از دستوریزدایی تا کاربردیشدگی
در فارسی
سیر تحول کلمۀ نقشی
مهرداد نغزگویکهن (عضو هیئتعلمی گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلیسینا)
مهرداد مشکینفام (دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه بوعلیسینا)
چکیده :هدب این تحقیق ،بررسی سیر تحول نق های کلموۀ پـس در فارسوی باسوتان،
فارسی میانه و فارسی نو است .در این مقاله ،برای روشنتر شدن بحث ،فارسی نو را به دو
دورﮤ متمایز فارسی نو متقدم (از آغاز توا قورن هفوتم هجوری) و فارسوی معاصور تقسویم
کردهایم .پس در فارسی باستان تنها بهعنوان ستاک مقید در نق کلمۀ ربط زمانی بوهکوار
میرفتهاست ،اما با گذشت زمان ،از رهگذر فرایند دسوتوریزدایوی ایون واحود زبوانی در
فارسی میانه در بعضی کاربردهای خود بهصورت تکواژ آزاد درآمده و عالوهبر حفظ نق
ّ
کلمۀ ربط زمانی ،در مقام کلمۀ ربط علی و اسم نیز بهکار رفتهاست .کاربرد اسمی پس راه
ّ
را برای شرکت آن در مقام جز ی از کلموۀ مرکوب بازنمودهاسوت .اداموۀ کواربرد اخیور در
فارسی نو موجب شبهوندشدگی آن در ترکیبات اسمی و فعلی شدهاسوت .کواربرد پـس در
فارسی نو (متقدم) تنها منحصر به کاربرد اسمی نیست ،بلکه نق های متقدم دیگر آن نیز
در این دوره ادامه یافتهاست و عالوهبراین ،جزء مزبوور بوا دسوتوریشودگی نقو حورب
اضافهای نیز کسب نمودهاست .بهندرت ،کاربرد صوفتی نیوز در فارسوی نوو متقودم قابول
مشاهدهاست .در نهایت ،در فارسی معاصر ،پس نق قدیمی خوود در مقوام کلموۀ ربوط
ً
زمانی را کامال ازدست داده و تنها نق های اسمی (بهصوورت آزاد ،یوا در ترکیوب اسومی
ّ
بهصورت شبهوند) ،صفتی ،حرب اضافهای و ربفی علی را حفظ نمودهاست .نقو پـس
ّ
در مقام کلمۀ ربط علی موجب بهوجود آمدن بافتهای مناسب برای تبدیل ایون جوزء بوه
گفتماننما از رهگذر فرایند کاربردیشدگی شدهاست .در انتهای این مقالوه ،تموامی ایون
مسیرهای تغییر پس با استفاده از نقشۀ معنایی تاریخی ایون جوزء بوهصوورت تصوویری و
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صریح بازنموده شدهاست.
کلیدواژهها :فارسی ،کلموۀ ربوط ،دسوتوریشودگی ،دسوتوریزدایی ،کواربردیشودگی،
شبهوندشدگی.
۱ـ مقدمه

تغییرات زبانی انواد و دالیول متفواوتی دارنود .یکوی از دالیول مهوم تغییور ایجواد امکانوات
دستوری جدید از رهگذر دستوریشدگی اسوت .در دسوتوریشودگی کلموات قاموسوی در
بافتهای خاص نق های دستوری جدید کسب میکنند و همزمان جوهر آوایوی و معنوای
قاموسی آنها کاه مییابد .با این کاه  ،آزادی حرکت آنها نیز کمتر میشود و با تبودیل
شدن آنها به واژهبست یا بهخصوص وند (اشتقاقی یا تصریفی) نمویتووان آنهوا را جابوهجا
کرد (برای توضیحات و مثالهای عینی از دستوریشدگی در زبان فارسی ← نغزگوویکهون ۸۳۵۱الوف و
) .بسیاری از زبانشناسان این تغییر ،یعنی مسیر حرکت از کلمات قاموسی اولیه بهسومت
تحقیقات (بهخصوص) دو دهۀ اخیر مفلق و قفعی بودن
دستور ،را یکسویه میدانند .البته
ِ
یکسویگی تغییر را تا حدی به زیر سؤال بردهاست ( .)Norde 2009, pp. 8-9حرکت و تغییر در
جهت عکس تغییر دستوریشدگی ،دسوتوریزدایوی 1نامیوده مویشوود .در دسوتوریزدایوی
کلمات دستوری (کلمات نقشی ،واژهبستها یا وندهای تصریفی) مشخصههوای دسوتوری
خود را از دست میدهند و با کسب آزادی حرکت بیشتر معنای قاموسی کسب میکنند؛ مثل
تبدیل فعل معین باید به اسوم و جموع بسوته شودن آن ماننود اسوامی در عبوارت «بایودها و
نبایدها» (برای مشاهدﮤ مواردی دیگر از دستوریزدایی و توضیح دقیقتر این فراینود در زبوان فارسوی← ،
نغزگوی کهن  ۸۳۵۱ج و  .)۸۳۱۴در این مقاله نیز خواهیم دید که جزء پس در سیر تحوول خوود
متحمل هر دو تغییر (دستوریزدایی و دستوریشدگی) شدهاست.
تغییرات در امکانات دستوری تنها منحصر به دستوریشدگی و دستوریزدایوی نیسوت و
بعضی اوقات در زبانها در بافتهایی فرایند تغییر زبانی کاربردیشدگی 2نیز اتفاق میافتود.
در فرایند کاربردیشدگی یک واحد واژگانی در بافتی ّ
معین ،معنای گزارهای خود را از دسوت
اارتباطی 3تعاملی کسب میکند ( .)Frank-Job 2006, p. 379منظور از
میدهد و معنای معنای فر
ِ
اارتباطی تعاملی این است که جزء مورد نظر دیگر تنهوا دارای یوک نقو در نظوام
معنای فر
ِ
1. degrammaticalization
2. pragmaticalization
3. metacommunicative
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زبان نیست ،بلکه نق های دیگری را نیز در گفتمان ایفا میکند .این نق هوا فرازبوانیانود،
یعنی معنایشان افزون بر چیزی است که بیان شدهاست (← بخ  ۲این مقاله).
زبانشناسان برای نمای صریحتر نق های مرتبط یک جزء زبانی که از رهگوذر تغییور
زبانی بهوجود میآیند ،از نقشۀ معنایی 1استفاده میکنند .نقشۀ معنایی نمای فضایی معناها
(فضای مفهومی) یا نق های یک واحود زبوانی چندنقشوی 2اسوت (Haspelmath 2003؛ بورای
توضیحات بیشتر ← ،بخ  ۳همین مقاله).
در این پژوه  ،برآنیم تا معناهوا و نقو هوای واژﮤ پـس را در دورههوای متفواوت زبوان
فارسی ،یعنی فارسی باستان ،فارسی میانه و فارسی نو 3بیان کنیم .فارسی نو یا فارسوی دوران
اسالمی را به دو دورﮤ مجزا یعنی فارسی نو متقدم (قرنهای اولیۀ هجری دوران اسوالمی ،توا
قرن هفتم) و فارسی معاصر تقسیم کردهایم (برای توضیح ادوار مختلف زبوان فارسوی ← ،صوادقی
 ،۸۳۱۴ص 1و.)۱۳
تمامی شواهد پـس در دورههوای مختلوف فارسوی از شوواهد عینوی مکتوو اسوتخراج
شدهاند .شواهد مربوط به فارسی معاصر بیشتر از اینترنت با استفاده از موتور جسوتوجوی
گوگل استخراج شدهاند.1
ازآنجاکه در زبان فارسی درمورد دستوریشدگی و دستوریزدایی منابع متعوددی وجوود
دارد ،در ادامۀ این مقاله (در بخ  )۲با تفصیل بیشتری تنها به بررسی فرایند کاربردیشودگی
میپردازیم .بخ  ۳این مقاله به معرفی نقشۀ معنایی اختصواص دارد .نقشوۀ معنوایی از آن
جهت مهم است که ابزاری دیداری برای توصیف نهایی ما از نق های پس است .بخو ۳
به توصیف نق های این جزء در دورههوای مختلوف فارسوی اختصواص دارد .در بخو ۱
نقشۀ معنایی تاریخی این جزءارا ه شدهاست .این مقاله با نتیجهگیری پایان مییابد.
۲ـ کاربردیشدگی

