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  چكيده
شناسي و با هدف تعيين جايگاه زيرساختي اين بررسي در چهارچوب دستور گشتاري و مباني رده

درزماني اين جايگاه با آرايش بنيادين  - نيز تبيين رابطة همزمانيهاي مفعولي زبان فارسي و بست واژه
، SOVدر تقارن با ردة » بست+ فعلواژه«رو، با لحاظ زيرساخت  واژگان اين زبان صورت گرفت. ازاين

بست مفعولي را از جايگاه ذكرشده به سمت محل ظهور هدايت  گيري شد كه گشتار، حركت واژه نتيجه
عنوان سه معيار مؤثر در چگونگي  هاي نحوي، صرفي و نوايي، بهگيري ين، جهتكند. عالوه بر ا مي
با اشاره به   افزايي معرفي شده كه ممكن است با گذشت زمان متفاوت عمل كنند. در همين راستا، بست واژه

ه افزايي در فارسي معاصر اشاره شد بست ، به رابطة فرآيندهاي انضمام و واژه»ترين حركت شرط كوتاه«
بست به جزء اسمي برخي  شدن الحاق واژه و استدالل شده است كه برخالف فارسي نو قديم، نادستوري

شناختي  از افعال مركب در گونة معيار، مؤيد اين رابطه است. در راستاي تبيين پيامدهاي رده
ردة فارسي از ) مبني بر تغيير 1997شده به وسيلة دبيرمقدم ( افزايي درابتدا به فرضية مطرح بست واژه
OV  به VO اشاره شده و با استناد به شواهد تاريخي و گويشي، اين نتيجه به دست آمد كه بررسي سير

تبيين قابل توجهي براي ناهمخواني زبان فارسي با   بستي فارسي، تحول تاريخي مشهود در نظام واژه
رو، در  دهد. ازاين ) به دست مي1963گرينبرگ ( 25) و همگاني شمارة 1992گانة دراير ( معيارهاي بيست

هاي ضميري زبان فارسي، فرضية  بست پايان اين نتيجه گرفته شد كه بررسي عملكرد و سير تحول واژه
  كند.  را تقويت مي قرار گرفتن اين زبان در جريان تغيير رده

  

  ده. بست مفعولي، آرايش بنيادين واژگان، انضمام، تغيير ر جايي، واژه : جابهواژگان كليدي

 جستارهاي زباني دوماهنامة
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  مقدمه  1
شـود كـه در عـين حـال كـه نقشـي نحـوي را ايفـا          به عناصري اطالق مي 1»بست واژه«اصطالح 

ويـژه واژة قبلـي، پيوسـته و بـا آن واژه، نـوعي       واژي به واژة مجاور بـه  لحاظ ساخت كنند، به مي
نويسـد: اغلـب    بسـت مـي   ) در تعريـف واژه 1994دهنـد. زوئيكـي (   واژي تشكيل مـي  واحد ساخت

هـاي مسـتقل و برخـي از     هـاي خـاص واژه   ها داراي عناصري هستند كه برخـي از ويژگـي   انزب
هاي خاص وندها را دارند. اين عناصـر ويژگـي واژة مسـتقل را دارنـد؛ از ايـن لحـاظ كـه         ويژگي

عمـل كـرده يـا درون     2عنـوان هسـته يـا موضـوع     اي به واژه هاي نحوي تك توانند مانند سازه مي
گر ايفاي نقش كنند؛ اما از اين جهت كه بـه واژة مجـاور وابسـته هسـتند،      صيفعنوان تو گروه، به

  ويژگي وندها را دارند.  

هـاي   كنند بـه شـيوه   ها با توجه به ماهيت و نقشي كه ايفا مي بست شناختي، واژه لحاظ زبان به
انسـت  تـوان از آن جملـه د   را مـي  بسـت ضـميري  واژهاند كه  گذاري شده بندي يا نام مختلفي طبقه

)Vide. Zwicky, 1977; Zwicky, & Pullum, 1983; Klavans, 1985; Halpern, 

كـرده    هـا سـه دليـل ارائـه     ). اسپنسر نيز درخصوص اهميت مطالعة اين گونه از ضـميري 1995
اسـت؛ دليـل دوم    4و سـاخت موضـوعي   3افزايـي  بسـت  است: دليل اول مربوط به تعامل بين واژه

كـه   وع نظام ارجاع ضميري براي نظرية نحوي دارد و دليل سوم ايـن اهميتي است كه مطالعة هرن
 .Videانـد (  اي تبـديل شـده   هاي مطابقـه  بستي با گذر زمان به نظام هاي ضميريِ واژه نظام  اغلب

Spencer, 1991: 180 .(  
 - گـذاري، توصـيف همزمـاني    موارد و داليل بـاال سـبب شـده كـه در زمينـة شناسـايي، نـام       

هـاي   هـا، بررسـي   ويژه ضميري هاي زبان فارسي، بهبستنحوي واژه - ن صرفيدرزماني و تبيي
مهنـد   )، راسـخ 1380پناه ( )، جهان1374توان به شقاقي (ها مي متعددي صورت گيرد كه از بين آن

ــدي (1389، 1387، 1386، 1384( ــاني (1386)، مفي ــاران ( 1387)، مزين ــاني و همك )، 1392)، مزين
اختصـار   يك به ) اشاره كرد كه به نتايج هر1392بهرامي و رضايي (  ، و)1394مزيناني و شريفي (

  اشاره خواهد شد. 2در بخش 
ي هـا  بسـت  واژههـاي خـاص    ويژگـي در همين زمينه، در بررسي حاضر نيز به يكي ديگـر از  

 -  6در آرايش بنيادين واژگـان  5موضوعيگاه متفاوت با جاي يدر جاي ها يعني ظهور آن - ضميري

 
1 - clitic  2 - argument 
3 - cliticization  4 - argument structure 
5   - A-positio n  
6 - basic word order 
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 ،»بـرمش  ميمن « ةرا در جمل »ـََش«بستي  اگر فرضاً ضمير پي ،عنوان مثال به شده است.پرداخته 
» فاعـل + مفعـول + فعـل   « فارسـي را نيـز   ةجملـ آرايش بنيادين سازگان  گرفته و در نظر مفعول

 ظـاهر شـده   بـوده، كـه قبـل از فعـل     بست در جايگاه متفاوتي با جايگاه موضوعي بدانيم، اين پي
  است.

در ادبيـات پژوهشـي    8درجازايشـي و  7حركتـي ي تبيين ايـن ويژگـي، دو رويكـرد    در راستا
هـا   بسـت  شود؛ در رويكرد حركتي اعتقاد بر ايـن اسـت كـه واژه    هاي ضميري ديده مي بست واژه

توليـد شـده و سـپس بـا      »تتـا «يعنـي جايگـاه    ،هاي دروني هاي منطبق با موضوع ابتدا در جايگاه
كننـد. حاميـان رويكـرد     مـي حركـت   »روساختي«به سمت جايگاه  وداز خ 9اي نسخهگذاشتن  جا هب

بــه صــورت  ،شــوند در همــان جــايي كــه در روســاخت ظــاهر مــي ديگــر معتقدنــد ايــن عناصــر
مطابقه) با جايگـاه موضـوعي مـرتبط     ،عنوان مثال (به توليد شده و به نحو ديگري» درجازايشي«

  هستند.
هاي ذكرشده، تبعـات   يك از صورت اصر به هربا اين اوصاف، واضح است كه عملكرد اين عن

گيرنـد.   نظري خاص خود را دارد؛ البته، بسته به زباني است كه در آن، مـورد بررسـي قـرار مـي    
شناسـي   سؤاالت اصلي اين بررسي كه در چهارچوب عام دستور زايشي و اصـول رده  نابراين،ب

  به آن پرداخته شده، به شرح زير است:  
گفتـه   هاي ضميري زبان فارسي را با كدام يك از دو رويكرد پيش بست . جايگاه ظهور واژه1

