبان 

مبـدأ گفتمـانی زبـان   هنجارهـاي کن است به درجـاتی از نظـام سـاختاري و    تماس مم
بـه  ،رویکرد به ترجمـه اینپژوهش حاضر بر آن است تا ضمن معرفی . الگوبرداري کند

1. D. Crystal
2. M. Cronin
3. J. House
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فارسـی کـه بیـانگر    4وجهیـت زةات زبان انگلیسی از مسیر ترجمه  بر حـو تأثیربررسی 
را در قالب یک مطالعۀ اولیـه از  هاي زیر فرضنگرش و بینش اهل زبان است بپردازد و 

:آزمایش بگذاردبه بوتۀبنیاد تحلیل پیکرة
مد بـاالتر  اي جمالت انگلیسی در مقایسه با فارسی به سبب بسـا محتواي گزاره.1

.تر استو ذهنیتر افعال وجهی کمکی، ضمنی
بـا درجـۀ   (رهاي وجهـی محتمـل   گرایش غالب زبان انگلیسی بـه سـمت نشـانگ   .2

.است) طعیت پایینمندي و قواقعیت
مکتوب بـر  مانی وجهیت انگلیسی از مسیر ترجمۀگفت-دستوري هاياولویت.3

.ي فارسی غلبه کرده استهادادهگفتمانی -هنجارهاي دستوري
ارتبـاط  پـس از مقدمـه، ترجمـه بـه مثابـۀ     . استتحقیق مشتمل بر هفت  بخش بدنۀ

و بـه دنبـال آن بررسـی    دگـرد مـی سپس بنیان نظري تحلیل مطرح ؛شودمیفرهنگی تبیین 
پـس از معرفـی الگـوي    .  شـود مـی اي از وجهیت در فارسی معاصر و انگلیسی ارائه مقابله
ي پیکره بنیاد تحلیل کمی و کیفی خواهنـد  هادادهي اولیه از مجموع هادادهشناختی،  روش

م ، صحت و سـق گیرينتیجهشد و در نهایت، از مجموع مباحث نظري و تحلیلی در بخش 
.شودمیبررسی هاي مطرح شدهفرضیه

کنش زبانی فرهنگیترجمه به مثابۀ-2
فرهنـگ دیـده   ر چرخشی در مطالعات ترجمه از حوزة زبان بـه گسـترة  اخیهايدههدر 
زبان است تماس زبانی، پل ارتباطی بین دو یا چنددر حوزةاز آنجا که ترجمه . شودمی

فراینـد انتقـال فرهنـگ در آراء    ترجمه بـه مثابـۀ  شودمیسازي و فرهنگ در زبان درونه
ــه هــاوس   مطــرح  و ترجمــه ) 1997و 2001(برخــی از صــاحبنظران ترجمــه از جمل

.شودمیاي از نوع ارتباط بین فرهنگی قلمداد پدیده
ي مدرنی فرهنگ را ابزاري تأویلی جهت درك هنجارهـا پسادر تعریفی) 1973(5هالیدي

بـه گسـترش روزافـزون    و  نظـر  کنـد مـی زبانی تلقـی  ک جامعۀشناختی و رفتاري اعضاي ی

4. modality
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یـافتگی،  ی و حرکت به سمت به اصـطالح توسـعه  تر شدن ساختارهاي اجتماعجوامع، پیچیده
در ترجمـه مسـأله دیگـر    روایناز . خواندمیفرهنگ ناب را آرمانی و رویایی دور از دسترس

در نهایـت میـزان   مواجهـه و نحـوة ؛ بلکـه  برخـورد دو فرهنـگ،   تنها تماس دو زبان نیسـت 
و هـا شـباهت در ایـن رویکـرد، آگـاهی متـرجم نسـبت بـه       .  دو اسـت آنمسامحه یا مقابلـۀ 

گی معنایی در هـر  شدعرفیو مقصد، نوع و میزان مبدأزبانی فرهنگی دو زبان هايتفاوت
ضرورت تلقی ترجمه یک ، انگیزة تماس، جهت یکسویه یا دوسویۀمبدأدو زبان، وجهۀ زبان 

تا مترجم با گذر از خوانش صـوري بـه بافـت متنـی و روابـط بینـامتنی کـه شـرایط         شودمی
از ،دسـت یـازد  زنـد مـی را رقـم  مبـدأ فرهنگی حاکم بـر نگـارش و تأویـل مـتن     -اجتماعی

که در سطح انتزاعـی  مبدأارتباطی زبان هاياولویتهنجارهاي گفتمانی، قراردادهاي متنیتی و 
زبان و فرهنـگ بـه   زبان مقصد را در عرصۀتوانندمیو کنندمیآگاهی انسان عمل و پنهان از

چالش جدي بکشانند آگاهی داشته و با آگاهی نسبت به عوامل فوق به امـر ترجمـه مبـادرت    
.ورزد

بنیان نظري -3
بـا مـتن دیگـري از    مبـدأ فرایند جایگزینی متنی از زبان «ترجمه را )  2009:4(هاوس 

ترجمه بـه مثابـه   ) 1997و2001(در الگوي ارزیابی ترجمه هاوس . داندمی» مقصدزبان 
:یابدمیفرایند در قالب زیر نمود 

نه فقط به لحـاظ آنکـه مـتن دو    ؛به اعتقاد هاوس، ترجمه همواره یک فرایند است
هیچگاه با احتساب تمام ابعاد صوري، سـبکی، مفهـومی و کاربردشـناختی    ] متن مقصد[

5. M. Halliday

متن دو متن یک
تفسیرگر

)1997و 2001(هاوس رة فرایند ترجمۀطرحوا. 1شکل 
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بلکه بدین علت که همواره یک سـوژه  ؛تلقی  شود] مبدأمتن [د معادل متن یک توانیمن
واسـط دو مـتن قـرار    با آن نظام تأویلی پیچیده و پویایش حـد ) عامل انسانی تفسیرگر(

تلویحاً به فرایندو یابیمعادل، متن، سه ویژگی بنیادین ترجمه یعنی، روایناز . گیردمی
در . شـود مـی یرا در سطح  ترجمه، متن یک و دو همسـان فـرض   زخورند؛میهم گره 
و مـتن دو محصـول نهـایی    زنـد میسازي فسیر متن یک، سوژه دست به  معادلفرایند ت
هـاوس در  . استبلکه حاصل عملکرد فرایند تفسیر سوژه و برگردانی متن یک؛نیست

گرد تفسـیرگر  عقباست از که عبارتکندمیرا مطرح 6دوسویهالگوي خود یک رابطۀ
شناختی تفسیرگر و خیزش -با لحاظ تقیدات زبانیمبدأ، تأویل معنایی متن مبدأبه متن 
در . بنـدي شـود  هدر قالـب آن پیکـر  مبـدأ از زبان مقصد که بنا است متن ايگونهبه آن 

کـه  یابدمیالگوي هاوس، هنجارهاي گفتمانی حاکم بر متن از آن رو در ترجمه اهمیت 
هاي متفاوتی که مترجم از گسـتره  لذا انتخابشودمیآن بسته چهارچوبن برت متکلّی

هر دو قابل تعمـق  کندمیهایی را که حذف و همینطور انتخابکندمینظام زبان مقصد 
هایی از این دست در زبان است که متن7ايلبته تا حد زیادي متأثر از گونهدار و او معنی

ترجمـه بـا   » فراینـد «از همین رو است که . شودمیندي بآن پیکرهچهارچوبمقصد در 
و لـذا  کنـد میواقعی زبان برخورد ) هاي(اشکال نمادین کاربرد روابط بین متنی به مثابۀ
نظـام انتزاعیشـان   صـرفاً در گسـترة  اي صـرف کـه دو زبـان را   با تجزیه و تحلیل مقابله

.تفاوت داردکندمیبررسی 
را چنـین تعریـف   یـابی معـادل ها، ماهیت نسبی معادلاذعان به با) 1996:152(8ایویر

: کندمی
هـایی در زبـان مقصـد یافـت     معـادل ،مبدأبه ازاي هر واحد، طبقه و ساختار زبان «

داشـته  مبـدأ وق را در زبـان  که جایگاهی کم و بیش مشابه جایگاه عناصر فشودمی
ش و ارتباط که خود ماحصـل کـن  ايیابی از بافت موقعیتی نظام نشانهمعادل. باشند

ایـن برابـري، خـارج از    . گیـرد مـی اي است نشأت برهم کنش متقابل عوامل عدیده

6. double-bind relationship
7. genre
8. V. Ivir
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ش در قالـب قـوانین   آن را همـانطور کـه از پـی   تـوان میبافت موجودیت ندارد و ن
».صوص واحدهاي زبانی تعریف کنیمخدرکنیمریاضی تعیین می

ی بنیـادي در ترجمـه و خاسـتگاه آرمـانی     یابی را مفهـوم نیز معادل) 2009(هاوس 
، ، پــنج نــوع معــادل صــریح، ضــمنی )31: 2001(9از قــول کــالرمترجمــان دانســته و 

برابـر کـردن کامـل    افزایدمیو کندمیشناختی را مطرح متنی، کاربردي و زیبایی-معیار
مقصـد  زیـرا مـتن  ؛ابعاد فوق تصوري بیش نیسـت با لحاظ همۀمبدأمتن مقصد با متن 

هـاي متـرجم از گسـترة   انتخـاب ، نمود مبدأنظر از محتواي متنی برخاسته از متن صرف
هـا داده  معادلکه به یک یا چند نوع از انواع باشدمیی هایاولویتدستوري و –واژگانی

.بینی مترجم استو جهانمبدأن نمودي از پیام متن مابنابراین متن مقصد توأ. است
هالیـدي  »نظـام منـد  -نقشـگرا «هـاوس بـا الهـام از نظریـۀ    تیابی کیفیالگوي ارز

حال منعطف به لحـاظ تحلیلـی در   ی نسبتا منسجم، کارآمد و در عین چهارچوب) 1985(
معنایی اعـم  هايالیهلحاظ همه ؛ زیرا بهشودمینظري مطالعات ترجمه محسوب شاخۀ

به خوبی با زبانشناسـی  از واژگانی، دستوري و گفتمانی از طریق رویکرد کاربردشناختی 
یک رخداد ارتبـاطی و ترجمـه    در این الگو، متن اصلی به مثابۀ. یابدمیکالن سازگاري 

تخـاذ رویکـرد فراینـدمحور،    هـاوس بـا ا  . شـود مـی فرایند جایگزینی آن رخـداد تلقـی   
و بـا اذعـان بـه برخـورد     داندمیدوسویه را قطعی هاي سوژه را نسبی و  رابطۀبرداشت
در . دهـد مـی را در کانون توجه قـرار  10شناختیکاربرد-نقشیبرابريدو زبان، فرهنگی 

شـرط  . شـود مـی این الگو، متن در بافت موقعیتی بالفصل و کالن بافت فرهنگی تحلیل 
، مبـدأ ؛ بدین معنا که اگـر در مـتن   استکاربردشناختی-نقشییابیمعادلبرابري نسبی، 

رد ولی در متن مقصد، نقـش اطالعـی برجسـته    ها غلبه دانقش بین فردي بر دیگر نقش
مـتن ماحصـل   تعیین نقش کـاربردي . انجامدمیشود تفاوت در تظاهر نقشی به نابرابري 

منـد  ز سویی بیـانگر مجموعـه روابـط نظـام    زیرا بافت ا؛زمینه است/ تعامل متن با بافت
ي، معنـایی و  صورهاياولویتسوي دیگر بازتابی از متنی و ازمتنی و بینموجود درون

9. W. Koller
10. functional-pragmatic equivalence
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ارتباط زبان، بافت و کالن بافـت فرهنگـی را   توانمیروایناز . گفتمانی نظام زبان است
:به شکل زیر نشان داد

لحاظ بافت موقعیتی محقق هبکاربردشناختی -نقشیبرابريدر الگوي نظري هاوس، 
به اعتقـاد هـاوس   . 13حالتو 12نحوه، 11حوزهواحدهاي بافت موقعیتی عبارتند از . شودمی

اسـت  14همسان باشند برابري در سطح محتواي گزارهحوزهو مقصد در بعد مبدأاگر متن 
باشـد  نحـوه اگـر برابـري در بعـد   . تـأمین شـده اسـت   ) 1978(و کارکرد اطالعی هالیدي 

کـارکرد متنـی   از غلبـۀ حالتسطحاست و برابري در تفوق کارکرد بین فردي دهندةنشان
امـا  . انجامـد می15زبانی بافت موقعیتی به خلق سیاق-تلفیق سه بعد اجتماعی. دهدمیخبر 

بـه  . د نمایانگر گفتمان کاربردشناختی باشدتوانمیسیاقی نهايویژگیتحلیل متن برحسب 
د تفسیري از متن در قالب یـک رخـداد ارتبـاطی ارائـه     توانمیسیاقی نهايویژگیعبارتی، 

را آن دسته رخدادهاي ارتباطی به لحاظ گونههاوس . شودیممطرح گونهدر اینجا. نماید
دستوري، متن را خاص واحدهاي واژگانی وبنديپیکرهکه با داندمیشدهنهادینهفرهنگی 

وارد شـبکه روابـط   16لحاظ معیار منظور ارتباطیبخشد به نوعی که متن منفرد بامیعینیت 
در الگـوي  . شـود مـی بنـدي طبقـه شابه با خود متون مزمرةدر روایناز و شودمیمتنی بین

11. field
12. tenor
13. mode
14. propositional content
15. register
16. communicative purpose

زبانیچهارچوب

بافت فرهنگی

بافت موقعیتی بالفصل

تعامل زبان، بافت موقعیتی و فرهنگی: 2شکل 
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سیاق، روابط بین متن و . دهندونه دو کارکرد متفاوت را نشان میو گسیاق) 2009(هاوس 
یک متن به ظاهر مسـتقل را بـه شـبکۀ   اما گونه،؛دهدمیبافت موقعیتی بالفصل را پوشش 

واسـطه ارتبـاط مـتن بـا     هبنابراین بخشی از متنیت متن ب؛دهدمیکالن بافت فرهنگی پیوند 
زبانی متن، نـوع مـتن را   هايویژگیسیاق با معرفی . شودمیبافت فرهنگی درك و تحلیل 

اما گونه، گفتمانی است که با نقش ارتباطی که متن در جامعه فرهنگی زبانی کندمینمایان 
له سیاق و مقصد ماحصل پیوند دو  مقومبدأبرابري نقشی متن . شودمیتعریف کندمیایفا 

و گونه است که همانطور که پیشتراشـاره شـد در الگـوي ارزیـابی کیفـی ترجمـه، نقشـی        
.محوري دارد

)2009:35(هاوس تحلیلی ارزیابی کیفی چهارچوب. 3شکل 
و آوردمـی یـک اعتـدال نظـري را فـراهم     مایـۀ ، الگوي هاوس بـن رسدمیبه نظر 

از مسـیر ترجمـه، تحلیـل    هـا زبـان ل از تماس زبانی تا پیامدهاي حاصشودمیاي زمینه
18پنهـان و ترجمـۀ 17ارتباط با الگوي فوق دو نوع ترجمۀ آشکارهاوس در . کیفی شوند

17. overt translation

سیاق نقش انحصاري گفتمانی متن گونه

حوزه 
)موضوع(

نحوه

)کنندگان در متنرابطۀ شرکت(

حالت 

)رسانه ارتباطی(

نهمتن نمو بافت فرهنگی
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بی حفاظ زبـان مقصـد جهـت ورود آزاد    باز وترجمۀ آشکار، دروازة. کندمیرا معرفی 
آشکار، مترجمان در  ترجمۀ. استمبدأارتباطی زبان هاياولویتهنجارهاي گفتمانی و 

حـال  کننـد میرا آگاهانه یا ناآگاهانه در متن مقصد نمایان مبدأفرهنگی متن هايویژگی
پـس از عبـور از صـافی فرهنگـی زبـان      مبـدأ پنهان، بافت فرهنگی متن آنکه در ترجمۀ

اگر . شودمیارتباطی جامعه مقصد سازگار -مقصد پاالیش شده و با هنجارهاي گفتمانی
و مقصـد باشـیم متوجـه    مبـدأ اجتمـاعی در  دو مـتن   -فاوت گفتمان فرهنگیقائل به ت

برابـر  گونهو سیاق، متنو مقصد در سطوح مبدأآشکار، متن که در ترجمۀخواهیم شد
پنهان، مترجم الزاماًدر ترجمۀ. مانی متفاوت خواهند بوداما در سطح نقش گفتباشندمی

کشـاند بلکـه مصـمم اسـت بـا خلـق       بمبدأن بر آن نیست که خواننده را به ساحت زبا
زبـان مقصـد   هـاي الگـو را بر پایۀمبدأا و منظور متن گفتمانی کم و بیش مشابه، معنپاره

نظر قـرار  پنهـان مـد  ا که برابـري نقـش گفتمـانی در ترجمـۀ    پس از آنج. بازآفرینی کند
طوح مـتن و  مقصد به درجاتی در سـ اصلی با اعمال صافی فرهنگی جامعۀمتنگیردمی

مبـدأ از مـتن  فرایندي  است که ممکن اسـت بـه ظـاهر    نتیجۀ. شودمیسیاق دستکاري 
بـه سـاحت خواننـده    مبـدأ اما در ایـن نـوع از ترجمـه، زبـان     ؛بسیار داشته باشدفاصلۀ

هنجارهاي گفتمـانی و الگوهـاي ارتبـاطی، منفعـل، ایسـتا و الیتغیـر      . شودمیفراخوانده 
تشدید، تضعیف، خـاموش  توانندمیزمانی عوامل درزمانی و همتأثیرنیستند بلکه تحت 

بردشـناختی را در  رکا-عامل فوق اتخاذ یک رویکرد نقشی. و در نهایت جایگزین شوند
از مسـیر ترجمـه ایجـاب    مبـدأ ارزیابی میزان واگرایی یا همگرایی زبان مقصد بـا زبـان   

.کندمی

وجهیت در فارسی معاصر و انگلیسی -4
حـوزة وجهیت از دیرباز در منطق، فلسفه و  معناشناسی صوري مطرح بـوده و در مقولۀ

را موضـوعی  وجهیـت  ) 1997(19کینگ. داشته استايویژهکاربردشناسی زبان جایگاه  

18. convert translation
19. A. King
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هـاي قابـل مالحظـه در ایـن حـوزه فاقـد تعریفـی        رغم پیشـرفت پیچیده، نامتعین و علی
از ) 1995(20هـاي مسـتند، تعریـف الینـز    با این وجود یکی از تعریـف . داندمییکپارچه 

نسـبت بـه   21یا به عبارت بهتر، کنشـگر بیـانی  نگرش گوینده ، نویسندهوجهیت به مثابۀ
. امکان وقوع یا لزوم تحقق گزاره است

قریـب، بهـار و   (نویسـان  زبان فارسی، قریب به اتفـاق دستور هاي دستور در کتاب
ــران،  ــکو1372دیگ ــدینی، ة؛ مش ــوري1366ال ــوي، ؛ ان ــانلري، 1370و گی ؛ 1373؛ خ
و وجهیـت قائـل   22تمـایزي بـین وجـه   )  1386؛ افراشـی، 1384؛ الزار، 1378ماهوتیان، 

دسـتوري و وجهیـت   ايمقولـه وجـه  ) 1979:104(پـالمر  ؛ حال آنکه به گفتـۀ اندشدهن
پیچیـدگی وجهیـت فقـط    . شودمیمعناشناسی مطرح اي معنایی است که در حوزةمقوله

، نمـود ، زمـان دسـتوري  ارجـاعی  هايمقولهگاه وجهیت با .نوع آن نیستدر تعریف و
کـه  رسـد میو میزان این آمیختگی تا به آن حد خوردمیپیوند نفیو پدیدةاشارتگرها

با علم به این . مرز مشخصی بین آنها ترسیم و آنها را از هم تفکیک نمودتوانمیعمالً ن
ـ    منظـور از وجهیـت نگـرش    )  1995(ف الینـز موضوع، در این پژوهش بـا لحـاظ تعری

. یابـد مینمود عینی گفتوقوع گزاره است که از طریق پارهکنشگر بیانی به میزان قطعیت
کـه  دهـد مـی بشري نشان يهازباني، وجهیت رفتارهاي متفاوتی در نحو-به لحاظ واژي
. شـود میمل شدگی کامل را شاشدگی و واژگانیواژگانیکامل، نیمهشدگیطیف دستوري

وجهـی و عناصـر   شدگی وجـه، ادات ق وجهیت را در قالب دستوريتحق) 1995(الینز 
.داندمینیز ممکن 23نواختی یا زبرزنجیري

دستوري فعـل، قیـد، صـفت و اسـم در زبـان      هايمقولهمفاهیم وجهیت از طریق 
چـون  نظران دستور زبـان فارسـی هم  به نوشتۀ برخی از صاحبکهیابندمیفارسی نمود 

20. J. Lyons
21. locutionary agent
22. mood

اي جمله است و گاه به تنهایی یا همراه با نشانگر وجهی یرقضیهعناصر نواختی یا زبرزنجیري بخشی از معناي غ. 23

.بخشداي شدت مییابد و در اینصورت به عینیت و قطعیت معناي قضیهنمود می
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ي فعل و قیـد در  دستوردو مقولۀ) 2008(و طالقانی ) 1378(، ماهوتیان )1373(خانلري 
بنـدي آراء  با جمعروایناز . شوندمیکانونی نمود وجهیت شمرده فارسی معاصر، حوزة

و بنـدي دسـته موجهات کانونی فارسی را بـه صـورت زیـر    توانمیفوق دستورنویسان
:نمایش داد

جمـالت سـاده، مرکـب همپایـه و     هـات در گـزارة  معاصر، موج24در زبان فارسی
25موجهـات انگلیسـی  در مقایسه با زبان فارسـی، حـوزة  . شوندمیسازيدرونهناهمپایه 

در فارسی باستان برخالف انگلیسی تمایزي بین دو وجه اخباري و التزامی نبوده است و هر دو در قالب یک . 24
صورتهاي مصدري به کار » باید، شاید و تواند«هاي همینطور پس از صورت. فعلی واحد متجلی می شدندصورت

اند اما در فارسی دري، دو هاي تصریفی فعلی داشتهگی صورتهم) 145:1971(و به  نوشتۀ لمبتون  رفته است می

قیدهاي وجهی) ب

ایجاب

پنداري، گویی، گویا، مگر، بگی 
احتماالً، (نگی و قیدهاي عربی 

.)محتمالً و غیره

درستی، در حقیقت، گمان، بهر آینه، بی
حتماً، مسلماً، (بطور حتم و قیدهاي عربی

.)الجرم، مطمئناً، یقیناً، قطعاً وغیره

شک و ظن

افعال وجهی)الف

باید، شاید، توانستن، خواستن

اصلیافعال
ساده

مرکب

شبه معین/ افعال کمکی

.پنداشتن، گیرم و غیره

ایمان داشتن، مجبور بودن، 
بودن، الزم بودن، احتمال ممکن

.داشتن، آشکار بودن و غیره
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معنایی بیشتري برخوردار اسـت  -بخصوص در بخش افعال کمکی از گستردگی صوري
:که عبارتند از 

کـار  همراه یک فعـل واژگـانی بـه   فعل وجهی همواره بهلحاظ نحوي و معنایی، از 
در متون فارسی نیز گاهی بـین فعـل کمکـی    . قرینه حذف شده باشدمگر آنکه بهرودمی

26.کنندمیواحدهاي نحوي دیگري فاصله ایجاد وجهی و فعل واژگانی 

و گذشته دهد و زمان دستوري حالتمایز وجه اخباري و التزامی را نشان می-می و -بـعنصر پیشین فعلی
.بخشدالتزامی نیز قطعیت یا عدم قطعیت وقوع گزاره را تحقق می

اند هاي تصریفی متفاوت داشتهوجه التزامی و اخباري، صورت) 1993(در انگلیسی باستان به نوشتۀ دنیسون . 25
وجه پس از انگلیسی باستان، نشانگرهاي وجهی جایگزین. که در انگلیسی معاصر این تمایز خنثی شده است
.فزونی گذاشتو غیره رو به ,thinkknowالتزامی شده و بسامد وقوعشان با افعال ذهنی مثل 

آیند برحسب آنکه بخش غیرفعلی می)complex predicate(افعال اصلی وجهی که در گزارة مرکب . 26
:شوند صفتی به دو زیرمجموعه تقسیم میباشد یااسمی 

.زه داشتن ، احتمال داشتن، الزم بودن و غیرهاجا: بخش غیرفعلی اسمی. الف
مجبور بودن ، قادر بودن، ممکن بودن: بخش غیرفعلی صفتی. ب

a).verbs

verbssss

ss verbs

erbs:

modal verbs: must, will, can, may, shall, could,

would, should, might, ought(to) , need, dare

main verbs: assume, appear, look, need, to be

obliged, to be possible, to be able (to) and so on.

b). adverbs sure, surely, certainly, in fact, really,
probably and so on.
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کـه در  کنـد مـی ه گـزاره ضـمیم  اي را بـه  اظ معنایی، معناي افـزوده وجهیت به لح
.مشهود است) 4(تا ) 2(هايمثال

.اینجا استشیوا )1(
.اینجا باشدبایدشیوا)2(
.اینجا باشددتوانمیشیوا )3(
.اینجا باشدشایدشیوا )4(

را ايافـزوده معنـاي  شایدو دتوانمی، بایدعبارات وجهی ) 4(تا )2(هايمثالدر 
،روایـن از وجـود نـدارد و   ) 1(کـه در معنـاي صـریح جملـه     کنـد میگزاره تحمیل بر

.دهندمیبه دست ) 1(گفت تفسیرهاي متفاوتی از معناي پاره
. 28و بنیـادي 27معرفتـی : هات دوخـوانش اصـلی دارنـد   به لحاظ معناشناختی، موج

موجهات معرفتی مفاهیمی از قبیل امکان، احتمال و قطعیت حاصل از اسـتنباط کنشـگر   
بـه اعتقـاد   . بخشـند ود مینمکندمیرا تضمین بیانی را که صحت یا قطعیت وقوع گزاره

کنشگر بیانی در جـرح و تعـدیل   گیريجهتبیانگر 29حتی وجهیت عینی) 1995(الینز 
30وجهیـت ذهنـی  ، وجهیت عینی را نیز نـوعی  رواینواقعیت نهفته در گزاره است و از 

م نـام بـرده   ها به موجهات رخدادي  هموجهات بنیادي که بعضاً از آن. دتلقی کرتوانمی
بیانگر مفاهیم الزام، توانایی، اجازه یا قصـد وقـوع کـنش و یـا     ) 2001:8پالمر(شودمی

نحوي، فعل اصلی تلقی -الزم به ذکر است که افعال مرکب فوق چه از نوع اسمی یا صفتی به لحاظ واژي
.کنندمیشوند؛ اما به لحاظ معناشناختی موجهاتی هستند که حالت گزاره را بیانمی

27. epistemic
28. root

وجهیت را بسته به آنکه تا چه حد منطبق بر واقعیت جهان خارج یا برگرفته از ذهنیت  کنشگر ) 1995(الینز. 29
گفت وجهی از نوع عینی، کنشگر بیانی به اعتقاد او در پاره. به  دو نوع عینی و ذهنی تفکیک کرده استبیانی باشد

گفت وجهی از که در پارهکند در حالیواقعیات جهان خارج، صحت یا کذب گزاره را تعهد میبا ارزیابی گزاره با 
رو از این. پردازدنوع ذهنی، کنشگر بیانی تنها به بیان نظر، عقیده و ارزیابی شخصی خود از میزان وقوع گزاره می

) objective modality(.گیرداست که خوانش  نوع وجهیت با ارجاع به گسترة  بافتی صورت می
30. subjective modality
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را شـامل  32و پویـا 31هات بنیادي دو زیرمجموعه الزامیموج. ایجاد حالتی از امور است
گفـت پارهکه در نوع الزامی یک عامل بیرونی انجام کنش را به شخص مخاطب شودمی

درونـی،  حال آنکه در وجهیت پویا، یک نیـروي بـالقوه   ؛کندمیتحمیل یادهدمیاجازه 
در موجهـات  خواسـتن و توانـایی روایـن از . کندمیشخص را به انجام کنش تحریض

.پویا شرط درونی دارد
افعال کمکی وجهی فارسی و انگلیسی معتقد اسـت  در مقایسۀ) 24:2008(طالقانی 

مشـابه  شـاید و بایدسی خوانش معرفتی ندارد ولیانگلیcanفارسی برخالف توانستن
must وmay الزم به ذکر است که خوانش معرفتی و بنیـادي موجهـات   . کنندمیعمل

اسـت کـه برخـی افعـال کمکـی وجهـی       گاه به شدت بافت مقید است و از همـین رو 
.خوانش دوگانه دارند

.شیوا باید در کتابخانه باشد )5(
]طعیت مبتنی بر استنباطمعرفتی، ق: [باید -
]بنیادي، الزامی، الزام: [باید -

در قالـب پیوسـتاري آن را   تـوان مـی روایـن از گانه اسـت و  سهقطعیت وقوع گزاره داراي درجات 
:ترسیم کرد

)1986برگرفته از پالمر، (قطعیت وقوع گزاره در زبان انگلیسی پیوستار درجۀ. 4شکل 

31. deontic
32. dynamic

Advs. like
certainly
clearly

mustprobablycanmay
possibly

migh
t

necessityprobabilitypossibility
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ی که صورتی از گفتپارهگفت که کنشگر بیانی با بیان توانمی) 4(با توجه به شکل 
روایـن از (کنـد مـی وجهیت را در خود دارد یا صـحت و سـقم وقـوع گـزاره را بیـان      

قطعیت وقوع گزاره را از وقـوع  یا درجۀ) اندمدار نیز نامیدهت معرفتی را واقعیتموجها
رت، مرکز ثقل تأویل گزاره نـه  در هر صو. دهدمیقطعی تا وقوع ممکن و محتمل نشان 
حقیقـت  ) 1992(نیسـت کـه فرولـی    سـبب بـی . جهان خارج بلکه کنشگر بیـانی اسـت  

.کندمینمودیافته در وجهیت معرفتی را حقیقتی نسبی و جانبدارانه تلقی 
این قابلیت را دارند که نگرش از افعال کمکی، افعال اصلی و قیدها نیزصرف نظر

.باط با واقعیت یا قطعیت گزاره نمود عینی بخشندکنشگر بیانی را در ارت
.آیدمیشیوا ) که(فکر می کنم) من) (6(
.آیدمیشیوا ) که(مطمئنم) من) (7(
.آیدمیشیوا به احتمال قریب به یقین) 8(

و روش کارهادادهنوع -5
از )مونـه ن( کلمـه  000400مشتمل بر ايپیکرهبه منظور مهار متغیرهاي زبانی و بافتی 

فارسـی و  (تألیفیروانشناسی تعلیم و تربیت انتخاب گردیده  و در دو گروه متون گونۀ
. اندشدهبنديطبقه) از انگلیسی به فارسی(شده و ترجمه) انگلیسی

شمسی را سرآغاز تماس شدید زبان انگلیسی با زبان فارسی تلقـی  1320اگر سال 
هـاي  تعامـل تا اثرات کندمیمناسبی را فراهم سال فرصت نسبتا19ًکنیم گذشت تقریبی 

در مقطع زمانی دوم نیز پـس از گذشـت   . زبان انگلیسی با زبان فارسی نمایان شوداولیۀ
به شرط نفـوذ بـه زبـان    مبدأانتظار داشت که الگوهاي وارداتی از زبان توانمیسال 38

و بـه  خـوردار شـوند  برتـألیفی شـده و  اي در متون ترجمـه یگاه تثبیت شدهمقصد از جا
پیوستار تماس زبانی دو یک سرروایناز ؛گیري کرده باشندعبارتی، در زبان مقصد النه

-1388(هـاي سالو سر دیگر پیوستار ) 1339-1350(هايسالزبان فارسی و انگلیسی 
.لحاظ شد) 1377
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هاتوزیع متون، تعداد و مقطع زمانی داده. 1جدول 
نوع متنات پیکرهتعداد کلممقطع زمانی

شدهترجمه1350-1339100000
شدهترجمه1388-1377100000
تألیفی1350-1339100000
تألیفی1388-1377100000

انتخاب کلمه بـه  . کلمه استدر این پژوهش  واحد خوانش، متن  و واحد شمارش،
لحـاظ دیـدگاه   محـور نیسـت بلکـه بـا    مارش به معناي اتخاذ رویکرد کلمهعنوان واحد ش

گروه، جمله و بافتی کـه در مـتن   چهارچوبخوانش متنی، هر فعل وجهی کمکی ابتدا در 
انگلیسی قرار دارد بررسی و سپس همین الگـو در قالـب یـک مقایسـه تطبیقـی در متـون       

ـ تألیفیو همین طور در  متون شدهترجمه ر ی افعـال د دنبال شدند سپس  بسامد وقوع کم
یت  بـر مبنـاي الگـوي    ی شدند و در نها، تحلیل کمتألیفیو شدهرجمهتهر دو دسته متون 

که پیشتر در بخش بنیان نظري معرفـی شـد  مـورد   ) 1997و2001(هاوس ارزیابی ترجمۀ
آورد تـا  مـی مناسـبی را فـراهم   تحلیلی هاوس  زمینۀچهارچوب. تحلیل کیفی قرار گرفتند

متنی فرایند ترجمه بررسـی و ارزیـابی    گسترةرا بر زبان مقصد درمبدأات زبان تأثیربتوان 
.کرد

هادادهتجزیه و تحلیل -6
افعـال کمکـی   معاصر و انگلیسی به گستردگی حوزةپیشتر در بخش وجهیت در فارسی

وجهـی انگلیسـی اگرچـه در برخـی     دوازده فعـل  . وجهی در زبان انگلیسی اشـاره شـد  
یک ارزش دستوري کاربردي متمایز اما هردهدمیها با یکدیگر ترادف نسبی نشان بافت

بـه چهـار فعـل کمکـی     توانسـتن این گستره در فارسی با احتساب . از دیگر افعال دارد
زمان دستوري، نفی، نمـود،  هايمقولهاز سوي دیگر آمیزش وجهیت با . شودمیخالصه 
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ه اعضاي ککندمیریز متمایزي بر پیوستار قطعیت ایجاد هايبرشاستفهام و غیره چنان 
یز  دهنـد حـال   دستاورد خاص تمتوانایی عام را ازسازدمیزبان را قادر جامعۀ انگلیسی

گویشـوران فارسـی بـراي هـر دو نقـش      دهـد مـی نشـان  ) 9(طور که مثـال  که همانآن
.الذکر نمود یابدبرند بدون آنکه تفاوت فوقمیرا  به کار توانستنکارکردي، فعل 

(9) a. Jenny was able to leave hospital only after the baby was born.
b.  * Jenny can leave hospital only after the baby was born.

.بعد از به دنیا آمدن بچه بیمارستان را ترك کندتوانستجنی 
در انگلیسـی  be able toد جـایگزین عبـارت   توانمینcanدر جملۀ فوق  کلمۀ

نیز فقط couldنشانگر . شودمیمعادل هر دو در فارسی قلمداد توانستنشود حال آنکه
کـه نشـان از عـدم اطمینـان کنشـگر حتـی در       شـود میmightوmayوقتی جانشین

احتمال وقوع رخداد باشد اما در زمان آینده براي بیـان احتمـال وقـوع امـري،     خصوص
.راcanو نه  بردمیرا به کار mightو  mayزبانمند انگلیسی فقط  

(10) a. By next Friday, I may/might have completed the report.
b. * By next Friday, I can have completed the report.

د سبک و میزان نمـود  توانمیزمان حال نیز در mightو would،couldکاربرد
ـ      موجهـات کم روایناز . ادب را تغییر دهد ی و کـی فارسـی و انگلیسـی بـه لحـاظ کم

د حـداقل  توانمیهمینطور به لحاظ نقشی و کاربردي ارزش برابر ندارند و زبان فارسی ن
انگلیسـی را  افعال کمکی وجهـی شدةنهادینهدر حوزه افعال کمکی وجهی تمام مفاهیم 

یـل نظـري   ي اسـتخراجی، تحل هادادهنمونه . یک بازآفرینی کندبهدر قالب یک تناظر یک
.کندمیفوق را تأیید 

از مجموع دوازده  فعل کمکی وجهی تنها  چهار  دهدمینشان هادادهی بررسی کم
سـازي نسـبی و بـه عبـارتی ترجمـه       در فارسـی معـادل  will, may, can, mustفعـل 
,ought (to) could, mightکـاربردي افعـال   –که معناي دستوريحالیدر ؛اندشده

shall, would,هايو قیدtruly, likely, probablyغالباً در فارسی بازآفرینی نشده
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فـوق در نظـر گرفتـه نشـده     هـاي نمونهحتی به لحاظ صوري نیز معادل دیگري براي و
از این لحاظ تفاوت چشمگیري بـین دو مقطـع   . اندشدهبه عبارتی غالباً ترجمه نواست 

مـورد  470ل در مقطـع زمـانی اول از   بـراي مثـا  . خـورد مـی زمانی مفروض به چشـم ن 
بـه  wouldمـورد 60و willمـورد 140فقـط  wouldوwillکاربردي افعـال وجهـی  

مورد 180، فقط مورد کاربردي490است و در مقطع دوم از مجموع شدهترجمهفارسی
گفـت  تـوان مـی که با حذف چند نمونه خوردمیفارسی به چشم در متون ترجمه شدة

.نیستندwouldترجمه ها معادل دقیق چکدام ازهیتقریباً

(11) Non- literate tribes will help us to see ranges of variation in
human institutions that would go unrecognized if we confined our
study to men and women in our culture.

تنـوع نهادهـاي آدمـی را نشـان     د دامنـۀ و کتابت ندارنقبایلی که هنوز خطّمطالعۀ
خود را فقط روي زنان و مردان متعلق به فرهنگ خودمان ادامـه  و اگر ما مطالعۀدهدمی
33.ماندمیپنهان این نهادها از دید ما دادیم همۀمی

(12) The child might conceivably generate in time a violent antipathy,
not only to that particular toy.

34.معین متنفر نشود ي کنیم که کودك تنها از یک بازیچۀممکن است با تعلیم شایسته کار

(13) In modern cities, there are probably more communities.....
35.یک شهر جدید بر جماعات متفاوت بسیاري مشتمل است

غیرواقعی یا تخیلی نیز و از همین رو است که به نام گذشته دهدساخت شرطی نوع دوم معنی گذشته نمی. 33
.شودنامیده می

mightترکیب . 34 – conceivably در انگلیسی بیانگر"It is possible to believe it"اشد که بمی
.یابدچنین معنایی در ترجمه نمود نمی

برگردانده شده مسلمیقیندر قالب وجه اخباري یعنی به probablyوقوع قریب به یقین امکانمعناي . 35
.است
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یکـدیگر در فارسـی و   اما از مجموع سه نشانگر کمکی وجهی که تناظر بیشتري با
شده بسامد وقوع زیر براي افعال کمکـی وجهـی   در متون ترجمهدهندمیانگلیسی نشان 

.فارسی به دست آمد

شدهبسامد وقوع افعال کمکی وجهی در متون ترجمه. 2جدول 

شایدتوانستنباید
افعال کمکی وجهی

مقطع زمانی
9304302601350-1339

5807505101388-1377

نمونـه،   230شـده  در متـون ترجمـه  بایـد نمونـه  930در مقطع زمانی اول، از مجمـوع  
ــۀ ــردان   300و ought (to)و must,shouldترجم ــه ، برگ ، could ،willنمون
would و بخصوصmightوmayشـده در متـون   نمونـۀ مشـاهده  400بـراي  . بودند
نمونـه  400بـه عبـارت دیگـر،    . انگلیسی یافت نشدمعادلی در متون شده،  نمونۀترجمه
ی را هاینمونهچنین [.بودندمبدأباید در متون مقصد داراي صورت تهی در متون کاربرد 

نمونـه  40و ] الحـاقی مـی نـامیم   هـاي نمونهاندکردهکه مترجمان به متن ترجمه اضافه 
must آشـکار در متـون   بـه  لحـاظ تظـاهر صـوري، فاقـد نمونـۀ      مبدأموجود در متون
.به عبارتی به وجه اخباري برگردانده شده بودندوشده بوده ترجمه

(14) Activity must be centered at a given time .
فاقد صورت وجهـی  . (یابدمیتمرکز فعالیت انسانی در هر مرحله روي موضوع معینی  

) آشکار
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(15) This will come no surprise to anyone who has spent any time
with an inquisitive 4-year-old.