کاربردیشدگی یک فرایند درزمانی تغییر زبانی است که از رهگذر آن یوک جوزء زبوانی بوه
گفتماننما تبدیل میشود .عنصری که در مسیر کاربردیشدگی قرار میگیورد ،خصوصویات
اصلی زیر را کسب میکند (:)Heine 2013
1. semantic map
2. multifunctional
3. New Persian
 .4یعنی با قرار دادن کلیدواژﮤ «پس» در این موتور جستوجو ،موارد عینی کاربرد آن در متون استخراج شدهاست.
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 .۸آزادی نحوی :1به این معنا که دیگر محدودیتهای نحوی قبلی را ندارد و میتوانود در
بافت مورد نظر بهراحتی جابهجوا شوود ( .)Frank-Job 2006, p. 400درواقوع ،رابفوۀ سسوتی بوا
ساختار نحوی گفتمان پیدا میکند.
 .۲جدایی نوایی گفتماننماهای سرنمونی از بقیۀ گفته.
 .۳افزای حوزﮤ معنایی و کاربردی :2به این معنی که واحد زبانی کاربردیشده معوانی و
میدهود ( Brinton and
نق های متفاوتی را کسب میکند و حوزهای فراتر (از بند) را پوش
 .)Traugott 2005, p. 138البته ،واحد زبانی کاربردیشده ،نق اولیۀ خود را نیز گاهی بهعنووان
یک جزء دستوری یا واژگانی میتواند حفوظ کنود .ایون اصول برابور مفهووم واگرایوی 3هواپر
( )Hopper 1991است (نیز ← نغزگویکهن  ۸۳۵۱الف).
 .۳اختیاری بودن :1عنصر کاربردیشده قابل حذب است و با حذب آن خللی در معنای
اصلی گفتمان وارد نمیشود .همچنین ،بوا حوذب عنصور کواربردیشوده ،گفتموان هموواره
دستوری باقی میماند.
 .۱غیرترکیبی بودن 5و کوتاهی :بسیاری از گفتماننماها تکهجاییاند.
ً
مثال در جمالت زیر سویر تحوول کلموۀ «توازه» و تبودیل آن بوه گفتمواننموا را مشواهده
میکنید:
 )۸سبزیهای تازه خریدم.
 )۲کار را تازه شرود کردم.
 )۳جریمهام کردند ،تازه یک هفته هم باید مغازهام را ببندم.
در جمالت  ۸و  ۲کاربرد تاز را در مقام صفت و قید مشاهده میکنیم .در جملۀ  3تاز با
کسب نق جدید ،تبدیل به گفتماننمای تقابلی شدهاست .در این جمله تـاز آزادی نحووی
ً
پیدا کردهاست و مثال میتوان در گفتار آن را به مواضع دیگر منتقل کرد:
 )4جریمهام کردند ،یک هفته هم باید مغازهام را ببندم تازه.
 )5جریمهام کردند ،یک هفته هم باید مغازهام را تازه ببندم.

1. syntactic freedom
2. scope extension
3. divergence
4. optionality
5. Non-compositional
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تاز در مقام گفتماننما (مانند سایر گفتماننماها) حوزﮤ معنوایی و کواربردیاش از یوک
بند به دو بند افزای یافتهاست و تقابل دو بند با هم را نشان میدهد .عالوهبراین ،حذب تـاز
از جملۀ  ۳آن را غیردستوری نمیکند .جدایی نوایی آن نیز این حذب را آسانتر میکند .تـاز
مانند بسیاری از گفتماننما بسیط است.
در بخ ۳و۳و۱و خواهیم دید که کلمۀ پس نیز در فارسوی معاصور بوا کواربردیشودگی
عالوهبر نق های دیگر ،نق گفتماننمایی نیز پیدا کردهاست.
۳ـ نقشۀ معنایی

یکی از مشکالت تحلیل زبانی ،کاربردهای چندگانۀ یک واحود زبوانی اسوت .ایون مشوکل
درمورد بسیاری از واحدهای زبانی ،یعنی هم کلمات نقشی 1و هم کلمات قاموسی ،2صادق
است .یکی از عواملی که باعث بهوجود آمدن چند نق برای یوک واحود زبوانی مویشوود،
فرایندهای تغییر تاریخی اسوت .نقشوۀ معنوایی روشوی بورای توصویف و نموای الگوهوای
چندنقشی در نظام زبان است ( .)Haspelmath 2003درواقع ،با بهرهگیری از نقشۀ معنایی روابط
دوری و نزدیکی نق های متفاوت یک واحد زبانی را میتوان بهروشنی و بهصورت ملموس
نشان داد .در مفالعات همزمانی ،در نقشۀ معنایی رابفۀ میان نق های یک صورت بوا خوط
مستقیم نشان داده میشود .در مفالعوات تواریخی ،بوه شورط وجوود مودارک معتبور ،رابفوۀ
نق ها با پیکان مشخ میشود تا نشان داده شود کدام نق پایهایتور و متقودمتور بووده و
ً
کدام نق از دیگری مشتق شدهاست ،مثال شکل زیر ناظر یک نقشۀ معنایی تاریخی است:

برطبق نقشۀ معنایی فرضی فوق ۳ ،نق متفاوت دسوتوری بورای یوک صوورت در نظور
گرفته شدهاست .چنانکه مشاهده میشود ،نق  ۲از نق  ۸مشتق شدهاست و نق های ۳
1. function words
2. content words
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و  ۳هریک از نق  ۲بهوجود آمدهاند .به عبارتی ،نق  ۸تنها از رهگذر نق  ۲با نق های
 ۳و  ۳در ارتباط است.
 .۴نقشهای

از فارسی باستان تا امروز

در این بخ از مقاله ،به بررسی نق های متفاوت کلمۀ پـس در دورههوای مختلوف زبوان
فارسی ،از فارسی باستان گرفته تا فارسی امروز ،میپردازیم.
۴ـ۱ـ

در فارسی باستان

پس در فارسی باستان بهصورت  /pasā/در مقام ستاک مقید 1و بهمعنوای «پشوت»« ،بعود»،
پس» بودهاسوت (Kent 1953, p. 196؛ حسوندوسوت  ،۸۳۵۳ذیول پـس) .در فارسوی
پس» و «از ِ
« ِ
ّ
باستان ،این ستاک مقیود بوه جوزء  va / watمتصول مویشوده و کلموۀ ربوط زموانی مرکوب
 pasāva / pasāwatرا بهوجود میآوردهاست .کلمات ربط زمانی ،ناظر بر رابفوۀ زموانی دو
بند یا گزارهای هستند که هر دو بهوقود میپیوندند (برای توضیح درموورد انوواد کلموات ربوط← ،
نغزگویکهن  ،۸۳۵۲ص  .)۲۳۵البته دو گزارهای که با کلمات ربط زمانی به هم متصل میشوند
به دو گونه بهوقود میپیوندند؛ یا بهطور همزمان (یعنی دو رویداد با هم ر مویدهنود) و یوا
غیرهمزمان (یکی بعد از دیگری)؛ رابفۀ زمانی اخیر از نود توالی است .پس در مقوام کلموۀ
ربط زمانی ناظر بر این نود رابفۀ زمانی است:
6) pasāwat aiwah martyah maguš āhat gaumātah nāman, hau
udapatata.

«پس از آن مردی مغ بود گوماته نام ،او قیام کرد» (بیستون ،ستون  ،۸سوفرهای ۳۱وو)۳۱
(ابوالقاسمی  ،۸۳۱۵ص .)۲۵
7) pasāwat gaumātah hyah maguš adīnāt kambuǰyam, uta pārsam uta

mādam … naid āhat martyah … hyha awam gaumātam tyam magum
xšaçam čaxryāt.

«پس از آن گوماتۀ مغ [شهریاری را] از کمبوجیه بستد ،هم پوارس را هوم مواد را  ...نبوود
مردی  ...که آن گوماتۀ مغ را از شهریاری راندی» (بیستون ،ستون  ،۸سوفرهای ۳۱وو)۱۱
(ابوالقاسمی  ،۸۳۱۵ص .)۲۵

8) nadintabairah hada kamnaibiš asabāraibiš amunθat, bābairum
ašyawat, pasāwat adam bābairum ašyawam.

1. bound stem
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«ندینتبیره با سواران کمی گریخت ،به بابل شد ،پس من به بابل شدم» (بیستون ،ستون ،۲
سفرهای ۸و( )۳ابوالقاسمی  ،۸۳۱۵ص .)۳۱۱
9)θātiy : Dārayavauš : xšāyaθiya : ima : tya : manā : kartam : pasāva:
yaθā :xšāyaθiya : abavam.