 توان تبيين كرد؟ مي

بسـت مفعـولي    شناختي در زبان فارسي، ميان جايگاه ظهور واژه . با توجه به تحقيقات رده2
تـوان برقـرار كـرد؛ و پيامـدهاي نظـري آن      اي مـي و آرايش بنيادين واژگان جمله چه رابطه

 بود؟  رابطه چه خواهد 

  

  هاي ضميري زبان فارسي . پيشينة پژوهشي واژه بست2
هاي ضـميري صـورت گرفتـه     بست گفته را كه در زمينة واژه تحليلي پيش - هاي توصيفي بررسي

تقسيم كرد: حيطة بررسي و يا نتـايج آن دسـته از    درزمانيو  همزمانيتوان به دو گروه كلي  مي
، 1384مهنـد (  )، راسخ1380پناه ( اند از: جهان ، عبارتتحقيقات همزماني كه در اين بخش ذكر شده

 
7 - movem ent approach  
8 - base-generated  
9 - copy 
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). گفتني است از تحقيقاتي كـه  1392بهرامي و رضايي، (  ) و1387)، مزيناني (1389، 1387، 1386
  تفصيل بيشتري سخن گفته شده است. ارتباط بيشتري با بررسي حاضر دارند، به

داراي چنـد كـاركرد   كـه   »ــِش «ضميري سوم شخص مفرد   بست ) براي پي1380( پناه جهان
چهار نقش متفـاوت   ،هاي ضميري تعميم داد بست ها را به كل نظام پي توان آن نمي وخاص است 
هاي ذكرشده، ايفاي نقش شناسة فـاعلي سـوم شـخص مفـرد اسـت       ت. يكي از نقشاس ذكر كرده

  = او گفت). عنوان مثال، گفتش (به

هاي ضميري  بست اي مفعولي پيكرد مطابقه) با چند استدالل، به كار1384مهند ( راسخ
» خوابم برد«بستي مانند  ) خود به توصيف افعال مركب پي1386فارسي قائل شده و در مقالة (

هايي را در  ) با معرفي ضمير تكراري، ساخت1387پرداخته است؛ وي در پژوهش ديگر خود (
لف) محسن، خواهرش رو شود: ا ها ظاهر مي زبان فارسي برشمرده كه ضميرتكراري در آن

)، با مرتبط دانستن تحول 1389شناسي؟ ب) احمد رو بهش سالم برسون و ...). راسخ مهند ( مي
) خود تغيير 1384شدگي از موضع مقالة ( هاي فارسي به روند دستوري بست جايگاه ظهور واژه

از  هاي القاكنندة مطابقة مفعولي در زبان فارسي را مصداقي دهد و ساخت عقيده مي
  آورد.  به شمار مي 10بست سازي واژه مضاعف

در كنار  آيد، درزماني به شمار مي -) نيز كه پژوهشي همزماني1387جستار مزيناني (
هاي ضميري فارسي ميانه در گويشِ [فارسيِ] مزيناني، بست هاي بازمانده از پي بررسي ويژگي

، مطابقة مفعولي را »گزيني مرجع حاكميت و«با ارائة چند استدالل نحوي، در چهارچوب نظرية 
در زبان فارسي، از  11بست سازي واژه كند. وي با معرفي مضاعف در زبان فارسي رد مي

كند (مزيناني،  ياد مي» همزاد -بست واژه«هاي  هاي ناشي از اين فرآيند با عنوان ساخت ساخت
1387 :93-101 .(  

شناختي مطرح در پي تشخيص  رده) نيز با استناد به معيارهاي 1392بهرامي و رضايي (
اند. ايشان پس  بست مفعولي يا نشان مطابقه عنوان واژه بستي زبان فارسي، به ماهيت ضماير پي

گيرند كه اين عناصر در زبان فارسي رفتاري دوگانه از ارائة شواهد و مستندات چنين نتيجه مي
معيار مورد  11؛ زيرا، از مجموع بست قلمداد كردها را واژه توان آن دارند؛ با وجود اين، مي

معيار ديگر رفتاري  4ها را داشته و در بستمعيار ويژگي واژه 7ها، در  بررسي، اين ضميري
دهند. ايشان معتقدند اين دوگانگي، حاكي از آغاز روند تبديل كامل اين  وندگونه از خود نشان مي

 
10

دمش«ساخت   -  بون دي دي رو ديروز تو خيا ه» مه عفنمون اژهاي است از مضا روه اسمي سازي و آن گ دي رو«بست كه در  ژه» مه مبا وا شخص مفرد ه يه شده است.بست مفعولي سوم  نما  
11 - clitic-doubl ing constructions  
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بستي در موارد زير كامالً  ير پيعناصر به وند مطابقة مفعولي است. طبق بررسي ايشان، ضما
. داراي ويژگي 3. تكيه بر نبودن؛ 2سازي؛  . اختياري بودن در مضاعف1دارند:  بستي واژهرفتار 

. محلي نبودن رابطة 6. عدم تأثير جانداري بر وقوع آن؛ 5هاي متعدد؛  . پذيرش ميزبان4ارجاعي؛ 
عول مستقيم و غير مستقيم. رفتارهاي . امكان رمزگذاري هر دو نوع مف7آن با اسم هم مرجع و 

. سازگاري با خوانش 1اين عناصر در زبان فارسي نيز به قرار زير معرفي شده است:  وندگونة
آيي با  . هم4اي و  واژه آيي با مفعول پرسش . هم3پايه؛  . داشتن سيطره بر دو فعل هم2عام؛ 

  مفعول كانوني. 
ن تحقيـق بـه شـواهد تـاريخي و نتـايج تحقيقـات       از آنجا كه در مباحث توصيفي و تحليلي اي

)، 1386اختصـار نتـايج مطالعـات مفيـدي (     درزماني نيز استناد خواهد شد، در ادامة اين بخش، به
  ) ارائه خواهند شد.1394) و مزيناني و شريفي (1392مزيناني و همكاران (

زمانيِ  ةدورهاي ضميري، در سه  بست جايگاه ظهور واژه )1386خود ( ةدر مقال مفيدي
واژي، با  ساخت ةفارسي ميانه، فارسي نو قديم و فارسي نو معاصر را در چهار چوب نظري

(همان) پس از معرفي  وي دهد. مورد بررسي قرار مي گرا و زايشي رويكرد صورت
گيرد  نتيجه ميچنين شواهدي مختصر در اين راستا،  ةهاي جايگاه دوم و فعلي و ارائ بست واژه

هاي ضميري در زبان فارسي، طي تحول تاريخي خود، از جايگاه دوم جمله به  تبس كه واژه
بستي  واقع تغيير نظام واژه اند. اين تحول، در منتقل شده ،شده جايگاهي در مجاورت فعل تصريف

  .زبان از نظام جايگاه دوم به نظام فعلي است
در زبان فارسي معاصـر،   12يابي ضميرگذاري تكراري منظور ريشه مزيناني و همكاران نيز به

شدگي و مبتداسـازي فارسـي ميانـه را در     هاي حاصل موصولي با فرض موروثي بودن، ساخت
آنچـه  «گيرند كـه   ها چنين نتيجه مي كنند. آنگزيني بررسي مي چهارچوب نظرية حاكميت و مرجع

ي گيـر  امروزه در زبان فارسي با عنوان ضميرگذاري تكراري مشهود است، نـه محصـول قـرض   
اي از تاريخ اين زبـان، يعنـي در    زباني، بلكه ميراثي است كه طي فرآيند نوآوري تدريجي در برهه

  ). 91: 1392(مزيناني و همكاران، » فارسي ميانه پديد آمده است
) در چهارچوب باورهاي مطرح در دستور زايشي 1394پژوهش مزيناني و شريفي (

بستي ضميري فارسي صورت گرفته است.  چامسكي و با هدف كشف علل تحول نظام واژه
هاي ضميري زبان فارسي كه  بست ايشان در اين زمينه معتقدند كه تحول زباني مرتبط با واژه

 
12 - resumption 
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نتيجه،  اند، در سه حوزه رخ داده است؛ درشده لحاظ تاريخي در جايگاه دوم جمله ظاهر مي به
  است: شناختي زير دست يافته  رده -اين زبان به سه الگوي ساختاري

بست در حالت اضافي و ج.  بست در حالت متممي؛ ب. اسمي+واژه الف. حرف اضافه + واژه
  مجاورت فعل متعدي صرفاً در حالت مفعول مستقيم. 

