
 

 شدگیتا کاربردی زداییاز دستوری
 در فارسی سیر تحول کلمۀ نقشی 

 سینا(شناسی دانشگاه بوعلیعلمی گروه زبان)عضو هیئتکهن د نغزگویمهردا

 سینا(شناسی دانشگاه بوعلی)دانشجوی دکتری زبانفام مهرداد مشکین

در فارسوی باسوتان،  پـسهای کلموۀ هدب این تحقیق، بررسی سیر تحول نق : چکیده
را به دو  فارسی نوبحث، تر شدن نو است. در این مقاله، برای روشن فارسی میانه و فارسی

متقدم )از آغاز توا قورن هفوتم هجوری( و فارسوی معاصور تقسویم  فارسی نومتمایز  ۀردو
کوار بوه عنوان ستاک مقید در نق  کلمۀ ربط زمانیدر فارسی باستان تنها به پسایم. کرده

 در زدایوی ایون واحود زبوانییند دسوتوریر فرا، اما با گذشت زمان، از رهگذاستتهرفمی
بر حفظ نق  صورت تکواژ آزاد درآمده و عالوهدر بعضی کاربردهای خود به فارسی میانه

راه  پس. کاربرد اسمی استتهکار رفاسم نیز به کلمۀ ربط عّلی و کلمۀ ربط زمانی، در مقام
. اداموۀ کواربرد اخیور در اسوتدهنموب بازن در مقام جز ی از کلموۀ مرّکورا برای شرکت آ

در  پـس. کواربرد اسوتدهشدگی آن در ترکیبات اسمی و فعلی شوندشبهفارسی نو موجب 
های متقدم دیگر آن نیز فارسی نو )متقدم( تنها منحصر به کاربرد اسمی نیست، بلکه نق 

شودگی نقو  حورب بوا دسوتوری این، جزء مزبووربرو عالوه استتهدر این دوره ادامه یاف
متقودم قابول  فارسوی نووبرد صوفتی نیوز در ندرت، کار. بهاستدهنیز کسب نمو ایاضافه
قوام کلموۀ ربوط نق  قدیمی خوود در م پسمعاصر،  در نهایت، در فارسی .استدهمشاه

صوورت آزاد، یوا در ترکیوب اسومی های اسمی )بهدست داده و تنها نق زمانی را کاماًل از
 پـس  . نقواستدهای و ربفی عّلی را حفظ نمووند(، صفتی، حرب اضافهصورت شبهبه

های مناسب برای تبدیل ایون جوزء بوه وجود آمدن بافتدر مقام کلمۀ ربط عّلی موجب به
در انتهای این مقالوه، تموامی ایون  .استدهشدگی شیند کاربردیانما از رهگذر فرگفتمان

صوورت تصوویری و بوه با استفاده از نقشۀ معنایی تاریخی ایون جوزء پسمسیرهای تغییر 
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 . ستادهصریح بازنموده ش
 شودگی،کواربردی زدایی،دسوتوریشودگی، دسوتوری : فارسی، کلموۀ ربوط،هاکلیدواژه

 .شدگیدونشبه

 مقدمه ـ۱
تغییرات زبانی انواد و دالیول متفواوتی دارنود. یکوی از دالیول مهوم تغییور ایجواد امکانوات 

شودگی کلموات قاموسوی در شدگی اسوت. در دسوتوریدستوری جدید از رهگذر دستوری
کنند و همزمان جوهر آوایوی و معنوای های دستوری جدید کسب میخاص نق های بافت

شود و با تبودیل کمتر می نیز هاآنآزادی حرکت  ابد. با این کاه ،یکاه  می هاآنقاموسی 
جا ههوا را جابوتووان آنخصوص وند )اشتقاقی یا تصریفی( نمویبهبست یا به واژه هاآنشدن 

الوف و ۱۸۳۵کهون نغزگووی ←شدگی در زبان فارسی های عینی از دستوری)برای توضیحات و مثال کرد
سومت شناسان این تغییر، یعنی مسیر حرکت از کلمات قاموسی اولیه به. بسیاری از زبان (

 مفلق و قفعی بودنخصوص( دو دهۀ اخیر دانند. البته تحقیقاِت )بهسویه میرا یک ،دستور
. حرکت و تغییر در (Norde 2009, pp. 8-9) استدهسؤال برسویگی تغییر را تا حدی به زیر یک

زدایوی شوود. در دسوتورینامیوده موی 1زدایویشدگی، دسوتوریجهت عکس تغییر دستوری
هوای دسوتوری ها یا وندهای تصریفی( مشخصهبستکلمات دستوری )کلمات نقشی، واژه