بایـد و کار داشـته باشـد ن  کنجکاوي سربراي هرکس که با کودك چهار سالۀاین مسأله
) بایدبه willبرگردان  . (عجیب باشد

نمونـه  190توانسـتن نمونـه کـاربردي شخصـی یـا غیرشخصـی     430از مجموع 
نمونه برگـردان   100نمونه از نوع الحاقی و can،could ،be able (to) ،140برگردان 

.استتوانستنبه mayوmightافعال وجهی دیگر از قبیل

(16) Since the continuance can be secured only by constant renewals.
.میسر استترمیم و تجدید مداوم چون استمرار حیات فقط بوسیلۀ

در متــون انگلیســی canو mustبــر دو نشــانگر mayفعــل وجهــی کمــیغلبــۀ
از . باشـد مـی فارسـی جالـب توجـه    شـدة است و نمود آن در متون ترجمـه ناپذیرانکار

شده ترجمه نشـده اسـت و تنهـا   ونه در متون ترجمهنمmay،990نمونه 1250مجموع 
تبـدیل  بایـد یـا بـه  mayهـاي نمونـه بقیـه  . نمونه به فارسی برگردانده شده است 260
برگردانـده  توانسـتن تعداد کمی نیـز بـه   . اندکردهو یا در وجه اخباري نمود پیدا اندشده
.اندشده

(17) Individuals are certainly interested, at times, in having their own
way, and their own way may go contrary to the ways of others.

قطعیـت به احتمالمفهوم (.استراه و رسم اجتماع مغایرروند که راد گاهی به راهی میمسلماً اف
.)استشدهترجمهنهفته در وجه اخباري 

(18) Knowledge may be passed directly from one to another .
)قطعیتاحتمال. (مستقیماً از فردي به فردي انتقال داد بایدکه دانش را باور دارندمردم 

الحاقینمونه 
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نمونـه کـاربرد   1180از مجمـوع ) 1377-1388(از سوي دیگـر، در مقطـع زمـانی    
must ي متناظر آن نظیرهاصورتوshould 540برگـردان،  بایـد مـورد بـه    500تنها

در ایـن  . اسـت شـده ترجمهتوانستن دیگر به نمونۀ140قالب وجه اخباري و نمونه در
نمونه دیگر نیز در قالـب 40وبایدمورد در قالب  40نمونه الحاقی70مقطع از مجموع 

نیز در این مقطـع یـک جهـش غیرمترقبـه بـا      canۀنمون. استفاده شده استتوانستن
که از ایـن  دهدمیفارسی نشان شدةتون ترجمهرا در متوانستننمونه750بسامد وقوع

انگرهاي وجهـی  نمونـه برگـردان نشـ   could،200وcanمورد، ترجمـه 520مجموع 
.نمونه، الحاقی است30و البتهmightوmayدیگر بخصوص 

(19) Sometimes variables are subject to ordinary physical measurement.36

.گیري فیزیکی معمولی سنجیداندازهبا توانمیگاهی اوقات متغیرها را 

(20) but it is not the express reason of the association .
.یم کودك را به آموزش و پرورش طبیعی واگذاریمتوانمیباز ما ن

نمونـه بـار   1500وقـوع  در مقطع دوم نیز با بسـامد mightوmayفعل وجهی
شـده ترجمـه نمونه  510که از آن میان تنهادهندمیخود اختصاص هاول را بدیگر رتبۀ
بـه نشـانگرهاي وجهـی دیگـر برگردانـده      و یااندشدهنمونه یا ترجمه ن1410است  و 

شـده بـه چشـم    ترجمـه در متـون  شـاید در این مقطع نیز  نمونه الحاقی بـراي  . اندشده
.خوردمین

ي گـواه در مقطـع نخسـت،    هـا دادهفارسی یا به عبـارتی،  تألیفیی متون تحلیل کم
ر نگـاه اول  به نمایش می گـذارد کـه د  شدهترجمهالگوي متفاوتی را در مقایسه با متون 

نمونـه در گـذر از   760نمونـه بـه   820کاهش بسامد وقوع مجموع  افعال وجهـی از  
.کندمیمقطع زمانی اول به دوم جلب توجه 

36 ."subject to" معانیcause to undergo or experience", "obliged to obey something"

.به کار رفته است» توانستن«کند حال آنکه در ترجمه صورت غیرشخصی میمتبادررا به ذهن » باید«نتیجه و در"
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بسامد وقوع افعال کمکی وجهی در متون تألیفی. 3جدول 

شایدتوانستنباید
افعال کمکی وجهی

مقطع زمانی
4802301101350-1339

2204101301388-1377

یابیم نـه  درمیمقطع زمانی دوم با اول شدةترجمهتطبیقی بین متون در یک مقایسۀ
بلکـه از سـویی مفهـوم     دهـد مـی کاهش محسوسـی نشـان   بایدتنها بسامد وقوع نمونۀ

در قالـب  شـدگی دسـتوري این نشانگر در مقطع زمانی دوم با گرایش به قطعیت محتوم
یل افعـال وجهـی دیگـر بخصـوص     و از سوي دیگر، تماشودمیوجه اخباري پوشانده 

و بـه سـمت   یابـد مـی کـاهش چشـمگیر   بایـد در برگردان به mightو mayخانوادة
. دهدمیگرایش بیشتري نشان توانستن ترجمه شدن به 

مقطع زمـانی دوم تقریبـاً دوبرابـر شـده     شدهترجمهنیز در متون شایدبسامد وقوع 

3بـه  همچنان قریـب ، اگرچه است
بـه فارسـی   mightوmayنشـانگرهاي وجهـی   1

در متـون انگلیسـی گـرایش بـه     mightو mayدر همـین مقطـع  . انـد شدهبرگردانده ن
حـال آنکـه   دهندمیفارسی نشان شدةترجمهرا در متون توانستنترجمه به فعل وجهی 

بـه  . بـوده اسـت  بایدسی  به سمت فارشدةترجمهگرایش غالب در مقطع اول در متون 
وتوانسـتن گفت در مقطـع دوم، رشـد  قابـل توجـه  نمونـه کـاربردي      توانمیعبارتی 

40و همینطـور برگـردان  توانسـتن گرایش افعال کمکی وجهی دیگـر در برگردانـی بـه    
.حائز اهمیت استتوانستنبه  mayنمونه 
کـه  دهـد مـی دیگري را نیـز نشـان   هايتفاوتدر دو مقطع زمانی شدهترجمهمتون مقابلۀ

: عبارتند از
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نشانگر وجهـی افـزوده   540در مقطع نخست از مجموع :الحاقیهاينمونه.  الف
70و عبارات متناظر آن است که ایـن تعـداد در مقطـع زمـانی دوم بـه     بایدنمونه400

بـه متـون   الحـاقی کـه مترجمـان    هـاي نمونـه برخـی از  . یابـد مینمونه کاربردي کاهش 
د و توانـ می، شخص نیابیمدرمیشک ، بیگمانبی«عبارت است از اندافزودهشدهترجمه

.»غیره
در متـون  . متنوع، محصـول مقطـع زمـانی اول اسـت    هايبرگردان:آزادترجمۀ. ب

ت معنایی بسیاري از عبـارات  کلّیروایناز مدار است  و دوم، ترجمه از نوع  واژهمقطع
. ترجمه نادیده گرفته شده استو اصطالحات در 

(21) Galton's conception set the tone for modern psycho-metry's views
on intellectual ability.

.ذهن نواختهايتواناییدربارةجدید راسنجیرواناستنباط گالتون آهنگ نظریۀ
set the toneت معنایی کلّیآنچه در این ترجمه مخدوش شده است  forبه . است

هـاي نظریـه استنباط  گالتون، سـرآغاز  «انگلیسی فوق تر به جملۀعبارتی ترجمۀ نزدیک
.باشدمی» توانایی ذهن بودسنجی دربارةروانجدید 

,in truth , confirm , thusدر مقطع نخست معادل  بایدکاربردي نمونۀ

conclude ک به یک فقط در برابر یۀرابطحال آنکه در مقطع دوم در یک باشد؛ آمده
mustمثالهاي زیر به مقطع زمانی اول تعلق دارند. بازسازي شده است:

(22) Let us see how it works .
.دهدمیباید دید که یادگیري لفظی چگونه روي 

(23) If it can not do so, It does not just split into a smaller pieces.
مانند یک قطعـه سـنگ   باز ضرورتاًنداشته باشدچنین کاري را يیارادر صورتی هم که 

.شودمیتکه تکه ن
به عبارتی، ساخت دسـتوري زبـان    .محور نیز  استترجمه در مقطع دوم، ساخت

در ایـن  . کنـد مـی از طریق ترجمه خود را بر نظام دستوري  زبـان مقصـد تحمیـل    مبدأ
انگلیسـی و نحـوة  أ در متـون مبـد  جهول یی عبارات وجهی در ساخت مآخصوص باهم



1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورة پژوهشهاي زبان/ 44

از ) 1339-1350(در . بـه فارسـی حـائز توجـه اسـت     شدهترجمهبازنمون آنها در متون 
ان برگـرد نمونه، در فارسـی 270مجهول انگلیسی به همراه نشانگر وجهی 300مجموع 

هـاي سـال حال آنکه در ؛آن وجهی غیرشخصی استنمونۀ120معلوم داشته است که 
مورد برگـردان معلـوم   200نمونه مجهول انگلیسی تنها 560از مجموع ) 1388-1377(

بنابراین در سـطح  .صورت وجهی غیرشخصی است100فارسی دارد و از آن میزان تنها 
ل بیشتري در مقطع زمانی دوم نسبت به مقطع زمانی اوسازيمعادلساخت دستوري نیز 

،  روایـن از .شـود مـی فارسی دیده آنها به مجهولبین ساخت مجهول انگلیسی و ترجمۀ
در مقطـع زمـانی دوم  بایـد اذعـان     مبـدأ -مدار و سـاخت با توجه به رونق ترجمۀ واژه

رویکـرد  مقطـع دوم  هـاي ترجمـه مقطـع اول از نـوع آزاد و   هـاي ترجمـه ت کلّیداشت 
.دهدمیگرایانه نشان مبدأ

بـه تنهـایی و   شـاید وتوانستن، بایدفارسی، شمارش افعال وجهیتألیفیدر متون 
ایـن  . دهـد مـی ، کاهش و در متون انگلیسی تألیفی افـزایش نشـان   کلّیب در یک احتسا

از . کنـد میالگوي بسامدي در حرکت از مقطع زمانی اول به دوم در هر دو گروه تغییر ن
ایسه بـا زبـان   جمالت انگلیسی در مقايگزارهاول مبنی بر اینکه محتواي رو فرضیۀاین

.شودمیاست تأیید ترذهنیو ترضمنیوجهیت اصر در حوزةفارسی مع
انگلیسی مقطـع زمـانی   تألیفیدر متون mightوmayنشانگر 1250بسامد وقوع 

قطـب  نمونه در مقطع دوم بیانگر گرایش غالب زبـان انگلیسـی بـه سـمت    1500اول و 
م نیـز مبنـی بـر    فرضـیه دو روایـن و از باشـد میپایین وقوع محتمل یا قطعیت با درجۀ

امـا  . شـود مـی گرایش غالب زبان انگلیسی به سمت نشانگرهاي وجهـی محتمـل تأییـد    
د توانـ میمقطع زمانی دوم نشدةترجمهافزایش کمی تعداد افعال وجهی نمونه  در متون 

گفتمـانی موجهـات   -دسـتوري هاياولویتواگرایی موجهات فارسی به سمت ایندةنم
ي آن تلقـی  هـا دادهدر گستره مبدأپذیري  زبان مقصد از زبان رتأثیرواینانگلیسی و از 

تـر نشـان دادنـد و    تألیفی، بسـامد وقـوع پـایین   زیرا افعال وجهی کمکی در متون ؛شود
درگذر از مقطع زمانی اول به دوم  نه تنها افزایش کمی نداشتند که در مجموع درصـدي  

و شـده ترجمـه ي هـا دادهر دو دسـته  در هشایدنشانگر وجهی . انددادهکاهش نیز نشان 
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کـه ایـن   دهدمیکمترین میزان وقوع را نشان توانستنو بایددر مقایسه با دو نمونه  تألیفی
زیـرا گفتمـان موجهـات    ؛ي انگلیسی استهادادهدر خالف جهت حرکت گفتمان موجهات 

و ایـن  هـد دمـی گرایش نشان احتمالمفهومسازيبرونهانگلیسی در هر دو مقطع به سمت 
عینیـت رسـاند مـی را احتمـال و قیدهایی که مفهوم mayوmightمفهوم را با کاربرد

گفتمـانی زبـان   –دسـتوري  هـاي اولویـت رو، فرضیۀ سوم مبنـی بـر غلبـۀ   ایناز . بخشدمی
با وجـود  .شودمیني فارسی تأییدهادادهگفتمانی نمونه –انگلیسی بر هنجارهاي دستوري 

که حائز توجه بسـیار  دهدمی، الگوي متفاوتی از تحول را نشان هادادهی این، تحلیل کیف
که بیانگر وقـوع مسـلم یـا    بایدمقطع اول، نشانگر تألیفیو شدهترجمهدر متون . است

ی هـای مثـال ی در مقطـع نخسـت   حتّ،دهدمید وقوع را نشان محتوم است بیشترین بسام
در mightنهفته در معین وجهی احتمال بعیدم که مفهوشودمیدیده )  24(مانند نمونه 

بـه شـکل ترکیـب دو    باشـد مـی اعلی قطعیت ه انگلیسی به وجه اخباري که نمونۀجمل
ی از این دسـت گـرایش مترجمـان    هایترجمه. استشدهترجمهعنصر  نفی و  قطعیت  

.دهدمیمقطع زمانی اول  را به تظاهر مفهوم قطعیت یا وقوع مسلم نشان 

(24) If the members who compose a society lived on continuously,
they might educate the new-born members.
مثالً اگر اعضاي یک جامعه عمر مفیـدي داشـتند آمـوزش و پـرورش نورسـیدگان امـر       

.ضروري نبوداجتماعی 
حتـوم وقـوع م یـا  قطعیـت حال آنکه در مقطع زمانی دوم  گرایش به بعد مفهومی

مقطـع دوم  شـده ترجمـه در متـون  شـاید کاربردي نمونۀ. یابدمیتقریباً به نصف کاهش 
قابـل  وجههیچاین افزایش به تألیفیدر متون ؛امادهدمیافزایش نسبی دو برابر را نشان 

بـا  تـألیفی و هم در متون شدهترجمههم در متون توانستننشانگر وجهی . توجه نیست
ـ مـی ایـن امـر   . دهدمیایش تقریبی دو برابر را نشان یک سیر صعودي، افز د بیـانگر  توان

وقـوع  به سمت قطعیت محتومزبان در حرکت از قطب تحول نظام بینشی جامعۀ فارسی
نگر در مقطع زمـانی  مبدأا رونق رویکرد ترجمۀچنین حرکتی همراه ب.تلقی شودممکن
تحولی که بسـامد  . قلمداد شودد بیانگر تضعیف صافی فرهنگی زبان فارسی توانمیدوم 
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و تـألیفی و شـده ترجمـه ي هادادهدر هر دو گروه توانستنکمی وقوع نشانگر وجهی  
.زندمیبر آن مهر تأیید باید کاربردي هاينمونهکاهش چشمگیر  

نتیجه-7
نگرش کنشگر بیانی نسبت بـه قطعیـت وقـوع گـزاره     در این پژوهش، وجهیت به منزلۀ

زبـان  تماس یکسویه و فزاینـدة . عنوان شدوجهیتناپذیرجداییءنیت جزتعریف و ذه
فـزون جامعـۀ علمـی    انگلیسی با زبان فارسی بخصوص از مسـیر ترجمـه و اقبـال روزا   

ضـرورت انجـام پـژوهش حاضـر در حـوزة زبـانی       متـون علمـی،   کشورمان در ترجمۀ
لعه، وجهیت و بررسی مورد مطاشاخصروایناز . فرهنگی فرایند ترجمه را ایجاب کرد

، هدف تألیفیو شدهترجمهات وجهیت انگلیسی بر حوزه وجهیت فارسی در متون تأثیر
ي پیکـره بنیـاد   هـا دادهي اولیه از هادادهپس از تحلیل کمی و کیفی . پژوهش منظور شد

روانشناسی تعلیم و تربیت در دو مقطع زمانی متفـاوت  که از حوزةتألیفیو شدهترجمه
:تماس زبانی استخراج شدند نتایج زیر حاصل آمدبه لحاظ

به لحـاظ کمـی، نشـانگرهاي وجهـی در متـون انگلیسـی در هـر دو مقطـع زمـانی بـر           
.برتري نشان دادندتألیفیو شدهترجمهي فارسی در متون هامعادل

انی و وقـوع محتـوم   موجهات انگلیسی در هر دو مقطع زموقوع محتمل در حوزة
مقطع نخست بـاالترین  تألیفیو شدهترجمهموجهات فارسی در متون یا مسلم در حوزة

زبـانی در مقـاطع زمـانی    دند که بیانگر نگرش غالـب دو جامعـۀ  بسامد وقوع را نشان دا
. مفروض تلقی شد

مقطـع دوم و  شـده ترجمـه عدم افزایش  قابل توجه نشـانگرهاي وجهـی  در متـون    
اولویـت اول  ر همـین مقطـع حـاکی از رد   دتـألیفی کاهش نشانگرهاي وجهـی  در متـون   

مفهـومی وجهیـت در   انگلیسی یعنی وقوع محتمل بر حوزةگفتمانی موجهات–دستوري 
انی زبـان  گفتم-هنجارهاي دستوريبا وجود این، اگرچه غلبۀ. نوان شدمعاصر عفارسی

و mayي فارسی تأیید نشد اما افزایش کمی ترجمـه  هادادهموجهات انگلیسی بر حوزة
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تـر ضـمنی ي فارسی را در مقطع زمانی دوم هاداده، شدهترجمهعبارات نظیر آن در متون 
.از مقطع زمانی اول نشان دادترذهنیو 

ي واژگانی خـالق و جـایگزینی وجهیـت    هاصورتبا احتساب بسامد باالي وقوع 
معلوم فارسی به جـاي مجهـول انگلیسـی، رویکـرد مقصـدگرا در مقطـع اول در متـون        

مقطع دوم در مقایسه بـا مقطـع زمـانی اول،    برتري داشت حال آنکه ترجمۀشدهجمهتر
گرا را نشان داد که در آن نه تنها یـک تنـاظر تقریبـی یـک بـه یـک بـین        مبدأرویکردي 

هنجار و بی ل فارسی آفریده شد بلکه بسامد بوجهیت مجهول انگلیسی با وجهیت مجهو
از . تنزل کـرد mightوmayکمی نشانگربۀتحت الشعاع غلبایدنشان نشانگر وجهی  

شاهد قوت سـاختار مجهـول و کـاهش    شدهترجمهدر مقطع زمانی دوم در متون رواین
37هـاین و کوتـوا  آنچـه . راي مجهول انگلیسـی هسـتیم  معلوم وجهی بهايترجمهوقوع 

صـد  که زبـان مق است بدین معنی کنندمیاز آن به دگرگونی کاربردشناختی یاد ) 2005(
و دارد گــرایش مبــدأبــه لحــاظ کاربردشــناختی بــه ســمت هنجارهــاي متفــاوت زبــان 

بنـابر الگـوي   ،بنابراین در مقطع نخسـت .  راندارتباطی خود را به عقب میهاياولویت
بـه  شـده ترجمـه گفت متـون  توانمی)1997و 2001(کیفیت ترجمه هاوس ارزیابی 

و مـتن ه جاي مجهول انگلیسی در سطح فارسی در خصوص برگردان  وجهیت معلوم ب
برابرند و این بیـانگر عملکـرد قـوي    مبدأبا متن نقش گفتمانیتعدیل اما به لحاظ سیاق

حال آنکه در مقطع دوم در  ترجمـه  ؛صافی فرهنگی زبان فارسی در مقطع نخست است
گونـه و متن ، سیاقوجهیت مجهول به جاي مجهول انگلیسی، متن مقصد تنها در سطح 

نوع ترجمه را در متون مقطـع دوم از نـوع آشـکار    توانمیروایناز . شودمیبرابر تلقی 
و یابـد مـی پنهان است که برابري نقشی گفتمانی محوریت ؛ زیرا تنها در ترجمۀبرشمرد

نشـینی عقـب در ترجمه آشکار اسـت کـه تضـعیف صـافی فرهنگـی زبـان مقصـد بـه         
هـاي سـاخت ه و مجوز ورود بی قیـد و شـرط   ارتباطی زبان مقصد انجامیدهاياولویت

.کندمیرا صادر مبدأزبان 

37 . B. Heine & T. Kuteva
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، شاهد ل تضعیف صافی فرهنگی و رواج ترجمۀ آشکار در مقطع زمانی دومبه دنبا
یک حرکت آرام از قطب قطعیت گفتمانی به سمت امکان یا به عبارتی، از وقـوع مسـلم   

گرفتـه از  رکتـی نشـأت  ر درصـدي بپـذیریم چنـین ح   به وقوع ممکن هستیم که حتی اگ
روند این حرکت آن هم در یک فاصـلۀ تحول درونی زبان است نقش ترجمه در شتاب

بازسـازي  جمه در نگرش متأخر به آن به مثابۀتر.ساله انکارناپذیر خواهد بود38زمانی 
به عبارت دیگر، ترجمـه یـک   . شودمیدر زبان مقصد مطرح مبدأمیراث و تجارب زبان 

بایـد پـذیرفت کـه وجـوه معنـایی،      . فمند میان دو یا چند فرهنگ استهديگفتگونوع 
دقیقاً یکی را به دیگري توانمیکاربردي، صرفی و نحوي دو زبان یکسان نیستند و لذا ن

آشـکار  نـه فقـط در متـون     مـۀ ات پنهان امـا پایدارترج تأثیرمترجمان باید از . تقلیل داد
آگـاهی داشـته و برحسـب نـوع مـتن،      تألیفیمتون بلکه بسط آنها به گسترةشدهترجمه

مخاطبان و دیگر عوامل بافتی اهم تالش خود را مصروف استفاده از امکانـات بـالقوه و   
شـاهد نفـوذ و نشسـت    غربـی هـاي واژهبالفعل زبان فارسی کنند نه اینکه پس از رواج 

اگـر ترجمـه بـر اسـاس دیـدگاه     . ها و الگوهاي گفتمانی زبـان انگلیسـی شـویم   اختس
، فراینـد انتقـال فرهنـگ تلقـی شـود      رواینفرهنگی و از -کنشی زبانی)  2009(هاوس

فرهنگـی  گفتمـان د  به غلبۀتوانمیآشکار چنین نتیجه گرفت که  رواج  ترجمۀتوانمی
بینـی جامعـۀ   جهانغرب بر زبان و فرهنگ و به عبارتی، به و هنجارهاي ارتباطی جامعۀ

.نجامدبییابدمیفارسی بازتاب تألیفیزبان که از طریق متون فارسی
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: زبان فارسی معاصر قاعدةشناختی افعال بیتجزیه و تحلیل واج
رویکرد بهینگی

فاطمه کرمپور
دانشجوي دکتري زبانشناسی دانشگاه تهران

خانجندکتر محمود بی
دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه تهران

زهرا چراغی
دانشجوي دکتري زبانشناسی دانشگاه تهران

)82تا 51از ص (

)14/03/89: تاریخ پذیرش، 02/08/88: تاریخ دریافت(چکیده 
چهارچوب رویکرد بهینگی بین بن ماضی و بن مضارع در در این مقاله چگونگی رابطۀ

رویکرد اشتقاقی چهارچوبجایی که تحلیل این موضوع در از آن. شودمیلیل تجزیه و تح
ن ایمقالهبیعی نیستند، در این که طشودمیمنجر به استفاده از قواعد و فرایندهاي واجی 

باشدمیبنیاد نگی که یکی از رویکردهاي محدودیترویکرد بهیچهارچوبموضوع در 
زبان قاعدةبیحاکم بر بن ماضی افعال هايمحدودیتدر این تحلیل . شودمیتحلیل 

به صورتپذیرنقضداري دو محدودیت نشاننهایت با ارائۀو درشوندمیفارسی معرفی 

voiceagreeC
cont
son

,








 شودمیبه تبیین این مسئله پرداخته.

.بن ماضی، بن مضارع، بهینگی، محدودیت، همنوایی:هاي کلیديواژه

fateme.karampour@gmail.com:مسئولنشانی پست الکترونیکی نویسنده
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مقدمه-1
بین بن مضارع و بن ماضی پرداخته رابطۀمقاله با نگاهی نو به چگونگی در این 

دة ساز و مامضارع و بن ماضی از ریشه به اضافۀ مادة ماضیدر فارسی باستان بن . شودمی
میانه نیز بن مضارع دچار تحوالتی شده و هر و در مرحلۀاندشدهمیساز ساخته مضارع

اند که در ادامه گرفتهمختلفی را در پیش هايراهخاصهايمحدودیتکدام با توجه به 
ی بن مضارع به عنوان فرض بر آن است که در رویکرد بهینگ.به آنها اشاره خواهد شد

واژ بن ماضی از پیوستن تک. شودمیداد در تابلوي بهینگی در نظر گرفته بهترین درون
بن مضارع و ر گذر از که دبا توجه به این. شودمیساز به بن مضارع حاصل ماضی

مواجه هاییقاعدگیمجاز، در بسیاري از افعال با بیرسیدن به بن ماضی و روساخت
ایم این هیم، تالش نمودهها را با قواعد طبیعی اشتقاقی نشان دیم آنتوانمیهستیم که ن

بهینگی و در نظریۀچهارچوبمشخصی تقسیم کنیم و در هايدستهگی را به قاعدبی
.ها بپردازیمداري به تجزیه و تحلیل آنپذیر پایایی و نشاننقضهايحدودیتمتعامل 

بنیاد است که پرینس و اسمولنسکی بهینگی یکی از رویکردهاي محدودیتنظریۀ
برخالف رویکرد اصول و پارامترها که روساخت از . آن را مطرح نمودند) 1993(

اي است از یکی از چندگزینهنظریۀ بهینگی روساخت مج، در شودمیزیرساخت مشتق 
.پذیر داردنقضهايمحدودیتکه کمترین تخلف را از 
د توانمی، این است که نباشدمیاشتقاقی وارد نظریۀکه به ايعمدهیکی از اشکاالت 

در . کنندمیعمل شناختیواجتوضیح دهد چگونه قواعد واجی براي نیل به یک هدف 
که گرچه قواعد در ظاهر شودمین موضوع تأکید صورتی که در رویکرد بهینگی بر ای

به هم پیوند خورده و براي برآورده توانندمیمجزا از هم هستند اما در سطحی باالتر 
کردن یک نیاز و محدودیت روساختی براي نیل به یک هدف واحد با هم در ارتباط قرار 

.گیرندمیدیده روساختی را ناهايمحدودیتدر واقع قواعد واجی نقش . گیرندمی
یک محدودیت روساختی را در بن ماضی افعال توانمیدر قالب رویکرد بهینگی 

در نظر گرفت که قواعد واجی در قالب تبدیل، حذف و غیره براي ارضاي این قاعدهبی
و در جایی گیردمیدر واقع اگر در جایی تبدیل صورت . شوندمیمحدودیت اعمال 
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این محدودیت روساختی . سیدن به یک هدف واحد هستندحذف و یا درج، همه براي ر
دو همخوانی ختم شود، خوشۀبه قاعدهبیبه این صورت است که اگر بن ماضی افعال 

همخوان غیرپایانی همواره یک سایشی است و این محدودیت را به صورت 
#C

continuent
sonorant










این ) 1999:56، به نقل از کاگر(کیسه برث . نشان دادتوانمی

تا یک محدودیت روساختی ارضا شود، کنندمیموقعیت را که چندین قاعده عمل 
چیزي اي معمول و متداول است؛پدیدهدنیا يهازباندر بین نواییهم. نامدمی1نواییهم

داد هستند در قواعد بازنویسی ناظر به درون. ندکه قواعد بازنویسی از توضیح آن ناتوان
.داد داردت و چشم ناظر خود را بر روي برونمتفاوت اسايپدیدهیینواهمحالی که 

افعال هايقاعدگیبیشده، در این مقاله تحلیل اساس توضیحات ارائهبنابراین بر
.شودمیبنديصورتپذیر نقضهايمحدودیتتعامل چهارچوببسیط فارسی در 

فعل فارسی ت واژةهاي پیشین ساخپژوهشاین مقاله به توضیح در در بخش سه
و در شوندمیتحلیل هادادهدر قالب رویکرد بهینگی و در بخش چهارپردازیممی

.شودمیگیرينتیجهه شده بخش آخر نیز از مطالب ارائ

پیشینهايپژوهشمروري بر -2
به »بازنگري افعال فارسی«تحت عنوان ايمقالهدر ) 1976(یارمحمدي و رونیانه 

این بررسی آنها. اندزبان فارسی پرداختهقاعدةبیاي واج واژي افعال هتناوبتوصیف 
یارمحمدي و رونیانه افعال را به صورت . انددادهاشتقاقی انجام نظریۀچهارچوبرا در 

تقسیم قاعدهبیقاعده و دستۀ باو افعال بسیط را به دو گیرندمیمرکب و بسیط در نظر 
گذشتۀ اعده داراي بن ماضی و مضارع یکسانی هستند و قافعال باآنهااز نظر . کنندمی

را واج سازماضیتکواژ آنان. آیدمیبه دست سازماضیکردن تکواژ افعال با اضافه
/d/که بنا به تناسب موقعیت، قبل از واج واکدار به صورت گیرندمیدر نظر /D/شامل 

ا زیرساخت را بن مضارع در هدر واقع آن. شودمیظاهر /t/و قبل از بی واك به صورت 

1. conspiracy
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در ضمن . شودمیتبدیل به بن ماضی سازماضیشدن تکواژ که با اضافهگیرندمینظر 
که قبل از این» شتن، خوردن و خواندنک«جز که در تمامی افعال باقاعده بهکنندمیاشاره 
عال اما در اف. شودمیبین ریشه و تکواژ درج [i]اضافه شود واکه سازماضیتکواژ 

به این قاعدهبینظر یارمحمدي و رونیانه در مورد افعال . وجود ندارد[i]درج قاعدهبی
به بن مضارع براي اشتقاق بن ماضی با سازماضیصورت است که با افزودن تکواژ 

و در قالب کنندمیها یازده فرآیند واجی را معرفی آن. تناوبات واج واژي روبرو هستیم
.پردازندمیه توجیه این تناوبات واجی بیازده قاعدة

را در طبقات طبیعی در نظر گرفت و هاواجبایستی در نوشتن فرآیندهاي واجی 
گی این اما به دلیل پیچید. دهنده استفاده کردگام نوشتن قواعد از مشخصات تمایزدر هن

بعضی از این قواعد و فرآیندها به جاي استفاده از تناوبات، یارمحمدي در ارائۀ
نقطۀد توانمیشده که این خود هاواجشخصات تمایزدهنده مجبور به استفاده از خود م

.واجی در یک رویکرد اشتقاقی باشدقاعدةضعفی براي یک 
در »2واژه فعل فارسی جدیدساخت«تحت عنوان ايمقالهدر ) 1978(هندرسون 

. پردازدمیابلی شناسی اشتقاقی به توصیف افعال فارسی تهرانی و فارسی کقالب واج
اگر قائل به این شویم که بن ماضی کلّیکه به طور کندمیهندرسون در این مقاله اشاره 

قواعدي ، روند آسانتري را در پیش داریم و در ادامه آیدمیاز بن مضارع به دست 
و از نظر ا. کنندمیکه چگونگی تبدیل بن مضارع به بن ماضی را توجیه آیددست میبه

سپس تغییرات و شودمیاي و تغییرات همخوانی تغییرات شامل تغییرات واکهاین
هندرسون نیز همانند یارمحمدي براي . کندمیهاي مختلفی تقسیم دستهمخوانی را به 

.کندمیها، از قواعد واجی پیچیده استفاده اعدگیقبیتوجیه این 
دو بن ماضی و رابطۀبه معتقد است که افعال زبان فارسی با توجه) 1992(الزار 

قاعده را افعالی افعال با. قاعدهبیقاعده و افعال با. شوندمیمضارع، به دو دسته تقسیم 
به بن مضارع ساخته شده است و افعال /id/ها از پیوستن وند که بن ماضی آنداندمی
دامه الزار به در ا. شودمیختم /d/یا /t/ها به که بن ماضی آنداندمیرا افعالی قاعدهبی

2. Modern Persian verb morphology



55/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

براساس بن ماضی قاعدهبیکه افعال کندمیو اشاره پردازدمیقاعدهبیافعال بنديدسته
.شوندمیبنديدستهو چگونگی حاصل شدن بن مضارع 

او بن ماضی .استبنابراین رویکرد الزار در این موارد برخالف یارمحمدي و هندرسون 
.شودمیه با حذف بعضی عناصر به بن مضارع تبدیل کگیردمیرا به عنوان زیرساخت در نظر 

ت که بن ماضی تمام افعال معتقد اسدستور زبان فارسیدر کتاب ) 1358(صادقی 
او افعال را به دو گروه . شودمیها ساخته از روي بن مضارع آن» دیدن و بودن«جز به

فعالی هستند که پس از ، اباقاعدهافعال . قاعدهبیو افعال باقاعدهافعال : کندمیتقسیم 
به بن مضارع، بن مضارع تغییر صوتی ) ت، د، ید، اد(ماضی هاينشانهافزودن یکی از 

+ افت ،رسید ید + رسخورد ،د+ خور،بافتت + باف: مانند. کندمیپیدا ن
ماضی به هاينشانه، افعالی هستند که پس از افزودن یکی از قاعدهبیافعال . افتاداد 

+ گزید   رود + گزین : مانند. شودمیمضارع، بن مضارع دچار تغییرات صوتی بن 
شستت + شوي،رفتت 

تقسیم کلّیرا به سه گروه آنهاابتدا . پردازدمیاین افعال بنديدستهوي در ادامه به 
.شودمیل قائهاییگروهو سپس براي گروه اول به زیرکندمی

ماضی به مضارع صامت یا مصوت آخر بن نشانۀودن افعالی که پس از افز: الف
.کندمیتغییر آنهامضارع 

یافتدر فعل یاب /b//f/تبدیل .1
آموختدر فعل آموز /z//x/تبدیل .2
/ʃ/تبدیل .3 // r در فعل پندارپنداشت
آسوددر فعل آسا /a//u/تبدیل .4
جستدر فعل جه /h//s/تبدیل .5

اضافه /es/یا /s/ماضی به مضارع جزء نشانۀفعالی که پس از افزودن ا: ب
توانستآراست، توان آرا : مانند. شودمی
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ماضی به مضارع، دچار چنان تغییرات صوتی نشانۀافعالی که پس از افزودن : ج
د + چین،آمدد+ آ: مانند. خاصی درآوردرا تحت قاعدةآنهاتوانمیکه ناندشده
.آفریدد + آفرین،د چی

و به پردازدمیو توصیف این تغییرات بنديدستهبنابراین صادقی، تنها به 
.کندمیناياشاره، شودمیچگونگی فرآیندي که منجر به این تغییرات 

که بن مضارع و ماضی گیردمیفعل را صورتی انتزاعی در نظر ریشۀ) 1376(طباطبائی 
او تکواژ . باشدمیگذر از ریشه به بن ماضی مستلزم وند افزایی اما . شوندمیاز آن مشتق 

ايریشهکه این تکواژ بسته به گیردمیدر نظر /D/گذشته را همانند یارمحمدي واج شامل 
طباطبائی اشاره . شودمیظاهر (ɒd, id, d, t)به یکی از چهار صورت پیونددمیکه به آن 

به دو گروه توانمیچگونگی تبدیل ریشه به بن ماضی که افعال فارسی را از منظر کندمی
شدن تکواژ گذشته به پس از افزودهقاعدهبیو باقاعده که در افعال قاعدهبیافعال . تقسیم کرد

، شودمیکه اعمال هاییپیچیدگیبه دلیل . شودمیریشه، ریشه دستخوش تغییرات واژ واجی 
را دو واژةقاعدهبیکه بن ماضی و مضارع افعال تر آن استکه سهلکندمیطباطبایی اشاره 

.کنندمیقاموسی در نظر بگیریم که هر کدام در واژگان جایگاهی مستقل را احراز 

ساختواژه فعل فارسی-3
بین بن ماضی و مضارع رابطۀه شده در بخش پیش، اگر بخواهیم با توجه به مطالب ارائ

خود از قواعد واجی استفاده کنیم هاياستداللرا از طریق اشتقاق توضیح دهیم باید در
اما اگر این رابطه را با استفاده از . باشدمیمحدود آنهاکه طبیعی نیستند و کاربرد 

زبان فارسی توضیح دهیم، قاعدةبیحاکم بر بن ماضی افعال آراییواجهايمحدودیت
.تبیین بهتري خواهیم داشت

، )1366(از جمله قریب هاي مختلفنگداد افعال بسیط با توجه به فرهتع
افعال بسیط به دو گروه تقسیم . استفعل 376،)1372(و امینی ) 1370(پورجوادي 

. ، مانند جنگیدنآیدمیبن جعلی از اسم یا صفت به دست . جعلی و غیرجعلی:شوندمی
.استفعل 125تعداد افعال جعلی . فعلی نداردولی غیرجعلی ریشۀ



57/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

ی بن ماضیسیر تحول تاریخ
افعال فارسی دارند، بنابراین ریشه در تاریخ ساخت واژةآراییواجهايمحدودیتچون 

در فارسی باستان با پیوستن . ناگزیر از بررسی ساختمان فعل فارسی در ادوار پیشین هستیم
–a و–ya14: 1374ابوالقاسمی . (شده استه اسم و صفت، مصدر جعلی ساخته میب.(

مصدر جعلیاسم      
Namɒhya]نماز بردن[Namɒh]نماز[)1(

و یا id ،ist–مضارع به اضافه در فارسی میانه از اسم و یا مادةبن ماضی جعلی
–est 17: 1373ابوالقاسمی (شده است میساخته.(

Nɒm-id]نامید[Nɒm]نام[)   2(

Kɒm-ist]کامست[kɒm]کام[

فارسی میانه est–و id،-ist–هاي فارسی دري بازمانده'id'و 'est'پسوند 
est–و id،–ist–که خوریممیدر فارسی امروز نیز به تعدادي بن ماضی بر . هستند

.فارسی میانه هستندهايبازماندهکه اندشدهساخته 
بن مضارعبن ماضی                  )            3(
dɒnestdan]دانست[

tavɒnesttavɒn]توانست[

negaristnegar]نگریست[

xɒbidxɒb]خوابید[

و هیچ بن انددادهت زایایی خود را از دسist–و est–امروزه پسوند جعلی 
توانمیزایا است و id–البته پسوند جعلی . شودمیاي به این طریق ساخته نماضی

به id–، با پسوند شوندمیافعال جدیدي که از اسم یا صفت ساخته همۀگفت تقریباً 
.شوندمیبن ماضی تبدیل 

مضارعبنبن ماضی                )4(
GotbidGotb]قطبید[

jonidjon]یونید[
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به بن ماضی تبدیل id–تند که با افزودن  پسوند جعلییون دو اسم هسقطب و
اساس چگونگی تبدیل بن مضارع به بن ماضی به دو افعال غیرجعلی بر. گردندمی

شدن تکواژ ضافه، با اباقاعدهدر افعال . شوندمیتقسیم قاعدهبیو باقاعدهگروه 
اما در افعال ؛شودمیتغییري در بن مضارع ایجاد نگونههیچبه بن مضارع، سازماضی

و تبدیل به بن ماضی دچار تغییرات واژ سازماضی، بن مضارع با گرفتن تکواژ قاعدهبی
.بن مضارع مشاهده کردهايگونهدر تکواژ توانمیاین تغییرات را . شودمیواجی 

,[ɒrɒ]»آراستن«بن مضارع فعل هايهگونتکواژ  [ɒrɒs]

[pendɒʃ] ,[pendɒar]»پنداشتن«بن مضارع فعل هايگونهتکواژ 
که عبارتند از گیرندمیقرار کلّیهمه تحت فرآیند شودمیتغییراتی که در بن مضارع ایجاد 

ه هشت گروه اصلی بتوانمیرا قاعدهبیبر این اساس افعال . ابدال، جایگزینی درج و حذف
بهینگی پرداخت و در قالب نظریۀچهارچوبها در قاعدگیبیتقسیم کرد و به توجیه این 