صورت متوالي و نه موازي، در  دهد كه چند عامل به بررسي درزماني ايشان نيز نشان مي
واژي تاريخي، از جمله از بين  ت ساختاند: نخست، برخي از تحوال تحول اين نظام دخالت داشته

هاي  واژي فارسي باستان و تالش گويشوران در جهت رفع ابهام نمايي ساخت رفتن نظام حالت
كه،  ساز اصلي تغييرات ساختاري ديگر شده است؛ دوم اين ساختاري ناشي از اين تحوالت، زمينه

قياس از الگوهاي زباني از پيش  واژي، الگوهاي الف و ب به هاي خاص ساخت سازي پس از زمينه
بست در  ها تثبيت شده است؛ الگوي ج نيز در نتيجة بازتحليل مكرر جايگاه واژه موجود و تعميم آن

تواند گوياي مقطعي از روند  مي جي الگوكنند كه  جمله پديد آمده است؛ ايشان همچنين ذكر مي
اي از تاريخ  ند بازتحليل در برههيآواژي و فر شدن اين عناصر باشد كه تحوالت ساخت دستوري

عنوان عامل  در اين بررسي، تأثير تماس با زبان عربي نيز به .است اين زبان به آن سرعت بخشيده
  گانة ذكرشده در زبان معيار شناخته شده است.  تسريع كنندة كاربرد الگوهاي سه

  
  روش تحقيق .٤

شـناختي   ور زايشي و مبـاني رده هايي كه در چهارچوب عام دست هاي پيش رو و تحليل در بخش
هـا،   هاي ضـميري زبـان فارسـي و سـير تحـول آن      بست ارائه خواهدشد، با استناد به رفتار واژه

) مطـرح شـده، مـورد    1997كه در تحليـل دبيرمقـدم (   VOبه  OVفرضية تغيير ردة اين زبان از 
يـز نتـايج برخـي از    شناسـان و ن  بازبيني قرار خواهد گرفت. به اين منظـور، اجمـاع بيشـتر زبـان    

) مبنـاي  1392) و بهرامي و رضايي (1389مهند ( )، راسخ1387گفته، يعني مزيناني ( تحقيقات پيش
عنـوان اصـلي مسـلّم     هاي زبان فارسـي، بـه  بسترو، موضوع بودن واژه تحليل خواهد بود؛ ازاين

ي نظيـر  لحاظ شده و اين عناصر در تمامي مصاديق وقـوع و ظهـور خـود، غيـر از حالـت اضـاف      
  ، نوعي مفعول تلقي خواهند شد. »علي اومدش«و نقش شناسة فاعلي در مواردي چون » كتابش«
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  آرايش واژگاني زبان فارسي. 4
شناسان ايراني دربارة آرايش بنيادين واژگان فارسـي را در   هاي زبان توان ديدگاه طور كلي مي به

» فاعل، مفعـول، فعـل  «يا ترتيب  SOVي شناختسه گروه جاي داد: الف. گروهي كه به الگوي رده
 .هسـتند و ج » فاعـل، فعـل، مفعـول   «يـا ترتيـب    SVOاعتقاد دارند؛ ب. گروهي كه قايل به الگوي 

دو الگـوي   – 14يـا بنـدي   13اسـمي  -  گروهي ديگر كه اعتقاد دارند بايـد بـا توجـه بـه نـوع مفعـول      
  زيرساختي متفاوت را در نظر گرفت. 

  
    SOV. الگوي 4- 1

ــا  ــا آنج ــهيلي (  ت ــد، س ــالع دارن ــدگان اط ــه نگارن ــاجتي ( )1976ك ــدم (  )،1977، ح )، 1982دبيرمق
ــي ــين (  )،1371زاده ( غالمعل ــرخ  )،1970مع ــي ( ف ــان فارســي 1983) و ســميعيان (1979پ )، از زب

محمـدي،   نك. دين 4- 2و  4- 1هاي  كنند (براي ارجاعات بخش پاياني ياد مي عنوان يك زبان فعل به
سـاخت پـيش از فعـل توليـد      شناسان بر اين باورند كه بندهاي متممـي در ژرف  ان). اين زب 1380
بـه جايگـاه پسـافعلي     15اسـاس گشـتار حركـت بنـد     شوند. اين بندها كه نقش مفعول دارند، بر مي

مبناي اصـلي ديـدگاه ايشـان، ارائـة تحليلـي يكپارچـه از سـاخت جملـه در زبـان            يابند. انتقال مي
  فارسي است.
محـور، زبـان فارسـي در رديـف     بنـدي روسـاخت  عنـوان يـك رده   ) بـه 1963بـرگ (  ندر اثر گري

اند كـه   هايي شناخته شده عنوان زبان ها بههاي نوع سوم قرار گرفته است. اين دسته از زبان زبان
ها كـاربرد الگوهـاي    برند. از خصوصيات ديگر اين زبان فعل را در جايگاه پاياني جمله به كار مي

  است.  » اضافه اسم + پس«و » صفت + اسم«
  
    SVO. الگوي 4- 2

عنـوان   را به SVOآرايش   شناساني است كه ) مرعشي، يكي از زبان 1380محمدي، ( به نقل از دين
گيـرد.   ) الهام مي1970اند؛ وي در ديدگاه خود از راس ( ترتيب بنيادين زبان فارسي در نظر گرفته

روسي كه ترتيب واژگـاني آزاد دارنـد، داراي سـاخت    هايي مانند  راس بر اين باور است كه زبان
آورنـد. قلـب نحـوي از     را در نتيجة قلب نحوي به دست مـي  SOVبوده و آرايش  SVOبنيادين 

 
13 - Nominal 
14 - Clausal  
15 - Extrapositi on  
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  نظر وي عبارت است از فرآيند انتقال فعل به پايان جمله. 
  
  . آرايش بنيادين دوگانه4- 3

) بـه وجـود دو   1996) و درزي (1989()، كريمـي  1974)، طبائيـان (  1380محمـدي (  به نقل از دين
را زيرسـاخت   SOVشناسـان، آرايـش    آرايش زيرساختي در زبان فارسي قايل هستند. اين زبان

عنـوان زيرسـاخت جمالتـي     را بـه  SVO) دانسـته و آرايـش   1جمالت داراي مفعول اسمي (مثال 
  آيد: ) مي2ها در قالب بند متممي (مثال  اند كه مفعول مستقيم آن معرفي كرده

 شناسد.نمي دبير عربي را. بهمن 1

  شناسد.كه دبير عربي را نمي. بهمن گفته است 2
شـناختي آن،   ) نيز با هدف توجيه رفتار دوگانة زبـان فارسـي و تحليـل رده   1997دبيرمقدم (

آرايش واژگان جمله را در سه دورة باسـتان، ميانـه و معاصـر مـورد بررسـي و مقايسـه قـرار        
) جهت دستيابي به هدف خود استفاده كـرده و  1992گانة دراير ( يارهاي بيستدهد؛ وي از مع مي

  كند:   دو فرضية زير را مطرح مي
اسـت؛ ب. فارسـي اساسـاً زبـاني اسـت بـا        VOبـه   OVالف. فارسي در حال تغييـر رده از  

  آرايش آزاد واژگان.  
تر شـده و   بعد، ترتيبيگيرد كه زبان فارسي از دورة ميانه به  در پايان بررسي، وي نتيجه مي

متمايل و پيش رفته است؛ وي فشار معيارسازي و تحميل سبك نوشـتاري را    VOبه سمت ردة 
  كند.   و كند بودن اين تغيير رده معرفي مي OVعامل مهمي در بقاي كاربرد ساختار 