؛ مثل کنندسی کسب میدهند و با کسب آزادی حرکت بیشتر معنای قاموخود را از دست می
ها و دبایو»به اسوم و جموع بسوته شودن آن ماننود اسوامی در عبوارت  بایدتبدیل فعل معین 

 ← ،تر این فراینود در زبوان فارسویزدایی و توضیح دقیقمواردی دیگر از دستوری ۀد)برای مشاه «نبایدها
ر سیر تحوول خوود د پسدر این مقاله نیز خواهیم دید که جزء  .(۸۳۱۴ج و  ۸۳۵۱نغزگوی کهن 

 .استدهششدگی( زدایی و دستوریمتحمل هر دو تغییر )دستوری
زدایوی نیسوت و شدگی و دستوریتغییرات در امکانات دستوری تنها منحصر به دستوری

. افتودنیز اتفاق می 2شدگیکاربردیهایی فرایند تغییر زبانی ها در بافتبعضی اوقات در زبان
ای خود را از دسوت ن، معنای گزارهک واحد واژگانی در بافتی معیّ شدگی یکاربردی فراینددر 
. منظور از (p. 379 Job-Frank ,2006)کند تعاملی کسب می 3دهد و معنای معنای فراارتباطِی می

معنای فراارتباطِی تعاملی این است که جزء مورد نظر دیگر تنهوا دارای یوک نقو  در نظوام 

                                                      
1. degrammaticalization 

2. pragmaticalization 

3. metacommunicative 
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انود، هوا فرازبوانیکند. این نق را نیز در گفتمان ایفا می های دیگریزبان نیست، بلکه نق 
 .این مقاله( ۲بخ   ←) استدهیعنی معنایشان افزون بر چیزی است که بیان ش

های مرتبط یک جزء زبانی که از رهگوذر تغییور نق تر صریح شناسان برای نمای زبان
نقشۀ معنایی نمای  فضایی معناها  کنند.استفاده می 1نقشۀ معنایی آیند، ازوجود میزبانی به

بورای ؛ Haspelmath 2003)اسوت  2های یک واحود زبوانی چندنقشوی)فضای مفهومی( یا نق 
 .همین مقاله( ۳بخ   ← ،توضیحات بیشتر

هوای متفواوت زبوان را در دوره پـس ۀژهوای وادر این پژوه ، برآنیم تا معناهوا و نقو 
نو یا فارسوی دوران  بیان کنیم. فارسی 3نو و فارسی فارسی، یعنی فارسی باستان، فارسی میانه

های اولیۀ هجری دوران اسوالمی، توا نو متقدم )قرن مجزا یعنی فارسی ۀراسالمی را به دو دو
 صوادقی ← ،)برای توضیح ادوار مختلف زبوان فارسوی ایمتقسیم کرده معاصر قرن هفتم( و فارسی

 . (۱۳و1، ص ۸۳۱۴
مختلوف فارسوی از شوواهد عینوی مکتوو  اسوتخراج  هوایدر دوره پـستمامی شواهد 

جوی وشواهد مربوط به فارسی معاصر بیشتر از اینترنت با استفاده از موتور جسوت اند.شده
 .1اندگوگل استخراج شده

زدایی منابع متعوددی وجوود شدگی و دستوریمورد دستوریازآنجاکه در زبان فارسی در
 شودگییدبا تفصیل بیشتری تنها به بررسی فرایند کاربر (۲)در بخ  این مقاله  ۀدارد، در ادام

این مقاله به معرفی نقشۀ معنایی اختصواص دارد. نقشوۀ معنوایی از آن  ۳پردازیم. بخ  می
 ۳است. بخو   پسهای جهت مهم است که ابزاری دیداری برای توصیف نهایی ما از نق 

 ۱تصواص دارد. در بخو  اخ هوای مختلوف فارسویهای این جزء در دورهبه توصیف نق 
 یابد.گیری پایان می. این مقاله با نتیجهاستدهنقشۀ معنایی تاریخی این جزءارا ه ش

 شدگیکاربردی ـ۲
درزمانی تغییر زبانی است که از رهگذر آن یوک جوزء زبوانی بوه  فرایندشدگی یک کاربردی

گیورد، خصوصویات شدگی قرار میشود. عنصری که در مسیر کاربردینما تبدیل میگفتمان
 :(Heine 2013) کنداصلی زیر را کسب می

                                                      
1. semantic map  

2. multifunctional  

3. New Persian 

 است. در متون استخراج شده جو، موارد عینی کاربرد آنودر این موتور جست« پسۀ »یعنی با قرار دادن کلیدواژ. 4
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توانود در های نحوی قبلی را ندارد و می: به این معنا که دیگر محدودیت1. آزادی نحوی۸
واقوع، رابفوۀ سسوتی بوا . در(Frank-Job 2006, p. 400)جوا شوود بهاراحتی جبافت مورد نظر به