.بن ماضی و بن مضارع را توضیح دادرابطۀچگونگی دارينشانپایایی و هايمحدودیتتعارض 
بهینگی به تجزیه و تحلیل و چگونگی چهارچوبدر خواهیممیکه اشاره شد طورهمان

اول این که : مطالب این مقاله بر دو فرض استوار است. بین بن ماضی و مضارع بپردازیمطۀراب
داد ، بن مضارع به عنوان بهترین درونبن ماضی و بن مضارع از دید همزمانیرابطۀدر تحلیل 

به آن بن ماضی حاصل سازماضیکه با پیوستن تکواژ شودمیدر تابلوي بهینگی در نظر گرفته 
نگی دادهاي مختلفی داشت و در نظریه بهیدر تابلوي بهینگی درونتوانمیگرچه . شودمی

.باشدمی/d/به صورت سازماضیدوم این که تکواژ . داد لزوماً بازنمایی زیرساختی نیستدرون
، زبان کودك دارينشاناند از براي فرض اول بیان کرد عبارتتوانمیدالیلی را که 

تر باشند، در جریان دارهاي نشانمشخصهچه هر) 1990(یاکوبسن از نظر . چیدگیو پی
و چنانچه فردي دچار ضایعۀ مغزي شود این شوندمییادگیري زبان کودك دیرتر آموخته 

یاکوبسن را معیاري براي تعیین هايیافتهاگر این . شوندمیها زودتر فراموش مشخصه
ه بن ماضی نسبت به بن مضارع رسید کدر نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم دارينشان
خورد و این که  در جریان د + مثالً خور. تر دارداست و عنصري را اضافهتر دارنشان

مثالً ؛گیردمیتر از بن ماضی صورت گیري بن مضارع سریعشکلیادگیري زبان کودك، 



59/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

ع اضافه را به بن مضارسازماضیتکواژ کلّیکودکان در هنگام تکلم اغلب به صورت 
و یا وجود برندمیبه کار »پخت«را به جاي »پزید«نظیر ییهاصورتو کنندمی

د شاهد این توانمیها در گفتار بچه» غذا را پزیدم«یا و» در را بندیدم«ی مثل هایساخت
طبق نظر یاکوبسن آنچه . افتدمیبن ماضی دیرتر اتفاق گیريشکلبنابراین . مدعا باشد

از . استدارنشانگفت بن ماضی توانمیو باشدمیدارنشان، شودمیدیرتر آموخته 
داد در نظر بگیریم و بخواهیم ارتباط بین بن رفی اگر بن ماضی را به صورت درونط

قائل شد و آنهاماضی و بن مضارع را تحلیل کنیم، با حذفیاتی روبرو هستیم که الزار به 
نیز عناصر اغلب از یدر صرف زبان فارس.منجر به پیچیدگی تحلیل واجی خواهد شد

براي مثال براي ایجاد . نه از حذف تکواژهاآیندمیکنار هم قرار گرفتن تکواژها به دست 
و یا در افعالی مانند ماضی بعید و نقلی شودمیمفهوم جمع، تکواژ جمع به اسم اضافه 

شویم که بن مضارع با ولی اگر قائل به این ؛شوندمیساخته 3به صورت ترکیبیهافعل
با حذف سر و کار خواهیم داشت که شودمیاز بن ماضی حاصل سازماضیحذف تکواژ 

و شودمیبه کمک حذف، فقط منحصر به افعال سازيواژهدر این صورت این فرآیند 
.عالوه بر پیچیدگی، هیچ شاهد دیگري هم براي آن در زبان فارسی نداریم

.ي فرض دوم بیان کرد عبارتند از فراوانی و طبیعی بودن قاعده براتوانمیدالیلی را که 
)1376طباطبایی . (باشدمی[t]پایانی در افعال ماضی چهار و نیم برابر فراوانی [d]فراوانی - 1
بی واك شدن عنصر واکدار در انتهاي واژه یکی از فرآیندهاي عمومی است -2

مرزگذر شناسیزبانراي آن از بتوانمیوجود دارد و هازبانکه در بسیاري از 
سازماضیبه صورت تکواژ /d/بنابراین اگر ). 1994کنستوویچ (شاهد آورد 

فرآینديواك خود شود در انتهاي واژه تبدیل به جفت بیدر نظر گرفته شود و
.شود/d/در انتهاي واژه تبدیل به /t/که تا اینباشدمیطبیعی 

رویکرد بهینگی چهارچوبضارع بسیط فارسی در تحلیل ساخت بن ماضی از بن م- 4
به. شودمیتقسیم قاعدهبیو باقاعدهتر ذکر شد بن ماضی غیرجعلی به دو گروه طور که پیشهمان

3. prephrastic
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دستوري ارائه خواهد شد که قاعدهبیدلیل عدم پایایی زیرساخت در روساخت آن در افعال 
خاص زبانی دارينشانهايمحدودیتاکثر . نشانداري مقدم بر پایایی خواهد بودهايمحدودیت

تاریخی و معموالً جنبۀدهندمیقاعدگی را توضیح که بیقاعدهبیهايساختزیرا براي . هستند
هايمحدودیتعالوه بر این . )2008:15کارتیمک(هستند خاص زبانیهايمحدودیتدارند، 

انی پساواژگهايمحدودیتو ارتباطی با باشدمیواج شناسی واژگانی شده مربوط به حوزةارائه
.استشده تنها مختص به حوزة افعال فارسی بنابراین دستور ارائه. ندارد

در این بخش از هر زیرگروه از افعال یک فعل به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده 
قاعدگی و پایائی و چگونگی بیدارينشانهايمحدودیتاز تابلوهاي بهینگی تعارض 

در ضمن نام هر گروه از این افعال با استفاده از عالئم . شودمین گروه تحلیل آ
.یی که در تناوب با هم هستند، انتخاب شده استهاواج

b-fافعال -4-1

. ستهازبانز فرایندهاي واجی رایج در شدگی یکی اسایشیتبدیل انفجاري به سایشی یا به عبارتی
گرایش تبدیل انفجاري به سایشی در جایگاه همخوان ) 20:1376طباطبائی (از فارسی باستان 

انفجاري پایانی از نظر گویی تولید دو خوشۀ. ایج بوده استبسیار رخوانیهمغیرپایانی خوشه دو 
.گیردمیشدگی صورت نظور سهولت تولید، فرایند سایشیاقتصادي به صرفه نیست و به م

ازنمایی روساختی             بازنمایی زیرساختیب)                  5(
/tɒb-d/[tɒft]]تافت[

/kub-d/[kuft]]کوفت[

/jɒb-d/[jɒft]]یافت[

/ʃetɒb-d/[ʃetɒft]]شتافت[

و ناظر به محدودیت آیدمیي فوق به دست هادادهاي که از مشاهدةتعمیم توصیفی
: د خوشه دو همخوانی در هجاي پایانی بن ماضی است عبارت است ازتولیدر نحوةآراییواج

.شودمیبرآورده /f/به /b/واژه نباید به توالی دو همخوان انفجاري ختم شود، این نیاز با تبدیل 



61/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

/f/به سایشی [C]انفجاري لبی در مجاورت انفجاري کنیدمیکه مشاهده طورهمان

.شودمیتبدیل 
 Cfb /)(6

.آیدمیپذیر که در تعارض یکدیگرند به دست دو محدودیت نقض) 6(از قاعدة
IDENT (cont).ماندمیداد ثابت ارزش مشخصۀ پیوستگی یک واج در برون) 7(

اره سایشی چه واژه به خوشه دو همخوانی ختم شود همخوان غیرپایانی هموچنان) 8(
.خواهد بود











C
Cont
Son

/دادبروندستگاه مولد براي  tɒb-d/ۀ گزین][tɒbd داد درونکه وفادار به را
این گزینه به دلیل نقض محدودیت . د تولید کندتوانمیاست 











C
Cont
Son که در

شدن گزینۀبه منظور برنده. شودمیتعارض با محدودیت پایایی است بدساخت تلقی 
نظام ) 9(تابلوي . مسلط استنشانداري بر محدودیت پایایی محدودیت[tɒft]بهینه

.دهدمیمراتبی این دو محدودیت را نشان سلسله

 contIDENTC
Cont
Son












)٩(

tɒb-d 










C
Cont
Son

 contIDENT

→tɒft **

tɒbd *w L
بر . دارد، معتقد استهازبانهایی که گرایش عام در به تعمیم) 1963(گرینبرگ 

؛شودمیدار ختم نواك و واكبه توالی یک همخوان گرفته بیايکلمهاین اساس هیچ 
در افعال ماضی زبان . شوندمیداري همگون به عبارتی دو واج پایانی از نظر واك

، و این شودمیو واج پایانی از نظر واکداري همگون /d-/سازماضیفارسی تکواژ 
از این تعمیم واجی . صادق استباقاعدهها و افعال ر همۀ این زیرگروهتعمیم واجی د

.و پایائی زیر را استخراج نموددارينشانمحدودیت توانمی
Agree.داري با هم مطابقت دارنداز نظر واكدو واج پایان واژه) 10( (voice)

IDENT.ماندمیثابت دادبرونداري یک واج در ارزش واك) 11( (voice)
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وفادار داددروننیز به طریق دیگري نسبت به ) 12(در جدول *[tɒft]گزینۀ
.شودمیاز دور رقابت خارج Agree [voice]اما به دلیل نقض محدودیت ،است

   VoiceIDENTVoiceAgree )١٢(

tɒb-d Agree(voice) IDENT (Voice)
→tɒ ft **

tɒfd *w L
رود؛مینیز انتظار [tɒb]فارسی فرایند حذف وجود دارد، تولید چون در زبان

C#زیرا براي اجتناب از نقض 
Cont
Son










انفجاري توانمی/b/ را حذف نمود که در آن

.، نقض کرده استشودمیکه بدین صورت تعریف را MAXصورت محدودیت پایایی 
MAX.باشدمیمجاز ندادبرونحذف هر عنصر واجی در ) 13(

.شودمیتعارض این دو محدودیت مشاهده ) 14(در جدول 
 contIDENTMAX)١۴(

tɒb-d MAX IDENT cont 

→tɒft **

tɒd *w L
IDENT(lab)محدودیت [tɒst]و [tɒxt]هايگزینهمنظور اجتناب از تولید به 

.ودشمیکه تعریف آن در زیر آمده است، معرفی 
IDENT(lab).ماندمیثابت دادبرونبودن یک واج در ارزش مشخصۀ لبی) 15(

.شودمیدر جدول زیر تعارض این محدودیت با محدودیت پایایی مشاهده 
) IDENT lab >> IDENT cont )١۵(

tɒb-d IDENT lab  IDENT cont 

→tɒft *

tɒst *w *

tɒxt *w *
.نمودها را مشاهدهچگونگی تعامل محدودیتتوانمی) 16(ابلوهاي پیشین به صورت با ترکیب ت



63/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

)١۶(

        voiceIDENTcontIDENTMAXlabIDENTc
cont
son

VoiceAgree ,,,, 



















ɒ -افعال -4-2
با ؛شودمیدر پایان واژه در این گروه نیز دیدهعدم جواز وجود دو همخوان انفجاري

شدگی از درج واکه استفاده کرده سایشیاین تفاوت که نظام واجی زبان فارسی به جاي 
به همین . وجود نداردCVCCCفارسی، هجاي زیرا در ساختمان هجاي زباناست؛

و به دلیل اجتناب از این توالی غیرمجاز، درج سازماضیواژ منظور هنگام پیوستن تک
.به روشنی بیانگر این واقعیت هستند) 17(ي هاداده. پذیردمیواکه صورت 

بازنمایی روساخت          بازنمایی زیرساخت)17(
/oft-d/[oftɒd]]افتاد[

/ist-d/[istɒd]]ایستاد[

/ferest-d/[ferestɒd]]فرستاد[

واژه نباید به توالی  : چنین تعمیمی را بیان کردتوانمی) 17(ي هادادهبا مشاهدة
.گیردمیصورت /ɒ/دو همخوان انفجاري ختم شود، بدین منظور درج 

.پذیردمیدر بافت زیر وقوع /ɒ/درج 
→ɒ/CC-C#∅)١٨(

.را استخراج نمودDEPو محدودیت پایایی CCC*محدودیت نشانداري توانمیاز این قاعده 

tɒb-d
 VoiceAgree












C
Cont
Son MAX IDENT(lab) IDENT(cont) IDENT(voice)

→tɒft * *

tɒbd *w L

tɒfd *w L

tɒd *w L

tɒxt *w *

tɒst *w
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CCC*.باشدمیتوالی سه همخوان در یک هجا مجاز ن) 19(

[oftd]*گزینۀ. شوندمیمقایسه [oftd]و [oftɒd]گزینۀ) 20(در تابلوي 

.را نقض کرده استCCC*دارينشانمحدودیت 
DEPCCC *)٢٠(

oft-d *CCC DEP

→oftɒd *
oftd *w L

زیرا به منظور اجتناب از در رقابت است؛[oftɒd]نیز با گزینۀ*[ofst]گزینۀ
ارزش مشخصۀ پیوستگی همخوان غیرپایانی را توانمیتوالی دو همخوان انفجاري 

آن گزینه نیز از دور بعد *CCCبا وجود این، به دلیل نقض محدودیت . تغییر داد
.شودمیخارج 

DEPCCC *)٢١(
oft-d *CCC DEP

→oftɒd *
ofst *w L
*[ofd]به دلیل وجود فرایند حذف براي اجتناب از توالی دو انفجاري، دستگاه مولد گزینه 

.استطمسلDEPّبر MAXمحدودیت شودمیکه مشاهده طورهمان. کندمیرا تولید 
DEPMAX)٢٢(

oft-d MAX DEP

→oftɒd *
ofd *w L

.مرتبط با این گروه از افعال است) 23(تابلوي خالصه 
  DEPMAXCCC ,*)٢٣(

oft-d *CCC MAX DEP

→oftɒd *

oftd *w L

ofst *w L

ofd *w L



65/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

h-sافعال -4-3

افعال، بن ماضی در زیرساخت به توالی همخوان رسا و انفجاري این در چهار زیرگروه از
این توالی صورت خواهد در هر گروه فرایندي خاص براي اجتناب از. شودمیختم 

.شودمیي زیر مشاهده هادادهگرفت که در 
.شودمیاعمال شدگیسایشیدر این دسته فرایند 

. شودمیمشاهده /s/و همخوان /h/در گروه اول تناوب یک همخوان رسا 
هايمشخصه) 1968(چامسکی و هله 





















vocalic
consonatal
sonorant را براي واج/h/ شمارندمیبر .

وي به عقیدة. دهدمیرسا قرار هايهمخوانرا در گروه /h/واج ) 1994:35(کنستویچ 
دهان گرفتگی ایجاد ؛ زیرا در حفرةکندمیشرایط را براي واکداري فراهم /h/واج 

فارسی شاهدي بر این ادعا هستند که قاعدةبیافعال . باشدمیاما خود واکدار ن؛کندمین
یک /n,r,1,j/رساي هايهمخوان، با شودمیبه همخوان سایشی تبدیل /h/چون واج 

.دهدمیطبیعی را تشکیل طبقۀ
. شودمیاین گروه براي اجتناب از توالی موجود، همخوان رسا سایشی در

.دهندمینشان این فرایند را) 24(ي هاداده
بازنمایی زیرساختیبازنمایی روساختی)24(
/ kɒh-d/[kɒst]]کاست[

/rah-d/[rast]]رست[

/ xɒh-d/[xɒst]]خواست[

/ʤah-d/[ʤast]]جست[

به نبایدواژة: نمودبیانتوانمیبراي این گروه از افعال تعمیم توصیفی زیر را 
/s/شود و این نیاز با جایگزین شدن میختم /hd/توالی یک همخوان رسا و انفجاري 

.شودمیبرآورده 
.شودمیبنديصورت) 25(حساس به بافت این فرایند به صورت قاعدة

 Csh /)٢۵(
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هايمحدودیتتوانمیحساس به بافت از قاعدة  










 C
Cont
Son

ant را استخراج *,

.شودمینمود که محدودیت پایایی بدین شکل تعریف 
.باشدمیهمخوان سایشی در خوشۀ دو همخوانی نباید قدا) 26( ant*

.دهدمیباال را نشان ةحاصل از قاعدهايمحدودیتتعارض ) 27(تابلوي 
 antC

Cont
Son












*)٢٧(

kɒh-d 










C
Cont
Son  ant*

→kɒst *

kɒhd *w L

دو محدودیت پایایی  MAXant ,*  هم دربهینه باتولید گزینۀنیز براي
که بر MAXبا نقض محدودیت [kɒd]رقیب گزینۀ. اندتعارض ant* تقدم

.دشومیدارد، بدساخت تلقی 
 antMAX  *)٢٨(

kɒh-d MAX *[+ant]

→kɒst *

kɒd *w L
تی که محدودی. کندمیبهینه رقابت نیز با گزینۀ*[kɒʃt]و *[kɒxd]هايگزینه

antc، محدودیت نشانداري دهدمیاین دو گزینه ترجیح بهینه را برگزینۀ /1

.زیر آمده استودیت درتعریف این محد. باشدمی
antc.باشدمیعضو اول خوشۀ دو همخوانی باید قدا) 29( /1

.دهدمیها را نشان محدودیتجدول زیر تعامل این 
 antantc  */1)٣٠(

kɒh-d C1 /  ant *[+ant]

→kɒst *

kɒʃt *w *

kɒxʃ *w *



67/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

.شودمیمراتبی زیر حاصل نظام سلسله) 30(و ) 28(ي تابلوهااز ترکیب 
   antMAXantc  *,/1)٣١(

kɒh-d C1 /  ant MAX *[+ant]

→kɒst *

kɒhd *w L

kɒd *w L

kɒxʃ *w *

kɒʃt *w *

j-sافعال-4-4

سایشی وجود، تبدیل رسا بهدهدمینشان ) 32(ي هادادهکه طورهماندراین گروه 
.دارد

بازنمایی زیرساختیبازنمایی روساختی)32(
/ʤuj/[ʤost]]جست[

/ruj/[rost]]رست[

/ʃuj/[ʃost]]شست[

و انفجاري ختم شود و /j/واژه نباید به توالی یک همخوان رسا : تعمیم توصیفی
.شودمیبرآورده /s/به /j/این نیاز با تبدیل 

.          آیدمیبه دست هادادهاین از) 32(خطی قاعدة
 Csj /)٣٢(

.، استخراج نمودشودمیمحدودیت پایایی که به صورت زیر تعریف توانمیباال قاعدةاز 
IDENT(son).     ثابت استدادبرونارزش مشخصۀ رسایی یک واج در) 33(

[ʤost]چه هر دو گزینه اگر. دهدمیها را نشان ارض محدودیتتع) 34(تابلوي 

، با این وجود گزینه کنندمینشانداري و پایایی را نقض هايمحدودیت[ʤojd]و 
[ʤost] شودمیبهینه یا برنده محسوب دلیل تقدم محدودیت نشانداري گزینۀبه.
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 sonIDENTC
Cont
Son










)٣۴(

ʤuj-d 










C
Cont
Son IDENT (son)

→ʤost *

ʤojd *w L
.باشدمیاین گروه از افعال هماهنگ با) 35(مراتب نظام سلسله

   sonIDENTDEPMAXantcc
Cont
SON





















,/, 1
)٣۵(

ʤuj-d 










C
Cont
Son antc /1 MAX DEP IDENT (son)

→ʤost * *

ʤojd *w L

ʤod *w L

ʤujad *w L

ʤoʃt *w *

ʤoxt *w *

nافعال -4-5

، اجتناب از توالی یک همخوان رسا و دهدمینشان ) 36(ي هادادهکه طورهمان
این گروه به جاي تبدیل این تفاوت که دربا. شودمیاین گروه نیز مشاهده انفجاري در

.گیردمیهمخوان رسا به سایشی، فرایند حذف صورت 
بازنمایی زیرساختیبازنمایی روساختی)36(
/ɒfarin-d/[ɒfarid]]آفرید[

/ʧin-d/[ʧid]]چید[

/gozin-d/[gozid]]گزید[

/zan-d/[zad]]زد[

و انفجاري ختم شود، /n/واژه نباید به توالی یک همخوان رسا : تعمیم توصیفی
.شودمیبرآورده /n/این نیاز با حذف همخوان رسا 



69/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

.               ي باالستهادادهحاصل از ) 37(خطی قاعدة
 Cn /)٣٧(

را نقض نموده، MAXبهینه با حذف همخوان رسا محدودیت این گروه گزینۀدر

دلیل تقدم محدودیت هلیکن ب












C
cont
son برMAX گزینه[ɒfarid] شودمیبرنده .

.دهدمیها را نشان تعارض محدودیت) 38(تابلوي 
MAXC

Cont
Son










)٣٨(

ɒfarin-d 










C
Cont
Son MAX

→ɒfarid *

ɒfarind *w L

ها ، برخالف سایر گروهگیردمیاین گروه فرایند حذف صورت چون در
بندي قض در رتبهبه منظور ایجاد تنا. دتقدم دارMAXبر IDENT(son)محدودیت 
را خاص نموده و به صورتMAXاین گروه محدودیت پایایی ها، درمحدودیت

MAX(nasal) غیر دادبرونبدین شکل که حذف واج خیشومی در . کنیممیتعریف
.دهدمیاین رتبه بندي را نشان ) 39(تابلوي . مجاز است

IDENT(Son )>>MAX (nasal))٣٩(

ɒfarin-d IDENT (son) MAX(nasal)
→ɒfarid *

ɒfarisd *w L
تسلط ) 40(تابلوي . شودمیرقیب محسوب [ɒfarid]براي [ɒfarinad] *ۀگزین

. دهدمیرا نشان MAX(nasal)بر DEPمحدودیت 
(nasal)DEP>>MAX)۴٠(

ɒfarin-d DEP MAX(nasal)
→ɒfarid *

ɒfarinad *w L
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.ها را دیدتعامل محدودیت) 41(تابلوي درتوانمیباال يبا ترکیب تابلوها
   nasalMAXDEPIDENTC

Cont
Son












,)۴١(

ɒfarin-d 










C
Cont
Son IDENT(son) DEP MAX(nasal)

→ɒfarid * *

ɒfarind *w L

ɒfarist *w L

ɒfarinad *w L
ɒ-uافعال -4-6

بدین . باشدمی/ɒd/توالی این دسته حاکی از اجتناب ازموجود درɒ-uتناوب واجی 
.گیردمیمنظور ارتقاء واکه صورت 

بازنمایی زیرساختیروساختیبازنمایی) 42(
/ɒsɒ-d/[ɒsud]]آسود[

/ɒzmɒ-d/[ɒzmud]]آزمود[

/robɒ-d/[robud]]ربود[

/farsɒ-d/[farsud]]فرسود[

/zodɒ-d/[zodud]]زدود[

این نیاز .و یک همخوان ختم شود/ɒ/واژه نباید به توالی واکه : تعمیم توصیفی
بدین شکل هادادهاین را با توجه به) 43(قاعدةتوانمی. شودمیبا ارتقاء واکه برآورده 

.کردبنديصورت
ɒ→u/-C#)۴٣(

.دشومیبه صورت زیر تعریف ) 42(نشانداري و پایایی حاصل از قاعدةمحدودیت
IDENT (low).         ارزش افتادگی واکه نباید تغییر کند) 44(

.              پایانی واژه نباید افتاده باشدواکۀ) 45( low*

.دهدمیتعارض این دو محدودیت را نشان ) 46(تابلوي 



71/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

*[+low] ≠>> IDENT(low))۴۶(
ɒsɒ-d *[+low] IDENT (low)

→ɒsud *

ɒsɒd *w L
. قبل قابل تولید استقیاس با افعال دستۀاي است که درگزینه[ɒsɒst]*گزینۀ

) 47(تابلوي در. باشدمیساخت بدDEPاین گزینه به دلیل نقض محدودیت 
.تقدم داردIDENT(low)بر DEPمحدودیت 

DEP>>IDENT (low))۴٧(
ɒsɒ-d DEP IDENT (low)

→ɒsud *
ɒsɒst *w L

براي ) 48(در تابلوي . است[ɒsud]بهینه رقیب دیگري براي گزینۀ[ɒsd]*گزینۀ
.مسلط باشدIDENT(low)باید برMAXشدن این گزینه محدودیت بدساخت

MAX>>IDENT (low))۴٨(
ɒsɒ-d MAX IDENT (low)

→ɒsud *

ɒsd *w L

.دهدمیها را نشان یتتعامل محدود) 49(تابلوي 
{*[+low],MAX,DEP}>>IDENT (low))۴٩(
ɒsɒ-d *[+low] MAX DEP IDENT (low)

→ɒsud * *
ɒsɒd *w L L
ɒsɒst *w L
ɒsd *w L

rافعال -4-7

.صورت گرفته است/r/شدگیسایشیفرایند در این گروه نیز
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بازنمایی زیرساختیختیبازنمایی روسا) 50(
/pendɒr-d/[pendɒʃt]]پنداشت[

/negɒr-d/[negɒʃt]]نگاشت[

/gozɒr-d/[gozɒʃt]]گذاشت[

/gomɒr-d/[gomɒʃt]]گماشت[

حساس تعمیم توصیفی و قاعدة) 50(ي هادادهبا توجه به زیرساخت و روساخت 
و انفجاري /r/د به توالی یک همخوان رسا واژه نبای: بیان کردتوانمیبه بافت زیر را 

//به /r/ختم شود و این نیاز با تبدیل   شودمیجبران.
Cr   /)۵١(

محدودیت نشانداريتوانمیحساس به بافت از این قاعدة












C
cont
son و

.اندشدهود که هر دو پیشتر تعریف را استخراج نمIDENT(son)پایانی محدودیت 
که *[pendɒrd]گزینه . را دیدهامحدودیتتعارض توانمی) 52(تابلوي در

.شودمیاست به دلیل نقض محدودیت نشانداري بدساخت تلقی داددرونوفادار به 

 sonIDENTC
Cont
Son










)۵٢(

Pendɒr-d 










C
Cont
Son

IDENT (son)

→pendɒʃt *

pendɒrd *w L
]s[هاي پیشین سایشی شدن همخوان رسا به تولید همخوان از آنجایی که گروه

ه در این گروه نیز این کرودمینشان و قدامی است منجر شد، انتظار همخوان بیکه یک 
به دلیل عدم حضور این همخوان و به عبارتی ظهور . نشان ظاهر شودهمخوان بی

با ) 2002(و به پیروي از پتر شودمیهاي پیشین استثناء از گروهاین گروه[ʃ]همخوان
.کنیممیاین گروه را در واژگان مستثنی هايمحدودیتگذاري براي ه از نمایهاستفاد



73/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

این گروه محدودیت نشانداري در  11 ,/ LantCorC  و محدودیت پایایی
  1

* , Ldorsant،بر روي نمایهو با قرار دادن شودمیتعریف که خاص این گروه هستند
.کنیممیاین محدودیت در واژگان تعداد این افعال را نیز مشخص 

.     باشدمیاي غیرقداضو اول خوشۀ دوهمخوانی باید تیغهع) 53(  11 ,/ LantCorC 

.   باشدمیاي غیرقدادو همخوانی باید بدنهخوشۀهمخوان سایشی در ) 54(  1
* , Ldorsant

.شودمییت پایایی در جدول زیر مشاهده دت با محدوتعامل این محدودی
)۵۵( C 1 / [Cor  , − ant ]L1 IDENT (son )

L1= {pendɒʃt, negɒʃt, gozɒʃt, gomɒʃt, kɒʃt, dɒʃt, anbɒʃt, engɒʃt}
Pendɒr-d C 1/ [Cor , − ant ]L1 *[-ant,dors]L1

→pendɒʃt *

pendɒst *w *

pendɒxt *w *
ا براي اجتناب از توالی یک رسا و انفجاري، همخوان رسا رتوانمیجایی که از آن

شدن براي بدساخت. کندمیرا به عنوان رقیب معرفی حذف نمود، دستگاه مولد گزینه 
بر MAXگزینه محدودیت این   1

* , Ldorsant یابدمیتقدم.
MAX>> *[−ant, dors]L1)۵۶(

Pendɒr-d MAX *[-ant,dors]L1

→pendɒʃt *

Pendɒd *w L
و DEPتعارض دو محدودیت ) 57(در تابلوي   1

* , Ldorsantانتخاب در
.شودمیگزینه ارجح مشاهده

DEP   IDENT son )۵٧(
Pendɒr-d DEP *[-ant,dors]L1

→pendɒʃt **

Pendɒrad *w L

.باشدمیr-ʃبهینه افعال گروه دادبرونهماهنگ با ) 58(مراتبی لهنظام سلس
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  111 LdorsantDEPMAXLantCorCC
Cont
Son

],*[,],/[ 








)۵٨(

pendɒr-d 










C
Cont
Son C1/ [Cor , − ant

]L1
MAX DEP *[-ant,dors]L1

→pendɒʃt *

pendɒrd *w L

pendɒd *w L

pendɒrid *w L

pendɒxt *w *

pendɒst *w *
Z-Xافعال -4-8

یک فرایند /x/به /z/تبدیل واجی . استz-xحاکی از وجود تناوب ) 59(ي هاداده
.شودمیطبیعی در زبان فارسی محسوب ن

بازنمایی زیرساختیبازنمایی روساختی) 59(
/ɒmuz-d/[ɒmuxt]]آموخت[

/ ɒmiz-d/[ɒmixt]]آمیخت[

/xiz-d/[xɒst]]خاست[

/afrɒz-d/[afrɒxt]]افراخت[

/x/به /z/ختم شود و این نیاز با تبدیل /zd/واژه نباید به توالی : تعمیم توصیفی

.برآورده شود
/#.         استخراج نمودهادادهاز این توانمیرا ) 60(خطی قاعدة Cxz )۶٠(

.شودمیت نشانداري و پایایی حاصل از این تعمیم به صورت زیر تعریف محدودی
21.                اي باشدو اول خوشه دو همخوانی باید بدنهعض) 61( / LdorsC 

IDENT(place).    تغییر کنددادبرونمشخصۀ محل تولید یک واج نباید در ) 62(
نمایهو باید با استفاده از استاص این گروه البته این محدودیت نشانداري نیز خ

.آن را در واژگان مشخص نمود



75/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

21محدودیت  / LdorsC  با محدودیت پایاییIDENT(place) در انتخاب
21تقدم ) 63(در تابلوي . اندگزینۀ بهتر در تعارض / LdorsC  برIDENT(place)

.باشدمی[ɒmuxt]شدن گزینه به منظور برنده
)۶٣( C1 / dors − L2 ≠ IDENT ( place)

L2={ɒmuxt , ɒmixt, afrɒxt, poxt, rixt, duxt, furuxt,tɒxt, navɒxt,
ɒxt,angixt,bɒxt}

ɒmuz-d C1 / dors − L2 IDENT (place)

→ɒmuxt *

ɒmuzd *w L
و) 64(ر تابلوهاي د. کندمیرا تولید *[ɒmuzad]و *[ɒmuxt]دستگاه مولد 

.شودمیمشاهده رقابت این گزینه با گزینۀ دیگر) 65(
MAX>>IDENT (place))۶۴(
ɒmuz-d MAX IDENT  (place)

→ɒmuxt *

ɒmud *w L

DEP   IDENT  place)۶۵(
ɒmuz-d DEP IDENT(place)

→ɒmuxt **
ɒmuzad *w L

را نشان هادادهمراتبی منطبق با این سلسلهو نظام هامحدودیتتعامل ) 66(تابلوي 
.دهدمی

{C1 / dors − L2 , MAX , DEP} IDENT place)۶۶(
ɒmuz-d C1 / dors − L2 MAX DEP IDENT(place)

→ɒmuxt **
ɒmuzd *w L
ɒmud *w L
ɒmuzad *w L
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آنهاتوانمیکه نوریمخمیبر قاعدهبیگروه به تعدادي افعال هشتعالوه بر این 
؛ اما همگی از محدودیت موردي هستندگروه جاي داد زیرا تکهشتا در این ر

ساختی برون










C
cont
son وAgrees[voice] کنندمیتبعیت.

gosal/→[gosast]/]گسست[

/band/]بست[ → [bast]

→/ ʃekan/]شکست[ [ʃekast]

→/neʃin/]نشست[ [neʃast]

، افزون بر شودمیهمخوان رسا اعمال شدگیسایشیاین چند فعل نیز فرایند در
.شودمیموارد باال در فارسی سه فعل وجود دارد که بن ماضی آن از بن مضارع ساخته ن

:این سه فعل عبارتند از
بن مضارعبن ماضی

[did]/bin/
[ɒmad]/ɒy/

[bud]/bɒʃ/

با . این افعال باشدمراتبی است که ناظر به کلنظام سلسلهحال نوبت به تعیین یک 
: 2008به نقل از مکارتی (ها و با پیروي از پرینس بندي تک تک گروهتوجه به رده

به توانمی)RCD(بازگشتیهايمحدودیتو استفاده از تابلوي پشتیبان تنزّل ) 115
.دست یافتهامحدودیتآرایش 

    

        
    lowIDENTnasalIDENTlowant

LdorsantplaceIDENTsonIDENTcontIDENTDEP

labIDENTMAXantCL
dors
ant

CC
cont
son

,]],*[[*
,,*,,

,,//,




























1

11167

)



77/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

این هشت بهینه دربراي انتخاب گزینۀهامحدودیتتعامل این ) 68(در تابلوي خالصه 
.شودمیگروه نشان داده 
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(68)

Input Output 










C
Cont
Son

11 / L
dors
ant

C



21 / L
dors
ant

C



C1/+ant *CCC MAX IDENT
(lab) DEP

IDENT

(CONT)

IDENT
(SON) *[+LOW] IDENT

(place)

*[-
ant,dor

s]L1

*[ant] MAX
(nasal)

IDENT
(low)

tɒbd *w L

→tɒft

tɒd *w L

tɒst *w * *w

tɒxt *w *

→oftɒ
Oftd *w *w L

Ofst *w L *w
d

Ofd *W L

→Pen

Pendɒrd
L

Pendɒst *w * * *w

dɒʃt
pendɒxt *w * *

pendɒrɒ
d *w L L



79/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

kɒhd *W L

→kɒst
kɒd *w *

kɒʃt
*
w *

kɒxt
*
w L

→ʤos

ʤojd *w L

ʤod *w *

t ʤoʃt
*
w *

ʤoxt
*
w L

→ɒfar
ɒfarind *w *w

ɒfarist *w *w
id

ɒfariʃt *w

→ɒ su
ɒsɒd L

ɒsɒst *W *w L
d

ɒsd *w L

ɒmuzd *w L
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→ɒm
u ɒmuzad *w L

xt
ɒmud *w

ɒmuʃt *w *

ɒmust *w * *w



81/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

تیجهن-5
بن شدن بن ماضی ازاین مقاله افعال بسیط زبان فارسی را از منظر چگونگی حاصلدر

را در قاعدهبیابتدا افعال . تقسیم نمودیمقاعدهبیو باقاعدهمضارع به دو گروه 
رویکرد بهینگی تجزیه و تحلیل کرده، سپس در قالب تعارض چهارچوب
هايمحدودیتعالوه بر آن . نمودیمبنديصورتدارينشانپایایی وهايمحدودیت

در تبدیل واج رسا هاگروهرا که از سایر قاعدهبیاز افعال داري مربوط به دو گروه نشان
در واژگان مستثنی ) 2002(، به پیروي از پتر شوندمیبه سایشی قدامی استثنا محسوب 

پایۀدر نهایت به این نتیجه رسیدیم که برخالف رویکرد اشتقاقی که بر . نمودیم
استفاده از دو محدودیت نگی با، در رویکرد بهیباشدمیو قواعد غیر طبیعی داددرون

)(, voiceAgreeC
Cont
SON










 در روساخت بن ماضی است، هاواجکه ناظر بر آرایش

.این رابطه را بهتر تبیین کردتوانمی

منابع
.ققنوس:تهران.فارسی دريهايفعلهاي دهما.)1374(ابوالقاسمی، محسن 

مرکز نشر :تهران. انگلیسی–فارسی، فارسی –انگلیسیواژگان فیزیک،.)1372(حمد ای، سید امین
.دانشگاهی

.سازمان سمت:تهران. بهینگیشناسی نظریۀواج.)1384(بیجن خان، محمود 
. انگلیسی–فارسی، فارسی –انگلیسی شیمی،یواژگان شیمی و مهندس.)1370(پورجوادي، علی 

.مرکز نشر دانشگاهی:تهران
.آموزش و پرورش:تهران. ور، سال دوم فرهنگ و ادبدست.)1358(صادقی، علی اشرف 
.مرکز نشر دانشگاهی:تهران. سازيواژهفعل بسیط فارسی و .)1376(طباطبائی، عالءالدین 

.مرکز نشر دانشگاهی: تهران.شناسیفرهنگ زمین.)1366(ب، عبدالکریم قری
Catford, J.C.(1998). A practical introduction to phonetics. Oxford: Oxford

University Press.
Greenberg, J. H. (1963). Universals of language . Grammar. Mass: MIT

Press.
Henderson, M.(1978). Modern Persian verb morphology . Journal of the

American Oriental Society, Vol. 98, No. 4. PP.375-388.



1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورةپژوهشهاي زبان/ 82
Kager, R. (1999). Optimality theory. New York: Cambridge University

Press.
Kenstowicz, M. (1994). Phonoogy in generative grammer. Cambridge

Mass: Blackwell Publishes.
Lazard, G (1992). A grammar of contemporary Persian. California and New

York: Cosmes.
McCarthy, J. (2008). Doing optimality theory: applying theory to data. New

York: Blachwell Publishing.
Pater, J. (2002). Morpheme-specific phonology: constrain indexation and in

consistency Resolution. Oxford: Oxford University Press.
Prince, A. and P. Smolensky. (1993). Optimality theory: constraint

interaction in generative grammar. New York: MIT Press.
Yarmohammadi, L and C. Ronayne (1976). The Persian verb reconsidered

archive rientalni, 46.