  

  بستيهاي واژهتعيين جايگاه توليد مفعول. 5
هـاي   در ايـن خصـوص مطـرح شـد كـه آيـا مفعـول        خواننده به خاطر دارد كه سؤال اول تحقيق

كـه در جايگـاه موضـوعي     اند يـا ايـن   شوند، توليد شده بستي در همان جايگاهي كه ظاهر مي واژه
از فعل به سـمت جايگـاه روسـاختي خـود حركـت       تتا توليد شده و پس از دريافت حالت و نقش

  زير است:  كنند؟ پاسخ به اين سؤال مستلزم پذيرش يكي از رويكردهاي  مي
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  جايي يا درجازايش . جابه6
  توان به سه صورت زير نشان داد: در فارسي مفعول را مي

 ديدن. رضا رو. مريم و فريد 3

 .ش. مريم و فريد ديدن4

  ). 80:  1392(بهرامي و رضايي،  شديدن رضا رو. مريم و فريد 5
نقش مفعول مسـتقيم  » ـش«بست  ، پي5و  4و در جمالت » رضا رو«، گروه اسمي 3در جملة 

) 1387باشـد. مزينـاني (   بست مي سازي واژهاي از مضاعف نمونه 5عالوه، جملة  كند. به را ايفا مي
 افـزوده را  - »رضا رو«در اينجا  - بستينمايه با مفعول واژه هايي گروه اسمي هم در چنين ساخت

هـاي   ) نيـز ايـن گـروه   1389مهنـد (  ياد كرده است. راسخ» همزاد (اسمي)«ناميده و از آن با تعبير 
  تلقي كرده است.      مبتدااسمي را 

كسـي را بـه سـمت گـزينش رويكـرد       ممكن اسـت هـر   5 -  3هاي  به هر حال، مشاهدة ساخت
ويژه متصـل   هاي پسافعلي، به بست درجازايشي سوق دهد؛ پذيرفتن اين رويكرد در بررسي واژه

كـاركرد    كـه،  ابقـة مفعـولي اسـت؛ حـال آن    عنوان عنصر نشانگر مط ها به به آن، متضمن قبول آن
مهنـد (نـك.    اي اين عناصر با رويكردهاي مختلف در كارهاي مزيناني (نك. همـان)، راسـخ   مطابقه

همان) و بهرامي و رضايي (نك. همان) رد شده است. با وجود اين، ممكن است اكنون اين فـرض  
هـا قايـل بـود، بـدون      بست واژه بودن مطرح شود كه در زبان فارسي شايد بتوان به درجازايشي

هـاي بيشـتري مـورد     منظـور رد ايـن فـرض سـاخت     اي دانست. بـه  ها را عنصر مطابقه كه آن اين
  بستي به عنصري غير از فعل پيوسته است:  گيرند؛ در جمالت زير مفعول پي بررسي قرار مي

  كرد. ش. مكانيك ماشين رو درست6
 كنيم كه برين.  تون. هنوز زوده آزاد7

  دار، خيس نشن.  شونزود بر .8
درست و «در اينجا  -بست مفعولي به جزء وصفي فعل مركب واژه 7و  6هاي  در ساخت

اي فعل پيشوندي متصل  نيز اين مفعول به عنصر حرف اضافه 8پيوسته و در ساخت  -  »آزاد
 هاي ذكرشده از نظركسب حالت و نقش تتا،بست در جايگاه شده است. ممكن است حضور واژه

بست،  بودنِ واژه  به دليل مجاور بودن با فعل، مشكلي ايجاد نكند، اما با پذيرش درجازايشي
لحاظ نظري، معقول به نظر نرسيده و قابل توجيه  ثباتي در جايگاه زايش و ظهور آن به بي
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جايي به اجزاي  عنوان موضوعي كه ممكن است در اثر جابه بست به كه، تلقي واژه آن نيست؛ حال
ها را  بست تري است. در اين صورت، فرآيند حركت، واژه پيوسته باشد راه حل شايسته فعلي

  آورد؟  مي چگونه و از كجا به حركت در
يـك فـرافكن    ،است (X)كه در عين حال كه هسته كند عنصري تلقي ميرا بست  واژه  چامسكي

بسـت   ليـت بـه واژه  ). ايـن قاب Vide. Chomsky, 1995: 402- 403( باشـد  نيز مي (XP)  بيشينه
اصـل  «و  16»جـايي هسـته   همحـدوديت جابـ  «و بدون تخطـي از   XPيك  عنوان به دهد كه امكان مي

به انتها يا ابتداي ميزبـان مجـازِ    - بست بست يا پيش عنوان پي به - جا شده و هجاب 17»حافظ ساخت
    .بعد يا قبل از خود بپيوندد

هـاي زبـان    بسـت  عي و روساختي واژهبين جايگاه موضو ةدر تحليل رابطنيز ) 1975( 18كين
اي هسـتند كـه در جايگـاه مفعـولي فعـل       هاي اسـمي  ها گروه كند كه آن فرانسه چنين پيشنهاد مي

بـه سـمت جايگـاه     (XP) 19شان حاصل از حركت فرافكن بيشـينه  توليد شده و جايگاه روساختي
 & 1987واربورتـون (   - دارد. فيليپـاكي  پـي  به سمت چپ فعـل را در  20پيش از فعل است كه الحاق

 ،ايـن گـروه   امثـال  گيـرد.  ي يوناني چنين تحليلي را در پيش مـي  ها بست ) نيز نسبت به واژه1977
هـاي حاصـل    در سـاخت  معتقـد هسـتند كـه گـروه اسـمي همـزاد       حركتي، حاميان رويكرد يعني

، 6 و 5هـايي نظيـر    در سـاخت نتيجـه،   عنوان يك افزوده لحـاظ شـود و در   بايد به سازي مضاعف
 , .Vide. Philippaki-Warburton, & et al( دانند مي بست  جايگاه موضوعي را متعلق به واژه

2004.(  
شناسـان   عنوان فرافكن بيشينه، اجماع زبـان  بست به با استناد به اين نظرها مبني بر تلقي واژه

مبنـي  درخصوص آرايش بنيادين جمالت حاوي مفعول اسمي و نيز با توجه به شواهد تـاريخي  
بست در جايگاه دوم جمله و پيش از فعل در ادوار گذشته، بنابراين در ادامـه،   بر قرار گرفتن واژه
شود. بر ايـن مبنـا،    بستي فارسي در نظر گرفته مي هاي واژه براي مفعول OVالگوي زيرساختي 

ت حالت دسـتوري را تحـ  پيشافعلي خود، جايي و ترك جايگاه موضوعي  هبست، پيش از جاب واژه
و ارتبـاط بـا رد    21»زنجيـره «جايي نيز از طريق تشكيل  هحاكميت فعل دريافت كرده و پس از جاب

) Vide. Chomsky, 1981: 41در اين صـورت، صـافي حالـت (    ماند. خود داراي حالت باقي مي
    شود. نيز نقض نمي

 
16 - Head Movem ent Constraint   17 - Structure Preserving Principle  
18 - Kayne  19 - m axim al projection  
20 - adjunction  
21 - chain  
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بست، ضمن پذيرش رويكرد حركتي و  سازي واژه نمونة ديگري است از مضاعف 9ساخت 
نشان داده شده » 1«در نمودار » ـت«بست  هاي توليد و فرود واژه ، جايگاه  SOVرساخت زي

  است: 
  خوامت. . من تو رو مي9

  
 

  IPبست و الحاق آن به حاشية  جايي واژه جابه. 1شكل
Figure 1:Clitic Displacement and its adjunction to the margin of IP  

شود؛سـپس، جهـت    يگاه موضوعي و پيش از فعل توليـد مـي  بست در جا واژه ،باال در نمودار
 (IP)آيد و بدون هيچ محدوديتي در حاشية گروه تصـريف   مي يافتن ميزباني مجاز، به حركت در