 کند.ساختار نحوی گفتمان پیدا می
 .هگفت ۀاز بقینماهای سرنمونی نوایی گفتمان ی. جدای۲
شده معوانی و : به این معنی که واحد زبانی کاربردی2معنایی و کاربردی ۀز. افزای  حو۳
 Brinton and)دهود ای فراتر )از بند( را پوش  میکند و حوزههای متفاوتی را کسب مینق 

Traugott 2005, p. 138)عنووان خود را نیز گاهی به ۀشده، نق  اولی. البته، واحد زبانی کاربردی
 هواپر 3تواند حفوظ کنود. ایون اصول برابور مفهووم واگرایوییک جزء دستوری یا واژگانی می

(1991 rHoppe)  الف( ۸۳۵۱کهن نغزگوی ←)نیز است. 
شده قابل حذب است و با حذب آن خللی در معنای : عنصر کاربردی1. اختیاری بودن۳

شوده، گفتموان هموواره شود. همچنین، بوا حوذب عنصور کواربردیمیاصلی گفتمان وارد ن
 ماند.دستوری باقی می

 اند.ییهجاتک نماهاگفتمانبسیاری از  ی:و کوتاه 5بودن غیرترکیبی. ۱
نموا را مشواهده و تبودیل آن بوه گفتموان« توازه»مثاًل در جمالت زیر سویر تحوول کلموۀ 

 :کنیدمی
 های تازه خریدم. ( سبزی۸
 ر را تازه شرود کردم.کا( ۲
 ام را ببندم.ام کردند، تازه یک هفته هم باید مغازه( جریمه۳

با  تاز  3 ۀکنیم. در جملرا در مقام صفت و قید مشاهده می تاز کاربرد  ۲و  ۸در جمالت 
آزادی نحووی  تـاز . در این جمله استدهتقابلی شنمای کسب نق  جدید، تبدیل به گفتمان

 توان در گفتار آن را به مواضع دیگر منتقل کرد:میمثاًل  و استدهپیدا کر
 ام را ببندم تازه.ام کردند، یک هفته هم باید مغازهجریمه (4
 ام را تازه ببندم.ام کردند، یک هفته هم باید مغازهجریمه (5

                                                      
1. syntactic freedom 

2. scope extension 

3. divergence  

4. optionality  

5. Non-compositional 
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اش از یوک معنوایی و کواربردی ۀزنماها( حونما )مانند سایر گفتماندر مقام گفتمان تاز 
 تـاز ، حذب اینبرعالوه دهد.و تقابل دو بند با هم را نشان می استتهافزای  یافد به دو بند بن

 تـاز  کند.تر میکند. جدایی نوایی آن نیز این حذب را آسانآن را غیردستوری نمی ۳ ۀاز جمل
 نما بسیط است.مانند بسیاری از گفتمان

شودگی رسوی معاصور بوا کواربردینیز در فا پسخواهیم دید که کلمۀ  و۱و۳و۳ در بخ 
 .استدهنمایی نیز پیدا کرهای دیگر، نق  گفتمانبر نق عالوه

 نقشۀ معنایی ـ۳
یک واحود زبوانی اسوت. ایون مشوکل  یکی از مشکالت تحلیل زبانی، کاربردهای چندگانۀ

صادق  ،2و هم کلمات قاموسی 1مورد بسیاری از واحدهای زبانی، یعنی هم کلمات نقشیدر
شوود، وجود آمدن چند نق  برای یوک واحود زبوانی مویکی از عواملی که باعث بهاست. ی

های تغییر تاریخی اسوت. نقشوۀ معنوایی روشوی بورای توصویف و نموای  الگوهوای فرایند
گیری از نقشۀ معنایی روابط واقع، با بهره. در(Haspelmath 2003)چندنقشی در نظام زبان است 

صورت ملموس روشنی و بهتوان بهیک واحد زبانی را میهای متفاوت دوری و نزدیکی نق 
های یک صورت بوا خوط معنایی رابفۀ میان نق  ۀنشان داد. در مفالعات همزمانی، در نقش

شود. در مفالعوات تواریخی، بوه شورط وجوود مودارک معتبور، رابفوۀ مستقیم نشان داده می
تور بووده و تور و متقودمایپایه شود تا نشان داده شود کدام نق ها با پیکان مشخ  مینق 

 ، مثاًل شکل زیر ناظر یک نقشۀ معنایی تاریخی است: استدهکدام نق  از دیگری مشتق ش

نظور   متفاوت دسوتوری بورای یوک صوورت در نق ۳طبق نقشۀ معنایی فرضی فوق، بر
 ۳های و نق  استدهمشتق ش ۸از نق   ۲شود، نق  که مشاهده می. چناناستدهگرفته ش