تأکیدي در گویش هورامی–هاي فعلی استمراري ساخت
دکتر یادگار کریمی

استادیار دانشگاه کردستان
زانیار نقشبندي

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
)100تا 83از ص (

)07/12/89: تاریخ پذیرش، 02/05/89: تاریخ دریافت(چکیده 
گیرد که در مورد بررسی قرار می) ايپاوه(امی در این مقاله ساخت فعلی خاصی در گویش هور

شود و از پیوند نحوي افعال مضارع اخباري، تأکیدي نامیده می- این جستار ساخت استمراري
بروز برخی تبعات . شوداین افعال تشکیل میسازندةماضی استمراري و ماضی ساده با مصدر 

امکان حضور مفعول صریح به صورت نظیر عدم (ها رانحوي مترتب بر تشکیل این ساخت
و نیز استفاده از نظام واژه بستی به عنوان 1هاي متعدي غیرکناییگروه اسمی آشکار در ساخت

2توان با تکیه بر مالحظات حالت و مفهوم صافی حالتمی) یگانه راهکار بروز موضوع درونی

این . بستی فعلی استواژهنظام ها، رفته در این قبیل ساختکاربستی بهنظام واژه. تبیین کرد
شوند، داراي بستی همچون وندهاي مطابقه به فعل متصل مینظام که در آن عناصر واژه

ها را گیري این ساختچگونگی شکل. مطابقه و معرفی موضوع استدوگانۀهاي نحوي کارکرد
.و توصیف کردشرح3ساختار اطالعاتینظریۀتوان از منظري اطالعاتی و با توجه به نیز می

. روندکار میفعل بهلستمراري یا بیان تأکید بر روي عمهاي فعلی براي بیان نمود ااین ساخت
تفاوت میان این کارکردهاي . تر استنشاندر این میان کارکرد بیان نمود استمراري به مراتب بی

. تبیین کرد5هاي اطالعاتینو کانو4هاي تقابلیتوان با توجه به تمایز میان کانوندوگانه را  می

بستی تأکیدي؛ نظام واژه-هاي استمراريامی؛ ساختگویش هور: واژگان کلیدي
.ساختار اطالعاتی؛ کانون اطالعاتی؛ کانون تقابلینظریۀضمیري؛ 

y.karimi@hotmail.com: مسئولنشانی پست الکترونیکی نویسنده
1. non-ergative
2. case filter
3. information structure
4. contrastive focus
5. informative focus
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مقدمه-1
شمال غربی از شاخۀي ایرانی نو است که در هازبانیکی از گویشی گورانی وهورامی
هورامان در دو کشور ایران و عراق بین منطقۀ. ي ایرانی غربی قرار داردهازبانگروه 

گویشوران هورامی در ایران در دو استان کرمانشاه و . مناطق کردنشین واقع شده است
در مورد ماهیت . دانندکردستان سکونت دارند و همگی خود را متعلق به ملیتی کرد می

هاي متفاوتی ي ایرانی دیدگاههازبانادگیِ خانوشجرةگویش هورامی و جایگاه آن در 
هاي کردي گورانی و زازا اي از گویشهورامی را گونه) 1358(ارانسکی. وجود دارد

هاي گورانی و زازا از ان گویشهاي چشمگیر زبانی میبه باور وي وجود تفاوت. داندمی
آن داشته تا هاي کردي از سوي دیگر بسیاري از محققان را برسو و سایر گویشیک

هاي یی متفاوت و مجزا از زبان کردي و مرتبط با گویشهازبانهاي مذکور را گویش
) 1966(مکنزي. خزر بدانندکرانۀهاي و یا گویش) نظیر گویش سمنانی(مرکزي ایران

معتقد است که پیچیدگی فرایندهاي نحوي و ساختواژي گویش هورامی، این گویش را 
همچون سایر مکنزي نیز هورامی را . زبان کردي مبدل کرده استاي در دریايبه جزیره

در . داندخزري میهاي هایی مستقل از کردي و جزو لهجههاي گورانی و زازا، زبانزبان
بر . شودنظر گرفته میاي از زبان کردي درگونهمثابۀحاضر نیز گویش هورامی به مقالۀ

به تواندود در مرزهاي ایران را میمبناي مالحظات جغرافیایی گویش هورامی مح
ۀمختص منطقۀمنطقۀ هورامان لهون و گونمختص ۀنگو: عمده تقسیم کردگونۀدو

هایی هایی از استان کرمانشاه و بخشهورامان لهون شامل بخشۀمنطق. هورامان تخت
هورامان تخت در مرزهاي استان کردستان ۀمنطق. از مناطق کردنشین کشور عراق است

گویش عمدةۀو گونشایان ذکر است که در هر یک از این د. ور شده استمحص
ها  از هر چند که این گونه. خوردهاي زبانی متنوعی به چشم میهورامی نیز تفاوت

ها در نا اختالفات همزمانی موجود میان آگیرند، اممنبع زبانی واحدي سرچشمه می
ةهر محققی که قصد تحقیق درباراگردد تواجی و دستوري سبب می-واژهاي حوزه
هایی یکدست و هاي مختلف گویش هورامی را دارد، براي برخورداري از دادهجنبه

.بندي چندگانه قائل شودگام نخست به این تقسیمهمگن و نیز نیل به نتایج مرتبط در
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اي این گویش به عنوان معیار مطالعه اختیار شده است پاوهگونۀدر پژوهش حاضر 
اي گویش هورامی پاوهگونۀآید، منظور ر جا سخن از گویش هورامی به میان میو ه

.است
هاي فعلی خاصی وجود دارند که فقط مختص این گویش در گویش هورامی ساخت

تشکیل ءدو جزها از این ساخت. شوندهاي کردي مشاهده نمیهستند و در سایر گویش
به ay-گویش هورامی با افزودن تکواژ مصدر در(ها مصدر استجزء اول آن: اندشده

تواند یکی از سه ها میو جزء دوم این ساخت.) شودماضی افعال ساخته میستاك
که از مصدر صورت فعلی مضارع اخباري، ماضی استمراري و یا ماضی ساده باشد 

در این میان کاربرد این ساخت با مضارع . شوندگرفته میذکرشده در جزء اول بر
.تر استو ماضی استمراري به مراتب رایجاخباري 
هاي فعلی این است که مفعول صریح آنها در قابل توجه در مورد این ساختۀنکت
امکان ) سادهۀهاي دستوري به استثناي گذشتزمانۀکلّیدر(هاي متعدي غیرکناییساخت

ةع با سازمرجبست ضمیريِ همبروز به شکل گروه اسمی را ندارد و تنها به صورت واژه
استفاده از گروه اسمی . شودمفعول بر روي جزء مصدري ساخت مذکور ظاهر می

در . شودمفعولی به همراه این افعال موجب غیر دستوري شدن ساخت حاصل می
بست ضمیري جز مصدري میزبان واژه) سادهۀگذشت(الزم و متعديِ کناییهايساخت

. یابدبستی را نیز نمیال بروز واژهو مفعول صریح حتی مجمطابقه با فاعل است 
به (یافتهتوانند به صورت تخفیفهاي اسمی تنها زمانی میجایی که گروهاز آن

در عبارات زبانی ظاهر شوند که به نحوي از ) بستی و یا محذوفشکل ضمیري، واژه
ها براي مخاطب کالم قابل برانگیخته شده باشند و مصداق آنقبل در الگوي کالمی

توان به عنوان هاي غیرکنایی را میقابلیت بازیابی مفعول صریح در ساختازیابی باشد، ب
با توجه به . گرفتر نظهاي مذکور درتشکیل ساختتشکیل یا عدمةکنندمعیار تعیین

توان هاي موردنظر میگیري ساختاهمیت مالحظات گفتمانی و کالمی در روند شکل
براي توجیه مراحل مختلف این روند بهره ) 1994(برکتساختار اطالعاتی لمۀاز نظری
.   جست
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بیان نمود استمراري  به هنگام کاربرد : ند ازاعبارتلیهاي فعکارکردهاي این ساخت
با افعال مضارع اخباري و ماضی استمراري و نیز نشان دادن مفهوم تأکید بر روي عمل فعل 

توان با ز میان این کارکردهاي دوگانه را نیز میتمای. به هنگام کاربرد با افعال ماضی ساده
تبیین ) 2001(هاي تقابلی از دیدگاه گیونکانونهاي اطالعاتی و میان کانونرجوع به تقابل 

.کرد
ها، برخی هاي مرتبط با این ساختشود تا ضمن معرفی دادهدر این مقاله سعی می

در . اتی مورد بررسی قرار گیردآنها نیز به لحاظ نحوي و اطالععمدةهاي از ویژگی
ها توصیف هاي این ساختشود و ویژگیهاي زبانی مرتبط ارائه میبخش دوم داده

شده در این زمینه خواهد مطالعات انجامۀبخش سوم به بررسی پیشین. اهند شدخو
ها، یعنی کوشیم تا پیامد نحوي تشکیل این ساختدر بخش چهارم می. پرداخت

. یمبا رجوع به مفهوم صافی حالت تبیین کنرا اسمی مفعولیحضور گروهامکان عدم 
پردازد و هاي مذکور میرفته در ساخترکابستی بهبخش پنجم به بررسی نظام واژه
هاي گیري ساختدر بخش ششم به فرایند شکل.کندکارکردهاي اصلی آن را بیان می

نگاهی خواهیم افکند و در ) 1994(کتساختار اطالعاتی لمبرۀالذکر از منظر نظریفوق
این ساخت فعلی را با رجوع به آراي ۀنیز تفاوت میان کارکردهاي دوگانبخش پایانی

.هاي تقابلی شرح خواهیم دادهاي اطالعاتی و کانوندر باب کانون) 2001(گیون

ها  ارائه و توصیف داده-2
ه براي درك بهتر خصوصیات این هاي زبانی، ذکر دو نکتپیش از پرداختن به داده

نیز ) 1966(نخست اینکه همانطور که مکنزي. رسدها ضروري به نظر میساخت
براي افزودن . روندمیکارهاي مذکور تنها با افعال ساده بهکند ساختنشان میخاطر

کار واجشناختی تکیه استفاده وها به افعال مرکب از سازمعانی مختص به این ساخت
دوم اینکه به . گردددار میمرکب تکیهود، بدین ترتیب که جزء غیر فعلیِ فعل شمی

خاطر تأثیر مستقیم وضعیت اطالعاتی ارکان جمله بر روي امکان یا عدم امکان استفاده 
تأکیدي، باید توجه کافی به ساختار اطالعاتی و  بافت -هاي فعلی استمرارياز ساخت
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با تمرکز صرف بر صورت این افعال و . مبذول شودها زبانی و غیرزبانی این ساخت
توان تصویر جامع و مانعی از ها نمیشرایط اطالعاتی حاکم بر تحقق آنپوشیدن ازچشم

.داددستهرفتار این قبیل افعال ب
هاي زبانی نشان أکیدي را در بافتت-هاي فعلی استمراريهاي زیر کاربرد ساختمثال
:دهندمی

اريمضارع اخب-2-1
:  افعال الزم

ma -kar -i?eščA).١
استمراري           چه                                                              -کنیمی-)م.2(

»کنی؟چه کار می«
B) gel-ay                     ma –gel -u.

)مصدر(گشتناستمراري-گردم می-)   م.ا(
». گردمدارم می«

Baba-t   češ ma-kar-o?)A.٢
چکار     پدرت                                  استمراري-کندمی-)  م.3(

»پدرت مشغول چه کاري است؟«
B)          luw-ay              m -al -o.

) مصدر(رفتناستمراري-رودمی-) م.3(
».قصد رفتن دارد/ رود میدارد«

شود به دلیل فقدان موضوع درونی در هاي فوق مشاهده میکه در دادهطورهمان
، به هنگام کاربرد ساخت مذکور با این دسته افعال، جزء الزمساخت موضوعی افعال 

بستی نیست و وند تصریفی مطابقه با فاعل بر روي فعل، مصدري میزبان هیچ  واژه
جایی که گویش هورامی از جمله از آن. کنداعل را مشخص میشخص و شمار ف
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نظر تظاهر هاي موردتواند در ساختاست، گروه اسمی فاعلی می6ي ضمیراندازهازبان
.آشکار نداشته باشد

:افعال متعدي
A) češ      ba       sipal -aka - an        ma-kar-i?.٣

با      چکار                                                                      جمع   تکواژ معرفگی     لباس تکواژاستمراري   –ی کنمی- )م.2(
»ها را چه کار کنی؟خواهی لباسمی«

B) šet-ay -šan ma- šor -u
)مصدر(شستن )       ج.3(بست مفعولیاستمراري         واژه-می شویم  -) م.1(

».قصد دارم بشویمشان/ شویمشان دارم می«
A)  luwa         čašt –aka -ay                  buwara.٤

برومعرفگی      غذا  تکواژحالت نماي مفعولیبخور  
»!برو غذا را بخور«

B) alan       ward-ay -š                               mo-war-u
حاال    ) مصدر(خوردن)  م.3(مفعولیبستواژهاستمرار-خورممی-) م.1(

».بخورمشدارم قصداآلن./ رمشخومیدارماآلن«
c*) alan       čašt -aka -ay          ward-ay        mo-war-u.

مفعولی  تکواژ معرفگی   غذا    حاال              تکواژ) مصدر(استمراري  خوردن- خورممی- )م.1(
، مفعول صریح تنها وردنظرمدر صورت استفاده از افعال متعدي در الگوي فعلی 

براي تحقق این . بست مفعولی بر روي جزء مصدري ظاهر شودتواند به صورت واژهمی
در الگوي کالمی موجود وع درونیِ فعل از قبل به نحوي امر باید مصداق موض

شایان ذکر است که مفعول . برانگیخته شده و براي مخاطب کالم قابل بازیابی باشد
ها ظاهر تواند به صورت گروه اسمی آشکار در این ساختنمیگاه صریح هیچ

در مورد این دسته از افعال نیز وند تصریفی ). cمثال(شود
.کندمیمطابقه با فاعل، شخص و شمار فاعل را مشخص 

6. Pro-drop
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ماضی استمراري-2-2
:افعال الزم

A) hizi              češ           karish-i         dele          bakh -i?.٥
دیروزکارچهکردي می-)م.2(درباغفاعلیغیرحالت

»باغ؟درکرديمیکار چهدیروز «
B)harpesa              gel-ay              gele-ne.

طوري                                                         همین)مصدر(گشتنگشتم می-)م.1(
».زدممیچرخطوريهمینداشتم«

A)     hizi     baba -t            češ          kar -e?.٦
دیروز  پدر )م.2(ملکیبستواژهچکار   کردمی-)م.3(شناسه

»؟بودکاريچهمشغولپدرتدیروز«
B)        ram-ay                   ram-e.

)مصدر(دویدندوید می-)م.3(شناسه
».دویدمیداشت «

، به دلیل فقدان موضوع درونی، جزء 1- 1هاي بخش در جمالت فوق همچون داده
بستی نیست و وند تصریفی روي فعل شخص و شمار فاعل مصدري میزبان هیچ عنصر واژه

کار رفته در هیفی مطابقه بدر گویش هورامی وندهاي تصر(.کندمیجمله را مشخص 
هاي ماضی استمراري هاي مضارع متفاوت از وندهاي تصریفیِ موجود در ساختساخت
.)هستند

:متعديافعال
A)  hizi češ-et ba dowry –aka - y kard?.٧

دیروزچکار-)م.2(بست فاعل واژهبابشقاب -معرفگی-علینماي غیر فاحالتکرد 
»دیروز چکار کردي با بشقاب؟«

B)     šet-ay -š                       šoren-e ka   kowt
)مصدر(شستن) م.3(واژه بست مفعولیشستم         می-)م.1(که افتاد      

».داشتم می شستمش که افتاد«
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فعلیِ ماضی استمراري تفاوتی با شرایط ذکر هايشرایط حاکم بر تشکیل ساخت
در این دسته از افعال نیز . ردهاي مضارع اخباري متعدي نداشده در ارتباط با ساخت

بست مفعولی بر روي جزء مصدري ظاهر تواند به صورت واژهمفعول صریح تنها می
. بدین منظور مصداق مفعول صریح باید در الگوي کالمی برانگیخته شده باشدشود و

همچون موارد پیشین، وند تصریفی شایان ذکر است که در افعال ماضی استمراري،
و گویش در زبان کردي(.دهدمیروي فعل، شخص و شمار فاعل را نشان مطابقه  بر 

هاي مضارع از الگوي حالت استمراري همچون ساختۀهاي گذشتهورامی، ساخت
.)کنندمیمفعولی پیروي 

سادهماضی-2-3
A)sipal –aka -at                         fra         zarif-an.٩

لباستکواژ معرفگی )   م. 2(بست ملکیواژهخیلی زیبا   -است 
ja behnam -i               gertan-et?

ازبهنام-حالت غیرفاعلیگرفتی  -)  م.2(
»گرفتی؟قرضبهناماززیباست،خیلیلباست«

B) na ,         as-ay -am            asan
!                                                نه)     مصدر(خریدن-)م.1(بست فاعلیخرید         واژه

»)با تاکید(.خریدمخودم«
ساده از نظام ۀهاي زبان کردي در زمان گذشتیشگویش هورامی همچون دیگر گو

در این صورت از سازوکار متفاوتی براي نشان . برخوردار است7مطلق-اییحالت کن
؛ بدین ترتیب که شودمیجمله استفاده ةن روابط دستوري میان اجزاي سازندداد

میزبان ) به غیر از خود فاعل(صر نحوي آشکار پیش از فعل  جملهنخستین عن
انگر شخص و شمار مفعول بست مطابقه با فاعل است و وند تصریفی روي فعل بیواژه

هاي فعلی مورد بحث، از آنجایی که تنها عنصر نحوي در ساخت. باشدصریح جمله می
مرجع با فاعل به جزء بست همغیرفاعل موجود جزء مصدري ساخت فعلی است، واژه

7. ergative-absolutive
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وند تصریفی مطابقه بر روي فعل نیز نمایانگر شخص و شمار . شودمصدري متصل می
آید در صورت استفاده از طور که از توضیحات فوق بر میمانه. مفعول صریح است

معناي تأکید بر روي عمل فعل، ث با افعال ماضی ساده جهت افادةالگوي مورد بح
. بست مطابقه را نیز نداردمفعول صریح حتی مجال بروز به شکل واژه

تحقیقۀپیشین-3
م که به طور مستقیم یا پردازیدر این بخش به شرح و تحلیل برخی از آثاري می

پیش از هر چیز . اندتأکیدي پرداخته-هاي فعلی استمراريمستقیم به مبحث ساختغیر
کدام باید این مطلب را عنوان کرد که فصل مشترك تمام این آثار این است که در هیچ

ها جمالت حاوي این ساختةاز آنها به نقش بافت و وضعیت اطالعاتی عناصر سازند
.اي نشده استهاي فعلی اشارهاربرد این ساختبر روي ک

ترین توصیف در بخش کوتاهی از کتاب گویش اورامان، که کامل) 1966(مکنزي
زبانشناختی موجود از گویش هورامی است و بر اساس گونۀ نوسودي گویش تدوین 

مکنزي تنها . استنظر این پژوهش پرداختههاي مدشده است، به بررسی ساخت
د این ساخت را بیان نمود استمراري دانسته و سخنی از کارکرد بیان تأکید بر کارکر

هاي مکنزي کاربرد این ه در دادهکشایان ذکر آن. میان نیاورده استروي عمل فعل به
مکنزي در ادامه به تحلیل فرایند . شودساخت فعلی در زمان ماضی ساده مشاهده نمی

ها نوعی او معتقد است که جزء اول این ساخت. کندتشکیل این دسته از افعال اشاره می
. قید است و کارکرد این نوع خاص از قیود افزودن نمود استمراري به معناي افعال است

هاي که با تکیه بر مالكچرا؛تواند قرین حقیقت باشدواضح است که این تحلیل نمی
ي شناسایی انواع کلمه نحو-هاي واژيبندي اقسام کلمه و هچنین آزمونمعنایی طبقه

انواع قیود در گویش هورامی . هاي مذکور را قید دانستتوان جزء اول ساختنمی
که جزء مصدري حال آن؛هاي مختلف جمله حضور یابندتوانند آزادانه در جایگاهمی

تواند از فعل اصلی جدا شود و به تنهایی در وجه نمیهاي فعلی مذکور به هیچساخت
تر اشاره شد جزء آغازین این طور که پیشهمان. مختلف ظاهر شودهايجایگاه
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ماضی ها که وجه تمایز صوري آنها با افعال مضارع اخباري، ماضی استمراري و ساخت
نحوي - هاي واژيصحت این مطلب را آزمون. ساده است، صورت مصدري است

ساز در گویش مصدرکه یگانه تکواژ–ayافزون بر این حضور تکواژ . کنندتصدیق می
.تواند باشدهورامی است، دلیل دیگري بر مصدر بودن این اجزا می

تأکیدي اختصاص -هاي استمراريبخش کوتاهی را به ساخت) 1386(رحیمی
ها بیان نمود استمراري وي نیز بر این باور است که یگانه کارکرد این ساخت. استداده

ر با افعال مضارع مستمر در زبان فارسی ها متناظبه زعم رحیمی این ساخت. است
هاي فعلی ب مصدر و صورتها از ترکیاو معتقد است که این ساخت. هستند
در بحث رحیمی نیز . اندمضارع اخباري و ماضی استمراري تشکیل شدهةشدصرف

.استفعال ماضی ساده به میان نیامدههاي مذکور با اسخنی از کاربرد ساخت
، به بحث »سازي در گویش هورامیمضاعف«اي با عنوان مقالهدر)1386(زاهدي

گویش در8سازياشکال و کاربردهاي مختلف فرایند ساختواژي مضاعفةدربار
از نظر . نوسودي استگونۀهاي زاهدي نیز مبتنی بر ها و تحلیلداده. پردازدهورامی می
افعال ةي در حوزسازی از فرایند مضاعفبحث مصادیقهاي فعلی موردوي ساخت

. هستند
ابتدا : دهدرح میهاي فعلی مذکور را بدین ترتیب شزاهدي مراحل تشکیل ساخت

. شوندمضارع اخباري یا ماضی استمراري به صورت کامل تکرار میةشدافعال صرف
همراه را به-miپیشوند مضارع اخباريو-maدر صورتی که فعل پیشوندهاي نفی

درگام بعدي وند تصریفی انتهاي فعل از . شوندنیز عیناً تکرار میها باشد، آنداشته
در پایان . شودجایگزین آن می- ayتکواژ گردیده وشده حذفسازيصورت مضاعف

وي بر این باور . گیردعنصري که حاصل این فعل و انفعال است قبل از ستاك قرار می
یا تأکید است، با این تذکر که هاي فعلی بیان استمرار و است که کارکرد این ساخت

اخباري و یا ماضی استمراري بکاررفته بیان تأکید تنها زمانی میسر است که فعل مضارع
شده سازيدر این ساخت حامل تکواژ نفی باشد و این تکواژ عیناً در صورت مضاعف

8. reduplication
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ی و اي گویش هورامی تکواژ نفپاوهگونۀشایان ذکر است که در . باشدشدهنیز تکرار
. ها را ندارندوجه مجال بروز در این ساختتکواژ مضارع اخباري به هیچ

تاکیدي-هاي فعلی استمراري تبیین پیامد نحوي ساخت-4
هاي فعلی ها بیان شد، به هنگام کاربرد ساختگونه که در بخش توصیف دادههمان

، مفعول 9فعولیم-نظام حالت فاعلیچهارچوبتأکیدي با افعال متعدي در -استمراري
بست شود و همواره به صورت واژهگاه به صورت گروه اسمی آشکار ظاهر نمیصریح هیچ

توان با رجوع به مفهوم صافی حالت می. گیردمفعولی بر روي جزء مصدري قرار می
حالت نظریۀصافی حالت به عنوان بخشی از . داد نحوي فوق پیدا کردتوجیهی براي رخ

. مطرح شد10گزینیحاکمیت و مرجعنظریۀچهارچوبدر 
به هر گروه اسمی «:کندگونه تعریف میصافی حالت را این)1992(هگمن

هاي اسمی به عبارت دیگر حضور گروه. »آشکاري در جمله باید حالت اعطا گردد
در یک ساخت، باعث غیر دستوري ) اعم از حاالت ذاتی، ساختاري(آشکار فاقد حالت

توان تأکیدي می- هاي فعلی استمراريدر مورد ساخت. شودمیشدن آن ساخت خاص 
یک چهارچوبمتعدي در ةشدشدن مصدر به فعل صرفطور استدالل کرد که افزودهنای

رو از این. کندسازوکار نحوي، توانایی اعطاي حالت مفعولی را از فعل متعدي سلب می
ت آشکار در جمله موجب به صورگروه اسمی مفعولی بدون حالت مانده و حضور آن

بست ضمیري ورت واژهلذا مفعول صریح به ص. شودغیردستوري شدن جمله می
حضور موضوع . شودموضوع درونی فعل بر روي جزء مصدري ظاهر میةکنندمعرفی

بروز مفعول صریح به شکل . کندبستی صافی حالت را نقض نمیبیرونی به شکل واژه
11سر است که مصداق مفعول صریح  بخشی از اطالع کهنهواژه بستی نیز تنها هنگامی می

.کنندگان در کالم باشدمفروض مشارکتةبه دیگر سخن بخشی از پیش انگارو یا

9. nominative-accusative
10. government and binding theory
11. given information
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مطرح شد این بود 3-1افعال ماضی ساده متعدي در بخش ةمهمی که دربارۀنکت
ام که به هنگام استفاده از افعال ماضی ساده به دلیل تغییر نظام حالت از نظ

مرجع بست هممطلق، جزء مصدري همواره میزبان واژه-مفعولی به نظام کنایی-فاعلی
عدم . بست مفعولی در ساخت فعلی وجود نداردبا فاعل است و جایی براي بروز واژه

ها و بستتوجیه کرد که ترتیب توزیع واژهگونهاینتوانمیحضور مفعول صریح را 
تابعی از نظام حالت حاکم برموردنظرهاي فعلی در ساختوندهاي تصریفی مطابقه

مطلق، -متعدي به دلیل مقتضیات نظام حالت کناییةدر افعال ماضی ساد. آنها است
- بست هموند تصریفی فعلی الزاماً با شخص و شمار مفعول صریح مطابقت دارد و واژه

مورد ساخت فعلی مورد که در (غیر فاعلیةبا فاعل باید بر روي نخستین سازمرجع
از طرف دیگر عنصر مصدري . سازي شوددوگان) بحث این مقاله جزء مصدري است

تواند میزبان یک هاي مورد بحث به عنوان یک جایگاه نحوي واحد تنها میساخت
جزء (نیز ظرفیت عنصر میزبانبنابراین به دلیل الزامات ساخت کنایی و؛بست باشدواژه

. یابدمرجع با فاعل مجال بروز میبست هم، فقط واژه)مصدري

تأکیدي-هاي فعلی استمراريکاررفته در ساختهبستی بتحلیل نظام واژه-5
به »بستی در فارسی میانه و نوتحول نظام واژه«اي با عنواندر مقاله) 1387(مفیدي

او پس از . پردازدتاریخی میةبستی زبان فارسی در سه دوراژهبررسی وضعیت نظام و
کدام، چنین هاي رفتاري هرها و ویژگیبستمعرفی دو جایگاه مختلف ظهور واژه

است، بستی جایگاه دوم برخوردار بودهگیرد که زبان فارسی میانه از نظام واژهنتیجه می
بستی فعلی هم به نظام جایگاه دوم افزوده شده و هر نظام واژه،در زبان فارسی نو قدیم

بستی فعلی، نظام اند و در زبان فارسی نو جدید نظام واژهداشتههم وجوددو در کنار 
ارز با وندهاي هاي ضمیري در زبان فارسی را همبستمفیدي واژه. حاکم و غالب است

وي با استناد به . کندها را مطابقه معرفی میداند و یگانه کارکرد نحوي آنمیمطابقه
هاي ضمیري بستت مضاعف، این ادعا را که واژهبساي تحت عنوان واژهوجود پدیده

ي به هنگام اعمال پدیده. داندتوانند نقش موضوعی هم ایفا کنند مردود میفارسی می
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بست مضاعف، به رغم وجود گروه اسمی آشکار در جایگاه موضوع درونی یا واژه
در .شودبست ضمیري نیز با همان نقش نحوي در جمله ظاهر میبرونی، یک واژه

. بست را یکی از موضوعات فعل دانستتوان واژهنتیجه نمی
تأکیدي در دو حالت پذیراي -هاي فعلی استمراريطور که اشاره شد ساختهمان

هاي که مصداق مفعول صریحِ فعل متعدي در صورتنخست هنگامی: شوندمیبستهواژ
است، در این شناختی جمله کاربردةانگارضی استمراري جزئی از پیشمضارع اخباري و ما

که این ساخت در نظام دوم هنگامی. شودموضوع درونی میةندکنبست معرفیمورد واژه
بست مطابقه با فاعل شود، در این حالت واژهکار برده میهحالت کنایی با فعل ماضی ساده ب

کند که میهاي مربوط به ساخت مورد بررسی این نکته را آشکاردقت در داده. شودظاهر می
چرا که در صورت نیاز ؛استها از نوع نظام فعلیکار رفته در این ساختهبستی بنظام واژه

بست در جمله، این جزء مصدري ساخت فعلی است که به عنوان میزبان عمل به حضور واژه
بحث، نقش نحوي هاي فعلی موردها در ساختبستاما در مورد کارکرد نحوي واژه. کندمی
هاي غیرکنایی نظام در ساخت. هاي کنایی پذیرفتتوان تنها در مورد ساختابقه را میمط

بست مضاعف که مفیدي از واژهپدیدة. وع درونی را برعهده داردبستی نقش معرفی موضواژه
کار برده هتوانند براي معرفی موضوعات بهاي ضمیري میبستآن براي رد این ادعا که واژه

زیرا. یت نداردهاي مورد بحث ما اساساً موضوعکرد، در ارتباط با ساختشوند استفاده 
رت گروه تواند به صوها نمیطور که به دفعات تصریح شد مفعول صریح در این ساختهمان

بست ضمیري با نقش نحوي موضوع و زمان واژهظهور هم؛ پساسمی آشکار ظاهر شود
تأکیدي ممکن -هاي فعلی استمراريدر ساختگروه اسمی آشکار با همان نقش نحوي مطلقا ً

.نیست

نظریۀتأکیدي بر اساس - هاي فعلی استمراريتبیین چگونگی عملکرد ساخت-6
ساختار اطالعاتی

هاي تحلیلی فراگیر و مطابق با واقعیت از ساختۀاز این اشاره شد که براي ارائپیش
زبانی و فرازبانی و نیز تأکیدي در گویش هورامی توجه به بافت -فعلی استمراري
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دقت به . استبحث الزامیهاي موردشرایط اطالعاتی حاکم بر کاربرد صحیح ساخت
هاي مذکور راه را براي نگریستن به ابعاد مختلف این هاي اطالعاتی ساختجنبه

در این بخش به طور . کندهاي اطالعاتی و کالمی باز میها از منظر دیدگاهساخت
هاي مورد بحث از دیدگاه ود تا چگونگی تشکیل و عملکرد ساختشمختصر سعی می

.ساختار اطالعاتی شرح شودنظریۀ
) 1994(دکتري خود، تعریف لمبرکتۀدر بخشی از فصل اول رسال) 1380(خرمایی

: کندگونه نقل میساختار اطالعاتی را ایننظریۀاز 
ش بر طبق وضعیت ذهنی در این بخ. ساختار اطالعاتی بخشی از دستور جمله است«

تارهاي با ساخنمودهاي مفهومی وضعیت امور کنندگان در کالم، قضایا به عنوان مشارکت
دستوري به -کنندگان در کالم از این ساختارهاي واژيمشارکت. شونددستوري جفت می-واژي

».کنندعنوان واحدهاي اطالعاتی موجود در بافت استفاده می
گیري و پیشبرد شکلۀلحظتعریف این است که در لحظهتر در اینمفهوم بنیادي مست

از سوي گوینده هر جمله و عبارت زبانی ةره وضعیت اطالعاتی عناصر سازندکالم، هموا
شود و متناسب با ارزش اطالعاتی این آزمایش و محک گذاشته میۀو شنونده در بوت

دستوري مناسب و کارآمد - يهاي واژکنندگان در کالم، ساختعناصر در ذهن شرکت
پس به باور لمبرکت ساختار اطالعاتی همچون ساختار نحوي و ساختار . شودبرگزیده می

هاي دستور تی با دیگر بخشتعامل ساختار اطالعا. معنایی جزئی از دستور جمله است
طور بالقوه جمله بدین ترتیب است که این حوزه از میان جمالتی که بخش نحو دستور به

با وضعیت اطالعاتی اجزاي تواند تولید کند، یکی را که همخوانی و تناسب بیشتري می
ور بر اطالعاتی دستةداد حوزه دارد، به عنوان برونجمله در ذهن گوینده و شنوندةسازند

که ساختار فرض استوارندهاي مبتنی بر ساختار اطالعاتی بر این پیشتحلیل. گزیندمی
وضعیت اطالعاتی ةکنندگان در کالم دربارت مشارکتفرضیاةکنندیک جمله منعکس

.استاجزاي جمله در زمان بیان جمله

ن کردهاي مورد بحث با لحاظگیري ساختچگونگی شکل،بنابر این توضیحات
ساختار . رسدنظر میبخش ساختار اطالعاتی به عنوان جزئی از دستور جمله واضح به

گونه که در ذهن گوینده و اطالعاتی با تجزیه و تحلیل ارزش اطالعاتی اجزاي جمله آن
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بخش نحو دستور و ةهاي پیشنهادي و بالقوشنونده منعکس است و تطبیق آن با ساخت
هاي مذکور را صادر ، جواز بالفعل شدن ساختمهیا تشخیص دادن شرایط مقتضی

فعلی هايساختهاي پیشین ذکر شد به هنگام کاربرد که در بخشطورهمان. کندمی
تأکیدي غیرکنایی با افعال متعدي، به دلیل محدودیت این افعال در اعطاي -استمراري

ه اسمی گاه به صورت گروحالت ساختاري مفعولی به مفعول صریح، مفعول صریح هیچ
رويِ بخش نحو در ارتباط با این قبیل یابد و تنها راهکار پیشآشکار تجلی نمی

ها براي اجتناب از نقض صافی حالت این است که مفعول صریح به شکل ساخت
از سوي دیگر شایان ذکراست که عناصر . بست بر روي جزء مصدري ظاهر شودواژه

بست به شکل ضمیر مطابقه، واژه(12یافتهخفیفبه صورت تتوانند زبانی تنها هنگامی می
آنها در زبان حضور یابند که به نحوي حاوي اطالع کهنه باشند؛ یعنی مصداق) و محذوف

کنندگان مشارکتجزئی از دانش ضمنی مشترك کالم برانگیخته شده باشد یایا از قبل در
ت پیشنهادي بخش دستور با درنظرگرفتن ساخساختار اطالعاتی بخش. در کالم باشد

بست بر روي جزء مصدري ظاهر ساختی که در آن مفعول صریح به شکل واژه(نحو
در زدن ارزش اطالعاتی مصداق مفعول صریح بنا بر اصل ذکر شدهو محک) شودمی

یافته، امکان یا عدم امکان استفاده از ساخت را مشخص ارتباط با عناصر زبانی تخفیف
ورتی که مفعول صریح از قبل برانگیخته شده باشد یا به بدین ترتیب در ص. کندمی

بستی آن نحوي قابلیت بازیابی و استنباط از گفتمان موجود را داشته باشد، حضور واژه
در غیر این صورت . به سبب رعایت مقتضیات نحوي ساخت استمراري بالاشکال است

ةجزئی از انگارمفعول صریح ةعاتی  تشخیص دهد که مصداق سازاگر ساختار اطال
باشد و لذا باید به صورت گروه اسمی کنندگان در گفتمان نمیکاربردشناختی مشارکت

. شودمییافته در جمله ظاهر شود، ساخت مذکور تولید نآشکار و نه به شکل تخفیف
این صورت بخش نحو باید ساختی را ارائه کند تا ضمن رعایت الزامات صرفاً نحوي، در 
.   اتی جدید تناسب و سازگاري بیشتري داشته باشدشرایط اطالعبا 

12. attenuated
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تأکیدي بر - هاي فعلی استمراريساختدوگانۀبررسی وجوه تمایز کارکردهاي -7
اساس آراي گیون

بیان نمود:  ازبحث عبارتندهاي فعلی موردتر تصریح شد که کارکردهاي ساختپیش
استمراري و بیان مفهوم تأکید بر استمراري در ارتباط با افعال مضارع اخباري و ماضی

تمایزهاي موجود میان این دو کارکرد را . روي عمل فعل در ارتباط با افعال ماضی ساده
هاي میان کانون اطالعاتی و در باب تفاوت) 2001(توان با رجوع به نظریات گیونمی

13طالعاتی کانونقبل از پرداختن به نظرات گیون باید با مفهوم ا. کانون تقابلی تبیین کرد

: کندگونه تعریف میخرمایی به نقل از لمبرکت کانون را این. آشنا شد
کانون آن . دهدرا تشکیل می14انگاره و ابرازکانون همان عنصر اطالعاتی است که مبناي تفاوت پیش«

گفتار هکانون یک پار. گفتار مسلم فرض کردتوان آن را در زمان اداي پارهبخش از قضیه است که نمی
». بردشناختی غیر قابل بازیابی استبینی و یا به لحاظ کارعنصري غیرقابل پیش

وجود دو نوع کانون است، یکی کانون اطالعاتی و دیگري کانون گیون قائل به
ةو کانون تقابلی، تفاوت در نحوبه باور گیون مبناي تمایز میان کانون اطالعاتی. تقابلی

فرضیاتی که ۀوي معتقد است که گوینده بر پای. ل کالمی استاطالعات نو در مدۀارائ
اطالعات نو ۀسازد، اقدام به ارائهن خود میدر باب سطح دانش و آگاهی شنونده در ذ

: ها بر دو اصل بنیادین استوارندسازياین قبیل فرضیه. کندمی
.داندشنونده چیزي از این اطالعات نو نمی: 15اصل ندانستن

. متضاد و مخالفی در ارتباط با این اطالع نو داردایدةشنونده : 16مخالفةاصل عقید
گوینده بر اساس اطالعات بافت زبانی و فرازبانی در هر لحظه از کالم یکی از این 

سازي یهاصل نخست دست به فرضپایۀاگر گوینده بر .کنداصول دوگانه را انتخاب می
حال اگر اصل . اراي کانون اطالعاتی خواهد بودشده توسط او دبزند، عبارت زبانی ارائه

ت برگزیده شود، اطالعاسازي و ارائۀعنوان مبناي فرضیهدوم از سوي گوینده به 
به باور گیون تمایز میان کانون . شده حاوي کانون تقابلی خواهد بودعبارت زبانی بیان

13.focus
14. assertion
15. principle of ignorance
16. principle of contrary belief
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ارد و براي هر یک ذگاطالعاتی و کانون تقابلی بر ساخت نحوي عبارات زبانی تأثیر می
هاي دوگانه او ارتباط میان کانون. هاي نحوي خاصی وجود دارد، ساختاز انواع کانون

هر کانون تقابلی فی نفسه کانون اطالعاتی هم هست ولی : کندرا چنین تصویر می
توان دریافت که کانون اخیر چنین میۀاز این نکت. ین قضیه صادق نیستعکس ا

.ر از کانون تقابلی استتنشاناطالعاتی بی
نظر داشتن ها و نیز مداي همراه با آنههاي ارائه شده و دقت در بافتبررسی مثال

هاي مورد ساختدوگانۀتواند در تبیین کارکردهاي شده از سوي گیون میتقابل مطرح
کار هتأکیدي با افعال ماضی ساده ب-هاي فعلی استمرارياگر ساخت.بحث کارساز باشد

شود به عنوان مبناي بیان اطالعات نو در زمان گذشته انتخاب مید، اصل دوم فوقرون
انتخاب کانون تقابلی متناظر بر کارکرد . و ساخت فعلی حاوي کانون تقابلی است

اگر ساخت فعلی مورد بحث با افعال مضارع اخباري . هاي مذکور استتأکیدي ساخت
اصل نخست به عنوان مبناي ،رایط اطالعاتیکار روند، بنا بر شهو ماضی استمراري ب

شود و ساخت فوق حاوي کانون اطالعاتی است، یعنی صرفاً بیان اطالعات استفاده می
پیشین مخاطب در مورد ةشود  و ایداطالع جدیدي وارد الگوي کالمی موجود می

.شودوضعیت امور به چالش گرفته نمی

نتیجه-8
تأکیدي در گویش هورامی - هاي فعلی استمراريساختدر این مقاله به توصیف و شرح 

پرداخته
هاي مربوط به این شده و توصیف برخی از ویژگیهاي ارائهنخست با تکیه به مثال.شد

ها، دیدیم که این افعال از ترکیب مصدر با افعال مضارع اخباري، ماضی ساخت
ا بیان نمود استمراري و گیرند و کارکردهاي اصلی آنهاستمراري و ماضی ساده شکل می

در گام بعد براي پیامدي که پس از . نیز بیان مفهوم تأکید تقابلی بر روي عمل فعل است
شود با استفاده از مفهوم صافی حالت اعمال این ساخت بر ساختار جمله عارض می

ها ن ساختکاررفته در ایهبستی ببررسی نظام واژه. شددست داده هتوجیهی نحوي ب
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کاررفته در این افعال از نوع نظام فعل است و کارکرد هبستی برد که نظام واژهمشخص ک
از آنجا که مالحظات اطالعاتی نقش مهمی . آن مطابقه و معرفی موضوعات فعلی است

نظریۀچهارچوبکنند، سعی شد تا در ها ایفا میرا در کاربرد صحیح این ساخت
هاي مذکور گیري و کاربرد ساختگی شکلاطالعاتی تبیینی مختصر براي چگونساختار

بحث در پرتو ساخت مورددوگانۀدر بخش آخر تفاوت میان کارکردهاي . ارائه شود
تمایز میان کانون تقابلی و کانون اطالعاتی تشریح شد و نشان داده شد چگونه تمایز در 

.نجامدهاي نحوي متفاوت بیتواند به استفاده از ساختنوع کانون، می

بعمنا
.سخن:تهران. اشرف صادقیعلیۀترجم.ایرانیيهازبان).1977. (م.ارانسکی، یوسیف

کالمی به فرآیند مبتداسازي گروه اسمی در زبان فارسی،-رویکردي نحوي).1380(علیرضا خرمایی،
.ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهرانةدکتري،گروه زبانشناسی، دانشکدۀنامپایان
.لف، سنندجمؤ).هورامی(ور زبان کرديدست).1386(حرحیمی، فات

زبانشناسی، سال ۀمجل،»در گویش هورامی) تکرار(سازيمضاعف«).1386(زاهدي، محمدصدیق
.اولةشماردوم،وبیست

.سومةدستور، شمارۀنام، ویژهبستی در فارسی میانه و نوتحول نظام واژه).1387(روح اهللامفیدي،
Givon, T. (2001). Syntax Volume 2, Amesterdam: John Benjamin .
Hageman, L. (1992). Introduction to government and binding theory.