افـزوده    (VP)گـروه فعلـي   بهنيز  و]تو ر[ گروه اسمي همزاديابد.  فرود آمده و به آن اتصال مي
ــورد شــده ــيادو2000( 22اســت. ردف  & ,Vide. Alexiadouاگنوســتوپولو(و آن 23) و آلكس

Anagnostopoulou, 2001: 206 افزودگي به ( vp ياVP مجـاز  صورت درجازايشي نيـز   به را
  اند.   دانسته
  
  

 
22 - Radford  
23 - Alexiadou A.  
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  جايي . شواهد تاريخي و گويشي در راستاي پذيرش رويكرد جابه5- 2
ارسي، هاي ضميري در ادوار مختلف زبان فبست نگاهي اجمالي به وضعيت و سير تحول واژه

كند. بنابراين، در ادامة اين بحث، به جايگاه اين  جايي اين عناصر را تقويت مي فرض پذيرش جابه
  شود. اختصار پرداخته مي عناصر در هر دوره به

هاي ضميري در فارسي باستان، به ظهور اين عناصر در  بست كنت ضمن طرح مبحث واژه
جايگاه اين عناصر را دقيقاً پس از نخستين كلمه جايگاه دوم بند يا جمله يا گروه اشاره كرده و 

  ).Vide. Kent, 1953: 96-97داند ( مي
هاي ضميري دورة ميانه معتقدند كه اين  بست هاي واژه برونر و نيز بويس دربارة ويژگي
هاي عامل فعل متعدي، مفعول مستقيم و غير مستقيم و  ضماير شخصي در آن دوره در نقش

است. ايشان نيز به گرايش غالب اين عناصر به پيوستن به نخستين  رفته  اليه به كار مي مضاف
). اين گرايش به Vide. Brunner, 1977: 97; Boyce, 1964اند ( كلمة جمله يا بند اشاره كرده

 فيه ما فيهاز  10توان يافت. ساخت  حدي بوده است كه در فارسي نو قديم نيز نمود آن را مي
بست در حالت متممي  سعدي انتخاب شده است؛ در اولي، واژه تانگلساز  11مولوي و جملة 

ظاهر شده (تبعيت از نظام جايگاه دوم) و در » يك روز«اي) و پس از نخستين سازه، يعني  (به
  دومي، در همين حالت در مجاورت بالفصل قبل از فعل (نظام پيشافعلي) قرار گرفته است: 

  

  ).182: 1372نداد.                    (صادقي، مفعول رايي  ي و دردسرمراد بي ايمفعول به . يك روز=َش 10
   گفتند رأي ملك را چه مزيت ديدي بر فكر چندين حكيم؟ ايمفعول به . وزيران در نهانَ=ش 11

  ).200: 1383مكار، (رهاتسك و ه                                                                                              
  . وزيران در نهان به او گفتند كه ... . 12

  

، 11هـايي نظيـر    دهـد؛ اگرچـه در سـاخت    را نشان مي 11برگردان مضموني مثال  12ساخت 
هـايي در   باشـد، چنـين سـاخت    شرط مجاورت با فعل جهت دريافت حالت ساختاري برقـرار مـي  

لحـاظ تـاريخي،    دهـد كـه بـه    نشان مي 12و  11شوند. مقايسة  گونة معيار غير دستوري تلقي مي
  اي (منظور بدون دخالت حروف اضافه) در گونة معيار تقليل يافتـه  بست در حالت به كاربرد واژه

  ). 1392است (براي اطالعات بيشتر دربارة داليل اين تحول، نك. مزيناني و شريفي، 
را فـراوان   11نظير سـاخت  هاي مرتبط با فارسي  با وجود اين، هنوز هم در برخي از گويش

از اين دسـت هسـتند كـه بـه دليـل سـهولت در مقايسـه صـرفاً          14 - 12هاي  توان يافت؛ مثال مي
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  ها ثبت شده است:   برگردان معيار آن
  سپردي). گونة ادبي مفعولش   . يا رب اين نوگل خندان كه سپردي به منش (به من=12

13هاي مزيناني/ كاشمري گويش                  فرستاديم.              مفعولش . به بازار  

  مزيناني هاي مشهدي/ سبزواري/ دادم.                  گويش اي مفعول به شرو غذا . بچه14
است؛ بنـابراين،   SOVهاي باال، مفعول مستقيم بوده و تابع الگوي  بست در بيشتر نمونه واژه

تبـع آن، رويكـرد    و بـه  SOVيرسـاخت  همة اين شواهد، چه تـاريخي و چـه گويشـي، پـذيرش ز    
  كنند.   بست در جمله تقويت مي حركتي را به هنگام حضور واژه

  

  شناختي . نتايج و پيامدهاي رده7
بسـتي زبـان فارسـي     هـاي واژه  براي مفعول OVجايي و زيرساخت  اكنون پذيرش رويكرد جابه

ا به ميزبان احتياج دارند؛ پـس  ه بست لحاظ همزماني، اين ترديد را پيش آورد كه پي ممكن است به
كه گروه قيـديِ حـرف    - بست به ميزبان خود كه در آن پي 15چرا در گونة معيار فارسي ساخت 

ظـاهر   16صـورت   نپيوسـته و در مقابـل، بـه    - اي است و درون گروه فعلي نيز قـرار دارد  اضافه
دستوري نيستند نيـز   باال كه در گونة معيار 14 -  12هاي  شده است؟ (اين شبهه در مورد ساخت

  كند).   صدق مي
 معيار/ گويش مزيناني/ گويش كاشمري*برم.          مي مفعول. بعداً به خريدت 15

  برمت.                 معيار/ گويش مزيناني/ گويش كاشمري . بعداً به خريد مي16
راي ميزبـان  هم دا» ـت«بست  كه در آن پي در گونة معيار، با توجه به اين 15نبودن  دستوري

نمايـد. درادامـه،    تر مي است و هم در مجاورت بالفصل فعل متعددي قرار دارد، ترديد باال را قوي
ها بـا عناصـر ديگـر جملـه، بـه سـه معيـار        بست منظور رفع اين ترديد، در بررسي تعامل واژه به

 افزايـي اسـتناد   بسـت  در واژه 26گيـري نـوايي   و جهـت  25گيري صـرفي  ، جهت24گيري نحوي جهت
  خواهد شد:  
  ويژه در رابطه با فعل.  بست و عناصر ديگر در گروه فعلي، به : ترتيب واژهگيري نحوي جهت
  بست). بست يا پيش بست به انتها يا آغاز عنصر ميزبان (پي : پيوستن واژهگيري صرفي جهت
بست به پيوستن به عنصري كه نسبت به جايگاه زايش خـود،   : گرايش واژهگيري نوايي جهت

 
24- sy ntactic alignment  
25 - m orphological alignm ent  
26 - prosodic alignment  
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عنـوان   تـوان از ايـن معيـار در زبـان فارسـي بـه       گيرد (به نظر نگارندگان مـي  از آن قرار مي پس
  جايي نيز ياد كرد). بست به جابه گرايش واژه

اي متممـي را   و گروه حرف اضـافه  مفعولاراي د تجمال بنيادين آرايششناسان  بيشتر زبان
انـد   در نظـر گرفتـه   V)O( )PP( S يـا   »فعـل  - مفعـول  - اي اضافه  گروه حرف - فاعل« در فارسي

)Vide. Karimi, 1989:218- 230( . هـاي   اي در زيرسـاخت  هـاي حـرف اضـافه    بنابراين، گروه
تـوان چنـين نتيجـه     مـي  شـوند. پـس    بست مفعولي توليد مي پيش از واژه 16 - 12متناظر جمالت 
كـه در حـوزة    يمـادام  15و  13هاي گويشي نظيـر   بست در داده گيري نوايي واژه گرفت كه جهت

گروه فعلي ميزبانِ مجاز پيش از فعل وجود داشته باشد، اختياري بـوده و آن را ملـزم بـه تـرك     
هاي نظير آن در گونـة   و ساخت 15كند. با وجود اين، غير دستوري بودن  جايگاه توليد خود نمي