«داریوش شاه :این کاری است که توسوط مون انجوام شود ،بعود از آنکوه پادشواه شودم»
(بیستون ،ستون اول ،سفرهای ۲۱و.)Kent 1953, p. 117( )۲۱

در تمامی کاربردهای فوق  pasāدر مقام جز ی از کلمۀ ربط زمانی ،تووالی رویودادها را
نشان میدهد .در میان این جمالت ،جملۀ  ۱که از سه بنود مختلوف تشوکیل شوده جالوب
توجه است .ربط دو بند اول بدون کلمۀ ربط و تنها از رهگذر همجواری بندها صورت گرفته
و فقط در بند سوم است که از کلمۀ ربط  pasāwatاستفاده شدهاست.
۴ـ۲ـ

در فارسیمیانه

در این بخ  ،نق های پس در این دوره از زبان فارسی را به تفکیک و بوا مثوالهوای عینوی
توضیح میدهیم.
۴ـ۲ـ۱ـ

در مقام کلمۀ ربط زمانی آزاد

در متون فارسی میانه ،کاربرد پس  pas /در نق کلمۀ ربط زمانی با معنوای «سوپس» ،ولوی
بهصورت آزاد ادامه یافتهاست:
10) Kay-husraw ī siyāwaxšān ānōh zād u-š warzāwand ātaxš wahrām
ānōh nišāst. pas zardušt dēn āwurd az framān [ī] wištāsp-šāh 1000 ud
200 fragard pad dēn dibīrīh pad taxtagīhā [ī] zarrēn kand ud nibišt ud
pad ganj [ī] ān ātaxš nihād. udpas gizistag *skandar sōxt ud andar ō
drayāb abgand.

«کیخسرو پسر سیاوش آنجا زاده شود و او آتو بهورام ورجاونود را آنجوا نشوانید .سوپس
زرتشت دین آورد .به فرمان شاه گشتاسب  ۸۲۱۱فرگرد (اوستا) به خوط دیندبیوره بورروی
لوحهای زرین کند و نوشت و در خزانوۀ آن آتشوکده نهواد و سوپس اسوکندر ملعوون آن را
سوزاند و به دریا افکند» (دریایی  ،۲۱۱۲ص .)۸۳
دریایی ( )Daryaee 2002, p. 76نق پس را قیدی میداند ،ولی از مثال فوق میتوان چنوین

برداشت کرد که درواقع با کلمۀ ربط زمانی سروکار داریم ،زیرا همانطور کوه ازشواهد فووق
مشخ است ،ابتدا «زاده شدن سیاوش و نشاندن آتو بهورام» ر دادهاسوت و پوس از آن
«آوردن دین توسط زردشت» و همچنین در ادامه ابتدا «نوشتن الواح» بهوقود پیوسوته و بعود

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸۳۵۱ ،۸۳
پژوهشهای لغوی
از دستوریزدایی تا کاربردیشدگی؛ سیر ...

80

از آن «سوزاندن آنها توسط اسکندر» .دو نمونه  pasکه در شاهد فوق بوهعنووان کلموۀ ربوط
زمانی بهکار رفتهاند ،1وظیفۀ ارتباط دادن گوزارههوا را برعهوده دارنود توا مشوخ کننود کوه
ً
رویدادها به چه ترتیبی بهوقود پیوستهاند .پس در این مثال یک واحد زبانی کامال آزاد اسوت.
در شواهد زیر نیز همین نق پس را میتوانیم (بههمراه « udو» یا بهتنهایی) مشاهده کنیم:
11) dō bēwar spāh ī wizīdag pad bayaspānīh ō ērān-šahr frēstīdudpas
ǰāmāsp ī pēšēnīgān sālār zūd andarōn andar šud.

دو بیور سپاه گزیده برای پیغامبری به ایرانشهر فرستادند و سپس جاماسب پیشینیان سواالر
زود اندرون اندر شد (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۱۱

12) pas wištāsp-šā ka-šān saxwan ašnud garān dušxwarīh būd udpasān

tahmag spāhbed ī nēw zarēr čiyōn-š dīd kū wištāsp-ša nihīg būd zūd
andarōn andar šud.

پس گشتاسب شاه چون آن سوخن شونود بورای گوران [ دشووار] بوود و سوپس آن تهوم
سپاهبد دلیر ،زریر ،چون دید که گشتاسوب شواه ترسوان (؟) شود زود انودرون انودر شود
(جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۱۲

13) ud gōwēd kūšaw ud gōw kū čē dīd az dast ī man yal spandyād ud
pas gōwēd kay-wištāsp-šā.

و گوید که شو و بگو که چه دیدی از دست من یل اسفندیار و سوپس کوی گشتاسوب شواه
گوید (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۸۱

14) Wištāsp-šā nēāxēzēd nē abāz nigerēd. pas ān pād-husrō ī ardāy
māzdēsnān kēšawēd ud gōwēd kū agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk
abar āxēzēd.

گشتاسب شاه نه برخیزد (و) نه بازنگرد .سپس آن پاد خسرو پرهیزگار مزدیسنان اسوت کوه
رود و گوید که اگر شما خدایگان را پسند افتد ،از این خاک برخیزیود (جاماسوب ،۸۳۴۸
ص .)۲۱۱
15) čē agar tā šab zīndag zarēr, ēg nē dagr-zamān bawēd ka az amā

xiyōnān ēč zīndag abāz bē nē pāyēd. pas ān wīdrafšīǰādūg abar ō pāy
ēstēd gōwēd kū man rāy asp zēn sāzēd tā man šawēm.

چه اگر تا شب زریر زنده (بماند) ،پس نه دیر زمان بود که از ما خیونان هیچ (کوس) زنوده
باز به نپاید .سپس آن ویدرف جادو بر پای ایستاده (و) گوید که من را اسب زیون سوازید
تا من روم (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۸۸
 .1در این شاهد ،دومین  pasبههمراه  udبهمعنای «و» بهکار رفتهاست.
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16) zarēr ī man pidar, agar zīndag aybāb murdag čiyōn ast pēš ašmā
bayān gōwēm. pas wištāsp-šā gōwēd kū tō ma šaw čē tō aburnāy hē
ud razmān pahrēz nē dānē, u-t angust pad tigr nēōst ēstēd.

زریر را که پدر من است اگر زنده یا مرده ،چنانکه هست پی شما خدایگان گویم .سپس
گشتاسب شاه گوید که تو مرو چه تو نابرنایی و دفاد رزمها را ندانی (و) توو را انگشوت بور
تیر استوار نیست (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۸۳

شواهد اخیر نیز نشان میدهد که کلمۀ ربط زمانی آزاد  pasچوه بوا « udو» و چوه بودون
آن ،نشاندهندﮤ توالی رویدادها است .همانطوور کوه در بخو 4وو 1دیودیم ،ایون جوزء در
فارسی باستان بهصورت مقید در ترکیب بهکار میرفتهاست .اگر کاربرد مقید پس در فارسوی
باستان را نمونۀ واقعی کاربرد این جزء فورض کنویم pasā ،در گوذر زموان و در دورﮤ فارسوی
میانه دچار آزادشدگی 1شدهاست .این تغییر نوعی از دستوریزدایی تلقوی مویشوود ( Norde
 )2009, p. 3, 131که جهتی خالب دستوریشدگی است .در دستوریشدگی ،عناصور نقشوی
طی زمان جوهر آوایی خود را ازدست میدهند و مقیدتر میشوند (Hopper and Traugott 2003,
 .)p. 7درمورد پس چنین چیزی ر ندادهاست و این جزء با کسب نق های جدید دسوتوری
نهتنها مقیدتر نشده ،بلکه بهصورت آزاد نیز بهکار رفتهاست (برای توضیحات بیشوتر ← ،نغزگووی
کهن  ۸۳۵۱ج).
۴ـ۲ـ۲ـ

ّ
در نقش کلمۀ ربط علی

در فارسی میانه pas ،عالوهبر ایفای نق در مقام کلمۀ ربط زمانی ،بهعنوان کلموۀ ربوط
ّ
ّ
ّ
علی نیز کاربرد داشتهاست .در رابفۀ علی میان دو بند ،یکی از بنودها نواظر بور علوت و بنود
دیگر بیانگر معلول است .درواقع ،یکی از دو بند یا گزاره ،سبب وقود گزارﮤ دیگر مویشوود و
یک بند نتیجۀ بند دیگر است:
17) ān pāy pad ēn darrag ēw nihēd ud tigr ō ān čīdāg ēw wihēd pas kē
tigr ō ān čīdāg abganēd ōy dast nēw.