                                                      
1. function words 

2. content words 
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های با نق  ۲تنها از رهگذر نق   ۸اند. به عبارتی، نق  وجود آمدهبه ۲یک از نق  هر ۳و 
 در ارتباط است. ۳و  ۳

 از فارسی باستان تا امروز های . نقش۴
هوای مختلوف زبوان در دوره پـسهای متفاوت کلمۀ در این بخ  از مقاله، به بررسی نق 
 پردازیم.می ،ی امروزفارسی، از فارسی باستان گرفته تا فارس

 در فارسی باستان  ـ۱ـ۴
، «بعود»، «پشوت»معنوای و به 1در مقام ستاک مقید /pasā/صورت در فارسی باستان به پس

در فارسوی  .(پـسذیول ، ۸۳۵۳ دوسوت؛ حسونKent 1953, p. 196) اسوتدهبو «از پِس »و  «پِس »
 بموۀ ربوط زموانی مرّکوشوده و کلمتصول موی wat  /vaبوه جوزء  باستان، این ستاک مقیود

pasāwat  /pasāva کلمات ربط زمانی، ناظر بر رابفوۀ زموانی دو  .استدهآوروجود میرا به
 ← ،موورد انوواد کلموات ربوط)برای توضیح درپیوندند وقود میای هستند که هر دو بهبند یا گزاره

شوند هم متصل می ای که با کلمات ربط زمانی به. البته دو گزاره(۲۳۵، ص ۸۳۵۲ کهننغزگوی
و یوا  دهنود()یعنی دو رویداد با هم ر  موی زمانطور همپیوندند؛ یا بهوقود میبه دو گونه به

در مقوام کلموۀ  پس زمان )یکی بعد از دیگری(؛ رابفۀ زمانی اخیر از نود توالی است.غیرهم
 است: ربط زمانی ناظر بر این نود رابفۀ زمانی

6) pasāwat aiwah martyah maguš āhat gaumātah nāman, hau 

udapatata. 

( ۳۱وو۳۱های ر، سوف۸ )بیستون، ستون« پس از آن مردی مغ بود گوماته نام، او قیام کرد»
 (.۲۵، ص ۸۳۱۵)ابوالقاسمی 

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 »
( ۱۱وو۳۱های ر، سوف۸ )بیستون، ستون« مردی ... که آن گوماتۀ مغ را از شهریاری راندی

 .(۲۵، ص ۸۳۱۵ )ابوالقاسمی
8) nadintabairah hada kamnaibiš asabāraibiš amunθat, bābairum 

ašyawat, pasāwat adam bābairum ašyawam. 

                                                      
1. bound stem  
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، ۲ )بیستون، ستون« من به بابل شدم ندینتبیره با سواران کمی گریخت، به بابل شد، پس»
 .(۳۱۱، ص ۸۳۱۵ ( )ابوالقاسمی۳و۸های رسف

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»
 .(Kent 1953, p. 117( )۲۱و۲۱)بیستون، ستون اول، سفرهای 

در مقام جز ی از کلمۀ ربط زمانی، تووالی رویودادها را  pasā در تمامی کاربردهای فوق
که از سه بنود مختلوف تشوکیل شوده جالوب  ۱دهد. در میان این جمالت، جملۀ نشان می

صورت گرفته  توجه است. ربط دو بند اول بدون کلمۀ ربط و تنها از رهگذر همجواری بندها
 .  استدهاستفاده ش pasāwatو فقط در بند سوم است که از کلمۀ ربط 

 میانهدر فارسی  ـ۲ـ۴
هوای عینوی کیک و بوا مثوالدر این دوره از زبان فارسی را به تف پسهای در این بخ ، نق 

 دهیم.توضیح می

 در مقام کلمۀ ربط زمانی آزاد  ـ۱ـ۲ـ۴
، ولوی «سوپس»در نق  کلمۀ ربط زمانی با معنوای  pas/  پسدر متون فارسی میانه، کاربرد 

 :استتهآزاد ادامه یاف صورتبه
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. 