در فارسـي  گيري است؛ به عبارت ديگر، ايـن معيـار    معيار فارسي دال بر اجباري بودن اين جهت
بستي را ملزم به ترك جايگاه توليد خود و پيوستن بـه ميزبـان مجـاز     هاي واژه معاصر، موضوع
  كند.   بعد از خود مي

هـا   بسـت  گيري نـوايي واژه  شواهد تاريخي و گويشي باال حاكي از اين است كه عملكرد جهت
جبـاري باشـد. در   ممكن است در مقطعي خاص از تاريخ يك زبان، اختياري و در مقطعـي ديگـر ا  

هـاي بيشـتري را    افزايـي، سـاخت   بسـت  منظور شناخت بيشـتر سـه معيـار بـاال در واژه     ادامه، به
سـؤال  «بسـت در حالـت ازي بـه جـزء اسـمي فعـل مركـب         ، واژه17كنيم؛ در ساخت  بررسي مي

 20، به حرف اضـافه و در  19، در »آباد كردن«، به جزء وصفي فعل مركب 18، در ساخت »كردن
  نتهاي فعل مركب انضمامي پيوسته است:  به ا

 / گويش مزيناني  27معيار/ فارسي نو قديم*كردم.         حالت ازي. باز هم سؤالش 17

 . بايد آبادش كنيم.                       معيار / فارسي نو قديم / گويش مزيناني18

 ش مزيناني. باز هم ازش سؤال كردم.             معيار/ فارسي نو قديم/ گوي19

 گويش مزيناني*فارسي نو قديم/  *معيار/*             . حالت ازي  . باز هم سؤال كردمش20

عمل كرده است، اما غير دستوري بـودن   20و  18، 17بست در  گيري نوايي واژه اگرچه جهت
تـوان   هـاي بـاال را نمـي    در تمـامي گونـه   20و عـدم كـاربرد    18در گونة معيار، مجاز بـودن   17
گيري صرفي اين عناصر، بـه   تنهايي با معيار نوايي تبيين كرد. تكليف زبان فارسي از نظر جهت هب

هـا در   گيـري نحـوي آن   اين، بايد چگونگي عملكـرد جهـت   بر بستي بودن، روشن است؛ بنا دليل پي
 

27 )16: 1372مولوي، ويرايش صادقي( فيه ما فيهاي از كاربرد در فارسي نو قديم:  .... بعد از مرگ چه سؤالش كنند؟   از  نمونه -   
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  گيري نوايي مورد بررسي قرار گيرد.   تعامل با جهت
  سـؤال «شـود كـه ماهيـت افعـال مركبـي نظيـر        ه مـي در اين زمينه، ابتدا به اين مسئله پرداخت

و جزء غير فعلي دومـي،  » اسمي«با هم متفاوت است؛ جزء غير فعلي اولي » كردن آباد «و » كردن
شناختي اخير، به دفعات، از فرآيند انضمام مفعول اسمي به  هاي زبان است. در پژوهش» وصفي«

در سؤال كردن، غذا دادن، غذا خـوردن،   فعل متعدي سخن گفته شده است؛ يعني همان چيزي كه
زنگ زدن و... اتفاق افتاده است. جزء اسمي قبل از فرآيند انضمام، اسم عام ذاتاً معرفه بـوده كـه   

، به ازيو  اي بهبستي در حاالت  نقش مفعول مستقيم داشته است؛ الحاق مفعول غير مستقيم واژه
در  17و  14، 10هـاي   مطلب است (نك. مثـال  ها و فارسي نو قديم مؤيد اين اين عنصر در گويش

  باال).  
سـؤال  «نظيـر   در برخـي از افعـال مركـب   بسـت بـه جـزء اسـمي      نبودن الحاق واژه دستوري

، نمايانگر ايجاد رابطة قوي و تنگاتنگي است كه در گونة معيار بين دو جزء اسمي و فعلـي  »كردن
بسـت   گيـري نحـوي واژه   اوالً، معيار جهت توان نتيجه گرفت كه رو، مي به وجود آمده است؛ ازاين

كننده در فرآينـد انضـمام    كند، با اجزاي شركتكه ميزبان آن را در رابطه با فعل جمله تعريف مي
شـود و ثانيـاً، بـا انضـمام جـزء       همچون يك واحد رفتار كرده و مانع از ميزباني جزء اسمي مـي 

بخشـي بـه مفعـول غيـر      و قابليت حالـت اسمي به فعل مركب از ظرفيت واژگاني فعل كاسته شده 
بسـت بـه    هـا واژه  كـه در آن  20هـاي متنـاظر    دهد. به همين دليل، سـاخت  مستقيم را از دست مي

توان حكـم   شود؛ بنابراين مي انتهاي فعل مركب انضمامي پيوسته است نيز غير دستوري تلقي مي
بـاري اسـت، اگـر الزم باشـد     هـا اج  بسـت در آن  گيري نـوايي واژه  هايي كه جهت كرد كه در گونه

، بـه صـورت ضـمير آزاد متنـاظر     28اي بيشتر از يك سازة واژگاني را طي كنـد  بست فاصله واژه
  ).19شود (نظير ساخت  خود و يا همراه با حرف اضافه توليد مي

) Vide. Chomsky, 1995: 280» (29ترين حركـت  شرط كوتاه«اساس اصل  اين تحليل كه بر
هاي باال  جايي صورت گرفته، حداقل سه نتيجه در بر دارد: الف. داده جابهبودن  30اي و نيز چرخه

افزايـي بـه جـزء     بسـت  نمايد؛ ب. غير مجاز بـودن واژه  اصول دستور جهاني ذكرشده را تأييد مي
كنـد و ج. غيـر مجـاز بـودن      گرا را تأييد مـي  اسمي افعال انضمامي، فرآيند ادغام در برنامة كمينه

افزايي به پايان افعال انضـمامي) در فارسـي معيـار و     بست (يعني واژه 20ظير هايي ن انواع ساخت
  بيني است.   هاي آن قابل پيش تمامي گويش

 
28

اژگاني مي با -  زه و دو سا از  اصل متشكل  ضمام در  يند ان اصل فرا .افعال مركب ح شند  
29 - Minim al Lin k Con dit ion 
30 - Cy clicity Condit ion  
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هاي بيشتر پيامدهاي ديگري نيز در پي خواهد داشـت؛ مطالعـة ادبيـات تـاريخي      بررسي داده
ــاخت  ــه، س ــر   فارســي ميان ــايي نظي ــي   21ه ــرار م ــده ق ــرا روي خوانن ــه در آ  را ف ــد ك ــا  نده ه

هـا نيـز    شود؛ البته بازماندة اين فرآيند را در برخي گويش واژ نفي ديده مي افزايي به تك بست واژه
  توان يافت: مي

  32/ گويش مزيناني31معيار/ فارسي ميانه*خواهمش)                خواهم (نمي . نـش مي21
هـاي امـروزي و    شواژ نفي در فارسي ميانه و برخي گوي افزايي به تك بست مجاز بودن واژه

كـه   كنـد و آن ايـن   عدم كاربرد آن در گونة معيار نكتة ديگـري را در ايـن خصـوص روشـن مـي     
مـرور بـه هسـتة     و نـوعي قيـدواره بـوده كـه بـه      33لحاظ تاريخي، واژه واژهاي نهي و نفي به تك

گيرنـد؛ ايـن تحـول،    قـرار نمـي  » ترين حركـت  شرط كوتاه«تبديل شده و در شمول اصل  34نقشي
واژهـا حـاكي از ايـن اسـت كـه       بسـت بـه ايـن تـك     ان با غير دستوري شدن پيوسـتن واژه همزم
لحـاظ تـاريخي،    شـود. بـه   هـاي نقشـي مـي    افزايي بـه هسـته   بست گيري نحوي مانع از واژه جهت
بـدين معنـي اسـت كـه ايـن عنصـر در جايگـاه         21واژ نفـي در سـاخت    افزايي بـه تـك   بست واژه