او پای به این دره بنهد و تیر به آن سنگچین پرتا کند ،پس کسی که تیر به آن سنگچین
افکند ،او نیودست است (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۳۳

ّ
در شاهد فوق ،گزارﮤ «تیر بر سنگچین پرتا کردن» گزارﮤ علت است که باعوث گوزارﮤ
معلول ،یعنی «کسی را قوی دست دانستن» ،میشود .در بسیاری از زبانها کلمۀ ربط زمانی
1. debonding
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ّ
میتواند منبع تکوین کلمۀ ربط علی باشود ( .)Kuteva and Heine 2004, p. 328ایون امور بسویار
ّ
ّ
منفقی است ،زیرا در توالی علت و معلول( ،در موقعیتهای بینشان) این علوت اسوت کوه
اول بیان میشود و سپس معلول میآید .به عبارت دیگر ،یک رابفۀ تصویرگونگی 1میان آنچه
ً
در دنیای واقعی ر میدهد و رویدادهایی که بهصورت زبانی بیان میشوند وجود دارد ،مثال
به جملۀ زیر دقت کنید:
 )۸۱روزی ی پاکت سيهار میکشيد ،پس سرطان گرفت.
ّ
در جملۀ فوق «یک پاکت سیگار کشیدن» که علت سورطان اسوت ،اول ر مویدهود و
سپس معلول ،یعنی «سرطان گرفتن» بهوقود میپیوندد.
این نود تصویرگونگی ،تصوویرگونگی نمووداری 2نامیوده مویشوود ( Hopper and Traugott
2003, p. 27؛ نیز ← ،داوری  .)۸۳۵۳اگور دو رویوداد (ماننود شواهد  )۲۱هوم نواظر بور تووالی
ّ
رویدادها باشند و هم رابفۀ علت و معلولی ،کلمۀ ربفی که میان دو بند قرار میگیرد و رابفۀ
آنها را بازمینماید نیز دارای ابهام میشود .یعنی هم میتوانود خووان کلموۀ ربوط زموانی
ّ
ّ
داشته باشد و هم خوان علی .به این ترتیب ،با گذر زمان و با کواربرد مکورر ،معنوای علوی
کلمۀ ربط در زبان تثبیت خواهد شد .این همان اتفاقی است که برای کلمۀ ربط زموانی پـس
اتفاق افتادهاست .همانطور که گفتیم ،ازآنجاکه در این مورد نیز کاربرد در نق کلموۀ ربوط
ّ
زمانی متقدمتر از کاربرد بهعنوان کلمۀ ربط علی است ،میتوانیم نتیجه بگیوریم کوه کواربرد
ّ
ّ
علی پس از کاربرد ربط زمانی آن بهوجود آمدهاست.در زیر شواهد بیشتری از کواربرد علوی
پس را مشاهده میکنیم:
19) ma xiyōn <-ān> resēnd ud tōōzanēnd čē-šān zarēr-iz ōzad pas

(xiyōnān)dō nām barēnd kū-mān ōzad zarēr <ērān> spāh-bed umānōzad bastwar ī-š pus.

مبادا خیونان رسند و تو را کشند چه آنها زریر را نیز کشند؛ پس خیونان دو نام برند که موا
کشتیم زریر سپاهبد را (و) ما کشتیم بستور پسر او را (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۸۴

20) wištāsp-šāō zarēr ī brād framān dād kū wiyān kun tāērān-iz wiyān
kunēnd tā amā-iz bē dānēm kūšab ast ayāb rōz. pas zarēr az wardēn
bērōn bē āmad ud wiyān kard.

گشتاسب شاه به زریر برادر فرمان داد که خیمه (برپا) کن تا آزادگان نیز خیمه (برپا) کننود
1. iconicity
2. diagrammatic iconicity

84

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸۳۵۱ ،۸۳
از دستوریزدایی تا کاربردیشدگی؛ سیر ...

پژوهشهای لغوی

تا ما نیز بدانیم که شب است یا روز .پس زریر از گردونه بیورون بیامود و خیموه برپوا کورد
(جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۱۳

21) u-t az pus tā brad wīst-ud-sē murd bawēnd. pas wištāsp-šā ka-šān
saxwan ašnūd az farroxān-gāh ō zamīg ōbast.

تو را از پسر تا برادر بیستوسه (تن) خواهند مورد .پوس گشتاسوب شواه چوون آن سوخن
شنود ،از فرخان گاه بر زمین افتاد (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۱۴
۴ـ۲ـ۳ـ

در نقش اسمی

ّ
در فارسی میانه پس عالوهبر نق کلمۀ ربط (زمانی و علی) ،در نق اسمی نیز کواربرد
داشتهاست؛ این واحد زبانی در نق اسمی بهصورت َپس  /pas/تلفوظ مویشوده و بوهمعنی
«عقب» و «پشت» بودهاست (Nyberg 1974, p. 152؛ حسندوست  ،۸۳۵۳ذیل پس):
22) ud ēč abrāz nēst kē šēb nē az pēš ud ēč šēb nēst kē abrāz nē az
pas.

و هیچ فراز نیست که شیب از پی و هویچ شویب نیسوت کوه فوراز از پوس ( عقـب) نوه
(داشته باشد) (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۱۲

در این مثال ،پس در نق اسمی بهکار رفته ،زیرا بهلحواظ توزیوع نحووی بعود از حورب
ً
اضافه قرار گرفتهاست .در این نق پس بهمعنی «پشت» دقیقا در تقابل با واژﮤ پيش بوهمعنی
«جلو» قرار گرفتهاست .در زیر شواهدی دیگر از این کاربرد را آوردهایم:
23) bē rafthēnd…Vahuman pēš zartuxšt pas.

آنها رفتند  ...وهومن در جلو ،زرتشت در عقب (نیبرگ  ،۸۵۴۳ص .)۸۱۲

24) az pas frāz šawēd.

از پس فراز رود (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۸۱
۴ـ۲ـ۴ـ

ّ
بهعنوان جزئی از کلمۀ مرکب

در کاربردهای ربفی و اسمی پس در فارسی میانه این جزء بهصورت آزاد بوهکوار رفتهاسوت.
ّ
در این دوره مواردی نیز داریم کوه ایون جوزء بوا معنوای اسومی در کلموات مرکوب اسوتفاده
شدهاست:
25) nohom pēš-rawišnīh ud pas-rawišnīh ī dēn šnāxtan ud pēšrawišnīh ī dēn frāz ō pēš dāštan ud kār ud bahr padiš xwāstan ud pasrawišnīh ka petyārag ō dēn rasēd dēn abāz ō pas ud tan pad magindīh
ī dēn dāštan.
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نهم ،پیشروی و پسروی دین شناختن و پی روی دین (این که دین را) به پی فراز داشتن
و کار و بهره به آن خواستن و پس روی (این که) اگر پتیاره به دین رسد دین را به باز پـس و
تن به محافظت دین داشتن (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۳۱۸
26) andar pēš-āmārīh ud pas-āmārīh saxwan rāstīhā gōwēd kū pad
dādestān bōxtag-tar bawēd.

اندر پی آماری و پس آماری سخن بهراستی بگویید که به دادستان [ مراحول محاکموه]
رستگارتر باشید (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۳۱۱

در شواهد فوق ،پس در ترکیب بهکار رفتهاست ،ولی نق ترکیبی که پـس در آن شورکت
میجوید ناظر بر توالی رویدادها نیست ،بلکه بیشتر ناظر بر معنی «عقب» است .همین امر
نشان میدهد که کاربردهای پس در ترکیبات جمالت  20و  21از نق اسمی آن سرچشومه
گرفتهاست .موارد دیگری از این نود کواربرد نیوز در فرهنـگ کوچـ زبـان پهلـوی (مکنوزی
 )۸۳۴۳در شاهد  ۲۴و نیوز فرهنـگ زبـان پهلـوی (فرهوشوی  )۸۳۱۸در مووارد  28و  29ثبوت
شدهاست:
«ناآگاهی ،نادانی» 27) pas-dānišnīh

«پسبودگی ،عقبافتادگی» 28) pas-bavišnīh
«پسفردا» 29) pasfarda

همانطور که در ادامه این مقاله خواهیم دید ،این کاربرد با زایاتر شدن تا فارسوی اموروز
ادامه یافتهاست.
۴ـ۳ـ

در فارسی نو متقدم

ّ
در قرون متقدم هجری ،کلمۀ پس عالوهبر کاربرد در مقام کلمۀ ربط (زمانی و علی) ،و اسم
نق های جدیدی را بهعنوان صفت و پی اضافه کسب کردهاست .در این دوره ،بسامد وقود
ّ
پس در کلمات مرکب نیز افزای چشمگیری یافتهاست .در ادامه با استفاده از شواهد عینوی
از متون مکتو  ،این نق ها را بهتفکیک بررسی خواهیم کرد.
۴ـ۳ـ۱ـ