بهورام ورجاونود را آنجوا نشوانید. سوپس  کیخسرو پسر سیاوش آنجا زاده شود و او آتو »
روی دبیوره بورفرگرد )اوستا( به خوط دین ۸۲۱۱زرتشت دین آورد. به فرمان شاه گشتاسب 

ون آن را و سوپس اسوکندر ملعو آن آتشوکده نهواد ۀهای زرین کند و نوشت و در خزانولوح
 .(۸۳ ، ص۲۱۱۲)دریایی  «سوزاند و به دریا افکند

توان چنوین داند، ولی از مثال فوق میرا قیدی می پسنق   (Daryaee 2002, p. 76)دریایی 
طور کوه ازشواهد فووق واقع با کلمۀ ربط زمانی سروکار داریم، زیرا همانبرداشت کرد که در

و پوس از آن  اسوتدهر  دا« زاده شدن سیاوش و نشاندن آتو  بهورام»مشخ  است، ابتدا 
وقود پیوسوته و بعود به« نوشتن الواح»بتدا و همچنین در ادامه ا« آوردن دین توسط زردشت»
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عنووان کلموۀ ربوط که در شاهد فوق بوه pasدو نمونه «. ها توسط اسکندرسوزاندن آن»از آن 
عهوده دارنود توا مشوخ  کننود کوه هوا را بر، وظیفۀ ارتباط دادن گوزاره1اندکار رفتهزمانی به

مثال یک واحد زبانی کاماًل آزاد اسوت. در این  پس اند.وقود پیوستهرویدادها به چه ترتیبی به
 مشاهده کنیم: تنهایی(یا به «و» udهمراه توانیم )بهرا می پسدر شواهد زیر نیز همین نق  

11) dō bēwar spāh ī wizīdag pad bayaspānīh ō ērān-šahr frēstīdudpas 

ǰāmāsp ī pēšēnīgān sālār zūd andarōn andar šud. 

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

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. 

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

 .(۲۱۲، ص ۸۳۴۸ )جاماسب
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 
 .(۲۸۱، ص ۸۳۴۸ گوید )جاماسب

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. 

رخیزد )و( نه بازنگرد. سپس آن پاد خسرو پرهیزگار مزدیسنان اسوت کوه گشتاسب شاه نه ب
، ۸۳۴۸ ین خاک برخیزیود )جاماسوبا از ،رود و گوید که اگر شما خدایگان را پسند افتد

 .(۲۱۱ص 
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 

 (.۲۸۸، ص ۸۳۴۸تا من روم )جاماسب 
                                                      

 است. کار رفتهبه «و»معنای به udهمراه به pasدر این شاهد، دومین . 1
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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. 

پی  شما خدایگان گویم. سپس که هست زریر را که پدر من است اگر زنده یا مرده، چنان
را انگشوت بور و ها را ندانی )و( توی و دفاد رزمیگشتاسب شاه گوید که تو مرو چه تو نابرنا

 .(۲۸۳، ص ۸۳۴۸ تیر استوار نیست )جاماسب
و چوه بودون  «و» udچوه بوا  pasکلمۀ ربط زمانی آزاد دهد که شواهد اخیر نیز نشان می

دیودیم، ایون جوزء در  1وو4طوور کوه در بخو  ت. همانتوالی رویدادها اس ۀددهنآن، نشان
در فارسوی  پس. اگر کاربرد مقید استتهرفکار میمقید در ترکیب به صورتبهفارسی باستان 

فارسوی  ۀردر گوذر زموان و در دو pasāباستان را نمونۀ واقعی کاربرد این جزء فورض کنویم، 
Norde )شوود زدایی تلقوی مویستوری. این تغییر نوعی از داستدهش 1شدگیدآزا میانه دچار

2009, p. 3, 131) شوی شدگی، عناصور نقشدگی است. در دستوریکه جهتی خالب دستوری
 ,Hopper and Traugott 2003)شوند دهند و مقیدتر میدست میطی زمان جوهر آوایی خود را از

p. 7)ید دسوتوری های جدو این جزء با کسب نق  استدهچنین چیزی ر  ندا پسمورد . در
 نغزگووی ← ،)برای توضیحات بیشوتر استتهکار رفصورت آزاد نیز بهتنها مقیدتر نشده، بلکه بهنه

 .ج( ۸۳۵۱ کهن

 در نقش کلمۀ ربط عّلی  ـ۲ـ۲ـ۴
عنوان کلموۀ ربوط بر ایفای نق  در مقام کلمۀ ربط زمانی، بهعالوه pasدر فارسی میانه، 

و بنود بفۀ عّلی میان دو بند، یکی از بنودها نواظر بور عّلوت در را .استتهعّلی نیز کاربرد داش
شوود و دیگر موی ۀرواقع، یکی از دو بند یا گزاره، سبب وقود گزادیگر بیانگر معلول است. در
 :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. 