Oxford: Blackwell Publisher.
Mackenzie, D.N. (1966). The dialect of Hawraman, Copenhague.

Lambrecht,Knud. (1994). Information structure and sentence form
Cambridge: Cambridge University Press.
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)128تا 101از ص (
)07/12/89: تاریخ پذیرش، 30/01/89: تاریخ دریافت(ده چکی

به بررسی  نقش معنایی ) 2004(واژگانی لیبر-این مقاله در چهارچوب نظریۀ نمود معنایی
، 1مـاده : این نظریه با استفاده از شـش مشخّصـۀ معنـایی   .پردازدار میـو  پسوندهاي ـَ نده 

و یـک  6و سـاختمند 5، مقید4)وجرا(استنباطی ، وضع یا جایگاههاي رویدادي3، مکان2پویا
نمایگی ، نقش معنایی عناصر واژي از جمله وندها و عملکـرد آنهـا را   اصل به نام اصل هم

عناصـر  در ایـن نظریـه همـۀ   . کنـد در فرایندهاي ترکیب، اشتقاق و تغییر مقوله بررسی می
نحـوي و موضـوع   له بنديمعنایی، اسکلت معنایی، زیرمقوواژي از جمله وندها مشخّصۀ

. شان بسیار ضعیف استمعنایی ندارند و یا بدنۀ معناییدارند؛ اما وندها یا بدنۀ
سازي، چندمعنایی واژهار درَنده و ـ ـدر این مقاله، دلیل عملکرد متفاوت پسوندهاي  

اده از این دیدگاه با استف.شودها و تشابهات آنها بررسی میطور کلّی منشأ تفاوتبودن و به
پذیري یا نقشـهاي  شود که نقش این وندها نقشهاي معنایی کنشگري و کنشمینشان داده 

هـایی  نحوي فاعلی و مفعولی نیست بلکه این وندها هم مانند سایر عناصر واژي، مشخّصه
کنند و دلیل چندمعنایی بودن وندها ناشـی از عملکـرد متفـاوت    ها اضافه میمعنایی به پایه

. نه نقش معنایی آنها7نمایگی استاصل هم

.سازينمایهمعنایی، اصل همواژگانی، اسکلت معنایی، مشخّصۀ-نمود معنایی:هاي کلیديواژه

gh5karimi@ut.ac.ir: مسئولنشانی پست الکترونیکی نویسنده
1/1/34241345پژوهشی شماره این پژوهش با استفاده از اعتبارات معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در قالب طرح *. 

.دانیم از معاونت محترم پژوهشی تشکر نمائیمدر اینجا الزم می. شده استانجام 
1. material 2. dynamic
3. location 4. Inferable Eventual Position or State (IEPS)
5. Bound (B) 6. composed of  individuals (CI)
7. co-indexing principle

1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورة پژوهشهاي زبان



1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورة پژوهشهاي زبان/ 102

مقدمهـ1
اسـت؛ بـراي نمونـه    شناسـان و فیلسـوفان بـوده    زبانی از دیرباز مورد توجـه زبـان  معنی

پرداختنـد کـه بـه    مسائل مـی بارةبحث درهاي مختلف به شناسان هندي از دیدگاهزبان«
اینـان از جملـه   . شودطبیعت معناي کلمه و طبیعت معناي جمله و فهم آن دو مربوط می

تـوان معـانی را بـه مثابـۀ خـواص طبیعـی       کوشیدند معلوم بدارند که تا چه حدي میمی
را از یهـم معنـ  شناسـان در گذشـته  زبـان ). 1370:295روبینـز،  (» کلمات در نظر آورد

معـانی کلمـات و تغییرپـذیري و    هندیان دربارة«کردند؛ مثالً زوایایی متفاوت بررسی می
هـاي عمـدة  کردند و معناي کلمه را یکی از ویژگـی بسیار میپذیري آنها اندیشۀمصداق
هاي نامحدودي را پاسخ گوید کـه  شود زبان بتواند خواستگرفتند که سبب میزبان می

شناسـان بـراي بررسـی    بعضی از زبان). همانجا(» گذارندرا به عهدة آن میبرآوردن آنها
یلمزلف هر دو حوزة لفظ و معنـا را قابـل   . معنی قائل به اجزایی کوچکتر از واژه بودند

توان در را میمادیاندانست؛ براي مثال، بر آن بود که کلمۀمیهاي نهاییتحلیل به سازه
ن تحلیـل  -ا-ي-د-ا-یا بـه حـروف م  /m/,/ā/,/d/,/i/,/y/,/ā/,/n/هايلفظ به واجحوزة

: همـان (تجزیـه نمـود  » مفـرد «و » مؤنث«و » باس«محتوا به مشخّصات کرد و در حوزة
شناسانی مانند یلمزلف به فکـر بررسـی معنـی از رهگـذر     ها پیش زباناگرچه مدت).  421

هـاي  هـا از مشخّصـه  اي بررسـی واج شناسان برهاي معنایی بودند، بعد از آنکه واجمشخّصه
هـاي معنـایی را در بررسـی    شناسان هم عمـالً مشخّصـه  استفاده کردند، معنیدهندهتمایز

منـد بـه بررسـی معنـی از رهگـذر      شناسـانِ عالقـه  گرفتند و اکنون نیز معنـی کارمعنی به
هـاي پیشـین بـه بررسـی عناصـر واژي     هاي معنایی، با تغییر و اصـالح نظریـه  مشخّصه
است که بحث حاضر نیـز بـر اسـاس    )2009؛ 2004(این افراد لیبر لۀاز جم. اندمشغول
.اوستنظریۀ 

لیبـر بهتـر اسـت در مـورد مزایـا و معایـب       پیش از وارد شدن به بحث و بیان نظریۀ
278: 1383(صـفوي  . هاي معنایی در بررسی معنی، نکاتی را بیان کنـیم استفاده از مشخّصه
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:کندباره چنین نقل میدر این) 248: 2004(از سعید )277-
طریق که معموالً و تحلیل معنی از این9هاي معنایییا نخستی8هاي معناییطرح مؤلّفه

نخست : تواند از سه امتیاز موجه برخوردار باشدشود، میمینامیده10ايتحلیل مؤلّفه
بط مفهومی در سطح واژه و روابط اینکه در بررسی شرایط الزم و کافی براي تعیین روا

تواند معنایی در سطح جمله، روشی اقتصادي را پیش رویمان بگذارد؛ دوم اینکه می
معنی را به مطالعات صرفی و نحوي پیوند دهد و سوم اینکه اگر چنین مطالعۀ
تمامی این . توانند به درك ساختار ذهن آدمی کمک کنندهایی جهانی باشند، میمؤلفه
.هایی شداند که اساساً بتوان قائل به وجود چنین مؤلفهطرحزها البته زمانی قابلامتیا

انتقادي یا ایراد را در مورد تحلیل شناسان دو نکتۀزبان) 283: 2004(به باور سعید 
اي از این دسته. اندهاي معنایی در بررسی معنی ابراز کردهاي یا استفاده از مشخّصهمؤلفه
) هاي معنایی یا ذرات معنـایی یا مؤلفه(هاي معنایی شناسان در مورد ماهیت نخستیزبان

، )1975(براي نمونه فـودور . هم از لحاظ فلسفی و هم از لحاظ روانشناختی انتقاد دارند
هـاي معنـایی، صـورت دیگـر همـان      کنند که مؤلفـه ادعا می) 1981(و فودور و دیگران

کـاري کـه در ایـن زمینـه     . ي بررسـی معنـی واژه اسـت   رویکرد شرایط الزم و کافی برا
هاي معنایی و مناسب بودن ذرات و تعداد رسد، تعیین دقیق نخستیغیرممکن به نظر می

هـاي  مؤلفـه : اسـت تـر بیـان کـرده   واضح) 309: 1383(همین موارد را صفوي . آنهاست
میـان قلّـاب و   معنایی چیزي جز همان شرایط الزم و کافی نیسـت و بـا آوردن آنهـا در   

شود؛ زیرا اوالً هـیچ محـدودیتی بـراي آنهـا     اي حل نمیمسأله–و + استفاده از عالمت 
ناچـار بـه   شـوند بـه  میها از زبان انتخاب توان قائل شد؛ ثانیاً از آنجا که همین مؤلفهنمی

اتفـاق  اي دارد و سـلیقه ها بیشتر جنبـۀ دور و تسلسل خواهیم افتاد و ثالثاً انتخاب مؤلفه
هاي شناسان از استفاده از ابزاردستۀ دوم زبان. ها وجود ندارداین گزینشنظري در مورد 

اند و معتقدند که ایـن ابزارهـاي فرازبـانی    ها و نمودارها ایراد گرفتهفرازبانی مانند نشانه

8. semantic component
9. semantic primitives
10. componential analysis
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مند نیستند و در واقع یک زبان قراردادي دیگر هستند که باز بایـد بـه زبـان طبیعـی     نظام
اي از گویـد نسـبت دادن مجموعـه   این یـک انتقـاد فلسـفی اسـت و مـی     . رجمه شوندت

.تواند یک تحلیل معنایی باشدها به یک واژه یا گروه نمینخستی
:گویددر مورد ایراد اول می) 1383:309(صفوي

هاي معنـایی معمـوالً از   شناسان  براي معرّفی مؤلّفهاین ایرادها بحق واردند؛ زیرا معنی
هاي معنایی را اند که ساده و روشن باشند و بتوانند وجود مؤلفهکردههایی استفادهمونهن

هـاي معنـایی   به همین دلیل است که در اکثر این دسته از مطالعات، مؤلفه. توجیه کنند
انـد و کسـی بـه سـراغ تعیـین      و از این قبیل مطـرح شـده  » زن«، »مرد«هایی نظیر واژه

» بوزینـه «و » سوسـک «یا حتّـی  » شرف«، »شخصیت«هایی نظیر هاي معنایی واژهمؤلفه
با تردیـد  » شرف«اي نظیر معناییِ واژهاست؛ زیرا ما حتّی در انتخاب اولین مؤلفۀنرفته 

هایی و سایر حشرات به مؤلفه» سوسک«شویم و براي قائل شدن تمایز میان مواجه می
کـه  آیـد، در حـالی  شناس برحشرههدةشان شاید فقط از عنیاز خواهیم داشت که تعیین

دهـد و مفهـوم ایـن واژه را از    را تشـخیص مـی  » سوسـک «زبانی به راحتی هر فارسی
هـايِ  تـرین از سوي دیگر ما همواره درگیر نخسـتی . داندمتمایز می» ملخ«اي مانند واژه

یـریم  هاي معنایی در نظـر بگ را یکی از نخستی] مذکر[+معنایی هستیم زیرا اگر فرضاً 
اي هاي معنایی آن را تعیین کنیم، هر مؤلفـه مذکّر برسیم و بخواهیم مؤلفهوقتی به واژة

.تر خواهد بودنخستی] مذکر[+را که برگزینیم طبعاً از مؤلّفۀ 
مطالعـات  کـه در محـدودة  کنـد  ادعا می) 130:1383، نقل از صفوي، 1975(فودور

تـوان یافـت و در تمـامی    هایی نمـی چنین مؤلفهی هیچ شاهدي دال بر وجود شناسروان
هاي معنـایی زبـان همـان    نماید که براي اهل زبان، ذرهشده، چنین میهاي انجامپژوهش

بـا ایـن ادعـاي فـودور     )  1975(شناسان همچـون گنتنـر   اما  برخی معنی. ها هستندواژه
کـوچکتر از واژه را  هـاي هکند که به اعتقاد آنهـا وجـود ذر  او دالیلی را ذکر می. مخالفند

ترین دالیل گنتنر استفادة اهل زبان از یکی از عمده). 1383:310صفوي، (کنند تأیید می
هـاي مختلـف بـه    توضیحاتی است که اهل زبان براي قائل شدن تمایز میان مفاهیم واژه

: گویدخیزد و میمیبه مخالفت بر) 310: 1383(در این مورد نیز صفوي . دهنددست می
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هاي معنـایی را تأییـد کنـد بـر     تواند صحت وجود مؤلفهاین دلیل به همان اندازه که می
معنایی به هر حال واژة زبان بـه  مردود دانستن این فرضیه نیز تأکید دارد؛ زیرا هر مؤلفۀ

هـاي  هـا را بـه کمـک واژه   توان مدعی شد که اهل زبان، مفهـوم واژه می. آیدحساب می
و » میـز «اي نظیـر  هـاي سـاده  افزون بر این، گنتنر نیز به نمونـه . دهندمیدیگري توضیح

رود که بـراي اهـل   نمی» مارماهی«هاي معنایی نظیر کند و به سراغ مؤلفهاشاره می» مرد«
سـت یـا   مارهـا از ردة» مارماهی«شناسی معلوم نیست که زبان بدون تخصص در زیست
.باید آن را ماهی در نظر گرفت

در هرصورت رویکرد تحلیل معنی، طرفـداران خـود را دارد و آنهـا هـم دالیـل و      
) 2004(از طرفداران ایـن رویکـرد، لیبـر    . ها دارندهایی براي این انتقادها و پرسشپاسخ

بـا تغییـر و اصـالح    11شناسی واژگـانی ساختواژه و معنیاست که در اثري تحت عنوان 
اسـت کـه در ایـن مقالـه     اي ارائـه کـرده   ود نظریـه شناسان پـیش از خـ  نهاي زبادیدگاه

.هاي زبان فارسی اعمال کنیمکوشیم آن را ارائه و بر دادهمی

ـ نظریۀ لیبر2
معنـی  دار، یک جـزء بـی  در گذشته پسوند را به تنهایی و بدون الصاق به یک جزء معنی

دار یک جـزء معنـی  معنی، هرگاه بادانستند و معتقد بودند که همین جزء به ظاهر بیمی
گـذارد؛ یعنـی یـا    مـی تـأثیر  شود،میاي که به آن اضافهشود، بر روي پایهدیگري ظاهر 

در هـر  ). 1371:2کشانی، (کند میکلّی عوضآن را بهیا معنیِ چیزي به معنیِ پایه اضافه
ـ قاموسی دیگر تبدیل مـی صورت، وند با الصاق به پایه، آن را به یک واژة  سـؤال  . دنمای

معنی، توانایی تأثیر بر معنی و مقولۀ نحوي یـک جـزء   این است که چگونه یک جزء بی
توانـد در معنـی و نـوع    شود، میمیمعنی خوانده بیدیگر را دارد؟ یا چگونه جزئی که 

11. morphology and lexical semantics
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شناسان بر این باورند که هـر  مقولۀ نحويِ جزئی دیگر تأثیرگذار باشد؟ امروزه ساختواژه
باشـد و گویشـوران   واژيِ خاص خـود مـی  قاموسی است و داراي مدخلوند، یک واژة

این، وندها هسـتۀ بر عالوه ). 1983:62لیبر(ا در واژگان خود دارند هاي وندها رویژگی
هـاي خـود را بـه واژة    بنابراین وندها تمام ویژگی. قاموسیِ اشتقاقی هم هستندهاي واژه

قاموسـیِ  ند هر نوع خصوصـیتی داشـته باشـد واژة    بدین معنی که و. تراوندقاموسی می
. داشتاشتقاقی هم آن خصوصیت را خواهد 

او بـا  . استپرداخته ها، به بررسی آنها با نگاهی ویژه و متفاوت به وند) 2004(لیبر 
عناصر واژي از جملـه ونـدها، تـالش    هاي معنایی، براي توصیف همۀصهتکیه بر مشخ

دلیـل  : عنایی وندها را بررسی و به سؤاالتی از این قبیـل پاسـخ گویـد   کند که نقش ممی
-بودن وندها چیست؟ چرا چند وند براي ایفاي یک نقـش معنـایی خـاص بـه    چندمعنی

رود؟ او معتقد است که وندها درست ماننـد سـایر عناصـر واژي از همـان ذرات     میکار
بنـابراین ونـدها نیـز داراي    .انـد شـده درسـت ) هاي معنـایی مشخصه(سازندة معنی آنها 

. معنایی، مقـدار کمـی دارنـد یـا اصـالً ندارنـد      اسکلت معنایی هستند؛ اما وندها از بدنۀ
هاي معنایی یکسان باشند، بسـیاري از  توانند داراي اسکلتهمانگونه که عناصر واژي می

معنـایی  هاي متفاوت ونـدها و گـاه چنـد   وي دلیل نقش. وندها نیز این مشابهت را دارند
.داندبودن آنها را ناشی از عوامل دیگري می

12گانیواژ-نمود معنایینظریۀ-2-1

هـر  : کنـد مـی لیبر چهارچوب نظري خود را با عنوان نمود معنایی واژگانی اینگونه بیـان  
: یـا بـه اختصـار   13معنـایی /عنصر واژي از لحاظ معنایی، از دو بخشِ اسکلت دسـتوري 

بنـابراین نمـود   . اسـت شده یا به اختصار بدنه، ساخته 14معنایی/يکاربرداسکلت و بدنۀ

12. lexical semantic representation
13. semantic/grammatical skeleton
14. semantic/pragmatic body
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پـذیر  بخـش اسـکلت، تجزیـه   . شودمیمعنایی هر عنصر واژي توسط این دو بخش بیان 
اسـت، امـا   شـده  هاي معنایی یا ذرات معنایی تشـکیل  است؛ به عبارت دیگر از مشخصه

نشـده  هـا سـاخته   ت معنایی یـا اتـم  بدنه اینگونه نیست بلکه جامع و کلّی است و از ذرا
بدنـه  . است و شاید تا حدودي صوري باشد و بتوان آن را بـه صـورت قـرارداد درآورد   

شامل دانش فرهنگی و ادراکی اسـت کـه نمـود واژي انـدازه و جسـم عنصـر واژي را       
ساختار مـادي، سـاختار نقـش، جهـت،     : هاي معنایی مانندبدنه بسیاري از جنبه. سازدمی

یـک عنصـر   ) 2004(لیبر. را دربردارد... ، اندازه، رنگ، بعد، منشأ، هدف، کارکرد و شکل
بندي یا اسکلت، پایـه و اسـاس   استخوان: گویدکند و میواژي را به یک کالبد تشبیه می

هر عنصر واژي است و  این، همان چیزي است که امکان گسترش واژگـان را از طریـق   
اما بدنـه در یـک عنصـر واژي بایـد موجـود      . دهدما میسازي متنوع بهفرایندهاي واژه

دسـت  از ممکـن اسـت وزن   . کنـد میبدنه در طول حیات یک عنصر واژي تغییر . باشد
. استشود، اما اسکلت بسیار کمتر در معرض تغییربدهد یا وزنش اضافه 

هاي معناییبندي عناصر واژي با توجه به مشخّصهدسته-2-1-1
بـا نـام   : گـروه اول : کنـد مییبر در سطح اول، تمام عناصر واژي را، به سه دسته تقسیم ل

گـروه اول  . 17روابـط : و گـروه سـوم  16موقعیـت : ؛ گروه دوم15جوهر/شئ/پوششی ماده
ها، و گـروه سـوم بـراي توصـیف     ها و صفتها، گروه دوم مربوط به فعلمربوط به اسم
فاده از سه واژه براي پوشش گروه اول، این است که او دلیل لیبر براي است. حروف است

بنـابراین از ایـن   . اسـت اي مناسب که بتواند گروه موردنظر او را بیـان کنـد، نیافتـه   واژه
.استسه عضوي براي نامگذاري این گروه استفاده کرده مجموعۀ

15. substance/thing/essence
16. situation
17. relations
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هاي معناییمشخّصه-2-1-2
:پردازدر به توصیف عناصر واژي میلیبر با استفاده از شش مشخّصۀ معنایی زی

جـوهر را کـه معـادل مقولـۀ    /شـئ /معنایی مادهاین مشخّصه، مقولۀ :18]ـ ماده[+/
هـاي  ارزش مثبت آن دلیل بر مادي بودن است و اسم. کندنحويِ اسم است، توصیف می

اسـت و  کنـد و ارزش منفـی آن، دلیـل غیـر مـادي بـودن      مـی ذات یا عینی را توصیف 
.کندمیهاي معنی یا انتزاعی را توصیف اسم

رسـاند و بـه   ، معناي یک موقعیت یا یک رویداد را مـی این مشخّصه: 19]پویا-[+/
یک رویداد دهندةارزش مثبت آن نشان. کندمیمعنایی موقعیت را توصیف تنهایی مقولۀ

.یک وضع استدهندةیا یک فرایند است و ارزش منفی آن، نشان
متغیري باشـد کـه   2فرض کنید : 20]وجرا-[+/وضع یا جایگاه رویدادي استنباطی 

دهنـدة نشـان iکنید همچنین فرض. موضوع آنXها باشد و ها و جایگاهآن وضعدامنۀ
ها و وضعk,…..,jدهندة آخرین جایگاه یا وضع و نشانfو جایگاه یا وضع اولیه باشد 

شـدن  به اسکلت، اضافه] وجرا[شدن مشخّصۀاضافه. هاي مابین آنها را نشان دهدجایگاه
:به اسکلت معنایی است)  1(جزء معنایی زیر

(1) [i(x),j(x),….., k(x),f(x)]
شـدن تـوالی   ، منجـر بـه اضـافه   ]وجـرا [کـردن مشخّصـۀ  به عبـارت دیگـر اضـافه   

توانیم اسـتنباط  اگر ارزش این مشخّصه، مثبت باشد میعالوه به. شودحاالت می/هامکان
:کنیم که

(2) [+IEPS], i≠f i,k f  i…. <k<f

هـا و  مثبت باشد آنگاه یـک تـوالی از وضـع   ] وجرا[به زبان ساده اگر مشخّصۀ 
اي بـین ابتـدا و انتهـاي تـوالی     بـود آنچنـان کـه در هـر نقطـه     ها موجود خواهد جایگاه

18. [+/-material]
19. [+/- dynamic]
20. [+/-ieps]
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اگـر  . دهـد جایگـاه پایـانی روي مـی   /گاه، پیشرفت و تداومی به سـوي وضـع  جای/وضع
اي جایگاه نتیجـه /توانیم در مورد تداوم و پیشرفت وضعمنفی باشد نمی] وجرا[مشخّصۀ
شـدن جـزء   به اضافهبه اسکلت عنصر واژي، منجر] وجرا[شدن مشخّصۀاضافه. بگیریم
باشـد،  نداشـته  وجود ] وجرا[معنایی صۀاگر در یک عنصر واژي، مشخّ. شودمی21مسیر 

] وجـرا [معنایی وجود مشخّصۀ. بودنخواهد هم در آن عنصر واژي موجود مفهوم مسیر
مسیر دهندةمنفی نشان] وجرا[معنایی مسیر مستقیم و وجود مشخّصۀدهندةمثبت، نشان

.اتّفاقی و غیرمستقیم خواهد بود
داراي این مشخّصه، عناصري هستند که موقعیت یا مکان عناصر واژگانی : ]مکان[

را ندارند مفهوم موقعیـت  عناصري که این مشخّصه. در زمان یا فضا به آنها مربوط است
عناصري که این مشخّصه را دارند مکان یا موقعیـت بـه   . ارتباط استیا مکان،  با آنها بی

.  آنها مرتبط است
ارتباط درونی مرزهاي زمانی یا مکانی در یـک موقعیـت یـا    این مشخّصه:]مقید[

اگر این مشخّصه در یک عنصـر واژي موجـود نباشـد    . دهدجوهر را نشان می/شئ/ماده
شناسی ممکن است وابسته باشد یـا نباشـد؛ امـا مرزهـایش از     این عنصر از لحاظ هستی

] مقیـد [داراي مشخّصـۀ  اگـر عنصـر واژي   . ارتباط استشناسی یا مفهومی بیلحاظ زبان
اگر این مشخّصه، منفی باشد عنصر . شودمثبت باشد از لحاظ زمانی و مکانی محدود می

. هاي درونی مکان و زمان را نداردواژي محدودیت
این مشخّصه داللت بر وجود واحـدهاي زمـانی و مکـانی در عنصـر     ] : ساختمند[

شود که میباشد، چنین استنباط ] ساختمند[+اگر عنصري داراي مشخّصۀ. واژگانی دارد
اگر این مشخّصـه، منفـی   . استشده این عنصر از واحدهاي درونی مشابه مجزا درست 

شود که عنصر حاوي آن از لحاظ مکانی و زمانی یکنواخـت اسـت و   میباشد، مشخص 
. استاز لحاظ درونی، مجزا و متمایز نشده 

21. path
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هـاي  هـاي آن را بـا اسـتفاده از مشخّصـه    اژي، ویژگـی اسکلت معنایی یک عنصر و
در اسـکلت معنـایی، تعـداد موضـوعات عنصـر واژي و بعضـی از       . کندمیمعنایی بیان 

هاي موضوعات هم از جمله داشتن یـا نداشـتن ادراك یـا احسـاس، داشـتن یـا       ویژگی
یشـتر ایـن   بـراي درك ب . شـود مـی ذکـر  ... نداشتن اراده و اختیار در انجام نقش خود و 

:کنیممیواژي را ذکر معناییِ عناصرهاي هایی از اسکلتموضوع، نمونه
)میزمانند پایۀ[  ])]     (، ([  ]ماده، [+پایه )  3(

جـوهر اسـت و داراي   /شئ/گروه مادهمتعلق به» پایه«دهد که میاین اسکلت نشان 
.باشددو موضوع می

[  ])]   ، [  ](پویا،-[دانستن   )  4(
آنچه الزم است یادآوري شود، این است که این اسکلت در اصل باید بـراي ریشـۀ  

کـم بعـد از اعمـال دو    اسـت، دسـت  » دانستن«فعل به کار رود چون مصدر که در اینجا 
بـه بـاور   . اسـت فرایند که در اشتقاقی یا تصریفی بودن آن بحث است بـه دسـت آمـده    

ریشۀ فعل بعد از پیوستن تکواژ گذشته به آن، به ستاك گذشته، و ) 44: 1376(طباطبایی
حتّـی در  . شـود بعد از پیوستن وند نشانۀ مصدري به ستاك گذشته به مصدر تبدیل مـی 

مورد ستاك حال هم معتقد است که این ستاك بعد از اعمـال یـک فراینـد اشـتقاقی یـا      
دسـت  به-نند ستاك حال استکه انتزاعی و از لحاظ صوري ما-تصریفی به ریشۀ فعل

نمـایگی اعمـال شـود    بدون شک در این فرایندها هم طبق نظر لیبر باید اصل هم. آیدمی
.کنیمشدن بحث از آوردن جزئیات خودداري میکه در اینجا براي جلوگیري از پیچیده
.و دو موضوع است] پویا-[این عنصر واژي داراي مشخّصۀ 

])] مسیر[+ ،([  ]، ]وجرا[+ویا، پ[+پایین آمدن  )  5(
دهد که این عنصر واژي دو مشخصـۀ معنـایی و دو موضـوع    میاین اسکلت نشان 

دهـد و  اول، پویایی و وجود فرایند یک عمل را در این عنصر نشـان مـی  مشخصۀ: دارد
دهد کـه سـیر انجـام    مثبت بودن این مشخصه نشان می. دوم سیر انجام عمل رامشخصۀ
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در . عمل، داراي یک ابتدا و انتهاست و ابتـدا و انتهـاي آن بـر یکـدیگر منطبـق نیسـتند      
ذکر شده چون این موضوع  بـه هنگـام انجـام نقـش خـود،      »  مسیر»موضوع دوم کلمۀ
. کندمسیري را طی می

[  ])]         ، ([  ]، مکان)    [+در داخل(=در )  6(
دهد که این عنصر واژي مربوط بـه مکـان اسـت و دو    مینشان ] مکان[+مشخّصۀ

. داردموضوع 
کـار  هاي معنایی کمیتـی بـه  هاي معنایی که در آنها مشخّصهبراي آشنایی با اسکلت

: کنیمدر زیر نقل می) 2004(باشد، دو اسکلت معنایی از زبان انگلیسی و از لیبررفته
)7         (re- [ +CI([   ], < base>)]

)8        (-ery, -age     [+B,+CI([  ], <base>]

سازينمایهاصل هم-2-1-3
هاي معنایی با در ساختاري که اسکلت«: کندمیچنین معرفی این اصل را این) 2004(لیبر

ا بـاالترین موضـوع هسـته    اي را بـ شوند، باالترین موضوع عضو غیرهستهمیهم ترکیب 
سازي با شـرایط معنـایی موضـوع    نمایههم. نمایه کنیدهم) ترجیحاً موضوع بدون نمایه(

باشـد،  بایـد سـازگاري    شـدن داشـته   نمایههسته در صورتی که هسته شرایطی براي هم
».باشدداشته 

نـه تنهـا   قاموسـیِ پیچیـده   کنـد کـه در سـاخت یـک واژة    میاستدالل ) 2004(لیبر
هـاي  اسـکلت (شوند بلکه سـاختارهاي معنـایی   ي نحوي در کنار هم واقع میساختارها

بنابراین ساختار معنایی به دنبـال سـاختار نحـوي    . گیرندنیز در کنار هم قرار می) معنایی
نحـوي و هسـتۀ معنـایی نیـز بـه همـین صـورت عمـل         در مورد هستۀ. شودحاصل می

ژة قاموسـی، خـواه ترکیبـی خـواه اشـتقاقی، در کنـار هـم        الزمۀ ایجاد یـک وا . شودمی
این . قرارگرفتن اجزایی است که هر کدام به یک واحد ارجاعی یا یک مدلول اشاره دارد
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اي است سازي، وسیلهنمایهاصل هم. نامندها را  موضوع میواحدهاي  ارجاعی یا مدلول
یک واژة قاموسیِ پیچیـده نقـش   هایی که در تشکیل زدن و تعیین موضوعگرههمبراي به

. دارند و در ساختار نحوي فعال هستند

ـ تحلیل3
معنـی  همانطور که گفته شد در گذشته بعضی از دستورنویسـان، ونـد را یـک جـزء بـی     

کردنـد و  بارة معناي وندها ابراز نظر نمیو در مواردي هم در) 1372شریعت(دانستندمی
قریب و دیگـران  . سازنداي تازه میپیوندند و واژهیه میگفتند که این اجزاء به پافقط می

مقصـود از پسـاوند، حـروف مفـرد یـا      «: نویسـند در این مورد می) 250ـ251: 1373(
پسـاوند مفـرد   . مرکّب است که به آخر کلمات افزوده گردد و در معنی آنها تصرّف کنـد 
ناتـل  . »یـا بیشـتر  آن است که شامل یک حرف باشد و پساوند مرکّب شـامل دو حـرف   

داند که داراي معنی مستقل نیستند پیشوند و پسوند را اجزایی می) 163: 1372(خانلري
.روندو جداگانه به کار نمی

دستورنویسان سنّتی بر این باورند که نقش پسوندهاي توان گفت که تقریباً همۀمی
سـازند و ایـن   ت فـاعلی مـی  پیوندند و صـف ـَ نده و  ـار این است که به ستاك فعل می 

توانند جانشین اسم شوند و در بعضی موارد از آنها مفهوم مفعـولی یـا   صفات فاعلی می
؛ 1375پـور  ؛ خیـام 1373قریب و دیگران (شود استنباط می) در مورد ـار (اسم مصدري 

و انـوري  ؛ احمـدي  1388؛ انوري و احمـدي گیـوي  1372خانلري ؛ ناتل1372شریعت 
اکنون پرسش این است که چرا باید براي ایفـاي  ). 1376؛ طباطبایی1371؛ کشانی1371

هـاي ایـن ونـدها    هـا و شـباهت  یک نقش معنایی، چند وند وجود داشته باشد؟ تفـاوت 
-چیست؟ چگونه ممکن است یک وند مانند ـَ نده یا ـار چندین نقش داشته باشـند؛ آن   

در مـورد   ) 1380(مـثالً کلباسـی  . کنندشناسان ادعا میطور که دستورنویسان و حتّی زبان
شـود و اسـم   مـی ترکیـب  ) گفتـار (فعل یا ستاك گذشتۀ) دستار(با اسم :  نویسدـار می
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: سازدیا صفت می) گفتار(
گفتار، رفتار، دیدار، کردار، نوشتار، جستار، کشتار؛: معنی مصدري
رخـوردار، نـامبردار، رنجبـردار،    خواسـتار، خریـدار، نمـودار، دادار، ب   : معنی فـاعلی 

فرمانبردار، باربردار؛
.گرفتار، مردار: معنی مفعولی

... .و 
آن در مورد صـفت فـاعلی و ونـدهاي سـازندة    )  47-1373:49(قریب و دیگران 

:نویسندچنین می
ت آن کار یا دارندة معنی داللت کند و عالمصفت فاعلی، آن است که بر کنندة

: عبارت است از
پرسنده، خواهنده، شناسنده، بافنـده،  : نده که در پایان فعل درآید، مانند-) الف

. تابنده
خریـدار، خواسـتار، برخـوردار،    : ار، غالبـاً در آخـر فعـل ماضـی، ماننـد     ـ) ب

. بردار، گرفتار، فروختارنام
... و 

سـاز  اند اما در این مقاله، وندهاي اسـم لمداد شدهساز قهرچند که این وندها صفت
. ها به راحتی توانایی تبـدیل شـدن بـه اسـم را دارنـد     اند؛ چون این صفتمحسوب شده

-[اي از عناصـر واژي هسـتند کـه داراي مشخّصـۀ    ها در این نظریه، عضو دسـته صفت
ا در این مقاله همگـی  شده به این وندهدادههاي نسبتکه اسکلتباشند در حالیمی] پویا

شده توسط این دو وند به عنوان اسم پس عناصر ساخته. هستند] ماده[+داراي مشخّصۀ
.شوندتلقّی می

,ee ,-er,-ant/-ent-وندهاي بارةلیبر در -istگویددر زبان انگلیسی چنین می:
ز چنـدمعنایی نشـان  اي امن، این است که اینکـه ایـن ونـدها از خـود دامنـه     فرضیۀ

همپوشانی دارند، تصادفی نیست؛ بلکه گمـان  همدهند و این دامنۀ چندمعنایی با می
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گیرد و هر کدام از این میها از معانی اصلی این وندها نشأت کنم که این واقعیتمی
وندها یک معنی یکپارچه دارند و در واقع، معانی این وندها کـامالً بـه هـم مـرتبط     

کنم که چهارچوب نظريِ نمود معنـاییِ واژگـانی کـه داراي    میمن استدالل . هستند
اي واضح نه تنها امکـان  اي مناسب باشد، به شیوهذرهبا اندازة) هايِیا نخستی(ها اتم

بینـی  دهد که پـیش دهد بلکه این امکان را به ما میها را به ما میتوضیح این واقعیت
.هستند، باشندکنیم آنها باید اینگونه که

... ها ساختن اسم فاعل یـا مفعـول یـا ابـزار و     وندوظیفۀ) 8-4: 2004(به باور لیبر
معنـایی و  نیست بلکه وندها هم مانند هر عنصر واژي دیگري از یک یا چنـد مشخّصـۀ  

هـا و موضـوع را اسـکلت معنـایی     مجمـوع ایـن مشخّصـه   . اندشدهیک موضوع ساخته 
ها در کنـار اسـکلت پایـه    این اسکلت) ترکیب و اشتقاق(سازي نگام واژهنامیم و به همی

بودن چشمگیر ونـدها ایـن اسـت کـه محتـواي      یکی از دالیل چندمعنایی. گیرندقرار می
» چندمعنایی منطقی«این نوع چندمعنایی را . معنایی آنها بسیار انتزاعی و نامشخّص است

.شودعنی ایجاد میبودنِ منامند که در اثر کمتر مشخّصمی
» شـکننده «و » راننـده «کنیم که تفاوت بین دو واژةبحث را با این پرسش شروع می

شود که نقش پسوند ـَ نـده، سـاختن صـفت فـاعلی اسـت، آیـا        چیست؟ مگر ادعا نمی
رانـد و  دانیم که راننده یعنی کسی که ماشـینی را مـی  صفت فاعلی است؟  می» شکننده«

شود ولی آیا مفهوم کنشگري از شکننده هـم اسـتنباط   از آن استنباط میمفهوم کنشگري
اند، تنوع معنایی ایـن عنصـر   شدهزبانی واقعی گرفته هاي زیر که از پیکرةشود؟ دادهمی

: دهداشتقاقی را نشان می
.هستندشکنندهناخنها کماکان نرم و /  ؟شکنندهموي شما محکم است یا ) 9(
)10(داروهاي ضدرکـورد رضـازاده   ةشـکنند / فیبرینةشکنندپالکت و انعقاد، ضد

.بردار المپیاد ایرانیان شدبهترین وزنه
چیـزي کـه شکسـته    : شـود استنباط مـی شکنندهپذیري از در دستۀ اول مفهوم کنش
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سـی کـه چیـزي را    چیـزي یـا ک  : که در دومـی مفهـوم کنشـگري دارد   شود؛ در حالیمی
. شکندمی

سـاخت موضـوعی، ایـن پدیـده را     است در نظریـۀ کوشیده ) 1379(دوستانکریمی
اشتقاق اسم فاعل و اسم مفعول در فارسی حـاکم اسـت، دو   آنچه بر نحوة«: توجیه کند

:باشدذیل میقانون بیان شدة
ل داراي موضـوع برونـی افـزوده    ساز فقط به مادة مضارع افعاـَ نده اسم فاعل) الف

.            شودمی
ماضی افعال داراي موضـوع درونـی   ساز فقط به یک مادةمفعولاسم (e-)ـه ) ب 
».شودمیافزوده 

انـد، نـاتوانی نظریـۀ سـاخت     واقعی زبان گرفته شـده هاي زیر هم که از پیکرةداده
:دهداشتقاقات نشان میموضوعی را در توجیه کامل این نوع 

آیـین معارفـه برگـزار    هـا آمـده مراسم تودیع و برايهارفتهرسم شده که براي )11(
... و کنندمی

د تـا مبـادا   نگشـای زبان بـه سـتایش خـود مـی    هارفتهتر اما این است که جالب) 12(
...مردم 
دریا همیشـه  ؛ -باشیمـ در فکرشانهانیامده؛ آیندنمیهارفته؛ اندآمدههاآمده) 13(

)علی عبداللّهی. ( شور است
.هم نیستهاایستادهدیگر جا براي . کنی که دیگر کسی سوار نشوددعا می) 14(
)15(در مقابـل  هاایستادهو هانشستهس مرز بین مجاهدین و خانه فرهنگ دفاع مقد

.ها را مشخص کرددشمن و نشسته در خانه
هافتادهاینک میان بستر غفلت ،هاایستادها هاي در حضور حادثه)16(
،هـا خوابوند و با شنیدن این صدا نشاین ندا را همگان به زبان خویش می... )17(
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...شوند میایستاده،هانشستهبیدار، 
.کاري ندارندهانشستههم با هاایستادهی، دیگر انداز شدن سرود ملّبا طنین) 18(
صـادر  ،را به دنیایی که رسـماً وحشـی نیسـت   هاگریختهحشی، دنیاي رسماً و)19(
.کندمی

...رسانید » اثیر«خود را به میدان ،برگشتهاگریختهسپس از دنبال )20(
بـه وضـوح   ... هـا و  هـا، گریختـه  ها، افتادهها، ایستادهها، آمدهاز مشتقّاتی مانند رفته

شـود پسـوند ـ ـه اسـم      کـه ادعـا مـی   شـود؛ در صـورتی  مفهوم کنشگري اسـتنباط مـی  
لیبـر  هاي به ظاهر غیر متعـارف را از دیـدگاه نظریـۀ   در ادامه، این داده. ساز استمفعول

. کنیمتوصیف می
ساخت تالشی بود براي بررسی معنایی مشتقّات بر اساس نظریۀ) 1983(لیبرنظریۀ 

و در نتیجه ایرادهاي وارد بر آن مشتقّات موضوعی، اما ناتوانی این نظریه در توجیه همۀ
بـا توجـه   .  دیگري ارائه کند که این مقاله بر اساس آن استباعث شد تا خود او نظریۀ

هاي به کار رفته در این نظریه و اینکه ونـدهاي مـورد بحـث در ایـن مقالـه      به مشخّصه
ش معنـایی  نده و ـار در عمل دقیقـاً نقـ   سازند، وندهاي ـَ هاي پویاي ذات میاغلب اسم