در نقش کلمۀ ربط زمانی

در فارسی نو متقدم بهندرت با کاربرد پس در مقام کلمۀ ربط زمانی روبهرو مویشوویم .ایون
جزء هم با «و» و هم بدون «و» بهکار میرفتهاست:
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 )۳۱چون بنشست از اميرالمومنين سالم کرد و در دعای نيکـو پيوسـت .و اميـر مسـعود
جواب ملکانه داد .پس رسول برپای خواست و منشور و نامه را بر تخت بنهاد (بیهقوی ،۸۳۱۳
ص .)۴۱
شاهد ( )۳۱بیانگر وقود یک رویداد پس از رویداد دیگر است .ابتدا شخ حاضور بوه
امیر «سالم و وی را دعا میکند» و پس از پاسخ امیر ،بلند میشود و «نامه و منشوور را روی
تخت میگذارد» .همانطور که مشخ است ،رابفۀ زمانی توالی با کلمۀ ربط زموانی پـس
برقرار شدهاست .مثالهای زیر نیز ناظر بر همین نق هستند:
 )۳۸پيش امير آمد با خلعت و خدمت کرد و از لفظ عالی ثنا شنيد و پس به خيمۀ طـاهر
آمد (بیهقی  ،۸۳۱۳ص .)52
 )۳۲چون تحيت امير برآمد امير بر پای خاست و بساط تخت را ببوسيد و پس بنشسـت
و منشور و نامۀ بوسهل بخواند (بیهقی  ،۸۳۱۳ص .)۴۴
 )۳۳اعيان و بزرگان لشکر پيش او بنشستند و دیهران بایستادند .و پس اعيان ری را پـيش
آوردند ،تنی پنجا و شصت از محتشمتر .و امير اشارت کرد تا همهـان را بنشـانند ،دورتـر و
پس سخن گفت (بیهقی  ،۸۳۱۳ص .)۱۱
 )۳۳و ابتدا کردم به هندسه ،پس به شمار ،پس به صورت عالم ،پـس بـه احکـام نجـوم
(ابوریحان بیرونی  ،۸۳۸۱ص .)۲
 )۳۱چندان آب بر او باید افکند که اندر آن بتوان ماليد پس بباید جوشيد تا رنگ تمـام از
او بيرون آید (جمالی یزدی ،ص .)۳۱۱
 )۳۱پس زنهی دیهر بيامد وهم بهدست جوان بخاری کشته شـد (اسـکندرنامه  ،۸۳۳۱ص
.)۳۵۸
۴ـ۳ـ۲ـ

ّ
در مقام کلمۀ ربط علی

ّ
واژﮤ پس در فارسی نو متقدم (مانند فارسی میانه) بهعنوان کلموۀ ربوط علوی نیوز بوهکوار
رفتهاست .این کاربرد را در شواهد زیر میتوان مشاهده کرد:
 )۳۴با خود گفتم این پيغام بباید نبشت ،اگر تمکـين گفتـار نيـابم بخوانـد ،و غـرض بـه
حاصل شود .پس رقعتی نبشتم به شرح تمام و پيش شدم ،و امير آواز داد که چيست؟ (بیهقی
 ،۸۳۱۳ص .)۸۴۴
 )۳۱گفت :سوی جيحون صوابتر ،از آن بهکریم و ایمن شو یم ،که خراسان دور است.
گفتند فرمان تو راست .پس بر جانب سيا گرد کشيد و تيز براند (بیهقی  ،۸۳۱۳ص .)۲۳۸
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 )۳۵اکنون اگر راضی باشی تا با هم عقد اخو یت بنـدیم ،تـا چنـانکـه بـه نسـب هـر دو
برادریم ،به عهد هم برادر باشيم .پس پيغمبر با علی عقد برادر بستند (عوفی  ،۸۳۴۳ص .)۳۸
 )۳۱اگر بر هستی خود دليل گفتهاید ،دليل واسطه شد .باشد ميان یـ چيـز تنهـا ،پـس
خود را به خود رسانيد .باشد و خود به خود هميشه خـود و بـا خـود بـود (نصویرالدین طوسوی
 ،۸۳۴۳ص .)۳۵
 )۳۸منصور گفت هيچکس مرا دشمنتر از تو نيست ،پس فرمود تا شـخ او را بعـد از
آنکه کشته بودند در بساطی پيچيدند و در گوشـۀ خانـه بنهادنـد (جوامعالتوواریخ ← ،کشواورز
 ،۸۳۴۸ص .)۵۱۲
 )۳۲پس مرد و زن را بدین معنی لباس خواند که یکدیهر را همچون جامهانـد مـر تـن را
(میبدی  ،۸۳۳۸ص .)۱۱۳
 )۳۳دین و مل دو برادر همزادند که در شکل و معنی از یکدیهر هيچ زیادت و نقصـان
ندارند .پس به حکم این قضيت بعد از پيغامبری هيچ عملـی گـرانتـر از پادشـاهی و هـيچ
عملی قویتر از مل نيست (نظامی عروضی  ،۸۳۴۸ص .)۸۱
۴ـ۳ـ۳ـ

در نقش اسم

4ـ3ـ4ـ

در مقام صفت

نق اسمی پس در فارسی نو ادامه یافتهاست .در فارسی نوو متقودم نیوز پـس در ایون نقو
بهمعنی «پشوت»« ،عقوب»« ،ظهور» و گواهی «باسون» در تضواد معنوایی بوا کلموۀ پـيش
بودهاست .کاربرد پس بعد از حروب اضافه ناظر بر چنین کاربردی است:
 )۳۳ناگا از پس نها کرد ،جوانی را دیـد در آن جایهـا ایسـتاد (اسـکندرنامه  ،۸۳۳۱ص
.)۸۱۳
وار مکـار در پـيش
 )۳۱لکت عيش دنيا را لدغۀ اجل در پس است و نعي ِم بهشـت را دیـ ِ
(سعدی  ،۸۳۳۱ص .)۲۸۵
در شاهد  ۳۳پس ناظر بر معنای مکانی است ،درحالیکه در شاهد  ۳۱ایون جوزء بورای
معنای زمانی بهکار رفتهاست (برای شواهد متعدد درمورد کاربرد اسمی پس ← ،لغتنامه).
در موارد کمی در فارسی ِنو متقدم شاهد کاربرد جزء پس در مقام صفت هستیم:
 )۳۱جان در تن هر دو به ی وقت و ی انداز کرد ،نـه پـيش و نـه پـس ،وگرنـه چنـين
بودی موافقت نبودیشان (بلعمی  ،۸۳۱۳ص .)۸۸۳
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در جملۀ فوق پس در معنای «کم» بهکار رفتهاست و در تضاد معنوایی بوا پـيش بوهمعنی
«زیاد» قرار دارد .بنابراینّ ،
مبین کیفیت است .ازآنجاکه کاربرد اسمی در زبانهوا پایوهایتور
است ،و نگارندگان موردی را در دوران متقدمتر نیافتهاند که ناظر بر کاربرد صفتی باشد ،این
کاربرد را میتوان مشتق از کاربرد اسمی آن از رهگذر دستوریشودگی دانسوت (بورای مبحوث
چگونگی تبدیل تاریخی اسم به صفت و گروههایی از اسامی که بهطور بالقوه مویتواننود بوه صوفت تبودیل
شوند.)Heine and Kuteva 2007, p. 60-61 ← ،
۴ـ۳ـ۵ـ