اسـاس اصـول    آن تهـي اسـت؛ بـر    Negنشسـته و هسـتة   ) Spec NegPگر گروه نفـي(  مشخص
واژ  بست به اين جايگاه هستة تهي ملحق شده و در سـطح آوايـي بـه تـك     گفته، واژه همگاني پيش
افزايي به عنصر نفـي در فارسـي ميانـه و برخـي      بست دهد. اين مورد نيز، يعني واژه نفي تكيه مي

بست فارسـي در   بر اين مدعا كه واژه هاي معاصر فارسي، خود شاهد محكم ديگري است گويش
جـايي   هـاي جملـه ناشـي از جابـه     جايگاهي موضوعي توليد شده و حضور آن در ديگـر جايگـاه  

  است.
بست نيز تبعات خـاص   جايي واژه گيري نوايي در جابه اختياري و اجباري بودن مقطعيِ جهت
گفته، منجـر   هاي پيش گويشگيري در فارسي نو قديم و  خود را داراست. اختياري بودن اين جهت

بسـت را در دو حالـت اضـافي و مفعـولي      شود كـه در آن واژه  مي 22هايي نظير  به توليد ساخت
بسـت،   بست تلقي شود، واژه سازي واژه توان تعبير كرد؛ اگر اين ساخت، مصداقي از مضاعف مي

صرفاً بـا تعبيـر    اليه خواهد بود. در گونة معيار، اين ساخت مفعول و در غير اين صورت مضاف
 - و نه مفعولي كه بـا همـزاد اسـمي، مضـاعف شـده      - اليه ميزبان خود بست در نقش مضاف واژه

  ):23دستوري است (مثال 

 
31

19برونر( -  77 :11 ن3 اژه) ضمن توصيف ميزبا تهاي ممكن و ژهبس آنها وا ده كه در  واهدي ذكر كر نه و پارتي ش در فارسي ميا است.هاي ضميري  پيوسته  عنصر نفي  بست به   
32 ورت  - گويش به ص در اين  ‘na=š mo-x-om  . ادا مي شود  
33

ان  -  ارسي باست در ف naid ستايي   در او و  nōiţ ان   در هر دو زب براي نفي و  mā والقاسمي:  ده مي شوند (اب به كار بر هي  13براي ن 80 ،27(  
34

 - Functional Head 
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  بست در فارسي قديم) سپردم. (تعبير واژه  j/اضافي i/ اضافيiراييـش  رو به دايي i. بچه21
  ست در گونة معيار)ب سپردم. (تعبير واژه / اضافي*راييـش  رو به دايي . بچه22
  سپردمـش. رو به دايي . بچه23

توان يافت كـه   تعبيري را در دورة ميانه، فارسي نو قديم فراوان مي نظير اين ساختارهاي چند
گشـايي   واژي بوده و جـز بافـت كـالم يـا تصـريح گوينـده راه       نمايي ساخت دليل آن فقدان حالت

واژي با  نمايي ساخت نيز جبران نقيصة حالتهاي كاربردشناختي و  نيست. بنابراين، حل موضوع
نمايي ساختاري كه الزمة معيارسازي يك زبان است، منجر به اجباري شدن مجدد عملكـرد   حالت
ها گشـته اسـت. بـه عبـارت      ها در گونة معيار نسبت به ساير گويش گيري نواييِ واژه بست جهت

تـوان   خوبي مـي  شناسي را به كالم و واج هاي نحو، افزايي، تعامل حوزه بست ديگر، در فرآيند واژه
  مشاهده كرد.  

به  افزايي دست بست رسد بسياري از عوامل مؤثر در فرآيند واژه لحاظ تاريخي، به نظر مي به
هاي مفعولي زبان فارسي را از جايگاه تاريخي خود (جايگاه دوم)  بست اند تا واژه هم داده دست

اي كه باعث شده اين زبان در مله هدايت كنند؛ نكتهبه سمت فعل و اتصال به آن در پايان ج
شناختي، ناسازگار  هاي ردهها يا همگانييك از ادوار تاريخي خود به نحوي با گرايش هر

بوده و غالباً  OVعنوان نمونه، فارسي ميانه زباني  ها مستثني گردد. به شناخته شده يا از آن
در آن كاربرد داشته » صفت -موصوف«هم ترتيب اضافه)؛  اي(با داشتن فقط سه پيش اضافه پس

افتاده كه فعل  افزايي به پايان فعل هم صرفاً زماني اتفاق مي بست ؛ واژه»موصوف -صفت«و هم 
  اولين سازة بند يا جمله بوده است. 

شناختي فارسي ميانه است.  ثباتي نسبي در برخي از رفتارهاي رده موارد باال حاكي از بي
اند اين ناسازگاري ها را تبيين كنند؛ در همين راستا، در بخش  دودي تالش كردهشناسان مع زبان

) اشاره شد؛ وي با سنجيدن سه دورة 1997چهارم (اين جستار) به نتايج بررسي دبيرمقدم (
شناختي،  ها و تغييرات رده گانة دراير و نماياندن تعارض زبان فارسي با معيارهاي بيست

متمايل شده  VOتر شده و به سمت ردة رسد كه زبان فارسي ترتيبي مينهايت به اين نتيجه  در
  است.

گيري دربارة تعيين  ترين مواردي كه تصميم كند كه يكي از مهم وي همچنين خاطر نشان مي
كردن و   پاياني تلقي رو كرده، ناهماهنگي بين فعل ردة زبان فارسي معاصر را با مشكل روبه
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بر اين است كه  OVها در ردة  به عبارت ديگر، گرايش اغلب زبان اي بودن آن است؛ اضافه پيش
اضافه وجود دارد. اين در حالي است كه  ها پس اضافه در آن جاي پيش خالف زبان فارسي، به بر

بستي ضميري،  اضافه داشته و همگام با تحول ذكرشده در نظام واژه فارسي ميانه فقط سه پيش
  اده است. تحول حروف اضافه نيز اتفاق افت

) نيز 1964گرينبرگ ( 25از اين گذشته، وضعيت كنوني زبان فارسي با همگاني شمارة 
بستي پسافعلي  كند كه اگر زباني داراي ضماير واژه همخواني ندارد. اين همگاني پيشنهاد مي

ضمير  OVدر ردة زباني   نيست و يا برعكس، OV، آن زبان »)خوردمش«باشد (مانند 
عنوان  شناسان اين همگاني را بيشتر به شود. البته، برخي از زبان علي ديده نميبستي پساف واژه

) نيز با تأكيد بر نقش اين 2011دانند و كين ( يك گرايش آماري در نمونة زباني گرينبرگ مي
كند. به هر حال، اين  بيني تعبير مي عنوان يك پيش افزايي، از آن به بست همگاني در نظرية واژه

تواند  بيني روند تغيير، مي هاي بشر تلقي گردد، چه پيش ه گرايشي غالب در زبانهمگاني، چ
هاي مفعولي به  بست  توضيح يا تبييني بر اين واقعيت باشد كه چرا همگام با انتقال تدريجي واژه
است. انطباق نسبي اين  مجاورت فعل، حروف اضافه و ساخت اضافي نيز تحت تأثير قرار گرفته 

فارسي ميانه و عدم انطباق آن با وضعيت كنوني و نيز فاصله گرفتن تاريخي زبان همگاني با 
، فرضية دبيرمقدم را مبني بر قرار گرفتن اين OVهاي عام و ساختاري ردة  فارسي از گرايش

  كند.  تقويت مي VOبه  OVزبان در جريان تغيير رده از 
  

   گيري . نتيجه8
هاي ضميري در زبان فارسي، رفتار اين بستهشي واژهدر اين بررسي با توجه به پيشينة پژو

  عناصر در دو زمينه بررسي شد: 
  الف. تبيين جايگاه ظهور اين عناصر با رويكرد گشتاري؛ 