کننـد، یکسـان اسـت و نقـش اسـکلتی آنهـا چیـزي جـز         مـی اي که به پایه اضافه اصلی
نیست؛ بـه عبـارت دیگـر ایـن     ”R“و یک موضوع ارجاعی] ماده، پویا[+ هاي مشخّصه

معنایی مانند هم هستند و عملکرد متفاوت آنها ناشی از اعمال اصل وندها در یک هستۀ
:توان چنین اسکلتی را براي آنها پیشنهاد کردمیبنابراین .  نمایگی استهم

]>پایه<، ([  ]ماده، پویا [+ ـَ نده، ـار   )  21(
کم داراي یک موضوع لیبر معتقد است که وندها هم مانند سایر عناصر واژي دست

در اسـکلت نشـان   >پایـه <شده و وجود نشان داده [ ] هستند که در اسکلت معنایی با 
واضح است که این ونـدها از جهـاتی بـا    . که این عنصر باید به یک پایه بپیوندددهد می
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پیوندند؛ اما ایـن عامـل   اي که به آن میهم تفاوت دارند؛ براي نمونه در گزینش نوع پایه
.ها هم بررسی شودبنابراین باید منشأ تفاوت. باعث تفاوت آنها نیست

ها، رویدادي و یک کنش ساده است؛ بنابراین عضوي از طبقۀ موقعیت» راندن«فعل 
ایـن فعـل داراي دو   . وجـود دارد ] پویـا [+در اسکلت معنایی آن فقط مشخّصۀ معنـایی  

:  موضوع بیرونی و درونی است که باید در اسکلت معنایی ذکر شود
[  ])]، ([  ]پویا [+راندن      ) 22(

ید خـواه مشـتق باشـد یـا مرکّـب      جد22لیبر معتقد است که ایجاد یک واژة ترکیبی
این واحد ارجـاعی اسـت   . همیشه مستلزم ترکیب چند جزء در یک واحد ارجاعی است

ابـزاري  نمایگی، هم. کند که سرانجام چند موضوع باید در نحو نمایان شودکه تعیین می
هایی که از لحـاظ نحـوي فعـال هسـتند بـدان نیـاز       بستن موضوعهماست که ما براي به

را در کنار هـم قـرار   » راننده«هاي معنایی دو جزء سازندةبنا بر این گفته، اسکلت. مداری
:  کنیمنمایگی را اعمال میدهیم و اصل هممی

])])]i([ماده، پویا [+ ، [  ]، ]i([پویا : [+راننده) 23(
ران                       ـ نده              

شود تنها موضوع وند بـا بـاالترین موضـوع پایـه کـه موضـوع       انکه مالحظه میچن
و یـک واحـد   ) استنشان داده شده iنمایه شدن با هم(نمایه شده بیرونی پایه است هم

هاي است و بر ماهیتی با مشخّصه» راننده«است که عنصري به نام آمده دستارجاعی به
آمـده  دسـت بهکند و اینکه این عنصرک موضوع داللت می، و تنها بر ی]پویا[و ] ماده[+

شود، به این دلیل است که موضوع بیانگر اسمی است که مفهوم فاعلی از آن استنباط می
از طرف دیگر به دلیل اینکـه  . استنمایه شده وند با موضوع بیرونی که کنشگر است هم

هاي خـود از جملـه مـادي    گینحوي و معنایی عنصر اشتقاقی است تمام ویژوند هستۀ
.تراودبودن و پویا بودن را به درون آن می

22. complex word
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داراي چنـین اسـکلتی   » راندن«هم مانند » شکستن«. کنیمدیگر را بررسی میاکنون نمونۀ
:است
[  ])]  ، ([  ]پویا [+شکستن       ) 24(

:آیدمیدستبا قرار دادن آن در کنار اسکلت پسوند ـَ نده، چنین اسکلتی به 
])])]i([ماده، پویا [+ ، ])i[، ([  ]پویا [+شکننده      ) 25(

شکن                    ـَ نده
نمایـه  با باالترین موضوع پایه که موضوع بیرونی است هـم وندبینیم که موضوع می

نمایگی است ه  و این خود نقض اصل همنمایه شدنشده، بلکه با موضوع درونی آن، هم
و گاهی اوقات ممکن است همین نکته باعث شود که مفهومی متفاوت با آنچـه از ایـن   

از ایـن واژه اسـتنباط   پـذیري انتظار داریم استنباط شـود؛ پـس اینکـه مفهـوم کـنش     وند
ت اسـ نمایـه شـده   شود به این دلیل است که موضوع وند با موضوع درونی پایه هـم می

شد مفهومی نمایه می؛ در صورتی که موضوع وند با موضوع بیرونی پایه هم)9هاي داده(
ها یک نمایگیدر هر حال در اثر هر کدام از این هم. دادمیبه دست ) 10(هاي مانند داده

در بعضـی مـوارد تشـخیص مفهـوم کنشـگري یـا       . آیـد واحد ارجـاعی بـه دسـت مـی    
؛ظاهري سـخت :هاز متن دشوار است؛ مانند این نمونهبیرون اشکننده، پذیري در کنش

.شکننده در ایرانXنگرشی بر سندرم /  ا شکنندهچتري گسترده ام/ باطنی شکننده
انسـان،  ( توانـد بـا هـر موضـوعی     به دلیل زایایی چشمگیر، موضوع این ونـد مـی  

ایـن دلیـل   به. مایه شودندر جایگاه موضوع بیرونی یا درونی پایه هم) غیرانسان و اشیاء
پذیري حتّی مفهـوم ابـزار هـم از آن اسـتنباط     بر مفهوم کنشگري و کنشاست که عالوه 

:هاي زیراست؛ مانند نمونهشود که در قدیم هم رایج بوده می
)فردوسی(به بینندگان آفریننده را            نبینی مرنجان دو بیننده را 

.ه یعنی، عضوي که کار او دیدن استبیننده به معنی چشم استعمال شد
)فردوسی(که بگشاید از بند گوینده را  اگر شاه فرماید این بنده را 



119/ار در زبان فارسینده و ـبررسی نقش معنایی پسوندهاي ـَ 

.در این بیت به معنی زبان است و در این صورت از معنیِ فاعلی بیرون است» گوینده«
بـه  » هشـویند «امـروزه  . کنیمرا بررسی می» فرستنده«و » شوینده«هاي در ادامه نمونه

رود؛ در واقع، نوعی ابزار است، ولـی بـر   شود که براي شستن به کار میموادي گفته می
را » شـوینده «توان یک انسان باشد یا ابزار می» شستن«حسب اینکه موضوع بیرونی فعل 

نـده  موضوع وند ـَ » شوینده«در . شوید به کار بردبراي شخص یا دستگاهی که چیزي را می
به باور لیبـر  . نمایه گردیده استباشد همکه یک شیء میشستنی فعل با موضوع بیرون

شود کـه معنـاي   براي رفع نیاز گویشور زبان باعث میوندنیاز دنیاي واقعی یا نبود یک 
بسط پیدا کند و  با معانی دیگري به کار رود؛ یعنی اگر در زبان فارسی، ونـدي  وندیک 

کرد به احتمال زیاد چنین و اسم ابزار درست میپیوست زایا وجود داشت که به پایه می
هم این وضـعیت،  » فرستنده«در 23.شداي با مفهومی متفاوت از وند ـَنده ایجاد نمی واژه

مـثالً  (هـم ابـزار   ) نامـه مـثالً فرسـتندة  (تواند هم انسان باشد می» فرستنده«. حاکم است
). رادیوییفرستندة

شـدن شـرط دارنـد؛    نمایهانتخاب موضوع پایه براي همموضوع بعضی از وندها در 
شوند؛ براي نمونه موضوع بعضـی از ونـدها   نمایه نمیبدین معنی که با هر موضوعی هم

امـا  . باشـد ... شوند که داراي اراده و اختیار یا داراي احساس و نمایه میبا موضوعی هم
شدن نـدارد؛ بنـابراین موضـوع آن    نمایهنده بسیار زایاست و هیچ شرطی براي هموند ـَ 

شود که بـر  می» فرستنده«آن اسمی مانند نمایه شود و نتیجۀتواند با هر موضوعی هممی
تواند بر انسان داللت کنـد  حسب اینکه موضوع بیرونی انسان باشد یا غیر انسان، هم می

.هم بر ابزار

سازد زایا نیست وگرنه شاید عنصري پیوندد و اسم ابزار مانند غلطک میپسوند ـَ ك که به ستاك حال می. 23
مانع به کارگیري کننده شوینده براي مواد پاكوجود و شاید شد میشویی درستلباسجاي ماشینبهشویکمانند 

.استشویی شدهلباسآن به جاي ماشین
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ـه، پسوندي شناسان پسوند ـ ننویسان و زباهمانطور که اشاره شد به اعتقاد دستور
: ماننـد . تواند به اسـم تبـدیل شـود   صفت مفعولی است که میناست که نقش آن ساخت

شـود؛ دلیـل   گري اسـتنباط مـی  مفهوم کنش11-20هاي اما در نمونه... . مرده، نوشته و 
این دوگانگی چیست؟ به باور لیبر، سبب، مفهوم و نقـش ونـد نیسـت بلکـه چگـونگی      

و ] مـاده [+هـاي  نمایگی است؛ وگرنه این وند هم مانند ـ َنده مشخّصـه  اصل هماعمال
معنی است، یعنی اسکلت معنـایی آن دقیقـاً   کند و دقیقاً با آن همبه پایه اضافه می] پویا[

بررسـی  . ها در انتخاب پایـه اسـت  ار است و  تفاوت آنهمان اسکلت معنایی ـَ نده و ـ 
.کنیمبعد از بررسی وند ـار موکول میبیشتر این تفاوت را به

چـه عامـل یـا عـواملی باعـث      . کنیماکنون پرسش پیشین را در مورد ـار مطرح می 
شدن این وند به پایه، معانی متفاوتی استنباط شود؟ به عبارت دیگـر  شود که از اضافهمی

عضـی معنـیِ   شده بـا ایـن ونـد، معنـی کنشـگري، از ب     هاي ساختهچرا از بعضی از واژه
هـاي  شـود؟  بـا ارائـۀ اسـکلت    پذیري و از بعضی دیگر معنی مصدري استنباط میکنش

.کنیمها را بررسی میاین تفاوت» کشتار«و » گرفتار«، »خریدار«معنایی عناصري مانند 
:توان چنین اسکلتی را براي آن پیشنهاد کردمی» خریدن«با توجه به مفهوم فعل 

[  ])]  ، ([  ]پویا [+خریدن   ) 26(
: دست کم داراي سـه تکـواژ اسـت   » خریدار«یادآوري این نکته ضروري است که 

بنابراین  اسکلت معنایی بـاال در اصـل متعلّـق بـه     . فعل، وند گذشته و پسوند ـار ریشۀ
ناچار موضوع وند گذشته فعل افزوده شده بهستاك گذشته است که در آن وند به ریشۀ

کالم از این بحث براي جلوگیري از اطالۀ. نمایه شده استپایه همکی از موضوعاتبا ی
. کنیمصرف نظر می

:دهیموند ـار  را در کنار اسکلت معنایی این فعل قرار می
])])]i([ماده، پویا [+ ، [  ])، ]i([پویا :   [+خریدار) 27(

ـ ارخرید          
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شود و به نمایه میشود موضوع وند با موضوع بیرونی پایه همهمانطور که دیده می
توانـد کـنش خریـدن را    تنها انسان می(دلیل اینکه این موضوع تنها باید یک انسان باشد 

نهایی، عنصري خواهد بود که بر یـک انسـان و بـا مفهـوم کنشـگري      نتیجۀ) انجام دهد
نمایـه شـدن شـرط دارد و    توان نتیجه گرفت که وند ـار براي هم پس می. دکنداللت می

هـا را  شود که ایـن ویژگـی  نمایه میآن داشتن اراده و اختیار است؛ یعنی با موضوعی هم
.                         داشته باشد

رداشـت  کنیم که مفهوم مفعـولی از آن ب را بررسی می» گرفتار«اکنون واژة اشتقاقی 
:این عنصر پیشنهاد دادتوان براي پایۀاسکلت معنایی زیر را می. شودمی

[  ])]  ، ([  ]پویا [+گرفتن   ) 28(
نمایگی، اسکلت با قرار گرفتن اسکلت معنایی پسوند در کنار آن و اعمال اصل هم

:آیدبه دست می» گرفتار«زیر براي 
])])]i([  ماده، پویا [+ ،])i[، ([  ]پویا :  [+گرفتار) 29(

ارگرفت                   ـ
نمایه شده و به دهد که موضوع وند با موضوع درونی پایه هماین اسکلت نشان می

اگـر موضـوع ونـد بـا     . شـود پذیري از آن استنباط مـی همین دلیل است که مفهوم کنش
به معنی کسی بود که کسـی یـا چیـزي را    » گرفتار«د، شنمایه میموضوع بیرونی پایه هم

.است» گیر افتاده«گیرد نه کسی که خودش گرفته شده یا به زبان عامیانه می
آنچه مسلّم است این است که در زبان فارسی وندهایی وجود دارد که بـا پیوسـتن   

ـ   هاي معنی یا انتزاعی میبه ستاك فعل، اسم د کـنش  سازند ولی معنی مصـدري یـا فراین
ار بـراي نمونـه، ونـد ـ     . کنند؛ به عبارت دیگر معنی مصدر دارنـد خود را حفظ میپایۀ

سـازد کـه   هایی هـم مـی  سازد اسمهایی با معنی فاعلی و مفعولی میعالوه بر اینکه اسم
پایـه را  این وند هم ماننـد ونـد ـَ نـده مقولـۀ     . کشتار: داراي مفهوم مصدري است؛ مانند

[+آید مشخّصۀسازد؛ اما اسمی که به دست میفعلی اسم مییعنی از پایۀدهد،تغییر می
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.است] ماده، پویا-[هاي ندارد؛ بلکه داراي مشخّصه] ماده
سازي را توجیه کرد؟ لیبـر بـر ایـن بـاور     توان این نوع واژهاکنون ببینیم چگونه می

توانـد داراي  ما یک وند نمیتواند داراي یک اسکلت معنایی باشد ااست که چند وند می
هـایی بـا   توانـد همزمـان هـم مـثالً اسـم     چند اسکلت معنایی باشد؛ یعنی یک وند نمـی 

هـاي  این مورد با ویژگـی ].  پویا-[هایی با مشخّصۀبسازد و هم اسم] پویا[+مشخّصۀ 
وجود یک وند بـا دو  . سازد و هم اسم معنی، متناقض استوند ـار که هم اسم ذات می 

سکلت معنایی یا با دو عملکرد متناقض در زبان فارسی، یک واقعیت است و باید دلیل ا
. کردآن را بررسی 

ار را دو وند متفاوت با یک صـورت در نظـر   توان وند ـ یک پاسخ، این است که می
سـازد و  هـاي ذات مـی  وندي که اسـم . آوا هستندگرفت؛ به عبارت دیگر، دو وندي که هم

پاسخ دیگر اینکه نقش معنایی اصلی این وند یکی از این دو اسـت  . ي معنیهادیگري اسم
و دیگري به دلیل جبر جهان واقعی، نیاز گویشور و ضعف زبان در این بعد، در اثـر بسـط   

.استمعنایی حاصل شده 
به ظاهر متناقض، چگونگی سـاخت اسـم مصـدر را از رهگـذر     با وجود این نکتۀ
را در نظـر  » کشـتار «بـراي ایـن مـورد اسـم     . کنـیم یه بررسی مـی فرایند الصاق ـار به پا 

:کردتوان ارائه اشتقاقی چنین اسکلتی را میاین واژةبراي پایۀ. گیریممی
[  ])]  ، ([  ]پویا [+کشتن   ) 29(

آنچـه حاصـل   . دهـیم ار قـرار مـی  سپس اسکلت آن را در کنار اسـکلت پسـوند ـ   
:شود عبارت است ازمی

])])]i([  ماده، پویا [+ ، [  ])، ]i([ پویا :     [+کشتار) 30(
ارکشت                  ـ

پایـۀ ها معنی مصدري دارند و به خوبی نمایان است که فراینـد کـنش  این نوع اسم
لیبر بر ایـن بـاور اسـت کـه موضـوع ونـدهاي      . انداست حفظ کرده» کشتن«خود را که 
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هـا بـراي   شـود و ایـن اسـم   نمایه میسازندة اسامی انتزاعی معموالً با موضوع بیرونی هم
» کشتار حیوانات«ترکیب . اشباع کردن موضوع درونی خود نیاز به موضوع دیگري دارند

موضـوع بیرونـی پایـه را    » حیوانـات «دهد؛ در این عبـارت،  درستی این ادعا را نشان می
-نمـایگی در ایـن  م این ادعا او بر این باور است که فرایند همرغعلی. استاشباع کرده 

. ها پیچیده است و نیاز به بررسی بیشتر داردگونه اسم
بـا پایـۀ   » رفتـار «: کنـیم اي دیگر را بررسی مـی تر شدن موضوع، نمونهبراي روشن

نـین  تـوان چ موضوعی اسـت مـی  با توجه به اینکه این فعل، الزم و بنابراین یک. »رفتن«
:اسکلتی را براي آن پیشنهاد داد

([  ])]  پویا [+:   رفتن) 31(
:چنین خواهد بود» رفتار«پس اسکلت معنایی 

])])]i([  ماده، پویا [+ ،])i([پویا [+: رفتار)32(
اررفت                   ـ

ر نتیجه باالترین موضوع هم است، موضوع تنها یک موضوع دارد و د» رفتن«چون 
از طرف دیگر این موضوع، موضوع بیرونی است و در نتیجه . شودنمایه میوند با آن هم

نمایـه  هاي انتزاعی با موضوع بیرونی هماسمبینی لیبر مبنی بر اینکه وندهاي سازندةپیش
ه ظـاهراً بـه پیچیـدگی    کند کزیر پرسشی را مطرح میاما نمونۀ. شوند، درست استمی

:استکرده آن اشاره گردد که لیبر بهاین امر بازمی
واضح است که عمل رفتار توسط علی انجـام شـده؛   » رفتار علی«اي مانند در نمونه

با این وصف، نقش موضـوع ونـد چیسـت؟ مگـر     . موضوع بیرونی است» علی«بنابراین 
موضوع وند این جایگاه را اشباع نکرده است؟ 

او نیاز بـه بررسـی و گسـترش بیشـتر دارد و     ود لیبر بر آن اذعان دارد که نظریۀخ
.استاي است که هنوز به خوبی بررسی نشده پاسخ این پرسش هم جزو حوزه

هر سه وند هم بـه  . پردازیمار میـه، ـ َنده و ـ  مختصر وندهاي ـ اکنون به مقایسۀ



1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورة پژوهشهاي زبان/ 124

گفتـیم کـه   : هاي داراي دو موضوعبه فعلپیوندند و همهاي داراي یک موضوع میفعل
مدخل واژگانی نه تنهـا  . وندها هم مانند سایر عناصر واژي داراي مدخل واژگانی هستند
شـدن و همچنـین   نمایـه اسکلت معنایی بلکه شرایط الزم موضـوعات ونـدها بـراي هـم    

. دهـد نشان میرا ) تواند به آن بپیونددهایی را که وند میپایه( هاي نحوي وند زیرمقوله
:اند ازهاي واژگانی این وندها عبارتخلاین مدبنابر
ـَ نده             ) 33(

.پیونددبه ستاك حال می: 24نحويزیرمقولۀ
]>پایه<، ([  ]ماده، پویا [+ :اسکلت معنایی

ـار          )  34(
25.پیونددبه ستاك گذشته می: نحوي زیرمقولۀ

]>پایه<، ]احساس([ اده، پویا م: [+ اسکلت معنایی
ـ ـه ) 35(

.پیونددبه ستاك گذشته می: نحوي زیرمقولۀ
]>پایه<، ([  ]ماده، پویا : [+ اسکلت معنایی

نمـایگی  دلیل استنباط مفاهیم متنوع از مشتقّات یک وند، اعمال متفاوت اصـل هـم  
امـا یکـی از دالیـل    . دهشـکنن پـذیري از  است، مانند استنباط مفاهیم کنشـگري و کـنش  

نمـایگی، ناشـی از   همبر عملکرد متفاوت اصلمعنی عالوه عملکرد متفاوت وندهاي هم

سازي دارند؛ براي نمونه ـ ـه به ستاك حال، اسم و عدد، ـَ نده گاهی تري براي واژههاي متنوعاین وندها پایه. 24
.استشود، ذکر شده پیوندند؛ اما آنچه به بحث مربوط میاوقات به اسم، صفت و قید و ـار به اسم می

و ) 1386(بعضی از پژوهشگران بر این باورند که پیوستن ـار به ستاك حال پرستیدن استثناست؛ اما مرادي.25
داند بلکه منشأ این امر را استثنا نمی» بررسی ساختواژي چند واژه در زبان فارسی«با عنوان )  چاپ نشده(مرادي

.داندآن را دالیل تاریخی می
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. هاي آنهاستمقولهتفاوت در زیر
اسکلت معنایی این وندها یکسان است؛ یعنی نقش معنـایی آنهـا در سـاخت واژة   

کـه ـ ـه و ـار بـه سـتاك       یپیوندد در حالـَ نده به ستاك حال می.اشتقاقی یکسان است
کـم ایـن پرسـش در مـورد دو ونـد اخیـر مطـرح        با این وضع، دست. پیونددمیگذشته

شود؛ پس دلیل تفاوت آنها در چیست؟ می
: پیوندند، مانندها نمیواقعیت این است که این وندها به همۀ ستاك

.   ارفرست/ *شکستار/ *بریدار /  * رسنده  / *نشیننده/ *خرنده) *36(
نشدن این موارد، مربوط به ساخت موضوعی یـا اصـل   رسد که ساختهبه نظر نمی

نمایگی و مواردي از این قبیل باشـد، بلکـه احتمـال دارد گویشـوران بـه دلیـل نیـاز        هم
هـاي زبـان اسـتفاده    هاي دیگر از ایـن توانـایی  نداشتن و در واقع رفع نیاز خود به شیوه

پـردازیم کـه امـروزه کـاربرد دارد؛     بررسـی مـواردي مـی   در هرحـال بـه  . نکرده باشـند 
کشـته  / کشـتار  / نوشته؛ کشـنده  / نوشتار/ رفته؛ نویسنده/ رفتار/ هایی مانند رونده نمونه

... .و 
: 1373(ساز هستند و قریب و دیگـران  دانیم که این وندها در اصل وندهاي صفتمی

شود غالبـاً  منتهی می» ـَ نده« اي که به لیصفت فاع«: نویسندنده میدر مورد ـَ )  49-47
یعنی کسی که عمـل رفـتن را   » رونده«شود، مثالً در عمل و صفت غیرثابت استعمال می

اما مفهومی کـه از  » .انجام دهد؛ خواننده، کسی است که به خواندن چیزي مشغول است
. نجـا بـوده اسـت   کسی که اآلن اینجا نیست ولی قبالً ای: شود این استرفته برداشت می

اند و شـاید بـراي ایـن    هاست؛ وندها خود انتخاب کردههاي آناین تفاوت ناشی از پایه
.هاي ساخت ستاك حال و گذشته هم وجود داردها وندژهالبتّه در این وا. تمایز معنایی

اش سازيهاي واژهگفتیم که لیبر بر این باور است زمانی که زبانی در یکی از زمینه
اي دیگر باشد، یعنی امکانات الزم براي آن را نداشته باشد این ضعف را به گونهضعیف

خـاص را  یـک مقولـۀ  نکند؛ براي نمونه اگر یکی از وندهاي الزم براي ساختجبران می
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ناچار نقش معنایی یکـی  بهنداشته باشد یا زایایی خود را به هر دلیل از دست داده باشد،
. دهد که نیازش را برطرف کنـد اي گسترش میه آن را به گونهدیگر از وندهاي نزدیک ب

:در مورد زبان فارسی در پیشگفتار آورده است) 1371(کشانی 
هایی نظیر انگلیسی و فرانسه و روسـی، متوجـه   زبان فارسی با زبانهنگام مقایسۀ«[

ت ساز قوي برخوردار است که به صفشویم که زبان فارسی از یک دستگاه صفتمی
دهد کـه زبـان   میهمین بررسی قیاسی نشان . اي داده استدر زبان فارسی مقام ویژه

]».زبان فقیري است) هاي مذکوردر مقایسه با زبان(سازي فارسی از نظر اسم
دلیل بیان نکته این است که  به دلیل اینکه از یک طرف ونـد ـار هـم در سـاخت     

نقش دارد و از طرفـی زبـان فارسـی از    اسم معنی نقش دارد و هم در ساخت اسم ذات
که اسم معنـی  ... هایی مانند رفتار، کشتار و لحاظ ساخت اسم معنی فقیر است، در نمونه

.روداست، نقش معنایی وند گسترش پیدا کرده و براي ساخت اسامی انتزاعی به کار می

نتیجه-4
وندها، داراي یک اسکلت عناصر واژي از جمله) واژگانی-نمود معنایی( در این نظریه 

آنچه در فراینـدهاي اشـتقاق، ترکیـب و تغییـر مقولـه      . معنایی هستندمعنایی و یک بدنۀ
معنایی را به دلیـل یکسـان نبـودن در دانـش     بدنۀ. کند، اسکلت معنایی استشرکت می

صـۀ توان بیان کرد اما لیبر بدنۀ معنایی را متشکّل از یک یا چند مشخّزبانی گویشور نمی
هـاي معنـایی   وندها هم از همان ذرات یا نخسـتی .داندمعنایی و یک یا چند موضوع می

انـد و ماننـد سـایر عناصـر واژي داراي موضـوع      سازندة عناصر واژي دیگر تشکیل شده
ها بـه  نمایگی براي گره زدن موضوعهمچنین در این نظریۀ اصلی به نام اصل هم. هستند

هـا  شود با تعـداد موضـوع  که در نحو ظاهر میعداد عناصر واژيکار رفته تا تهمدیگر به
.   برابر باشد

باال نشان داد که دلیل استنباط مفاهیمی ماننـد فـاعلی،   این مقاله با استفاده از نظریۀ
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شده با وندهایی نظیـر ـَنده و ـار، محتـواي معنـایی      ي از عناصر ساختهمفعولی یا مصدر
هـاي معـین   هاي معنایی معـین بـا ویژگـی   ها داراي اسکلتاین وندها نیست؛ چون وند

نمایه کردن موضوع خود بـا  ها ناشی از عملکرد متفاوت وندها در هماین تفاوت. هستند
. استموضوع پایه
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اي از هاي پهلوي ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی طیف نسبتاً گستردهحروف اضافه در زبان
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مقدمه-1
توانند در مفاهیم نی میهاي پهلوي ساسانی و پارسی میانۀ ترفاحروف اضافه در زبان

که درحالی؛گسترة معنایی برخی از این حروف نسبتاً محدود است. متنوعی ظاهر شوند
هاي معانی حروف اضافه در زبان. برخی دیگر از تنوع معنایی قابل توجهی برخوردارند

؛ایرانی میانه در بسیاري از موارد در راستاي مفاهیم این حروف در دوران باستان هستند
پذیر خواهد بود که با موارد مشابه درستی امکانهدر نتیجه درك این مفاهیم تنها زمانی ب

در دوران باستان مقایسه شده، تدوام و یا احتماالً ظهور عملکردهاي نو در بستر 
در این مقاله تنها به بررسی مفاهیم و برخی از . شان مورد بررسی قرارگیرندتاریخی
میانه پرداخته شده است و هاي نامبردةزباناضافه در هاي دستوري حروف ساخت

.شودمقایسۀ آنها با حروف اضافۀ دوران باستان به مجالی دیگر موکول می
مند بررسی مفاهیم و ساختارهاي دستوري حروف اضافه تاکنون بطور جامع و نظام

: 1974، 111- 113: 1930المان ز(اولیههاي در برخی از پژوهش. انجام نگرفته است
معانی تعدادي از ،)196- 1347:204راستارگویواو)151- 159: 1905، بلوشه317- 318

در کتاب خود، ) 1977(برونر. اندوار ارائه شدهاین حروف به صورت کلّی و فهرست
حروف اضافه و عملکردهايبیش از دیگران به معانی) 116- 157(نحو ایرانی میانه

پربسامدترین مفاهیم چهار حرف اضافۀ بیش از همه بر پرداخته، اما پژوهش خود را 
pad ،az ،ō وrāyموضوع سایر آثاري که در آنها به مقولۀ ١.متمرکز نموده است

هاي ایرانی میانه پرداخته شده است، اختصاصاً معانی یا کارکردهاي حروف اضافه در زبان
.طلبدتري را میهاي جامعرو این حوزه پژوهشاز این2دستوري آنها نیست،

معانی حروف اضافه-2
فعالیت،وسیله و ابزار، /واسطه/ملمحیط حرکت یا عمل، اسناد، عا/جهت/هدف، مکان، زمان

.1نک جدول . 1
2. Gignoux (1971: 15-23, 1986: 103-113); Lazard (1975: 1-13, 1986: 245-255);
MacKenzie (1990: 487-495).



131/...هاي هاي دستوري حروف اضافه در زبانمعانی و ساخت

ویژگی، شرایط و حالت وجودي، روش و حالت، علت، تقابل، جدایی و دوري، ارجاع،
، دارندگیتبعیض، اصل و منبع، همراهی، افزونی و اجماع، وابستگی و اهلیت، تعلق و 

ترین مفاهیم حروف اضافه برتري و سلطه، قیاس، موافقت و اشتراك، و شباهت اصلی
از میان تمامی حروف اضافه،. هاي پهلوي ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی هستنددر زبان

pad ،azوōدهند و بیش از سایر حروف هاي معنایی را تشکیل میترین گروهمتنوع
هایی که ارائه خواهند شد، نشان نمونه. اشتراك معنایی دارنداضافه با موارد دیگر 

اند، بندي شدهاي که تحت یک عنوان طبقهدهند که گاه دو یا چند حرف اضافهمی
که در  مواردي دیگر، درحالی؛روندکارهتوانند با مفهومی یکسان به جاي یکدیگر بمی

انگاري و که مانع از یکساناین حروف با یکدیگر اختالفات معنایی ظریفی دارند
ها در پیشینۀ این حروف در ها و گوناگونیریشۀ این شباهت. شودجابجایی آنها می

.هاي ایرانی دوران باستان نهفته استزبان
هایی براي هریک پرداخته در اینجا به معانی یادشده همراه با ذکر نمونه یا نمونه

اند، همراه با ه از یکدیگر جدا شده، که با شمارحروف اضافۀ گوناگون. شودمی
مگر معدود ؛هاي جمله اجتناب شده استاند و از ذکر سایر بخشآمدههایشان وابسته

صورت مواردي که درك مفهوم حروف اضافه خارج از جمله دشوار بوده که در این
اند، در ها از آنها استخراج شدهمتونی که نمونه. جمله بطور کامل نقل شده است

3.اندشدهنوشت مشخصپا

هایی از متون پارسی میانۀ ترفانی و هاي پهلوي ساسانی متعلق به سدة سوم میالدي و گزیدهها از کتیبهنمونه. 3
در . اندشناسی ارائه شدهبع مربوطه در کتابور نقل شده، مناأخرتر پهلوي کتابی و در مواردي زبمتون متهمچنین

ضمناً براي برخی از . هاي متعدد خودداري شده استاز ارائۀ مثال،مواردي که مفاهیم به یکدیگر نزدیک هستند
مراجع . ندمراجعه ک)Brunner1977 :155-118(بهدتوانخواننده میrāyو pad،az ،Ōمفاهیم مربوط به 

: ارداویراونامه و زند وهمن یسن. نام کتیبه، شمارة سطر: هاي پهلوي ساسانیکتیبه: اندهبه صورت زیر نقل شد
. شمارة صفحه و سطر: ستانادمادیان هزارد. شمارة صفحه و سطر: دینکرد. شمارة صفحه، شمارة فصل و سطر

. ، شمارة صفحه و سطرنام متن): MOP(نیبرگ. هلوي اثر سپمجموعه متون پهلوي در کتاب راهنماي زبان 
مجموعه متون پارسی . شمارة صفحه، بند و سطر: زبور. شمارة صفحه، فصل و بند: هاي زادسپرموزیدگی

هاي اصلی و هاي به کار رفته در متننشانه. نام متن، شمارة صفحه و بند): AI(بویس . میانۀ مانوي در کتاب م
]: باشندها داراي این مفاهیم میترجمه : ( /  در ترجمه فارسی. ده استافزوده ش:><بازسازي شده است؛ :[
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شواهدشوند، تمامی که در این مقاله ارائه میمواردي ست که االزم به یادآوري
حروف .توان به آنها افزودهاي دیگري را نیز مینمونهگیرند و موجود را در بر نمی

اند، عبارتند از حروف اي که مفاهیم آنها در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاضافه
، pad ،az ،ō ،abar ،abāg ،andar ،andarg، شاملِساده) 1از گونۀ منفرداضافۀ

be\ē)پهلوي کتابی/(ba)پارسی میانۀ ترفانی( ،rāy ،rōn،tā)پهلوي کتابی/(dā

پارسی میانۀ tr/try( ،wašn): پارسی میانۀ ترفانی(tare/tar،)پارسی میانۀ ترفانی(
همراه با ضمایر شخصی متصل نیز ōوpad ،azسه حرف اضافۀ منفصلِ . )ترفانی

padiš ،aziš ،awiš ،tarist ،padisāy ،hammi/īsمرکب، شامل ) 2.اندبررسی شده
. hassār*و 

، ه باشندتمان انطباق داشوأهاي دوگانه و تتوانند با گونهمیکه ،مفاهیم این حروف
4:عبارتند از

نشانۀ اختصاري متونی که در این مقاله به آنها ... . برابر است با :} = { یا (=  )  شود؛ از متن درك می:(  ) یا ) 
شیوة .شماره: ش .پرسش. : پر؛ همچنین )تفضلی(مینوي خرد: مینو :  ارجاع داده شده است، عبارتند از

)3متون پهلوي کتابی، )2هاي متون پهلوي کتابی و پارسی میانۀ ترفانی، آثار پژوهشگران و مجموعه)1ارجاع به 
:هاي ساسانی عبارتند ازکتیبه

1] AI: Acta Iranica (Boyce, 1975).  AI 18: Acta Iranica 18 (Back). AWz: Ardā
Wirāz Nāmag (Gignoux, 1984). Dk: Dēnkard (Madan). MHD: Mādayān ī Hazār
Dādistān (Anklesaria). MOP: A Manual of Pahlavi (Nyberg). MYF: Mādayān ī
Yōšt ī Friyān ( طاووسی-ماهیار نوابی ). Ps.: Psalter (Andreas). PTx: Pahlavi Texts
(Jamasp-Asana). WZds.: Wizīdagīhā ī Zādspram (Gignoux & Tafazzoli). ZWY:
Zand ī Wahman Yasn (Cereti). 2] MOP KA: Kārnāmag ī Ardaxšahr ī Pābagān.
Kr: Legend of Kresāspa. MX: Mēnōg ī Xrad). PT: Handarz ī Poriyōtkēšān. WC:
Wizārišn ī Catrang ud nihišn ī Nēw-Ardaxšahr. YZ: Ayādgār ī Zarīrān. PTx
WF: Handarz ī Wehzād Farrox. XR: Xusrō Kawādān ud  Rēdag. 3] Gignoux,
1991 KKZ: Kirdīr, Kaʿba-ye Zardušt. KNRb: Kirdīr, Naqš-e Rajab. KSM:
Kirdīr, Sar Mašhad. MOP Mn.Fd.: Mihr-Narseh, Firūzābād. Sal.Ps.: Sə/alōk,
Persepolis. ŠHj.: Šābuhr I, Hājiābād. ŠPs.: Šābuhr Sagān šāh, Persepolis. ŠWš.:
Šābuhr I, Weh-Šābuhr.  AI 18 ŠKZ: Šābuhr I, Kaʿba-ye Zardušt.

براي جلوگیري از بروز ابهام، . نیز ارجاع داده شده استAI 18به )1991(هاي کرتیر عالوه بر ژینیوبراي کتیبه
.استصفحات لحاظ شده/براي صفحه.p./ppتصاري هاي اخدر ارجاعات به متون نامبرده نشانه

و براي حروف اضافۀ دوگانه، توأمان و ترکیبات اضافی رك همان ) 1384(براي حروف اضافۀ منفرد رك مقدم . 4
)1388.(



133/...هاي هاي دستوري حروف اضافه در زبانمعانی و ساخت

مادي و گوناگونهاينامبرده حوزههاي ایرانیدر زبان»مکان«مفهوم :مکان-2-1
.کندرا نیز منتقل می»حد مکانی«غیرمادي را شامل شده، 

؛ »در«az؛ »به، بر، در«ō؛ »)بر، در کنار(= در، بر، به«pad:مکان فیزیکی-2-1-1
abar»ِ ؛ »بر، در، باالي ِ، روي ِ، در کنار ِ، بر سرandar»ِ ؛ »در، درون ِ، داخلandarg

5.»بین ِ، میان ِدر،«

1 (pad dar»2، »بر در(ō dašn ārag»3، »در سمت راست (az dašn ārag» در
در کنار /بر«Staxrabar،»در این نامه«magān  nēabar) 4، »سمت راست

nāsmāandarggīzamandarg) 6، »در دنیاها«nāahršandar) 5، »استخر

6.»سمانبه میان آ،میان زمینبه «

7.»در، در میان ِ«andar؛ »در، در میان ِ«pad: مکان اجتماعی-2-1-2

1 (pad zīšn»ِ 2، »در میهمانی (andar magustān»8.»در میان مغ ها

.»تا، تا به«tā/dā: و جهت مکانیحد-2-1-3
tā drayā danb»9.»تا ساحل دریا

: زمان-2-2
.»در«andar؛ »در، در زمان ِ«abar؛ »ر، در هنگام ِد«pad: یک نقطۀ زمانی-2-2-1

توانند برخی از مفاهیم این گروه را منتقل کنند، مانند  شوند، نیز میقیدهایی که در کاربرد اضافی ظاهر می. 5
azēr»؛»زیرpēš»؛ »پیش ِ؛ نزد ِ، در برابر ِ، جلويpērāmōn»ِ ؛ »پیرامون ِ، اطرافsar»ِ ؛ »سرnazd» ،ِ نزد

.))17یادداشت :1384(مقدمرك(و غیره »نزدیک ِ

6. 1) AI, n. p. 44, 1. 2) AI, z, p. 78, 5. 3) AI, z, p. 78, 7. 4) KKZ, L. 15 (Gignoux
(1991: 64)); MOP, ŠPs., p. 127, L. 4-5. 5) AI, z, p. 80, 15; 4) Dk VII, p. 355, L. 17-
19. 4و 3، بند 60زرتشت، ص  . .

؛ »باالي ِ ، روي ِ «azabar: روند، عبارتند ازبرخی از قیدهایی که در کاربرد اضافی با همین مفهوم بکار می. 7
mayān»ِ میان«.

8. 1) AI, v, p. 56, 1. 2) KKZ, L. 13-14 (Gignoux (1991: 63)).
9. MOP, ŠPs., p. 127, L. 2-4.
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1 (pad ōy-i-z āwām ī abdomen» 2، »)آخر زمان(= در آن روزگار واپسین (
abar sāl  dō»10.»)م(در سال دو

.»تا، تا به«tā/dā؛ »تا، تا به«ō: تداوم زمانی-2-2-2
1 (ō jāydān»2، »تا جاودان (dā was  sārān»11.»الیان بسیارتا س

.»به، در، طی ِ، در طول ِ«pad:محدودة زمانی-2-2-3
pad šab»12.»)شب ها(= به شب

:عمل؛ محیط حرکت؛ سوي و جهت/هدف یا جهت حرکت-2-3
در، «andar؛ »به، به نزد ِ، به سوي ِ«ō؛ »به«pad: هدف یا جهت حرکت-2-3-1
.»به
1 (pad wisp šahr  ud  pādgōs» 2، »هر شهر و ناحیهبه (ō ādur»به آتش« ،ō

tō»3، »به نزد تو (andar razm»13.»به رزم

به، «ō؛ »به او، به آن«pad-iš،»براي ِ، براي اینکه، به«pad: هدف عمل-2-3-2
.»براي«rāy؛ »)مؤخر(براي ِ، بر«abar؛ »به آن، به او«awiš؛ »براي ِ

1 (pad šābuhr  Mēšān šāh ī amāh  pus  ruwān» براي روان شاپور میشان
pad) 2، »شاه، پسرمان har  kas pad-iš wistāxtar  būdan» براي این که هر

ō) 3، »باشدترکس بدو معتمد dīdišn»به  دیدن« ،ō meh-sūdīh» براي سود
awiš) 4، »بزرگ madār»5، »آینده) آدمی(= به او (abar rāmišn»يبراي شاد« ،

6 (ōy rāy»براي آن« ،man rāy»براي من« ،tan rāy»14.»براي تن

10. 1) AI, z, p. 77, 2. 2) MOP, ŠPs., p.127, L.1.
11. 1) I B 4947 V i 16 (Waldschmidt-Lenz (1933)). 2) AI, s, p. 53, 3.
12. MOP, KA, p. 5, L. 1-2.
13. 1) AI, cm, p. 114, 1. 2) AI, be, p. 113, 9; AI, n, p. 44, 1. 3) MOP, YZ, p. 25, L.
17-18.
14. 1) AI 18, ŠKZ, p. 333, L. 23. 2) MOP, MX, p. 70, L. 16-17. 3) AI, h, p. 42, 7;
MOP, MX, p. 78, L. 4. 4) MOP, MX, p. 70, L. 17-18, 22، ص72، ش 1. مینو، پر . 5) AI,

bt, p. 123, L. 2. 5 (Gignoux (1991 : 65)); MOP, YZ, p. 25, L. 14; AI, t, p. 54, 1.