در مقام حرف اضافه

نق دیگر پس در فارسی نو متقدم،کاربرد در مقام حرب اضافه بودهاست .در ایون کواربرد،
عقب» یا «آن سوی» است .در ایون
کسرﮤ اضافه به پس متصل میشود و بهمعنی « ِ
پشت»ِ « ،
نق  ،گاهی از قبل از پس بهکار رفتهاست .مثالهوای زیور نواظر بور کواربرد پـس در نقو
پی اضافه (با از یا بدون از) است:
پس کيومرث گو یند صدوهفتاد سال هيچ پادشا نبود (بلعمی  ،۸۳۱۳ص .)۸۸
 )۳۴از ِ
ـس یزجــرد بفرســتاد
 )۳۱ســعد ،ب ـرادرزاد را هاشــمبــن عقبــهبــن وقــا را مثــال از پـ ِ
(مجملالتواری  ،۸۳۸۱ص .)۲۴۳
پس ایشان و فرزندان که بيمار و میترسند ور
 )۳۵و بترسا آن کسانی که بازماند ترکت از ِ
ایشان و بترسيد از خدای (ترجمۀ قرآن ری  ،۸۳۱۳ص .)۴۲
 )۱۱و پس هفتاد سال فرتوتيسـت (تفسـير کمبـری  ،۸۳۳۵ج  ،۸ص  ،۱۲۳بوه نقول از مقدموۀ
مصحح ،ص هفتادوچهار).
 )۱۸و زند شدن از پس مرگ (تفسير کمبری  ،۸۳۳۵ج  ،۸ص  ،۳۳۱به نقل از مقدموۀ مصوحح،
ص هفتادوچهار).
َ
پس کارهای
 )۱۲کيومرث از آن هنرها و ِخرد هوشنگ سخت شاد شد ،پس او را بفرمود ِ
من همی ران (بلعمی  ،۸۳۱۳ص .)۸۲۱
همانطور که گفتیم ،تمامی موارد فوق ناظر بر کاربرد پی اضافهای پس اسوت .در ایون
کاربردها حضور اسم (گروه اسمی) بعد از پس الزامی اسوت .کواربرد اسوامی کوه نواظر بور
«جهت» هستند با کسرﮤ اضافه (بهخصوص نام اعضای بدن) در مقام حرب اضافه در زبوان
سور
فارسی بیسابقه نیست .این امر با استفاده از بسط استعاری صورت مویگیورد ،ماننود « ِ
کوچه» و «سینۀ دیوار» .پس نیز ناظر بر جهت است و حتی گاهی ناظر بور عضووی از بودن
(باسن) نیز هست .این کاربرد را ترکیباتی مثل پسسو (ابوریحان بیرونی  ،۸۳۸۱ص  ،)۱۸کوه در
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فارسی نو متقدم رواج داشتهاست ،میتوانیم مشاهده کنیم .هنوز این کلموه در ایون معنوا در
فارسی کاربرد دارد (برای شاهد ← ،نجفی  .)۸۳۴۱بنابراین ،کاربرد آن با کسرﮤ اضوافه در مقوام
حرب اضافه عادی است (برای توضیح فرایند تبودیل اسوامی بوه حوروب اضوافه بوا کسورﮤ اضوافه← ،
نغزگویکهن و راسخمهند  .)۸۳۵۸با توجه به این مالحظات کاربرد حرب اضوافهای مشوتق پـس
ناشی از نق اسمی این کلمه است.
نکتۀ جالب توجه این است کوه در فارسوی نوو متقودم گواهی بوهجوای کسورﮤ اضوافه از
پی اضافۀ از استفاده میشدهاست:
 )۱۳هيچکس پس از انبيا و رسل بهتر و فاضلتر از یاران رسول صلی الله عليه نبود انـد
(غزنوی  ،۸۳۳۱ص .)۸۲
 )۱۳پس از تکبيرات چون قرائت خواهد خواندن (ابوالفتوح رازی  ،۸۳۱۵ج  ،۸ص .)۲۱
بهار ( ،۸۳۴۱ج  ،۲ص ۸۳۸و )۸۳۲دربوارﮤ تاریخچوۀ ایون گونوه کواربرد و نوواحی رواج آن
مینو یسد:
در قدیم در پهلوی شمالی و پهلوی جنووبی زی بوه عووض عالموت موذکور [ اضوافه]
استعمال میشدهاست ،مثل «بغداد زی بغکرت» یعنی «بغوداد پسور بوغکورت» ،و در زبوان
دری قدیم بهجای زی مزبور از میآوردهانود  ...گو یوا مخوت بوه لهجوۀ خراسوان غربوی و
طخارستان بوده و به تقلید آنان به طبرستان و ری و آن حدود تجواوز کورده و در اسـکندرنامه
هم دیده شد ،مثال «پادشاهی اسکندر ارسفاطالیس حکیم راسوت مون داشوت ،و شواه بوی
دستوری و صوا دید از وی هیچ کاری نکردی» یعنوی «بوی دسوتور و صووابدید وی»  ...و
هنوز این لفظ در هرات و قسمتی از طخارستان (افغانستان) متداول است که گو یند «دسوت
از تو»« ،سر از تو» یعنی «دست تو» و «سر تو» (نیز ← ،مقدمۀ بهوار بور مجمـلالتـواری ،۸۳۸۱
ص «ط»؛ یمین  ،۸۳۴۱ص  ۸۳۳و .)۸۵۱
ً
بهدلیل همین کاربرد است که مثال ترکیب بهظاهر عجیوب «از پوس از» را مویتووانیم در
متونی مثل تفسير کمبری مشاهده کنیم:
 )۱۱و آن جنان بود که خدای عز و جل از پس از مکان و زمـان و لـوح و قلـم ،گـوهر را
بيافرید سبز (تفسير کمبری  ،۸۳۳۵ج  ،۲ص  ،۸۱۳به نقل از مقدمۀ مصحح ،ص هفتادوچهار).
 )۱۱پس از قوم هود و قوم صالح و  ...از پس ازیشان (تفسير کمبری  ،۸۳۳۵ج  ،۲ص ،۸۱۴
به نقل از مقدمۀ مصحح ،ص هفتادوچهار).
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 )۱۴از پس از هالکت ایشان (تفسير کمبری  ،۸۳۳۵ج  ،۲ص  ،۸۴۳به نقل از مقدمۀ مصوحح،
ص هفتادوچهار).

هنوز در فارسی امروز کاربرد از بهجای فارسی کسرﮤ اضافه میتوان مشاهده کرد:
 )۱۱من پس از شما خواهم آمد [ پس شما] (به نقل از معین  ،۸۳۳۸ص .)۲۵
۴ـ۳ـ۶ـ

در مقام شبهوند

1

ً
ّ
قبال دیدیم که کاربرد کلمۀ قاموسی و آزاد پس در مقام جز ی از کلمه مرکب از فارسی میانوه
آغاز شدهاست .در فارسی نو متقدم نیز این کاربرد ادامه مییابد .در زیور موواردی از کواربرد
اخیر را در متون متقدم آوردهایم:
 )۱۵پس پشت کردن «پشت سر گذاشتن» (میهنی  ،۸۳۱۱ص .)۸۱۱
 )۱۱پستر «اندکی پستر و عقبتر» (ابوریحان بیرونی  ،۸۳۸۱ص .)۱۸
 )۱۸پسآیندگان ّ
(امتان پیشین) «آنهایی که بعد از دیگران میآیند» (تفسير شنقشی ،۸۳۱۱
ص .)۸۱۵
 )62پسروان «تابعان» (تفسير شنقشی  ،۸۳۱۱ص .)۳۱
 )63پسپشت «پشتسر» (تفسير کمبری  ،۸۳۳۵ص .)۱۱۲
 )۱۳پسماندگان «عقبماندگان» (تفسير کمبری  ،۸۳۳۵ص .)۳۳۴
ادامه یافتن و زایاتر شدن این ترکیبات ناظر بر شبهوندشدگی 2اسم پـس در ایون ترکیبوات
ّ
است .طی فرایند شبهوندشدگی ،در ساخت بعضی از کلمات مرکب ،اجزاء واژگانی با تغییر
استعاری در معنا ،عملکردی شبیه به وندها را بهنمای میگذارند ،بدین معنا که با انتزاعیتر
شدن بهوسیلۀ بسط استعاری ،ویژگیهای مخصوص وندها ،چون زایایی و پی بینویپوذیری
را کسب میکنند (برای توضیحات بیشتر و مثالهای متعدد از شبهوندشدگی در زبان فارسوی ← ،داوری
و نغزگویکهون  .)۸۳۵۱در ترکیبات (59و )64شاهد بسط انتزاعی کلمۀ پس بهمعنای جهتوی و
زمانی هستیم .در چهارچو صرب ساختی ،3ساختهایی که در آنها شبهونود قورار دارنود
مانند اصفالحات ساختی 1عمل مویکننود ( .)Booij 2010, p. 13اصوفالحات سواختی دارای
الگوی زایایی هستند که مرتب میتوانند کلمۀ جدید با اجزاء ثابت واژگانی (در اینجوا پـس)
ِ
1. affixoid
2. affixoidation
3. Construction Morphology
4. consttuctional idiom
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تولید کنند (برای توضیحات بیشتر درمورد چگونگی تحلیول شوبهونودها در رویکورد سواختی← ،
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Booij

 .)2010, p. 57-66زایایی پس تا فارسی امروز ادامه یافتهاست (← بخ ۳و۳و۱و همین مقاله).
۴ـ۴ـ

در فارسی معاصر

ً
در این دوره از زبان فارسی ،کلمۀ ربوط زموانی پـس کوامال از رواج افتادهاسوت .در فارسوی
ّ
معاصر ،این جزء زبانی عالوهبر کاربرد در نق کلمۀ ربط علی ،حورب اضوافه و شوبهونود،
دارای نق های کاربردشناختی نیز شدهاست .در ادامه ،بهتفکیک به بررسی این نقو هوا در
فارسی معاصر میپردازیم.
۴ـ۴ـ۱ـ