  شناختي. ها با آرايش واژگان فارسي از نظر رده ب. بررسي رابطة عملكرد كنوني و تاريخي آن
جايي آن، آرايش بنيادين واژگان و  قابليت جابه بست، ثباتي جايگاه ظهور واژه با استناد به بي

بست را از جايگاه  گيري شد كه گشتار حركت آلفا واژه شواهد تاريخي و تطبيقي چنين نتيجه
كند.  هاي مجاز هدايت مي اولية خود كه پيش از فعل است، به حركت درآورده و به سمت ميزبان

توان با سه معيار افزايي در هر زبان را مي ستب مضافاْ، اين نكته نيز مطرح شد كه چگونگي واژه



  1395نامة پاييز  )، ويژه34(پياپي  6، شمارة 7دورة                                                                 جستارهاي زباني
 

 67

  تبيين كرد.  نوايي و صرفي ،نحوي گيري جهت
بست مبني بر گزينش ميزبـان در رابطـه بـا فعـل جملـه در       گيري نحوي واژه از عملكرد جهت

راستاي تأييد و توجيه فرآيند انضمام در افعال مركب زبان فارسي استفاده شده و استدالل شـد  
كننده در فرآيند انضمام، همچون يك واحـد نحـوي رفتـار كـرده و      يار با اجزاي شركتكه اين مع

شود. پس از اشارة مختصر به اختياري و اجباري بـودن مقطعـيِ   مانع از ميزباني جزء اسمي مي
افزايي، به تعامل معيارهاي نحوي و نوايي در ايـن فرآينـد اشـاره     بست گيري نوايي در واژه جهت

  دست آمد:    يج بهشده و اين نتا
كننـده در   هـاي شـركت   يـك از سـازه   افزايي بـه هـيچ   بست الف. در زبان فارسي معاصر، واژه

  ها شده است؛   اضافه فرآيند انضمام ممكن نبوده و اين مورد باعث گسترش استفاده از پيش
شــدن قــرار دارد؛ مجــاز نبــودن  ســرعت در رونــد دســتوري ب. زبــان فارســي معاصــر بــه

واژهاي نهي و نفي در اين مقطع از ايـن زبـان،    شده همچون تك زايي به عناصر نقشياف بست واژه
  حاكي از اين واقعيت است.  

گرينبرگ مبني بر عدم مشاهدة زباني با دو  25در پايان نيز با استناد به همگاني شمارة 
شد كه صورت همزمان، اين نتيجه گرفته  به» بستي فعل + ضمير واژه«و » مفعول+ فعل«ترتيب 

 SOVهاي ساختاري ردة  زبان فارسي در سير تطور تاريخي خود، هرچه بيشتر از گرايش
  تر شده است.  نزديك SVOفاصله گرفته و به ردة 

  

  ها نوشت . پي9
1. clitic  
2. argument 
3. Andrew Spencer cliticization  
4. argument structure 
5. A-position  
6. basic word order 
7. movement approach  
8. base-generated  
9. copy 

10.  كه در است بست  سازي واژه اي از مضاعف نمونه ،»مهدي رو ديروز تو خيابون ديدمش« ساخت
 نمايه شده است. بست مفعولي سوم شخص مفرد هم با واژه» مهدي رو«آن گروه اسمي 

11. clitic-doubling constructions 
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12. resumption 
13. nominal 
14. clausal 
15. extraposition 
16. head movement constraint  
17. structure preserving principle  
18. Kayne  
19. maximal projection  
20. adjunction  
21. chain  
22. Radford  
23.  Alexiadou A.  
24.  syntactic alignment  
25.  morphological alignment 
26. prosodic alignment 

  .)16: 1372، صادقي (نك.اي از كاربرد در فارسي نو قديم: ... بعد از مرگ چه سؤالش كنند؟  نمونه  .27
 باشند. واژگاني مي ةاصل متشكل از دو ساز در ،يند انضمامآافعال مركب حاصل فر  .28

29. minimal link condition 
30. cyclicity condition  

 ،هاي ضميري در فارسي ميانه و پارتيبستهاي ممكن واژه ضمن توصيف ميزبان برونر  .31
 :Vide. Brunner, 1977( نفي پيوسته است بست به عنصر ها واژه شواهدي ذكر كرده كه در آن

113.( 

  ادا مي شود. na=š mo-x-om‘صورت  در اين گويش به  .32
براي نهي به كار  māبراي نفي و در هر دو زبان  nōiţو در اوستايي  naidدر فارسي باستان   .33

  . )27 :1380، ابوالقاسمينك. شوند ( برده مي
34. functional head 

  

  . منابع10
بست يا نشان  عناصر نماية مفعولي: واژه). «1392ه و والي رضايي (بهرامي، فاطم •

به  .هاي ايراني ها در زبانبستانديشي بررسي واژهمقاالت اولين هم مجموعه». مطابقه
  .  99-79مهند. صص  كوشش دكتر محمد راسخ

دو گـرايش تـازه در زبـان     :ضـمير متصـل ـش و داشـتن    « .)1380دخـت (  پناه، سيمين جهان •
   .43 -  19 صص ).31پياپي ( 1 ش .شناسي زبان ةمجل .»سيفار
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 ،هـاي انگليسـي   هـاي نحـوي در زبـان   تبيين تنوع ساخت .)1380محمدي، غالمرضا ( دين •
  .  دانشگاه تربيت مدرستهران:  ).نشده دكتري منتشر (رسالة .عربي و فارسي

مقـاالت نخسـتين    مجموعـه  .»مفعولي در فارسـي   مطابقه  ةنشان« .)1384مهند، محمد ( راسخ •
   .285- 275 صص .به كوشش دكتر مصطفي عاصي .شناسي ايران همايش انجمن زبان

ــي « .)1386( -------------  • ــب پ ــال مرك ــا در  ضــبط آن ةبســتي و شــيو توصــيف افع ه
  . 256- 253صص . 1ش  .فرهنگستان ةنام ويژه ؛فرهنگ نويسي .»هاي فارسي فرهنگ

 ةنامــ ويــژه ؛دســتور .»در زبــان فارســي تكــراري  ضــماير« .)1387( ------------ •
  . 189 - 183صص  .4ش  .فرهنگستان

ــل   بســت واژه« .)1389( -----------  • ــار فع ــي در كن ــاي فارس ــ ».ه ــژوهش ةمجل ــاي  پ ه
   .85- 75صص  .2ش  .2س  .شناسي زبان

 .گلستان و بوستان سعدي با برگردان انگليسي .)1383رهاتسك، ادوارد و جي. ام. ويكنز ( •
  .  تهران: هرمس

 .شناسي سومين كنفرانس زبان قاالتم مجموعه .»بست چيست؟ واژه« .)1374( شقاقي، ويدا •
 - 141 صص .دانشگاه عالمه طباطبايي و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتهران: 
157 .  

  .  تهران: مركز .فيه موالنا ما ويرايش فيه .)1372( صادقي، جعفر مدرس •
هاي ضميري گويش مزيناني در قياس با  بست بررسي پي .)1387( مزيناني، ابوالفضل •

  دانشگاه تربيت مدرس.تهران:  .كارشناسي ارشد ةنام پايان .فارسي ميانه
هاي ضميري فارسي  بست پي« .)1392عاليه كامبوزيا و ارسالن گلفام ( ؛ -------------  •

انديشي  هممقاالت اولين  مجموعه .»ميانه و ظهور ضميرگذاري تكراري در اين زبان
   .93-73صص  .مهند به كوشش محمد راسخ .هاي ايراني ها در زبان بست بررسي واژه

بستي ضميري در تاريخ  بررسي نظام واژه« .)1394و شريفي شهال ( -------------  •
 4ش  6د . جستارهاي زبانيپژوهشي  -ماهنامة علمي دو .»زبان فارسي و علل تحول آن

  .  305- 275). صص 25(پياپي 
 .6 ج .دستور ةمجل .»بستي در فارسي ميانه و نو تحول نظام واژه« .)1386( اهللا مفيدي، روح •

  .153-133 صص
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