)Brunner1977:151(، نک»هدف عمل«در معناي padisāyبراي 
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از «tar/tare؛»از، از میان ِ«andar؛ »به، از، از طریق ِ«pad: محیط حرکت-2-3-3
.»میان ِ

1(abar  Staxrīhān  rēpad»بر استخر به این راه =) از این راه که در کنار استخر
andar) 2، »)است dašt»3، »دشت) از میان(= در (tar dahmayān» از میان دخمه

15.»ها

.»آن سوي ِ، به طرف ِ«tar\tare؛ »به سوي ِ، به جهت ِ«rōn: سوي و جهت-2-3-4
1 (mard ī Kirdīr-hangirb rōn»2. »کرتیر) همزاد(= شکلمرد هم جهت (tar

ān  cīdāg»)3، »آنسوي آن چیده) به (tare xwarāsān ērag  ud xwarniwār

16.»به طرف شرق، جنوب و غرب«

آید که فاعل یا مفعول هایی میدر این حالت حرف اضافه با واژه: کاربرد اسنادي-2-4
حروف اضافه اي که در این کاربرد آمده اند، عبارتند . کنندپیش از خود را توصیف می

به «rāy؛ »به عنوان ِ«az؛ »به عنوان ِ«ō».ِبه، به صورت ِ، به شکل ِ، به عنوان«pad: از
.»عنوان ِ

1 (pad dēs ī kanīzag»به شکل کنیزك« ،pad āyaft» 2، هدیه) به عنوان ِ(= به (
ō ardāwān»به عنوان برگزیدگان« ،az bahr»)3، »سهم) به عنوان (ēg-im ān

an-šahrīg  tō xwēš būd rāy guft»به این (= ن آن برده را متعلق به تو آنگاه  م
17.»اعالم کردم) عنوان که متعلق به توست

:عامل؛ واسطه؛ وسیله و ابزار -2-5
.»از«az؛ »بدان، بوسیلۀ آن«pad-iš،»بوسیلۀ؛ توسط ِ«pad: عامل-2-5-1

15. 1) MOP, ŠPs., p. 127, L. 4-5. 2) MOP, KA, p. 3, L. 18. 3) AI, z, p. 79, L. 12.
Durkin-Meisterernstرك dhmyʾnبراي آوانویسی و معنی واژة  (2004: Boyceپیشتر . (137

(1977: 34).
16. 1) KSM, L. 51 (Gignoux (1991): 93). 2) MOP, ŠHj, p. 123, L. 7-8. 3) AI, y, p.
61, 3.
17. 1) AI, h, p. 40, 4; MOP, KA, p. 9, L. 2-4. 2) AI, be, p. 112, 2; ZWY, p. 146,
9.13.

Ceretiرک  (1995: 167, note Brunnerو نیز (53 (1977: 147, g).
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1 (pad amāh»2، »بوسیلۀ ما (pad-iš pāzīhānd»18.»بدان پاك شوند

:هاي الزم و مجهول آمده استبترتیب با فعلazر در جمله هاي زی
1 (cē az dēn ēdōn  paydāg  kū (= دین) بوسیلۀ/در(= زیرا که از دین «...

u-tān  nimāyēm  kū) 2، »...اینگونه پیداست که ) اوستا ciyōn  zad bawēd

dēw az dast ī yazdān»  دیو از دست و به شما نشان دهیم که چگونه  زده شود
19.»ایزد) توسط ِ(= 

.»، از)با(= بوسیلۀ، به دست ِ، از طریق ِ، به «pad: جانواسطۀ جاندار و بی-2-5-2
pad amā»بوسیلۀ ما« ،pad pušt ī yazdān  ud šāhān šāh» به پشتیبانی

pad، »ایزدان و شاهان شاه xwaršēd  ud  māh»20.»بواسطۀ خورشید و ماه

با آن، بوسیلۀ «pad-iš،»با، از، به «pad: وسیله و ابزار جاندار و بی جان-2-5-3
.»در، بوسیلۀ، از«andar؛ »با، بوسیلۀ«abāg؛ »از آن، بوسیلۀ آن«az؛ »آن
1 (pad ān ī ham  band»با همان بند« ،pad xwēš xānag» بوسیلۀ/ با(= از (

… u-m) 2، »مال خویش pad-iš be  bast»3، »با آن بستم (az xīr ī xwēš» از
abāg) 4، »مال خویش ān ī xwēš zōr»با زور خویش« ،wināh ī andar

dast  ud  pāy»بوسیلۀ دست و پا صورت = {) ست(گناهی که اندر دست و پا
21.»}گیردمی

.»در«pad: فعالیت-2-6
pad wardišn  abērāz»22.»در حرکت مداوم

به «pad-iš،»به، از نظر ِ، از لحاظ ِ، مطابق ِ، نسبت به؛ در مورد ِ، با«pad: عارجا-2-7
دربارة، به، براي، بنابر، «abar؛ »از، در مورد ِ«az؛ »بدان«awiš،»به، نسبت به«ō؛ »او

18. 1) AI, bf, 3. 2) AI, s, p. 53, 3.
19. 1) MOP, Kr, p. 33, L. 27. 2) MOP, YZ, p. 19, L. 24-25.
20. AI, y, p. 63, 8. KKZ, L. 14 (Gignoux (1991: 64)). AI, bf, p. 114, 2.
21. 1) MOP, PT, p. 65, L. 17-18; KKZ, L. 15 (Gignoux (1991:64-65)). 2) MOP, Kr,
p. 32, L. 11-12. 3) MOP, MN.Fd., p. 124, L. 8-10. 4) MOP, YZ, p. 23, L. 6-7; MOP,
PT, p. 65, L. 19-20.
22. AI, u, p. 56, 4.
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بر، «tar؛ »دربارة«rāy؛ »براي، در، در مورد ِ، نسبت به«andar؛ »مطابق ِ، در مورد ِ
.»براي

1 (pad pahnāy … pad dranāy» به درازا... پهنا ) از لحاظ(= به« ،pad zīrī» به
pad، »خرد) از نظر ِ(=  man»در مورد من«،pad yazdān  ud xwadāyān ud

xwēš ruwān»2، »نسبت به ایزدان و سروران و روان خویش (ō Ardaxšahr dīd

ud pad-iš wiyābān  būd»3، »دید و بدو سرگشته شداردشیر را (ō man» به
awiš) 4، »من)  نسبت به(=  nēk  pardaz»5، »بدان نیک پرداز (az ganz  ašnūd

abar)6، »از گنج شنید« kirbag»بنابر نیکی« ،abar tis  sōgand  mā hēb

xwarēnd»باشد که به چیزي سوگند نخورند« ،gōwišn abar astwand» گفتار
andar) 7، »بارة مادهدر ruwān ī Krešāsp» ِ روان ) نسبت به(= در مورد

ašmā) 8، »گرشاسب zanān rāy»9، »دربارة شما زنان(tar dām»بر / براي
23.»آفریدگان

آیند، عالوه بر حروف اضافه اي که در این کاربرد می:خصوصیت و ویژگی-2-8
برخی . خود صفت نیز بسازندوابستۀد همراه با توانن، میموردنظرهاي اشاره به ویژگی

از، از «az؛ »با، داراي، به اندازة، از، از جنس ِ«pad: از این حروف عبارتند از
.»)نوع ِ/ رنگ ِ(جنس ِ

1 (pad panz  parisp»با پنج دیوار« ،pad dwāzdah  dar»2، »داراي  دوازده در (
az cē gōhr kard  e/ēstēd» 24»گوهري ساخته شده است؟از چه

.»در«andar؛ »به، در«ō؛ »در، با«pad: شرایط یا حالت وجودي-2-9

23. 1) KSM, L. 42 (Gignoux (1991: 58)); AI, cb, p. 133, 3; AI, z, p. 79, 10; KKZ, L.
18 (op.cit.: 66). 2) MOP, KA, p. 4, L. 26. 3) MOP, Kr, P. 34, L.27. 4) MOP, MX, p.
76, L. 16-17. 5) MOP, KA, p. 7, L. 2-3. 6) KNRb, L. 19-20.

AIرك  18, p. :.op.cit)ژینیو . 480 89, L. 19-20; note .این جمله را ذکر نکرده است(201
; AI, v, p. 57, L. 4; AI, y, p. 60, title. 7) MOP, Kr, p. 34, L. 19-20. 8) MOP, KA, p.
8, L. 23.. 9) WZds., p. 38, 2.21.
24. 1) AI, y, p. 61, 2; AI, y, p. 61-62, 3. 2) MOP, MX, p. 78, L. 6-7. ، 3، ش 8. مینو، پر

32ص  .
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1 (pad was  anāgīh  ud  pādifrāh ī ēwēnag ēwēnag» با عذاب بسیار و
ō) 2، »پادافراه گوناگون wirēg  ud  nihān-rawišnīh  e/ēstād»به گریز و نهان-

andar) 3، »)هان زندگی می کرددر گریز و ن(= روشی بود frāxīh … ud andar

škoftīh» 25.»و در سختی... در فراخی

حروف اضافه بیشتر با اسم فعل یا اسم معنی ،در این ساختمان: روش و حالت-2-10
.»به، با، همراه با، علی رغم ِ، با وجود ِ«padسازند، از جمله آمده، قید نیز می

pad istambagīh  ud anāmurzīgīh»با ستم و بی رحمی« ،pad hamēstārīh

ī Srōš ahlāy»26.»علیرغم مخالفت سروش پارسا

az؛ »به دلیل آن، به خاطر آن«pad-iš،»به، براي، به دلیل ِ«pad:دلیل و علت-2-11

؛ »ر آنبه دلیل آن، به خاط«az-iš،»به دلیل ِ، به خاطر ِ، به علت ِ، بر اثر ِ، در نتیجۀ«
abar»ِ ؛ »به خاطر ِ، به دلیل ِ، به سببrāy»ِ ؛ »به دلیل ِ، به خاطرpadisā/y» ،ِ به دلیل

27.»براي، به خاطر ِ«wašn، »به خاطر ِ

1 (pad framān ī šābuhr šāhān šāh»به فرمان شاپور شاهان شاه« ،pad awē

zōr  e/ēstēd»2، »به نیروي اوست (pad-i-š wuzurg rāmišn ō hamāg

kišwar  mad»3، »شادي بسیار به همۀ کشور آمد) بخاطر آن(= بدان (az gard ud

dūd» گرد و دود) بدلیل ِ(= از« ،ud  sust  nē bawēd az ranj ī xwadāwan

25. 1) MOP, MX, p. 76, L. 10-12. 28، ص 193، ش 1. مینو، پر . 2) MOP, KA, p. 1, L. 8-10.
3) MOP, PT, p. 66, L. 14-15.
26. AI, t, p. 54, 1; MOP, MX, p. 74, L. 18-19. 26، ص 162، ش 1. مینو، پر .

:1977)برونر .27 140, 15.8, b) برايō)BRʾ ʿL … dlʾyt(در این مفهوم مثالی ارائه کرده است:
BRʾ ʿL hwʾstk’  kʾmkyh  W ʾcwlryh  QDM  hwʾstʾlʾn  PWN  hšm  W  sngyḥ
dlʾyt. (AWz. 91.6) “Out of lust and greed for wealth, he harangues the petitioners
angrily and harshly.”

be/ē) 131رك ص . sngyḥبه جاي snʾhبا) 1984:210((اما ژینیو ō ترجمه کرده است"بلکه با"را :
“… mais par désire des richesses et par convoitise, il a parlé avec colère et violence

au sujet des “demandeurs. براي مثال هايwašn1384(رك مقدم.(
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burden» از رنجی که براي خداوندگار : یا( و سست مشوید از رنج بردن خدواندگار
pad  ciš-ē) 4،»)می برید kē ziyān  nē az-iš šāyist  būd» به خاطر چیزي که

abar) 5، »توانست باشدزیان از آن نمی ēn-iz yašt  ud  kirdagān» نیز به خاطر
Ardaxšahr) 6، »این یشت و اعمال نیک xēšm rāy dāšt» اردشیر به دلیل خشمی

jahišn، »که داشت ī abāyēd būdan rāy»7، »که باید بشود) ي(بخاطر تقدیر (
padisāy ēd  kū-šān»28.»به دلیل این که آنها

؛ »با«abāg؛ »علیه ِ، ضد ِ«abar؛ »)را(= با، بر«ō؛  »به«pad: مقابله و ضدیت-2-12
padisā/y»ِ 29.»در برابر ِ، در مقابل

1 (dušmen pad dušmen ān  nē tuwān  kard» آن نتوان دشمن به دشمن
ēk) 2، »کرد ō did  zanēd» 3، »بزند) به دیگري(= یکی دیگري را (abāg

Wuzurg-Mihr  wāzīd»4، »با بزرگمهر بازي کرد (padisāy gyānān» مقابل ِدر
30.»نهااج

.»بجز«be\ē/ba؛ »، از او)ها(/از آن«az-iš،»از«az:جدایی و دوري-2-13
1 (az šahr  uzīd» 2، »کشور دور شداز (kē-m … az-iš ānaft»)که من ) کسانی
be/ē) 3، »از آنها دور کردم... gōhr ī nēk  ud  wad»31.»بجز گوهر نیک و بد

.»از، از میان ِ، از جمله«az: کاربرد تبعیضی-2-14
az awēšān ēk» یکی از ایشان(= از ایشان یکی(« ،az gumārdag ī Ardawān

būd»32.»اردوان بود)گان(گمارد) از جمله(= از

28. 1) KKZ, L. 1-2 (Gignoux(1991: 54)); AI, c, p. 33, 2. 2) MOP, WC, p. 119, L.
15-16. 3) MOP, YZ, p. 20, L. 20; AI, o, p. 46, 1. 4) MOP, KA, p. 4, L. 10-11. 5)
KNRb, L. 12-13 (op.cit: 88). 6) MOP, KA, p. 10, L. 19-20); MOP, KA, p. 2, L. 21.
7) AI, u, p. 56, 4.

Sundermannنیز رك .29 (1973: 58, R?/II, L. ,85:)و همان(9 V, L. 21).
30. 1) MOP, KA, p. 4, L. 13-14. 2) MOP, WC, p. 120, L. 18-19. 3) MOP, WC, p.
119, L. 14-15. 4) AI, aa, p. 83, 5.
31. KKZ, L. 9 (Gignoux (1991: 60)). 2) AI, n, p. 45, 3. 3) MOP, MX, p. 79, L. 1. مینو، 

33، ص 7، ش 9. پر .

32. MOP, MX, p. 71, L. 15-16. 23، ص 95، ش 1. مینو، پر ; MOP, KA, p. 1, L. 4-5.
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.»از آن، از او«az-iš،»از«az: اصل و منبع-2-15
1 (ēn  wād az wahišt  ast»2، »این باد از بهشت است (an az-iš būd hēm

33.»من از او بوده ام«

با، «hammi/īs؛ »با، همراه ِ، همراه با«abāg؛ »با«ō؛ »با«pad: همراهی-2-16
.»همراه ِ، همراه با

1 (pad kunišn ī šahr  ud pad fragāmišn ī āz  ud pad āwarzōg ī

nar  ud  māyag āmixt  hēnd»آز و با آرزوي نر و ۀبا کارهاي دنیوي و با اندیش
ud  niyōšāg) 2، »ماده آمیختند ō niyōšāg  aʾōn  dōst hēb  bawēd  ceʾōn

kē ō xwēš brādar  ud  hām-nāf  dōst bawēd» و نیوشا با نیوشا چنان دوست
abāg) 3، »خانوادة خویش دوست باشدباشد که با برادر و هم was  ganz» با گنج

hammi/īs) 4، »بسیار wišōbāgān»4، »با آشوبگران (hammi/īs dibīrān» با
34.»دبیران

.»بر، روي«abar؛ »به«ō؛  »به«pad: افزونی و جمع بودن-2-17
1 (yak pad cand» 2، »)چند برابر(= یک به چند (šahr ō šahr gyāg ō

gyāg»3، »شهر به شهر، جاي به جاي (nūn-i-t  abzawād  farrah abar Farrah

35.»کنونت بیفزایاد فره بر فره«

.»از، اهل ِ«az:وابستگی و اهلیت-2-18
az Harrān šahrestān»36.»شهرستان حرًان) اهل(= از

با (براي «rāy؛ »با، داراي«abāg؛ »براي، متعلق به«abar: تعلق و دارندگی-2-19
.»)افعال الزم

33. 1) MOP, MX, p. 73, L. 24 -25. 25، ص 144، ش 1. مینو، پر . 2) AI, c, p. 33, 2.

34. 1) AI, u, p. 55, 3. 2) AI, v, p. 57, 3. 3) AI, h, p. 42, 8. 4) AI, bt, p. 124, 3; AI, s,
p. 53, 4.
35. 1) AI, be, p. 112, 4. 2) KKZ, L. 1-2 (Gignoux (1991: 54)). 3) AI, cm, p. 144, 2.
36. MOP, ŠWš., p. 124, L. 8-10.
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1 (ud  cē abar Sūriya  nahang»372،»)است(و آنچه متعلق به استان سوریه (
was  mād abāg puhr»3، »بسیار مادر ِ پسردار (Pābag rāy ēc frazand ī

nām-burdār  nē būd» 38.»نبود) پسر(= هیچ فرزند نام بردار) براي بابک(= بابک را

هایی که در این کاربرد، حرف اضافه غالباً با فعل: »بر«abar: برتري و سلطه-2-20
.رسانند، همراه استمفهوم تسلط را می

abar dām ī tō pādixšāy  būd  hē»ن تو مسلط بوديبر آفریدگا« ،abar hān

ādur  wuzurg  ud abar harwisp  cē-š andar pādixšāy  bawānd» بر آن
39.»مسلط باشند) است( آتش بزرگ و بر همۀ آنچه در آن 

.»با«abāg: مقایسه-2-21
ud ān ī xwadāy  ud  dahībed abāg ān ī xwurdagtom  mardōm pad

dādestān  rāst dārēd» و خداوندگار و فرمانروا را با خردترین مردم در داوري
40.آوردیکسان بشمار می

شود منتقل می»با«abāgاین مفهوم عمدتاً با حرف اضافۀ : موافقت و اشتراك-2-22
و معموالً پیشوندham~با آن همراه است.

abāg amā ham-kēš bawēd»با ما هم کیش شوید« ،abāg tan ham-gōhr

būdan»41.»با تن هم گوهر بودن

42.»مانند، شبیه«hassār*:شباهت-2-23

hassār wahištāw»43.»مانند بهشت

37. Gignoux (1991 : 71, n. 143).
38. 1) KKZ, L. 11-12 (Gignoux (1991: 62)). 2) MOP, YZ, p. 22, L. 5-8. 3) MOP,
KA, p. 1, L. 6-7.
39. MOP, Kr, p. 32, L. 21-22; AI, aa, p. 82, 4.
40. MOP, MX, p. 72, L. 23-24. 25، ص 122، ش 1. مینو، پر .

41. MOP, YZ, p. 19, L. 2-3; AI, ae, p. 89, 1.
42.ciyōn / ciʾōn\cōn»آیندنیز در همین مفهوم می»ون، چونان، مانند ِچ.

43. AI, y, p. 66, 17.
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هاي دستوريحروف اضافه و ساخت-3
شان توان بر اساس عملکرد خاص دستوريعالوه بر معانی، حروف اضافه را می

اي را نیز در بر عملکردها مفاهیم ویژهبدیهی است که برخی از این. بندي نمودنیز طبقه
در اینجا به تعدادي از این ساختارها اشاره . مورد بررسی قرار گرفتندتردارند که پیش

اینکه حروف اضافه همراه با اسم، اسم معنی، اسم فعل و یا صفت، شود، از جملهمی
ت قیدي حاصل از همراهی این حروف با قید، عبار. سازندعبارت وصفی و یا قیدي می

کار هبرخی از حروف اضافه در ساختارهایی که ویژة مقایسۀ صفات هستند، ب. شودمی
. شوندکه تعدادي از آنها در نقشی مشابه ضمیر نسبی ظاهر میدرحالی؛روندمی

شوند،هاي فعل همراه میهمچنین این حروف به طرق گوناگون با مفعول یا وابسته
برخی از این. هاي فعلی را نیز تشکیل دهندخشی از عبارتتوانند بمیگونه کههمان

:عبارتند ازساختارها
نژاده، اصیل؛ «pad  gōhr)441:عبارت وصفی) الفاسم+حرف اضافه-3-1

pad … padixšar؛»کارتوبه«pad  petīt؛ »برگزیده«pad  wizīn، »گوهرنشان

bē)3. »پسر/راي فرزندپسردار، دا/ فرزند«abāg  puhr)452.»محترم« cihrīg» غیر
pad؛»بموقع«pad  zamān)1: عبارت قیدي)ب46.»طبیعی zamān  zamān

andar  zamān- 3. »در جا«abar  gyāg)2. »شتابان«pad  awištāb؛  »گاه گاه«

47.»فوراً«

Brunnerنیز رك . 44 (1977: 129-130, l).

45. Gignoux (1991: 57).
46. 1) MOP, MX, p. 69, L.8, MOP, KA, p. 6, L. 8; MOP, WC, p. 118, L. 11; MOP,
PT, p. 66, L. 2; KKZ, L. 6 (Gignoux (1991: 57)). 2) MOP, YZ, p. 22, L. 6. 3)
WZds., p. 122, 34.37.
47. 1) AI, z, p. 79, 11; AI, dj, p. 180, 5; MOP, KA, p. 6, L. 13. 2) MOP, KA, p. 3, L.
21. 3) MOP, KA, p. 2, L. 21.
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48.»ارجمند«pad  agrāyīh: عبارت وصفی) الفاسم معنی+حرف اضافه-3-2

pad؛»پنهانی«pad nihuftārīh؛ »سرانجام«pad abdomīh:عبارت قیدي) ب

āškāragēnīdārīh»؛»آشکاراpad  kirbagīh»49.»به خیر

. »شادمان«pad  rāmišn)1: عبارت وصفی) الفاسم فعل+حرف اضافه-3-3
2-abar  gōwišn»3. »که داراي برترین سخن استکسیسخن، ابر(*andarg

gōwišn»عبارت قیدي) ب50.»مخالف، کسی که داراي سخن مخالف است:pad

nigerišn»51.»بدقت

pad؛ »شادمان«pad  rāmišnīg:عبارت وصفی) الفصفت+حرف اضافه-3-4

farrox»1: عبارت قیدي) ب52.»فرخنده، فرخ(pad  wāspuhragān» ،بویژه
pad؛ »بویژه، بخصوص«pad  nāmcišt؛ »بخصوص nihān»؛ »پنهانیpad  buland

53.»پنهانی«az  nihān) 2. »بصورت جسمانی«pad  tanōmand؛ »به بلندي، بلند«

این ساختمان احتماالً متأخر و حرف اضافه :عبارت قیديقید+حرف اضافه-3-5
pad؛»مطابق قانون/ بنابر«pad  dādīhā؛ »دوباره«pad  did: در آن عمالً زائد است

āgnēn»54.»با هم

48. KKZ, L. 6 (Gignoux (1991: 57)).
49. MOP, MX, p. 77, L. 33; MOP, PT, p. 67, L. 14-1; MOP, PT, p. 67, L. 15; MOP,
Sal.Ps., p. 126, L. 10.

در پهلوي pad  kirbagīhرود، ترجمۀ مستقیم کار میهارسی ببراي سفر، که کماکان در زبان پ» ربه خی«اصطالح ِ
.ساسانی است

50. 1) Dk. VI, p. 14, 33. 2) WZds., p. 86, 24.6: ~ān. 3) WZds., p.70, 12: ~īh عنوان 
.فصل
51. MOP, MX, p. 81, L. 8.
52. MYF, p. 69, L. 14; PTx, XR, p. 27, par. 11. Gignoux (1991: 131-2, a, b).
53. 1) KKZ, L. 2-3 (Brunner (1977: 55. p. 67, note 124)); MOP, MX, p. 80, L. 18;
MOP, YZ, p. 26, L. 16; MOP, YZ, p. 18, L. 23; MOP, Kr, p. 34, L. 20 (op.cit.: 132,
c). 2) MOP, YZ, p. 25, L. 19.
54. MOP, KA, p. 11, L. 16; ZWY, p. 89, 9.7; WZds.p.16, 2,13.
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در راستاي موارد فوق، حروف اضافه در : هاي قیديحرف اضافه در عبارت-3-6
pad)1:شوند، از جملهتر نیز ظاهر میهاي قیدي طوالنیعبارت ēc ēwēnag» به

pad؛ »هیچ طریق ēc  mar-iz»؛ »وجهبه هیچpad  ciš-iz  cārag»به هیچ چاره /
pad؛ »طریق ān zamān»)55؛»آن زمان) در/ هبpad  ham  zamān» فوراً، همان
pad  ham؛ »موقع paymān»2. »به همان اندازه(andar  ham  zamān» همان

tā) 3. »موقع، فوراً bowandag  be/ē būdan»؛ »کامل شدن/تا تمامtā hamē ud

hamē rawišnīh»4. »تا ابد(jahišn ī abāyēd  būdan  rāy»ه خاطر ب
56.»که باید بشود) ي(تقدیر

بررسی چگونگی همراهی حروف اضافه : حرف اضافه با مفعول یا وابستۀ فعل-3-7
هاي صرفی مختلف، مستلزم بحث هاي فعلی گوناگون و در حالتبا مفعول یا وابسته

:شونددر اینجا تنها چند نمونه براي یادآوري ذکر می. اي استجداگانه
:57pad ،az ،ō ،abar ،rāy:فه با مفعول مستقیمحروف اضا-3-7-1
1      (Ohrmazd  ka-š kāmēd pad dām ī Ahreman  ud  Ahreman

ast īka-š pad dām ī Ohrmazd  wardēnīdan  tuwān» اورمزد، اگرش
.  »)باشد(گرداندنکامد، آفریدگان اهریمن، و اهریمن شاید که آفریدگان اورمزد را توانِ

u-mān pad tō pahibust ī hamāg  dōšārmīh»ي(ما تو را آرزو کردیم که همه عشق(«.
2 (rafīdagīh  ud  awištābīdagīh pādišnōhrēd az zīhr īg  jāydān») در

.»هجوم و ستم، زندگی جاودان را پاداش دهد) برابر ِ
3 (ō tō xwānom ī hamāg  zīhr  ud ō tō istāyom»یم که همه خوانترا می

. »ستاییمو ترا می) هستی(زندگی 

55. Gignoux (1991: 56).
56. 1) MOP, MX, p. 79, L. 2-3; MOP, MX, p. 78, L. 21; MOP, MX, p.79, L. 2;
KKZ, L. 4 (Gignoux (1991: 56)); WZds., p.34,2.31; WZds., p. 36, 2. 8; 2) MOP,
KA, p. 12, L. 20 3) MX, p. 77, L. 9-10; MOP, MX, p. 74, L. 15.

Brunnerنیز رك .57 (1977: 127, j (pad), 147, g (az)).
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4 (winnārād abar hamāg  dēn  yōjdahr  ud abar xwān ī Aryāmān
rōšn  ud abar tō sārār  istāyīdag … ud abar hamāg   wizīdagīh ī

rōšn.»را و تو ساالر یامان روشن برقرار خواهد کرد همۀ دین پاك را و خوان ِ ار
58.برگزیدگان روشنی راۀو هم... ستوده را 

. آید، تا حدي تحت تأثیر فارسی نو، با مفعول مستقیم میrāyدر متون نسبتاً متأخر * 
:باشدمیōدر این عملکرد، مفهوم آن شبیه به حرف اضافۀ 

5 (u-š Ardaxšahr rāy ō āxwar ī stōrān  frēstīd.اردشیر را به آخور و«٥٩
.»ستوران فرستاد

. اندهاي این گروه بسیار زیاد و متنوعنمونه: حروف اضافه با مفعول غیرمستقیم- 2- 7- 3
،pad-iš(padiš) ،az ،az-iš(aziš) ،ō ،awiš ،abarدر اینجا چند مورد از 

andar وpadisā/yشوندذکر می .
1 (pad-iš warzīdār  ud  yaštār  ud az-iš a-wartāg  būdan» بدان عمل

ka-t  amāh  anāgīh. »ستودن و از آن روگردان نبودن) آن را(کردن و  padiš

kunēm» تا ما ترا عذاب کنیم(=که ما به تو بدي کنیم(«.
2 (kē bēz-u-šān  sar az hāyān  ul  hannārēh» اما چه کسی سرشان را از

»آرامگاه بلند کند؟
3 (pas  Ohrmazd  xwadāy  gōwēd  kū-š mā saxwan aziš pursēd» پس

.»اورمزد خداي گوید که سخن از او مپرسید
4 (ud ēn  xīr ī Narjamīg ō man nizist» و این چیز که  نرجمیگ به من

.»آموخت
5 (u-š pad  passox awiš gōwēd»در پاسخ بدو گوید« .

58. 1) MOP, MX, p. 77, L. 25-26; AI, bt, p. 124, 4. 2) AI, ar, p. 102, 3. 3) AI, bt, p.
123, 1 {Brunner (1977: 136.). Cf. ibid.: 135, 15.3: ḥklc ḥwršyt ʾwbš Lʾ tʾbyt
(MYF, p. 63, L. 14-15) “The sun never warms it.”} 4) AI, cb, p. 133, 1.
59. MOP, KA, p.4, L. 4.
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6 (pas  Ohramazd ī xwadāy  abaxšāyīd-u-š abar gyānān» پس اورمزد
drōd. »خداي رحم آورد بر جانها abar frēstagān  nēwān» درود بر فرستادگان

.»دلیر
7 (u-t ēd ēdōn  warzīdārīh andar xwēškārīh  mahist  kirbag» چنین به

. »کردن ترا مهترین کار نیک استعملوظیفه 
8 (man  guft  az dūr  gyāg āmad  hēm  dēn rāy» من گفتم از جاي دور

. »آمده ام براي دین
9 (padisā-m  brādarān  u[-m  dō]stān  gōwān  tō rāy  drōd» بخاطر

60.»گویمبرادران و دوستانم بر تو درود 

و به پیروي از آن azاز میان حروف اضافه،: حروف اضافه در مقایسۀ صفات-3-8
az-iš61.روندکار میهي مقایسۀ صفات ببرا

1 (az awēšān  agrātar»از آنها محترم تر« ،az ardāwān kamb hēnd» از
az-iš) 2، »برگزیدگان کمتر هستند mehān»از او مهتران« ،bēdandar az-iš ud

abardar az-iš»62.تر از آن و باالتر ازبیرون

63:ات نسبیمشابه ادحروف اضافه در نقش-3-9

1 (u-š Wahrām ī Nox-Ohrmazd  Sagestān  handarzbed  ud  Narseh ī

mog … ud  frēstag ī az pādgōsān  ud  sālār  abāg  būd  hēnd» و بهرام

60. 1) MOP, PT, p. 63, L. 11; MOP, MX, p. 76, L. 3-4. 27، ص 186، ش 1. مینو، پر . 2)

AI, z, p.79, 12. 3) MOP, MX, p. 74, L. 6-7. 26، ص 151-150، ش 1. مینو، پر . 4) AI, b, p.

31, 3. 5) MOP, MX, p. 76, L. 16-17. 27، ص 170، ش 1. مینو، پر . 6) AI, aq, p. 101, 3; AI,
cn, p.146, 2.

.باشدمیkū،واژة دیگري که عملکرد مشابه دارد.61

62. 1) AI 18, KSM, p.457, L. 39; AI, u, p. 56, 4. 2) MOP, MX, p. 70, L. 24, ، 1. مینو، پر
ص،78ش  ; AI, aa, p. 83, 5.

)h148 ,:1977برونر (نیز رك .63
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همراه او ) ان(و فرستادگان ِ نواحی و ساالر... اورمزد، اندرزبد سگستان و نرسۀ مغ -نخ
»بودند

2 (u-m  tanwār az dard  bēšāzēnād» درد ِ تنم را (= و تنم را از درد درمان کنید
.»)درمان کنید

3 (ud  Zarīr rāy azēr ī kamarband  ud  azabar ī kustīg  pad  pušt  be

zanēd»از زیر کمربند و (= زند و زریر را از زیر کمربند و باالي کستی به پشت می
64.»)زندمیباالي کستی به پشت ِ زریر

در این ساختار، حرف اضافه همراه با 65:هاي فعلیحرف اضافه در عبارت-3-10
چند نمونه از حروف اضافه در عبارات فعلی . سازدیک اسم و فعل، عبارت فعلی می

pad  dīd) 1: عبارتند از āwurdan»؛  »پدید آوردن، به ظهور رساندنpad  drōd

kardan»؛  »کردندبدروpad  dēbahr  dāštan»؛  »خشم گرفتنpad  menišn

griftan»؛ »فراموش کردنpad dār  kardan»؛ »بدار آویختنpad  petīt  būdan

pad  panāh؛  »توبه کردن« griftan»2. »به پناه گرفتن (ō frayād  rasīdan» به
ō؛  »فریاد رسیدن bun  būdan» 3. »بودنذمهبر(abar/ō pāy e/ēstādan»پاي هب

andar  kanār) 4. »ایستادن griftan»66.»در بر گرفتن

جهینت
. نشان داده شده است1هاي ارائه شده در جدول بسامد حروف اضافه در نمونه

ترین مفاهیم نیز هستند، شده که داراي متنوعپربسامدترین حروف اضافه در متون بررسی
:به ترتیب عبارتند از

64. 1) MOP, ŠPs., p.127, L. 6-9. 2) AI, be, p. 113, 14. 3) MOP, YZ, p. 25, L. 20-21.
)m١٣٠ ,:1977برونر (نیز رك .65

66. 1) MOP, KA, p. 4, L. 1-2; AI, o, p. 46, 3; MOP, YZ, p. 21, L. 20; PTx, WF, p.
77, L. 26-27; MOP, YZ, p. 20, L. 8; MOP, PT, p. 66, L. 2-3; MOP, MX, p. 74, L.
19. 2) PTx, WF, p. 78, L. 10; MOP, MX, p. 81, L. 24. 3) MOP, YZ, p. 25, L. 13; p.
18, L. 21. 4) MOP, YZ, p. 27, L. 3.
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1 (pad :20 مورد +)pad-iš :5مورد (
25
2 (az :11 مورد +)az-iš :3مورد (14
3 (ō :8 مورد +)awiš :2مورد (10
4 (abar :9مورد
5 (andar :8 مورد) مورد1بعالوة:

andarg(
6 (abāg :6مورد

7 (rāy :5مورد
8 (tar/tare :3مورد
9 (tā/dāوpadisā/y :2مورد

10(andarg ،be\ē/ba ،hammi/īs ،

*hassār ،rōn،wašn :1مورد

ن بسامد برخوردار یاز بیشترpadآید، حرف اضافۀ گونه که از آمار فوق برمیهمان
. شترین همانندي معنایی با دیگر حروف اضافه نیز هستیکه داراي بدرحالی؛است

برخی از کارکردهاي دیگر حروف اضافه در دوران ساسانی در حال جذبpadاحتماالً 
.شوددیده می»ارجاع«بیشترین همانندي کاربردي نیز در مقولۀ . بود
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معانی
حروف اضافه

ab
ar

ab
āg

an
da

r
an

da
rg

azaz
-išaw
iš

be
\bē

/ b
a

ha
mm

is

*h
as

sā
r

ōpa
d

pa
d-i
š

pa
dis

āy

rāyrō
n

tar
/ta

re

tar
ist

tā 
/dā

wa
šn

مکان

مکان 
زیکیفی

++++++

مکان 
اجتماعی

++

و حد
جهت

+

زمان

ۀنقط
زمانی

+++

تداوم 
زمانی

++

محدودة 
زمانی

+

هدف 
حرکت

+++
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عانیم
حروف اضافه
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سوي 
و 

هدف 
عمل

+++++67

}{

+

محیط جهت
حرکت

+++(+)

سوي و 
جهت

++(+)

68اسناد

+

+++

ابزار
واسط 
عامل

+++عامل
+واسطه
+++++وسیله

+فعالیت

67. Brunner (1977: 151)
)g147:1977برونر (نک .68
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معانی
حروف اضافه
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+++++++++ارجاع
++ویژگی
+++شرایط
+روش
+69++علت

}{

+++++

++++ضدیت
+++جدایی
+تبعیض

++منبع
++++همراهی
+++افزونی

69. Brunner (1977: 140, 15.8, b).
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معانی
حروف اضافه
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+وابستگی
+++دارندگی

+برتري
+قیاس

+موافقت
+شباهت

70.اندمشخص شدهۀاند، با نشاناي که توسط برونر بررسی شدهحروف اضافه. نمایۀ بسامد حروف اضافه در مفاهیم گوناگون: 1جدول 

Brunnerدر ترکیبات اضافی، بترتیب نک ) 4و همچنین قیدي) 3وصفی و ) 2فعلی، ) 1در عبارت هاي padبراي حرف اضافۀ .70 (1977: 1- p. 130-m; 2- p. 131-132o-a; 3- p.

132-o-c; 4- p. 131n) . براي حرف اضافۀaz در ) 2و ) "زمانی"و حروف اضافۀ دوگانه با مفهوم "مکانی"با ساختار حروف اضافۀ دوگانه و ترکیبات اضافی با مفهوم (هاي قیدي عبارت) 1در
-1)با مفعول غیرمستقیم، نک همان) 4با مفعول مستقیم و ) 3، )"مکان فیزیکی"با مقهوم (ترکیبات اضافی  p. 142-143b; 2- 142b; 3- p. 147g-a; 4- p. 147g-b(. براي حرف اضافۀō

-1)مفعول غیرمستقیم، نک همان ) 2مفعول مستقیم و ) 1با  p. 135b; 2- p. 138c).ضافۀ براي حرف اrāy مفعول غیرمستقیم در ساختار ) 1-2مفعول غیرمستقیم و ) 2مفعول مستقیم، ) 1با
-1)، نک همان "اسنادي"توأمان با عملکرد  p. 154f; 2- p. 152d, 2-1- p. 154e) . براي حرف اضافۀpadisāy با مفعول غیرمستقیم، نک همان(:153d).
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توان به صورت زیر الذکر میهاي فوقلدر مثاابه لحاظ معنرا بسامد حروف اضافه 
:خالصه کرد

.pad/pad-iš ،ō/awiš ،az ،abar ،andar ،rāy ،tar: ارجاعمورد  9
.pad/pad-iš ،az/az-iš ،abar ،rāy،padisā/y،wašn: دلیل و علتمورد  8
pad: هدف عمل.pad ،az ،ō ،abar ،andar،andarg: مکان فیزیکیمورد  6

،pad-iš ،ō ،awiš ،abar ،rāy.
.  pad/pad-iš ،az،abāg،andar: جانوسیله و ابزار  جاندار و بیمورد  5
pad ،abar،abāg: مقابله و ضدیت.pad ،ō ،az ،rāy: کاربرد اسناديمورد  4

،padisā/y.همراهی :pad ،ō ،abāg ،hammi/īs.