ّ
در مقام کلمۀ ربط علی

ّ
شواهد زیر ناظر بر کاربرد پس در نق کلمۀ ربط علی است:
 )۱۱استثمار عالو بر آنکه به منافع متضاد دو (یا چند) طبقه میانجامد ،بهـر وری یـ
طبقه از نيروی کار طبقه (یا طبقات) دیهر را بهدنبال دارد؛ پـس سـرمایهداران نمـیتواننـد ـ
آنگونه که سفيدپوستان به نسلکشی سرخپوستان پرداختند ـ خواستار نابودی کارگران باشـند
(روزنامۀ شر  ،شمارﮤ  ۴ ،۲۴۳۵آذر .)۸۳۵۱
 )۱۱او با کم نظریۀ بنيامين دربارﮤ پيوند خشـونت و قـانون ،نظریـۀ اشـميت را پایـان
ماجرا نمیداند و تأکيد دارد چون امروز خود مفاهيم دولت و قانون مسئلهاند ،پس بازگشـت
به وضعيت قانون واقعی از دل وضعيت استثنایی محال است (روزناموۀ شـر  ،شومارﮤ ۴ ،۲۴۳۵
آذر .)۸۳۵۱
 )۱۴برخی از این محيطها بهصورت مصنوعی تشکيل میشوند ،مثـل کاتاليسـتها کـه
ازطریق بههم دوخته شدن ذرات نانو ییشکل ایجاد میشوند .پس یا این محيطها بهصـورت
طبيعی وجود دارند یا ما بهصورت مصنوعی این محيط را ایجاد میکنيم تا بتـوانيم چيـزی را
در آن ذخير کنيم (روزنامۀ شر  ،شمارﮤ  ۴ ،۲۴۳۵آذر .)۸۳۵۱
 )۱۱براثر خارج شدن گاز همرا و همچنين آب ،فشار داخل مخزن کاهش پيدا میکنـد
ً
و زمانی که این اتفا افتاد ،اصطالحا میگو یند آسفالتين گرفتهاست یـا ماسـيد شد اسـت.
پس وقتی فشار داخل مخزن افت میکند ،ما باید دوبار فشار داخـل مخـزن را ایجـاد کنـيم
(روزنامۀ شر  ،شمارﮤ  ۴ ،۲۴۳۵آذر .)۸۳۵۱
 )۱۵خودتان را دوست دارید؟ پس اینگونه غکا بخورید (مجلۀ اینترنتی برترینها).
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ً
 )۴۱اگر کودکتان در هنهام خواب مرتبا غلت میزنـد ،پـس در جـای خـود چرخيـد و
پاهایش باالتر از سر او قرار گيرد و به این ترتيب همۀ زحمات شما از انجام ایـن کـار ازبـين
میرود (وبالگ مهارتهای بچهداری).
۴ـ۴ـ۲ـ

در نقش اسم

۴ـ۴ـ۳ـ

در مقام صفت

۴ـ۴ـ۴ـ

در نقش حرف اضافه

در فارسی معاصر ،کاربرد پس تنها در معنای «باسن» است (← معین ۸۳۱۱؛ نجفی .)۸۳۴۱
نگارندگان شاهدی برای کاربرد صفتی پس نیافتند .تنها نجفی ( )۸۳۴۱نق صوفت را بورای
پس ذکر کردهاست و در اصفالحات «هوا پس است» و «هوا را پس دیدن» آن را در معنوای
«وخیم ،برخالب دلخواه» میداند.
در فارسی معاصر ،نق حرباضافهای پس از فارسی نو متقدم حفظ شدهاست (برای تحلیلی
شناختی از کاربرد «پس» « /پس از» در فارسی امروز ← ،رازانی و کریمی دوسوتان  .)۸۳۵۳البتوه ماننود

پس) و بعد از آن گوروه اسومی
گذشته این جزء در نق مزبور با کسرﮤ اضافه بهکار میرود ( ِ
میآید:
 )۴۸نوسان بازار سکه و ارز موجب شد که قيمت برخی از کاالها بهطور ناگهانی افزایش
پيدا کند؛ درحالیکه هيچ توجيهی هم در پس این افـزایش قيمـتهـا نيسـت (روزناموۀ ایـران،
ِ
شمارﮤ  ۸۱ ،۱۱۱۸بهمن .)۸۳۵۱
 )۴۲برخـی همچنــان دوســت دارنــد آتــش اخــتالف و تنازعــات سياسـی را روزبــهروز
پس این اتفاقات ببرند (پایگاه تحلیلی خبری انتخا ).
گسترد تر کنند تا انتفاع خو یش را از ِ
پس در مثالهای فوق بهمعنای «پشت» است .پس در برخوی اصوفالحات نیوز کواربرد
دارد .برای نمونه ،چند مورد از این اصفالحات را در زیر آوردهایم:
پس سر کسی حرف زدن بهمعنی «غیبت کسی را کردن» (دهخدا و همکاران .)۸۳۴۱
ِ )۴۳
پس پرد بهمعنی «پشت پرده ،شبستان و خانه» (دهخدا و همکاران .)۸۳۴۱
ِ )۴۳
پس دست خود را داشتن «همۀ پوول خوود را خورج نکوردن و مبلغوی بورای مواقوع
ِ )۴۱
ضروری نگه داشتن» (نجفی .)۸۳۴۱
پس کسی دادن بهمعنی «به صاحب اصلی بازگرداندن» (نجفی .)۸۳۴۱
ِ )۴۱
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پس کلۀ کسی زدن بهمعنی «کنایه از کسی را به کاری واداشتن» (نجفی .)۸۳۴۱
ِ )۴۴
پس دست داشتن بهمعنی «موجود داشتن» (نجفی .)۸۳۴۱
ِ )۴۱
در فارسی معاصر (مانند فارسی نو متقدم و حتی بسویار پوی تور از آن) بوهجوای کسورﮤ
اضافه پی اضافۀ از بهکار میرود (برای سوایر حوروب اضوافۀ گروهوی بوا از در فارسوی معاصور← ،
صادقی :)۸۳۳۵
 )۴۵من هم بالفاصله پس از مشاهدﮤ خبر این رسانه به دیوان عالی کشور مراجعه کـردم
و موضوع را از چند مرجع قضایی پرسوجو کردم (روزنامۀ شر  ،شمارﮤ  ۴ ،۲۴۳۵آذر .)۸۳۵۱
 )۱۱پس از فعاليتهایش در دوران تحریم ایران ،نام او بـر زبانهـا افتـاد (روزناموۀ شـر ،
شمارﮤ  ۴ ،۲۴۳۵آذر .)۸۳۵۱
 )۱۸ایاالت متحد بهطور کامـل روابـط دیپلماتيـ خـود بـا کوبـا را پـس از  ۰۵سـال
تنشهای جنگ سرد ،احيا کرد (روزنامۀ شر  ،شمارﮤ  ۴ ،۲۴۳۵آذر .)۸۳۵۱
 )۱۲پس از تأسيس وزارت علوم در سال  ،3164بار دیهر این سازمان به «دانـشسـرای
عالی» و در ادامه نيز در سال  31۰1با تصو یب مسئوالن به «دانشها تربيـت معلـم تهـران»
تغيير نام پيدا کرد (وبگاه تابناک).
 )۱۳این ساختمان زیبا پس از بازسازی ،بـههمـرا فضـای سـبز اطـراف آن ،بـه یکـی از
جاذبههای تاریخی و گردشهری دانشهاهی تهران تبدیل خواهد شد (وبگاه تابناک).
پس» نیز جالب توجه است:
عالوهبراین ،در فارسی معاصر کاربرد پی اضافۀ مرکب «در ِ
 )۱۳گولن :یقين دارم اردوغان در پس کودتا بود (وبگاه تابناک).
 )۱۱تخمهای هشتپا در پس تابش نور (آفتا نیوز).
 )۱۱هدف بزرگتری در پس ماجراجو یی فراگير منطقهای نهفتهاست (شبکۀ خبر).
 )۱۴دنيای شيشهای که در پس عين توهم میشکند (جوان آنالین).
 )۱۱ترکيه و عربستان در پس حمله به «جسر الشغور» سوریه قـرار دارنـد (وبگواه مجموع
متخصصین ایران).
۴ـ۴ـ۵ـ

در نقش شبهوند

ّ
کاربرد شبهوندی پس در مقام جز ی از کلمۀ مرکب در این دوره افزای یافتهاست و آن را
در ترکیبات زیادی میتوانیم مشاهده کنیم .پس در ایون کواربرد مویتوانود جوزء اول ترکیوب
باشد:
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 )۱۵ترکیبات اسمی :پسزمينه ،پسانداز ،پساپيش ،پسادست ،پساچين ،پسافت و جوز
آنها
 )۵۱ترکیبات فعلی :پسآوردن ،پسدادن ،پسافتادن ،پسانداختن و جز آنها.
ّ
البته پس در مقام جزء آخر کلمۀ مرکب نیز مشاهده شدهاست .البته این موارد بوهمراتوب
ّ
کمتر از جایگاه آغازین آن در کلمات مرکب است:
 )۵۸از آن پس ،از این پس ،واپس ،دلواپس ،پساپس و جز آنها.
۴ـ۴ـ۶ـ