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

 ۀرکه باعوث گوزا عّلت است ۀرگزا« چین پرتا  کردنتیر بر سنگ» ۀردر شاهد فوق، گزا
ها کلمۀ ربط زمانی ود. در بسیاری از زبانشمی ،«کسی را قوی دست دانستن»معلول، یعنی 

                                                      
1. debonding 
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. ایون امور بسویار (Kuteva and Heine 2004, p. 328) تواند منبع تکوین کلمۀ ربط عّلی باشودمی
نشان( این عّلوت اسوت کوه های بیمنفقی است، زیرا در توالی عّلت و معلول، )در موقعیت

میان آنچه  1یک رابفۀ تصویرگونگی. به عبارت دیگر، آیدشود و سپس معلول میبیان می اول
شوند وجود دارد، مثاًل صورت زبانی بیان میدهد و رویدادهایی که بهدر دنیای واقعی ر  می
 به جملۀ زیر دقت کنید:

 د، پس سرطان گرفت.يکشیهار مي  پاکت سیی روز( ۸۱
د و دهوکه عّلت سورطان اسوت، اول ر  موی« یک پاکت سیگار کشیدن»در جملۀ فوق 

 .پیونددوقود میبه« سرطان گرفتن»س معلول، یعنی سپ
Traugottand  Hopper )شوود نامیوده موی 2این نود تصویرگونگی، تصوویرگونگی نمووداری

2003, p. 27( هوم نواظر بور تووالی ۲۱. اگور دو رویوداد )ماننود شواهد (۸۳۵۳داوری  ← ،؛ نیز
گیرد و رابفۀ میان دو بند قرار میرویدادها باشند و هم رابفۀ عّلت و معلولی، کلمۀ ربفی که 

توانود خووان  کلموۀ ربوط زموانی شود. یعنی هم مینماید نیز دارای ابهام میمیرا باز هاآن
با گذر زمان و با کواربرد مکورر، معنوای عّلوی  ،داشته باشد و هم خوان  عّلی. به این ترتیب

 پـسرای کلمۀ ربط زموانی کلمۀ ربط در زبان تثبیت خواهد شد. این همان اتفاقی است که ب
که در این مورد نیز کاربرد در نق  کلموۀ ربوط آنجااز طور که گفتیم،. هماناستدهاتفاق افتا

توانیم نتیجه بگیوریم کوه کواربرد عنوان کلمۀ ربط عّلی است، میتر از کاربرد بهزمانی متقدم
شتری از کواربرد عّلوی در زیر شواهد بی.استدهوجود آماز کاربرد ربط زمانی آن به پسعّلی 
 :کنیمرا مشاهده می پس

19) ma xiyōn <-ān> resēnd ud tōōzanēnd čē-šān zarēr-iz ōzad pas 

(xiyōnān)dō nām barēnd kū-mān ōzad zarēr <ērān> spāh-bed u-

mānōzad bastwar ī-š pus.  

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

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. 

پا( کننود ریر برادر فرمان داد که خیمه )برپا( کن تا آزادگان نیز خیمه )برگشتاسب شاه به ز

                                                      
1. iconicity 

2. diagrammatic iconicity 
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پوا کورد از گردونه بیورون بیامود و خیموه برتا ما نیز بدانیم که شب است یا روز. پس زریر 
 .(۲۱۳، ص ۸۳۴۸)جاماسب 

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. 

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

 در نقش اسمی  ـ۳ـ۲ـ۴
ق  اسمی نیز کواربرد بر نق  کلمۀ ربط )زمانی و عّلی(، در نعالوه پسدر فارسی میانه 

 یمعنشوده و بوهتلفوظ موی /pas/ َپس صورتبه؛ این واحد زبانی در نق  اسمی استتهداش
 : (پسذیل ، ۸۳۵۳دوست ؛ حسنNyberg 1974, p. 152) استدهبو «پشت»و  «عقب»

22) ud ēč abrāz nēst kē šēb nē az pēš ud ēč šēb nēst kē abrāz nē az 

pas. 

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

لحواظ توزیوع نحووی بعود از حورب کار رفته، زیرا بهدر نق  اسمی به پسدر این مثال، 
 معنیبوه پيش ۀژدقیقًا در تقابل با وا« پشت» معنیبه پس. در این نق  استتهاضافه قرار گرف

 ایم:. در زیر شواهدی دیگر از این کاربرد را آوردهاستتهقرار گرف «جلو»
23) bē rafthēnd…Vahuman pēš zartuxšt pas. 

 (.۸۱۲، ص ۸۵۴۳)نیبرگ  عقبها رفتند ... وهومن در جلو، زرتشت در آن

24) az pas frāz šawēd. 