.pad ،ō،andar: هدف یا جهت حرکت.pad ،abar ،andar: زمانیۀنقطمورد  3

.rōn ،tar/tare: سوي و جهت.pad ،andar ،tar/tare: حرکتمحیط

: شرایط یا حالت وجودي.pad،pad-iš ،az:واسطه؛ عاملوسیله،ابزار و
pad ،ō ،andar.جدایی و دوري :az/az-iš ،be\ē/ba .ی و جمع افزون
.abar ،abāg،rāy: تعلق و دارندگی.pad،ō،abar: بودن

خصوصیت و .ō،tā/dāتداوم زمانی.pad ،andar: مکان اجتماعیمورد  2
..az/az-iš: اصل و منبع.pad ،az: ویژگی

: جاندار و بی جانۀواسط.pad: زمانیةمحدود.tā/dā: حد و جهت مکانیمورد  1
pad.الیتفع :pad.روش و حالت :pad.کاربرد تبعیضی :az. وابستگی و

.abāg: موافقت و اشتراك.abāg:مقایسه.abar: برتري و سلطه.az: اهلیت

.hassār*:شباهت
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یاگودرز گیو: اشکانی سرپل ذهابۀبازنگري بر کتیب: ايادبیات کتیبه
*گودرز اردوان

زادهسیروس نصراهللادکتر 
ت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگريأعضو هی

)175تا 157از ص (
آذرنوشبا یاد دکتر مسعود 

)31/02/90: تاریخ پذیرش، 16/09/89: تاریخ دریافت(چکیده
پارتی است که در  شهرستان سرپل ذهاب در ةاي از دورحاضر در خصوص کتیبهۀمقال

پارتی دونفر را تصویر کرده است که در دو ۀاین نقش برجست. استان کرمانشاه قرار دارد
سمت راست به سبب فرسایش ۀکتیب. ه استاین نقش برجسته دو کتیبه نوشته شدۀگوش

سمت چپ پیش از این قرائت دیگري، یعنی ۀاي نیست؛ اما کتیبچندان قابل قرائت تازه
گیري به قرائت نزدیک و قالبةنگارنده بر اساس مشاهد. گودرز پسر گیو، شده بود

. شده استدیگري، یعنی گودرز پسر اردوان، رسیده است که در این مقاله بدان پرداخته 

.پارتی، کتیبه، سرپل ذهاب، گودرز گیو، گودرز اردوان:واژگان کلیدي

cyrusnasr@yahoo.com: مسئولنشانی پست الکترونیکی نویسنده

ر کرمانشاه بسیار لطف دگیري قالبامر در که اي یوسف مرادي آقسپاس ویژه دارم ازهمقالاین در پرداخت .*
سفري خاطره انگیز به قلعه یزدگرد؛ که در .داشتیمدکتر آذرنوش داشتند و هم در همراهی که با ایشان و مرحوم

.شبی سرد و فراموش نشدنی.هاي این محوطه تازه آغاز شده بوديپس از سی سال حفار
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مقدمه-1
یخ ایران باستان، پس از هخامنشیان ایرانی در تارۀومین سلسلساشکانی یا پارتی ۀسلسل

ایرانی در طول تاریخ ایران ۀبه جهت مدت حکومت بلندترین سلسلهاین سلسل. هستند
آغاز به قدرت رسیدن . حکومت کردند)میالدي226م تا .پ250(سال، 476است که 

س از نبرد ویژه پهسلوکیان در این زمان، ب. اشکانیان همزمان بود با تسلط سلوکیان بر ایران
سوي هشان بیشتر بهاي اعظمی از سوریه، توجهم و الحاق بخش.پ301ایپسوس به سال 

منجر این مسألهاز این رو، دیگر تسلط و حضور چندانی در سمت شرق نداشتند؛ . غرب بود
م، .پ235تا 250سال، از سال 15به این شد تا تسلط بر اراضی ایرانی شرق را در حدود 

ستاز قوم داهه توان1ایرانی به نام پرنیۀدر همین دوره بود که یک طایف. داز دست بدهن
در زمان اسکندر در اراضی میان سیردریا و که اینان . دست آوردبه به قدرت رسیدن را ۀزمین

سرانجام آنهانهضت و جنبش . زیستند، توانستند به تدریج صاحب قدرت شوندآمودریا می
اي شد و تازهۀیعنی بلخ و پارت، و سپس هورکانیه، وارد مرحلبا تسخیر دو شهر سلوکیه 

و گسترش م .پ238پارت به سال /با تصرف پرثوه. تبدیل به رقیبی از براي سلوکیان شدند
نام پارت که تا این روزگار نامی جغرافیایی حکومت اشکانیان بر دیگر مناطق ایران،ۀدامن

با تسلط بر پارت، زبان این استان ) 20: 526: 1990: 21384شیپمان(بود، مفهوم قومی یافت
زوندرمن (کهن ایرانی را پذیرفتند و آن را تبدیل به زبان شاهنشاهی درازمدت خود کردند

همزمان ها اصل سکایی داشتند و با پذیرش زبان پارت، شهر هخامنشی،؛ پرنی)190: 1382
تصور بر این است . بود، دست کشیدنداز زبان مادري خویش، که احتماالً زبان ایرانی شرقی

).شیپمان، پیشین(ثیر از زبان پرنی نمانده استأتکه زبان پارتی بی

اشکانیةها و منابع دورکتیبه-2
خواه سیاست ساسانیان ،علت آن. تاریخ اشکانیان تاریخی است مبهم و با منابع محدود

باشد یا 

1. parni
2. Schipmann
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ها تا مدت. این دوره اندك باشدسنت شفاهی، باعث شده تا آگاهی ما در خصوص 
این خود باعث شده آگاهی ما از این ونوشتند یا به یونانی؛ اشکانیان یا به آرامی می

آغازین اشکانیان دو خط و زبان آرامی و یونانی رواج ةدر دور. زبان هم اندك باشد
یري از دوم قرن نخست میالدي زبان پارتی و خط پارتی، که تحرۀبعدها، در نیم. داشت

نویسی کاربرد سنت آرامی). 75: 1376تفضلی (خط آرامی بود، جاي این دو را گرفت
از سرگیري این سنت دیدگاه . اشکانیان در پیروي از سنت دیوانی هخامنشیان بود

. دانستندایدئولوژیک اشکانیان بود که خود را وارث هخامنشیان، در تقابل با یونانیان، می
ةکید بر سنت زندأن آرامی در آغاز حکمروایی اشکانیان در واقع، تاستفاده از خط و زبا

مآبی با بازگشت به سنت هخامنشی میراث هخامنشی و نیز مخالفت با سلطه یونانی
؛ کاربرد خط و زبان یونانی توسط اشکانیان اهمیت )و بعد62: 1383ولسکی (داشت

اشکانیان در ). 3اشت دیاد،85: پیشین(تبلیغاتی داشت و دیدگاه حقیقی آنان نبود
نامیم، پهلوي اشکانی میآن را با استفاده از زبان ایرانی، که میالدياواسط قرن دوم 

این پدیده اهمیتی تاریخیو خود را از وابستگی فرهنگی به بیگانه برهانند،اند خواسته
نیان را اشکا) هخامنشیان(به واقع، احیاگران سنت پارس). 133: پیشینولسکی(دارد

اشکانی ةبیشترین آگاهی ما از زبان اشکانی نه در خود دور. باید دانست و نه ساسانیان
توان چنین اشکانی را میةمنابع موجود دور. ساسانی و منابع مانوي استةکه در دور

. ساسانیةمنابع اشکانی دور.2منابع اشکانی همزمان .1:بندي کردقسیمت

منابع اشکانی همزمان-2-1
از این . منابع این دوره بسیار اندکند): میالدي224م تا .پ247(اشکانی همزمانمنابع

هاي آن کتیبه) م.پ77-51(هاي اشکانی که تا زمان بالش اولسکه: شمار قابل ذکرند
منحصراً به یونانی بوده است؛ به تدریج یک یا دو حرف پهلوانی بدان افزوده شده، اما 

ها دیده است که بر سکه) م.پ130حدود (از زمان مهرداد چهارمکامل پهلوانیۀنوشت
خواسگ ۀکتیب. ها بیشتر نام شاهان، و به ندرت سال، آمده استبر این سکه. شودمی

میالدي، براي این 215/ اشکانی462شهربان شوش به فرمان اردوان چهارم، به سال 
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جنگال در بیرجند است هاي کالهاي دیگر موسوم به کتیبهکتیبه. شخص کنده شده است
ۀکتیب. اول قرن سوم میالدي استۀکه محتمالً متعلق به شاهزادگان اشکانی در نیم

گودرز که پدرش گیو است؛ این کتیبه به یونانی است که بر :گودرز گئوپاترۀدیگر، کتیب
. کنده شده است) پیش از میالد87-123(مهرداد دومۀفراز نقش برجست

هاي زیادي شناسایی شده که در نسا سفال: هاي نسا در ترکمنستان امروزيهنوشتسفال
، تاکنون )استروکا(نوشته از این تعداد سفال. دار استقطعه از آنها، کتیبه2758حدود 
محتواي این قطعات، در . شده با جوهر سیاه، منتشر شده استنوشتهۀقطع1449حدود 

نخست ةآنها مربوط به سدۀخ بیشترینخصوص شراب و خواروبار است که تاری
طور کلّی در جنوب ه در حفریات بعدي در این منطقه و مرو باستان و ب. میالدي است

ۀنوشتدو سفال. هاي دیگري هم پیدا شده استنوشتهها و کاشینوشتهترکمنستان، سفال
گرگان به ؛ و دیگري در ترنگ تپه1976و 1969هاي به سال،پیدا شده در قومسپارتی
هاي دیگري در نیپور نوشتهسفال. هایی در دورااروپوسنوشتهمجموع سفال،1975سال 

فروش تاکستانۀآهو که سه قبالبنچاق اورامان بر پوست. تپه ترکمنستانعراق؛ کوش
291و 225هاي مربوط به سالو است؛ دو سند آن به زبان و خط یونانی ) رز/باغ(

سند سوم به خط و زبان اشکانی است . است) م.پ21-22و 87-88برابر با (سلوکی
نوشته دو سنگ. است) میالدي53برابر با ژانویه و فوریه (اشکانی300که داراي تاریخ 

کوتاه دو زبانه، یونانی و پهلوي، ۀنوشتسنگ. م.پ140در خنگ نوروزي ایذه به سال 
190(بیه مهر بالش چهارمکوچکی از جنس سنگ شۀتننیم.در آرمزي گرجستان

هرکول در عراق، دو ۀبالش چهارم بر مجسمۀکتیب. ایران باستان استةدر موز) میالدي
در ) 1371(هاي دیگر که به تازگیکتیبهومیالدي150پهلوانی و یونانی به سال ۀزبان
عه این مجمو. نوشته به زبان پارتی است81مزار بیرجند به پیدایی آمده که حدود الخ

بایست با اشراف بر تاریخ هاي کال جنگال است که میها محتمالً همزمان با کتیبهنوشته
اي از این کتیبه قرائت هوشمندانه)34-32: 2002(لیوشیتس. اشکانی بازخوانی شوند

هاي وي بر آن است که کتیبه. است» گویی پارتیلطیفه«وي ۀعنوان مقال. داده است
گویانه هستند که از این جهت یگانه و منحصر به فکاهانه و بذلههایی مزار، نوشتهالخ
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، )Mihrbān(مهربان: هايجوانکند به نام6نویسندگان کتیبه . فردند
،)Girdazād(، گردآزاد)Ardaxšīr(اردشیر،)Wišādwēnān(گشادبین/وشادوینان

این از نه یک نمو. که نگهبان گذرگاهند) wahrām(، و بهرام)Paryōž-naw(پریوژنَو
:گوییبذله

Ardaxšīr xwadāw pad xar āyisēd pad xar čē aneyōš.
3».خداوندگار اردشیر با خر آمد؛ خري که دیوانه است«

ساسانیةمنابع اشکانی دور-2-2
هاي پل شاتیل در میالدي به بعد، نوشته256هایی از دورااروپوس به سال نوشتهدیوار: هاکتیبه

ها روایت دوم این کتیبه. اندساسانی گاه سه زبانه و گاه دو زبانهةهاي دورکتیبه،علیادره سند
ـۀهاي شاهپور در کعباردشیر و هرمزد در نقش رستم، کتیبهۀکتیب: از این شمارند. پارتی است

نرسی ۀو کتیب) افساي دبیر(آباد، تنگ براق، نقش رجب، نقش رستم، بیشاپورزردشت، حاجی
؛54- 735: 1377بویس ؛80- 73: 1375، تفضلی 3- 192: 1382زوندرمن (.در پایکولی

)111: 1989مکنزي 

ذهابسر پلۀموقعیت جغرافیایی کتیب-3
ةکل گاراه  که چندین نقش برجسته و کتیبه از دوردر شهر سر پل ذهاب بر کوه

نی و در ارتفاع یآنوبانۀگودرز در زیر نقش و کتیبۀنقش برجسته و کتیب.ها داردلولوبی
شهر سرپل . متر درازا دارد1/04پهنا و2/10این نقش برجسته . متري کنده شده است7

در کتب تاریخی زهاب . ذهاب بر سر راه باستانی خراسان بزرگ قرار گرفته بوده است
نویسندگان دورة . اندحلوان دانستهۀنیز آمده است که آن را مرکز ناحیزهاو به صورت 

مزار، هاي الخنگاره؛ سنگ)1373(لباف خانیکی  و بشاش کنزق. نک(هاسفانه در قرائت اولیه از این کتیبهأمت. 3
هاي اشکانی و ساسانی و نیز مسائل دورهه سبب عدم توجه به دقایق تاریخی ب) فرهنگی کشورسازمان میراث

این که چرا باید قباد و مزدکیان اشموغ . استسوب شدهساسانی منةشناختی این دو دوره، این خطوط به دورزبان
.اندنویسندگان چیزي درخور، ذکر نکردهدر اینجا و آن هم به پارتی بنویسند، 
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). 188: 1373مارکوارت (اندهمچون یعقوبی، حلوان را جزء جبال دانستهاسالمی،
شهر این. اندحلوان را در ساحل چپ رود حلوان که از نام شهر گرفته شده است، دانسته

واقع ) zagri pulay: به التین(حلوانۀهاي زاگرس به نام عقببر مدخل یکی از گردنه
ۀدر کتیب). 369- 70: 1371،مشکور(ص نیستبوده که مکان واقعی آن براي ما مشخ

:šad-du-im Ba-ti-irنی نام این کوه، که این دو کتیبه بر آن کنده شده است، انوبانی
)79: 1386زاده و رضایی صدر هللانصرا(4.نامیده شده است» کوهستان بتیر«

گردد برمیآشوریانةشد، به دورنامیده میxalaتاریخی این شهر که به یونانی ۀسابق
دورة اسالمی چون طبري و انمورخ. شده استنامیده می5که در منابع آشوري خَلمن

ساسانی نام این منطقه ةدر دور. ابن فقیه برآنند که قباد این شهر را احداث کرده است
: بوده است) بخش(شاذپیروز بوده است که به روایت ابن خردادبه داراي پنج تسوگ

ة، یادداشت شمار53: مارکوارت پیشین(تمره، اربل و خانقین/صیمرهپیروزقباد، جبال،
نام شهري که قابل انطباق با این به واقع، بر اساس شواهد مهرشناسی ساسانی). 84

است که)Ērān-āsān-kard-Kavād(کواد-کرد-آسان-منطقه هست نام شهر ایران
به شهرهاي ایرانوي شهرستانجاي در متن پهلاین نام. توسط قباد اول بنیان نهاده شد

Šahristān ī Ērān-āsān-kard, Kavād ī Pērōzān«صورت kard : شهرستان
این که این شهر . آمده است) 54بند (»کرد را قباد پسر پیروز ساخت-آسان-ایران

آن را در ) 21-420: 1938(هرتسفلد. ساسانی در کجا قرار داشته، جاي بحث دارد
مستندات او روایت طبري و ابن فقیه . داندرا در حلوان میهرسین و مارکوارت آن 

شاید بتوان نام ایران شاد کواد . اندسیس شهر حلوان را به قباد منسوب کردهأاست که ت
حلوان و شهرزور دانسته، صورتی دیگر ۀدر میانرا را که حمزه اصفهانی ذکر کرده و آن 

79:1386زاده و رضایی صدر نصراله. 4
،Namarهاي ، و نیز به صورت)almanˆ، 148: 1985زادوك (هاي خلمندر متون بابلی به صورت. 5

ArmanوAlman1878در سال . )202، 38، 15، 115: 1982ناشف (.در منابع بابلی و آشوري آمده است
شدر بر آن شد که نام هلمن مذکور در الواح میخی همان حلوان در سر پل ذهاب است؛ دیگران هم نظر او را 

. ات مختلف استجاي در کجا واقعند، نظریدر خصوص دو نام هلمن و ارمن و اینکه این دو نام. پذیرفتند
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در حدود هرسین و شمال لرستان دانسته آن را ) 46:1989(گیزلن. از همین نام دانست
دو . کواد را بر خود دارد-کرد- آسان-سه اثرمهر ساسانی پیدا شده که نام ایران. است

و مهر سوم از آن ) Arbān(و مغ اربان) Kēn(مغ کین : اثرمهر آن، نام دو مغ را داراست
کواد در -کرد-آسان-نام ایران) 89-45: 1989گیزلن(است)Āmārgar(مقام آمارگر 

مارکوارت، (ایران آمده است) غرب(جغرافیاي موسی خورنی جزء کوست خوربران
19در سال . )a1988 ،b1988 ،1989گیزلن.و براي تمام موارد فوق نک37: پیشین

هجري که اعراب آن را فتح کردند بسیار پر رونق بوده و ابن حوقل از محصوالت 
ر قرن هفتم که قزوینی کتاب خود را نوشته حلوان د. بردخرما، انار و انجیر آنجا نام می

در قرن هشتم حمداهللا مستوفی .بردهاي گوگرد آن نام میویران بوده اما از چشمه
: 1377لسترنج (گوید که شهري متروك بوده و از گندم آنجا تعریف کرده استمی

یالدي مقر م605و 558و 553هاي یهودیان در آنجا کنیسه داشتند و در سال). 206
).369: مشکور پیشین(کشیشان مسیحی بوده است

شناختیمسائل کتیبه-4
در این نقش برجسته دو نفر در . این نقش برجسته آسیب بسیار دیده است: توصیف نقش

در سمت چپ یک سواره است که بازوي راست او خم شده . دنشوپارتی دیده میۀجام
او تاجی بر سر دارد و رو به بیننده در حال . اسب را گرفته استۀو دست دیگر دهن

رخ است؛ او در حال روبروي این سوار یک نفر پیاده ایستاده و تمام. نگریستن است
این نقش برجسته نمایش ۀمایبن. گرفتن یک حلقه یا یک تاج گل از شخص سواره است

ش نشان هاي هنري نقویژگی. اعطاء قدرت یا مقام افتخاري به یکی از بزرگان است
و منابع 32- 33: 2002بویس (.اشکانی استةدهد که این نقش مربوط به اواخر دورمی

6.)4- 162: 1987کوامی .شده در آن، و نیز نکاشاره

: 1987کوامی (شاید سفارش یک شاه محلی باشدد کهدانیک هنر استانی میرا کوامی این نقش برجسته . 6
48.(
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:کتیبهۀترجم
اولین. داده است) 37:1839(نخستین گزارش از این نقش برجسته را راولینسون

نخستین بار عکس آن را ) 1896(دمرگان. اندداده) 1842(طراحی را فالندن و کست
، 1924:84، 1926:228(نخستین محققی که به این کتیبه پرداخت هرتسفلد. چاپ کرد

- 1968:16(قرائت تمامی کتیبه را گروپ.بود)1958:41(و سپس هنینگ) 1920:53
شود میبر این نقش برجسته دو کتیبه دیده. داده است) 1970:315، 1976:201، 14

.شودنامگذاري میبوالفۀکه دو کتیب
نخستین بار هرتسفلد بخش . این کتیبه درست باالي سر نقش سوارکار است:الفۀکتیب

در دیدار دوم از . »...این پیکر از آنِ «ptkr ZNE NPŠE: اول کتیبه را چنین خواند
ظور اردوان چهارم کتیبه، به درستی، نام شاه را اردوان خواند و بر آن بود که من

ۀنخستین بار گرد گروپ ترجم. )1968:315گروپ و بعد،53: 13گروپ .(است
او کتیبه را چنین . کاملی از این کتیبه ارائه داد و تا اکنون مورد ارجاع و اشاره است

:خواند
1- ptkr ZNE
2- NPŠE gwtrz
3- MLKA
4- RBE
5- BRE gyw
6- MLKA
7- RBE

padkar im wxad Gōdarz šāh wuzurg puhr Gēw šāh wuzurg
.»این پیکر از آن گودرز شاه بزرگ پسر گیو شاه بزرگ است«

.  ثر از کتیبۀ یونانی گودرز در بیستون بوده استأگروپ در این قرائتش محتمالً مت
گودرز «:GOTARSES GEOPOTHROS: تیبۀ گودرز در بیستون چنین آمده استک

7.ئت محل مناقشه قرار گرفته استاین قرا]. گودرز که پدرش گیو است[»گیوزاد

. شوادکدر شاهنامه گیو پسر گودرز است و گودرز پسر . شده نیستدر تاریخ اشکانی گیو نامی شناخته. 7
ۀدر حماس. است» خاندان گیو«که مراد از گیو در این عبارت مارکوارت، هرتسفلد و نیز بویس بر آنندراولینسون،

نخستین بار نولدکه بر آن شد که بخش پهلوانان کیانی مثل گودرز و . ملی بخش اشکانیان بسیار مختصر آمده است
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8.کنمنی و گودرز قالب تهیه آنوبانیۀموریتی داشتم تا از دو کتیبأم1385در سال 

گیو در هنگام بازدید از خود کتیبه و نیز دقت در قالب کتیبه، دیده شد که اثري از واژه 
اما . ن اوستبه واقع، قرائت گروپ تا حدي مبتنی بر تصورات پیشی. نیستو بزرگ

قرائتی که . است چرا که رسیدن به کتیبه سخت دشوار بوده استارزشمندزحمت او 
:نگارنده بدان رسید به شرح زیر است

1- ptkr ZNE
2- NPŠE gwtrz
3- MLKA
4- (BRE)
5- ’rtbnw
6- MLKA

padkar im wxad Gōdarz šāh puhr Ardawān šāh.
ر از این، همین قرائت را داده نیز، پیشت) 1990(پژوهشگري ژاپنی به نام هاروتا

مقاله بدین نکته خواهیم پرداخت که این گودرز کیست؟ۀدر ادام9.بود

:بۀکتیب
وضعیت کتیبه بسیار . این کتیبه در باالي سر فرد ایستاده نوشته شده است

هاي پیشتر هم بوده که تاکنون توفیقی در دیده است؛ ظاهراً این آسیب از زمانآسیب
نخست سطر دوم قابل ةواژگان سطر نخست و واژ. دست نیامده استهبخواندن آن 

کتیبه که در شناسایی این شخص مهم است آنچنان آسیب دیده ۀخواندن است؛ اما ادام

در آنجا گیو پسر. ان منتقل شده استنیساسانی به بخش کیاةاشکانیان است که در دورةگیو میالد مربوط به دور
باري، در تاریخ . پیدا شده است) هاکتیبه(حال، این سردرگمی در انطباق روایت ملی و تاریخی. گودرز آمده است

در سنت . انداي شدهگفته متوسل به چنین فرضیهپیشاناشکانی گیونامی وجود ندارد؛ به ناچار محققةشدشناخته
.تر محل بحث خواهد بودایی دلیلی متقنزردشت گیو یکی از جاودانان است؛ و موضوع همچنان تا پید

کتیبه را 40سابق متولی آن بود، بیش اززبان و گویشةپژوهشکدکه گیري قالبةنگارنده تاکنون در پروژ. 8
سال در پس از ه بود؛ اما،شدتشکیل این پژوهشکده شروع آغاز بود که ازايپروژهاین .کرده استگیري قالب

.اي دیگر استکه خود قصهفترمسیري دیگر به 1385
]’[rtbnwو یا MLK]’[مثل . هاي غیر ضروري کرده که مطابق با کتیبه نیستهاروتا بازسازي. 9
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گروپ به این قرائت فرضی رسیده . است که کوشش ما هم به جایی نرسیده است
:است

1- ptkr ZNE
2- NPŠE
3- ------?
4- hlwn dyz
5- ------?
. قرائت گروپ باز نه بر اساس خود کتیبه، که با توسل با آگاهی پیشینی است

ساسانی این ةکند، و اساساً نام دوریید نمیأکتیبه قرائت گروپ را تةاثرات اندك بازماند
برونر بر اساس . کنندیید نمیأتواند حلوان باشد و منابع دیگر هم آن را تمنطقه نمی

:در اختیار او نهاده بود بدین قرائت رسید1976در سال هایی که کوامیعکس
1- ptkr ZNE
2- NPŠE (…)
3- (…)(š)rw(n)
4- (m)rw/bnkn
5- srdr

».استMrw/dnkn، سردار استان šrwn...این پیکر از آن «
. آیدآخر که به نظر صحیح میةجز واژ. این قرائت هم چندان روشنگر نیست

: انجام داده استآخرین قرائت را هاروتا به شرح زیر
1- p(tk)r ZNE
2- N(PŠ)E
3- sp(d)k
4- kryn
5- wzrk

.»کارن بزرگ) از خاندان(این پیکر از آن سپدکه «
نام نام خانواده باشد و همتواند هموي بر این فرض است که کارن می

. در خصوص چگونگی قرائت هاروتا در ادامه بحث خواهیم کرد. جغرافیایی
، srdrةسطر پنجم، واژدر ت و دوم محققاً و در هر حال، سطرهاي نخس

شود چنینی قرائتی پیشنهاد آنچه از بقایاي خط دیده میبا . تقریباً صحیح است
:شودمی
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1- p(tk)r ZNE
2- N(PŠ)E
3- pt n/z/l k/d t
4- prtrt
5- srdr

padkar im wxad - - sārδār.
. قرائت نهایی از این دو نام میسر نشد4و 3در خصوص سطرهاي 

شناسیستنتاجات تاریخی و شخصیتا-5
اکثریت . بحث تاریخی مهم شناسایی گودرز و بررسی وجوه هنري نقش برجسته است

ةمتخصصان تاریخ هنر اشکانی بر آنند که این نقش برجسته مربوط به اواخر دور
ةهاي سبکی آن را به قرن دوم میالدي و اواخر دوربر اساس ویژگی. اشکانی است

گروپ گودرز سر پل را ) 1987:48، کوامی 2002:33بویس (.دهندیاشکانی نسبت م
-91(داند و بر آن است که این هر دو متعلق به گودرز اولبا گودرز بیستون همسان می

, 19-315: 1968.(کنداست و آن را حدود قرن اول میالدي تاریخگذاري می) م.پ80
1976:16 .(

، که به قیاس کتیبۀ گودرز در بیستون بوده، صحیح اما، پیشتر ذکر شد قرائت گروپ
پس باید به دنبال گودرز دیگري . ش هم نامعتبر استانیست و از این رو تاریخگذاري

: در تاریخ اشکانی نام دو شاهنشاه گودرز است. بود که نام پدرش اردوان بوده است
یم و اساساً ناموجه در صحت انتساب به گودرز اول تردید دار. گودرز دومگودرز اول و

ةاست؛ پس بایستی در خصوص انتساب به گودرز دوم به دنبال دالیل موجه بود؛ دور
. حکومتی اردوان سوم استةگودرز دوم برابر با دور

پس از مرگ اردوان . آشفته است) م.پ10-38(حوادث پس از مرگ اردوان دوم
اردوان به نام گودرز ةاما برادرزاد.به قدرت رسید) میالدي47-40(پسرش وردان اول

نفوذ و قدرت گودرز ۀحیط. اي براي وردان بود که نابرادري وردان هم بودرقیب تازه
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دوران پایانی حیات اردوان به عنوان در این گودرز . 10در شرق ایران یعنی هورکانیه بود
وان و با نام اردةدر منابع او پسرخواند. اردوان ایستادمدعی تاج و تخت در برابر 

کاراشتات بر آن است که او همان گودرز دوم بعدي است. معرفی شده است11کیناموس
به روایت . در اینجا باید به نام اردوان در این کتیبه پرداخت. )1991شومون، . نک(

اي توسط فرزند ارشد اردوان به نام ارشک، که شاه ارمنیه بود، در توطئه،تاکیتوس
پسر دوم او، ارد، در صدد انتقام برآمد اما . میالدي کشته شد35مالزمانش به سال 

محققان برآنند که گودرز پسر ارد بوده است . احتماالً در جنگ، و از زخم سر، کشته شد
شاهد . پدر بزرگش اردوان او را تحت قیمومیت گرفتو پس از کشته شدن پدرش،

:زبان یونانی استاي است بر یک سکه که به خط واین فرزندپذیري کتیبه
BASLIEUS BASLIEON ARSAKOU OUS KEKALOUMENOS
ARTABANOU GOTERZES.

»ارشک که گودرز نامیده شده، پسر اردوان] سکه[، انشاهشاه«
؛ این ساختار بیانی در )218: 1980، وودلسل؛ 2002:32بویس، ؛2000:161،بویس(

. شد، مکرراً استفاده میاشکانی مدعی تاج و تخت بودندههنگامی که دو شا
در نبردي . گودرز در قلمرو شرقی پارت، یعنی هورکانیه، عنوان شاهنشاه را داشت

تا این . وردان گودرز را شکست داد و گودرز به داهه و مراتع نیاکانی خویش بازگشت
م، کشته شد و تاج و تخت به گودرز .پ47حدود سال که در هنگام شکار وردان،

در این زمان خاندان اشرافی پارتی به رهبري خاندان کارن تالش کردند تا .رسید
در . که در روم بود به عنوان رقیب گودرز وارد جنگ کنندرافرهاد چهارمةمهردان، نو

گودرز در . ، احتماالً بیستون یا کرفتو، گودرز او را شکست داد12نبردي در کوه سنبولس
ۀاین که هاروتا در کتیب. )بویس پیشین(. ن او شددرگذشت و ونون دوم جانشی51سال 

کارن را خوانده با توجه به تالش ضد گودرزي که این خاندان داشتند، عالوه ةب واژ

قلمرو شرقی ۀاین نکته حیط. دانند و نه آتروپاتنبر اساس تحقیقات جدید اردوان دوم را از هورکانیه می. 10
,Schipmann.(کنندیید میأگودرز را ت Ibid: 647(

11. Cinnamus
12. Sanbulos
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دهد، به لحاظ وقایع تاریخی نیز چنین قرائتی را نمیةازجبر این که خود کتیبه هم ا
صریح این نقش به ب اساه انتشبه سبب نبودن تاج شاهی و عنوان شاهن. نامقبول است

ن که بر این فرض باشیم که عنوان شاه مربوط به آجز . شودگودرز دوم دچار مشکل می
شناسی که اما مضاف بر آگاهی نسب. اي است که در باب عناوین شاه داشته استدوره

دهد، به سبب ویژگی هنري نقش که آن را مربوط به اواخر عصر اشکانی کتیبه می
گودرز در بیستون را اکنون دیگر منسوب به گودرز اول ۀه نقش برجستدانند و این کمی
بایستی بر این راي بود که این نقش برجسته تعلق به گودرز ، می)بویس پیشین(دانندمی

. دوم تواند داشته باشد

گودرز دوم؟ و حاکم محلی قلعۀ یزدگرد-6
. هاي اعطاء دانستهبرجستنقشةاین نقش برجسته را باید در زمرۀنخست صحن

دیگر . به فرد پیاده استئیهمچنان که خود نقش نمایانگر است سواره در حال دادن شی
حکومتی اشکانیان کدگ خوداي یا فئودالی است ةاین که باید خاطرنشان کرد که شیو

ۀنمون. که هر استانی در اختیار یک حاکم محلی بوده که عنوان شاه هم داشته است
یک نمونه از این . ابک، اردشیر و برادرش شاهپور، در فارس استبندان آن خاستۀبرج

سر پل ۀهاي اعطاء مربوط به شاهان محلی است که مثال آن همین نقش برجستصحنه
2004سرخوش (.قدرت به شاه محلی استۀاست که شاهنشاه در حال دادن حلق

ستی در شناخت اگر فرض ما بر انتساب به گودرز دوم صحیح باشد بای. )182:
بزرگ اشکانی به نام قلعۀ ۀدر نزدیکی این نقش یک محوط.شخصیت روبرو بود

. اربابی به حساب آوردۀاین محوطه را باید یک خان. یزدگرد، یا بان زرده، وجود دارد
دهد که این منطقه دست آمده این اجازه را میهبآن وسعت این محوطه و اشیایی که از 

ۀاز این رو، شاید بتوان نقش برجست. استانی مستقل بدانیمرا یک کدگ خوداي و 
13.اعطاء شاه پارتی به یک امیر محلی، حاکم قلعۀ یزدگرد، دانستۀصحنبیستون را

) نقش سواره(یزدگردۀیزدگرد، بر آن است تصویر حاکم محلی قلعۀ، نخستین حفار در قلع)3- 261: 1994(ادوارد کیل. 13
محلی ناشناخته ،ئوري کوامی بر آن است که تصویر یک شاهت. کندیید میأآید و امیر محلی حلوان را تاست که به حلوان می
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نتیجه-7
بر اساس قرائت تازه از این کتیبه و رد انتساب آن به گودرز اول، و نیز بر اساس 

نگارنده بر آن است این نقش هاي نقش برجسته سرپل و تاریخ اشکانی، ویژگی
برجسته، علیرغم نداشتن تاج، بر اساس تفسیر تازه از کتیبه از آن گودرز دوم است؛ و 
این که واژة گیو که گروپ در این کتیبه خوانده صحیح نبوده و صورت پیشنهادي 

. قرائت نگارنده گودرز پسر اردوان است

ویژگی این نقش برجسته نشان از یک هنر . اشرافی است، استفاده کرده استاينوان گودرز، که نام خانوادهاست که از ع
مربوط به زمانی باشد که باید استانی و بومی است و نه یک اثر اشکانی که اثري منتج از یک سفارش شاه محلی است، و 

گروپ او را همان گودرز در نقش برجسته بیستون . )9-45: 1987کوامی (حاکمان محلی داعیه استقالل پیدا کرده بودند
) 1976:16، 318: 1968گروپ (ز و نی1348:54گروپ(.داندمی
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Abstract

The present paper is about an inscription from the Parthian era which

has been found in the town of Sar-e Pol-e Zohab in the province of

Kirmanshah. This Parthian bas-relief is about two people on the two

sides of the bas-relief inscription. The investigation on the right-

handside, due to erosion is not quite readable, but the left-handside

inscription had been formerly read and believed to be ‘Godarz, son of

Gew’. As I have personally studied this inscription and obtained a

moulding there of, I have come at a different understanding; it reveals

‘Godarz, son of Ardawan’. This present paper refers to this incident.

Keywords: Parthian, Inscription, Sar-e Pol-e Zohab, Godarz son of

Gew, Godarz son of Ardawan.
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Abstract

Sassanian Pahlavi and Manichaean Middle Persian Pre/postpositions

cover a relatively vast spectrum of meanings. By reference to the

different components of the sentence, they act as determining factors

for their grammatical roles. Despite the fact that some

pre/postpositions partly overlap others' in meanings, they mostly

maintain the subtleties of their own specific significations. This article

deals with the meanings and grammatical functions of

pre/postpositions based on a survey of the Sassanian Pahlavi

inscriptions and an anthology of the Book Pahlavi and Manichaean

Middle Persian texts. Examples are presented to provide the reader

with evidence.

Keywords: Sassanian Pahlavi, Manichaean Middle Persian,

Pre/postpositions, Adverbial phrase, Adjectival phrase, Verbal phrase.
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Abstract
This paper examines the semantic contribution of -ār and -andeh
suffixes in Persian based on Lieber’s (2004) lexical semantic
representation. This framework using six semantic features
([material], [dynamic], [Location], [IEPS]1, [B]2 and [CI]3 and a
principle called coordination principle studies the semantic
contribution of lexical items including affixes and their functions in
compounding, derivation and conversion. In this theory all lexical
items including affixes have semantic skeleton, grammatical sub-
categorization and arguments; but affixes have little or nothing of
semantic body.

This paper studies different functions of -ār and -andeh
suffixes in the process of morphological derivation, their polysemy
nature and, in general, the origins of their similarities and differences.
Using this theory, it is shown that these affixes do not contribute to the
semantic roles of agent and patient or the syntactic roles of object and
subject but they, like other lexical items, add semantic features to the
lexical bases and their polysemy is the result of different application
of coordination principle, not their semantic contribution.

Keywords: Lexical semantic representation, Semantic skeleton,
Semantic feature, Coordination principle.

1 Inferable Eventual Position or State
2 Bound
3 Co-indexing principle



English Abstacts /179

Emphatic Progressive Verbal Constructions in Hawrami
Yadegar Karimi, Ph.D

Assistant Professor, The University of Kurdistan
& Zanyar Naghshbandi

MA Student of Linguistics, The University of Kurdistan

Abstract
The present paper tries to introduce a special type of verbal
constructions in "Hawrami". These constructions, called emphatic
progressive verbs in this paper, are composed of two conjoined parts:
the infinitive plus present continuous, past continuous, and simple past
verbs; nothing but agreement clitics (either subject-referring clitics in
ergative constructions or object-referring clitics in non-ergative
constructions) can separate these two parts. The functions of these
constructions are: forming progressive aspect (while used with present
and past continuous verbs), and emphasizing the verb (while used
with simple past verbs); the former function is more unmarked than
the latter one. These two functions will be differentiated on the basis
of Givon's (2001) view on the nature of informative and contrastive
focuses. Since these constructions are highly influenced by the
information status of their constituents, the derivational process of
these constructions can be looked at from the perspective of the
information structure theory.

Keywords: Hawrami, Emphatic progressive constructions,
Pronominal System, Theory of Information Structure, Informative
Focus, Contrastive Focus.
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Abstract

This paper provides an analysis of Persian verbs within the framework

of Optimality theory. To be more specific, it mainly cocentrates on

past and present stems of Persian verbs.

Since analyzing this subject within the derivational framework would

result phonological rules which are not natural, it is analysed by

Optimality theory which is one of the constraint-based approach.

Based on this, we hypothesized that past stem is derived from present

stem by adding past morpheme. Later , using violation and

comparative tableau, we argued that past stems of the Persian irregular

verbs are dominated by two violable markedness constraints.

Keywords: Past stem, Present stem, Optimality, Constraint,

Agreement.
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Abstract

This article is an attempt first to introduce translation as a linguistic-

cultural process, and then to seek the impact of the English language

on Persian modal auxiliaries. Parallel corpora of Persian translated and

original texts derived from the area of educational psychology were

analyzed based on the theoretical framework of House (1997, 2001).

The results show us that although the discoursal-pragmatic priorities

of English modal auxiliaries did not predominate directly over their

Persian equivalents in Persian translated texts due to the contact

phenomenon, the Persian cultural filter was applied less consistently

in the second time span, leading to a growing tendency towards the

extreme of possibility on the certainty continuum while in the first

half, the dominance of certainty extreme was witnessed in Persian

original texts.

Keywords: Covert translation, Cultural filter, Modal auxiliaries,

certainty, English / Persian.
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Abstract
There are different processes to form new words in every language,
including compounding, derivation, inflection, etc. In compounding,
two lexical stems form a compound. In derivation and inflection, new
words are coined by affixation or some phonetic changes. This kind of
affixation is applied on the simple or compound stem. Here our
compound stem is a bound compound stem, consisting of a noun and a
verb, which has verbal category (v), due to the feature ‘Percolation
principles’ in Lieber (1983). This bound compound verbal stem is the
base of many derivations and inflections.
According to lexeme-based morphology/ LBM (Aronoff, 1994), every
productive word formation process is applied on a lexeme or its stem
in order to build a new word. A stem in Aronff 's frame of mind is a
sound form in morphology/ morphological spell-out. Indeed,
affixation is applied on this stem separate from its function (semantics
and syntax) in word formation rules. This is the core of Separation
Hypothesis. So, in LBM, morphophonological representations act
separately from syntactico-semantic representations. We study stem
and affixes within this frame. Without the assumption of the existence
of the bound compound verbal stem, many derivations are not
possible. Many affixes can attach this stem paradigmatically, and so
various new words are formed based on a bound compound verbal
stem. Indeed, replacing affixes in the final position of verbal
compounds increases the productivity of word formation processes.

Keywords: Bound compound verbal stem, Verbal synthetic
compound, Internal structure, Morphological perspective, Lexeme-
based morphology.
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