در مقام گفتماننما (کاربردیشدگی

)

عالوه بر نق هایی که برای پس در فارسی معاصر ذکر شد ،این جزء ،همانطور که در آغواز
مقاله گفتیم ،طی فرایند کاربردیشدگی به گفتمواننموا تبودیل شوده و کاربردهوای متفواوتی
کسب کردهاست .با توجه به معیارهایی که در بخ  ۲همین مقاله برای کاربردیشدگی ذکر
کردیم ،با ارا ۀ مثالی کاربردیشدگی پس در این دوره را بازمینماییم (برای تحلیلهوای دیگوری
از کاربردهووای گفتمووانی پــس ← ،توواکی  ،۸۳۱۱ص  ۸۱۴و ۸۱۵؛ منشوویزاده و توواکی ۸۳۱۱؛ صووابری

کرهرودی :)۸۳۱۱
 )۵۲حاجی رو کرد به او و گفت :فردا همين وقت بيا ،خبرش را مـیدم .پـس یـادت نـر
سجلاحوال خودت و همراهانت را هم بيار تا من هرچهزودتر اقدام کـنم (هودایت  ،۸۳۳۱ص
.)۲۳
در شاهد فوق ،با حذب پس از متنی کوه در آن قورار دارد ،خللوی در معنوای گفتوه پدیود
نمیآید و آن را غیردستوری نمیکند .همانطور که گفتیم ،اختیاری بودن یکی از مهومتورین
ویژگیهای کاربردیشدگی است .عالوهبراین ،پس در بافت فوق میتواند جابهجا شوود و در
جایگاههای متفاوتی قرار گیرد ،بدون آنکه خللی در دستوری بودن جمله ایجاد شود:
 )۵۳یادت نر پس سجلاحوال خودت و همراهانت را هم بيار تا من هرچهزودتـر اقـدام
کنم.
قدرت جابهجایی این جزء نواظر بور آزادی نحووی آن اسوت کوه از جملوه خصوصویات
گفتماننماها است .در شاهد  92حوزﮤ کاربردی پس گفتمان است و نه یک جمله یا بند .در
تلفظ پس نیز ،میتوان آن را با مکث از سایر اجزای جمله جدا کرد .توانایی انجوام ایون کوار
میتواند حاکی از جدایی نوایی آن از سایر اجزای گفته باشود .سورانجام اینکوه پـس جز وی
تکهجایی است .تمامی این خصوصیات ناظر بر مشخصههای گفتمانی این جزء است .بوا
کاربردیشدگی پس ،این جزء نق های گفتمانی جدیدی کسب میکند .در جملۀ  ،92پس
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ناظر بر «تأکید» بر بخ خاصی از گفته است؛ یعنوی گوینوده بوا اسوتفاده از پـس بورروی
«یادت نره  »...تأکید میکند .نق دیگر گفتماننمای پس «تغییر موضود گفتوگو» اسوت.
کاربرد اخیر در مثال زیر قابل مشاهده است:
 )۵۳ـ «مراد ،برو بهو سماور را آتـش بيندازنـد ».کسـی کـه تـاز وارد شـد بـود گفـت:
«خيلی متشکرم ،چائی صرف شد  ».ـ «پس برو غليان را بياور» (هدایت  ،۸۳۳۱ص .)۸۱
ّ
در هر دو نق گفتمانی پس هنوز رگههایی از معنای علی ایون جوزء نیوز قابول مشواهده
ّ
است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت کوه کواربرد گفتموانی پـس از کواربرد علوی آن نشوئت
ّ
ً
گرفتهاست .تبدیل کلمات ربط علی به گفتماننما در زبانهای دیگر نیز ر دادهاسوت .موثال
در زبان خو ،1کلمۀ ربط زمانی  taátenuبهمعنای «سپس» به گفتمواننموا تبودیل شدهاسوت
(.)Kuteva and Heine 2007, p. 212
۵ـ نقشۀ معنایی

برای رسم نقشۀ معنایی تاریخی پس ،الزم اسوت نقو هوای متفواوت ایون واحود زبوانی را
مشخ نماییم و سپس مشخ کنیم کدام نق ها متقدمترند و کدامیک از دیگری مشوتق
شدهاست .تا اینجای مقاله هر دو این کارها را انجام دادهایم:
اولین شواهد ما از پس به فارسی باستان بازمیگردد .در این دوره ،مشاهده کردیم که پس
ّ
بهتنهایی کاربردی ندارد و تنها بهعنوان جز ی از کلمۀ مرکب در نق کلمۀ ربط زمانی بوهکار
رفتهاست .در گذر زمان ،در فارسی میانه این کلمه با دسوتوریزدایوی تبودیل بوه جز وی آزاد
میشود .در مقام تکواژی آزاد پس کاربرد قدیمی خود را حفظ میکند و بهعنوان کلموۀ ربوط
زمانی بهکار میرود .کلمات ربط زمانی منبع مناسبی برای وقوود دسوتوریشودگی و تبودیل
ّ
آنها به کلمات ربط علی هستند ( .)Kuteva and Heine 2004, p. 328این همان اتفاقی است کوه
در فارسی میانه برای کلمۀ پس ر دادهاست .در تحولی دیگر که ادامۀ دسوتوریزدایوی پـس
در فارسی میانه است ،این جزء تبدیل به اسم شدهاست ،اسمی که ناظر بر معنای «جهوت»
است .آن دسته از اسمها که دارای چنین مشخصهای هسوتند (مثول نوام بعضوی از اعضوای
بدن) قابلیت تبدیل به حرب اضافه را در بافتهای خاصی دارند .در فارسی نو متقدم این امر
از رهگذر بسط استعاری در ساخت اضافهای که پس در آن کاربرد دارد روی دادهاست (نیوز،
← نغزگویکهن و راسخمهند  .)۸۳۵۸بهندرت ،کاربرد پس در مقام کلمۀ ربط زموانی در فارسوی
1. Kxoe
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نو متقدم قابل مشاهده است .سایر کاربردها مثل کاربرد اسمی ،شبهوندی ،حرب اضافهای و
ّ
علی در فارسی نو متقدم کاربرد بیشتری دارد .عالوهبراین ،بهندرت شاهد کاربرد صفتی ایون
جزء در فارسی نو متقدم هستیم .در فارسی معاصر کاربرد پس در مقوام کلموۀ ربوط زموانی
ازبین رفتهاست ،ولی نق های دیگر آن کمو بوی حفوظ شدهاسوت .در هموین دوره ،براثور
فرایند کاربردیشدگی این جزء در بافتهایی تبدیل به گفتماننما شوده و نقو هوایی ماننود
نق تأکیدی و تغییر موضود گفتمان را یافتهاسوت .ایون تغییورات را بوا نقشوۀ معنوایی زیور
میتوان باز نمود:
در نقشۀ معنایی تاریخی باال (شکل  ،)۲روابط دوری و نزدیکی نق های متفاوت پـس،
در دورههای متفاوت فارسی (از فارسی باستان تا امروز) قابول مشواهده اسوت .بوا پیکانهوا

مسیرهای تغییر نق ها را بهروشنی میتوان پیگیری کرد.
۶ـ نتیجهگیری

در این مقاله ،به بررسی نق ها و معناهای متفواوت واژﮤ پـس در دورههوای مختلوف زبوان
فارسی ،از فارسی باستان تا فارسی معاصر پرداختیم .شواهد ما نشاندهندﮤ آن است که جزء
پس طی گذر زمان هم تحت تأثیر دستوریزدایی قرار گرفتهاست و هم دسوتوریشودگی .بوا
دستوریزدایی این جزء بهصورت کلمۀ آزاد درآمدهاست و با تبدیل آن به اسم راه برای تبدیل
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این جزء به پی اضافه و شبهوند از رهگذر دستوریشدگی هموار شدهاست .دستوریشدگی
ّ
بیشتر پس موجب کاربرد آن در مقام کلمۀ ربط علی شدهاست .در نهایت ،در فارسی معاصر
ّ
با کاربردیشدگی کلمۀ ربط علی پس در بعضی از بافتها ،این جزء تبدیل بوه گفتمواننموا
شدهاست .ترتیب وقود فرایندهای ذکرشده را با نمودار مرحلهای زیر میتوانیم نشان دهیم:
دستوریزدایی > دستوریشدگی > کاربردیشدگی
منابع
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مجلۀ زبانشناسی ،سال  ،۲۳شمارﮤ  ،44صفحههای 116و.87
میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین ( ،)۸۳۳۸کشفاالسـرار و ُعـدةاالبرار (معوروب بوه تفسـير خواجـه عبداللـه
انصاری) ،به تصحیح علیاصغر حکمت ،تهران ،مجلس.
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