 .(۲۸۱، ص ۸۳۴۸ )جاماسب فراز رود پساز 

 بکلمۀ مرکّ  عنوان جزئی ازبه  ـ۴ـ۲ـ۴
. اسوتتهکوار رفصورت آزاد بوهبهمیانه این جزء  در فارسی پسدر کاربردهای ربفی و اسمی 

ب اسوتفاده در این دوره مواردی نیز داریم کوه ایون جوزء بوا معنوای اسومی در کلموات مرّکو
 :استدهش

25) nohom pēš-rawišnīh ud pas-rawišnīh ī dēn šnāxtan ud pēš-

rawišnīh ī dēn frāz ō pēš dāštan ud kār ud bahr padiš xwāstan ud pas-

rawišnīh ka petyārag ō dēn rasēd dēn abāz ō pas ud tan pad magindīh 

ī dēn dāštan. 
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دین شناختن و پی  روی دین )این که دین را( به پی  فراز داشتن  پسروینهم، پیشروی و 
و  پـساگر پتیاره به دین رسد دین را به باز  روی )این که( پسو کار و بهره به آن خواستن و 

 .(۳۱۸، ص ۸۳۴۸ )جاماسب تن به محافظت دین داشتن
26) andar pēš-āmārīh ud pas-āmārīh saxwan rāstīhā gōwēd kū pad 

dādestān bōxtag-tar bawēd.  

 [مراحول محاکموه  ]راستی بگویید که به دادستان آماری سخن به پساندر پی  آماری و 
 .(۳۱۱، ص ۸۳۴۸ )جاماسب ستگارتر باشیدر

در آن شورکت  پـس، ولی نق  ترکیبی که استتهکار رفدر ترکیب به پسدر شواهد فوق، 
. همین امر است «عقب»جوید ناظر بر توالی رویدادها نیست، بلکه بیشتر ناظر بر معنی می

آن سرچشومه  از نق  اسمی 21و  20در ترکیبات جمالت  پسدهد که کاربردهای نشان می
مکنوزی ) یفرهنـگ کوچـ  زبـان پهلـو. موارد دیگری از این نود کواربرد نیوز در استتهگرف

ثبوت  29و  28در مووارد  (۸۳۱۸وشوی فره) یفرهنـگ زبـان پهلـو نیوزو  ۲۴در شاهد  (۸۳۴۳
 :استدهش

27) pas-dānišnīh گاهی، نادانی» « ناآ  

28) pas-bavišnīh « افتادگیبودگی، عقبپس»  

29) pasfarda «فرداپس»  

طور که در ادامه این مقاله خواهیم دید، این کاربرد با زایاتر شدن تا فارسوی اموروز همان
 .استتهادامه یاف

 متقدم نو در فارسی  ـ۳ـ۴
بر کاربرد در مقام کلمۀ ربط )زمانی و عّلی(، و اسم عالوه پسدر قرون متقدم هجری، کلمۀ 

در این دوره، بسامد وقود  .استدهکسب کر اضافهپی  صفت و عنوانهای جدیدی را بهنق 
با استفاده از شواهد عینوی  . در ادامهاستتهب نیز افزای  چشمگیری یافدر کلمات مرکّ  پس

 .خواهیم کردتفکیک بررسی ها را بهاز متون مکتو ، این نق 

 در نقش کلمۀ ربط زمانی  ـ۱ـ۳ـ۴
ایون  شوویم.رو مویهدر مقام کلمۀ ربط زمانی روب سپندرت با کاربرد در فارسی نو متقدم به

 :استتهرفمی کاربه« و»و هم بدون « و»جزء هم با 
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عود ر مسـيـوسـت. و اميکـو پينی ن سالم کرد و در دعايرالمومنيچون بنشست از ام( ۳۱
، ۸۳۱۳)بیهقوی خواست و منشور و نامه را بر تخت بنهاد ی پاجواب ملکانه داد. پس رسول بر

 .(۴۱ص 
( بیانگر وقود یک رویداد پس از رویداد دیگر است. ابتدا شخ  حاضور بوه ۳۱شاهد )

نامه و منشوور را روی »شود و و پس از پاسخ امیر، بلند می« کندسالم و وی را دعا می»امیر 
 پـسطور که مشخ  است، رابفۀ زمانی توالی با کلمۀ ربط زموانی همان«. گذاردمی تخت

 ای زیر نیز ناظر بر همین نق  هستند:ه. مثالاستدهبرقرار ش

طـاهر  ۀميد و پس به خيثنا شنی ر آمد با خلعت و خدمت کرد و از لفظ عاليش اميپ( ۳۸
 .(52، ص ۸۳۱۳)بیهقی  آمد

د و پس بنشسـت يخاست و بساط تخت را ببوسی ر بر پاير برآمد اميت اميچون تح( ۳۲
 .(۴۴، ص ۸۳۱۳)بیهقی  بوسهل بخواند ۀو منشور و نام

ش يرا پـی ان ريستادند. و پس اعیهران بایش او بنشستند و ديان و بزرگان لشکر پياع( ۳۳
و  ر اشارت کرد تا همهـان را بنشـانند، دورتـريتر. و امپنجا  و شصت از محتشمی آوردند، تن

 .(۱۱، ص ۸۳۱۳ )بیهقی پس سخن گفت

 احکـام نجـوم پـس بـه ،پس به صورت عالم ،پس به شمار ،و ابتدا کردم به هندسه( ۳۳
 .(۲، ص ۸۳۸۱ )ابوریحان بیرونی

 د تا رنگ تمـام ازيد جوشید پس بباين بتوان مالآ د افکند که اندریو باا چندان آب بر( ۳۱
 . (۳۱۱ ص )جمالی یزدی، دیرون آيو با

 ، ص۸۳۳۱ اسـکندرنامه) کشته شـدی دست جوان بخارامد وهم بهيهر بیدی پس زنه( ۳۱
۳۵۸). 

 کلمۀ ربط عّلیدر مقام   ـ۲ـ۳ـ۴
کوار کلموۀ ربوط عّلوی نیوز بوه عنواننو متقدم )مانند فارسی میانه( به در فارسی پس ۀژوا

 توان مشاهده کرد:. این کاربرد را در شواهد زیر میاستتهرف

ابم بخوانـد، و غـرض بـه يـن گفتـار نيد نبشت، اگر تمکـیغام بباين پیبا خود گفتم ا( ۳۴
 )بیهقی ست؟ير آواز داد که چيش شدم، و اميشرح تمام و پنبشتم به ی پس رقعت .حاصل شود

 .(۸۴۴، ص ۸۳۱۳

م، که خراسان دور است. یمن شویم و ایتر، از آن بهکرحون صوابيجی گفت: سو( ۳۱
 .(۲۳۸، ص ۸۳۱۳ )بیهقی ز برانديد و تيا  گرد کشيگفتند فرمان تو راست. پس بر جانب س
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کـه بـه نسـب هـر دو م، تـا چنـانیت بنـدیخوتا با هم عقد ای باشی اکنون اگر راض( ۳۵
 .(۳۸ ، ص۸۳۴۳)عوفی  عقد برادر بستندی غمبر با عليپس پ .ميم، به عهد هم برادر باشیبرادر

ز تنهـا، پـس يـ  چیـان يل واسطه شد. باشد ميدل ،دیال گفتهيخود دلی اگر بر هست( ۳۱
)نصویرالدین طوسوی  ودشه خـود و بـا خـود بـيد. باشد و خود به خود هميخود را به خود رسان

 .(۳۵ ، ص۸۳۴۳

ست، پس فرمود تا شـخ  او را بعـد از يتر از تو نکس مرا دشمنچيمنصور گفت ه( ۳۸
کشواورز  ←التوواریخ، )جوامع خانـه بنهادنـد ۀدند و در گوشـيچيپی که کشته بودند در بساطآن

 .(۵۱۲ ، ص۸۳۴۸

 انـد مـر تـن رامچون جامههر را هیکدیلباس خواند که ی ن معنیپس مرد و زن را بد (۳۲
 .(۱۱۳ ، ص۸۳۳۸)میبدی 

ادت و نقصـان یچ زيهر هیکدیاز ی ن و مل  دو برادر همزادند که در شکل و معنید( ۳۳
چ يو هـی تـر از پادشـاهگـرانی چ عملـيهی غامبريت بعد از پين قضیحکم اه ندارند. پس ب

 .(۸۱، ص ۸۳۴۸ )نظامی عروضی ستيتر از مل  نیقوی عمل

 در نقش اسم  ـ۳ـ۳ـ۴
در ایون نقو   پـس نیوزمتقودم  فارسی نوودر  .استتهادامه یاف فارسی نودر  پسنق  اسمی 

 پـيشدر تضواد معنوایی بوا کلموۀ  «باسون»و گواهی  «ظهور»، «عقوب» ،«پشوت»ی معنبه
 ناظر بر چنین کاربردی است:بعد از حروب اضافه  پسکاربرد . استدهبو

، ص ۸۳۳۱ نامهرندکاسـ) سـتاد یا هـا یجا د در آنیـد را یجوان ،ردک نها  از پس ناگا ( ۳۳
۸۱۳). 

 شيواِر مکـار  در پـیـِم بهشـت را دياجل در پس است و نع ۀا را لدغيش دنيلکت ع( ۳۱
 .(۲۸۵، ص ۸۳۳۱ )سعدی

ایون جوزء بورای  ۳۱که در شاهد ناظر بر معنای مکانی است، درحالی پس ۳۳در شاهد 
 .(نامهلغت ← ،پسکاربرد اسمی  درمورداهد متعدد )برای شو استتهکار رفمعنای زمانی به

 در مقام صفت  ـ4ـ3ـ4
 در مقام صفت هستیم: پسمتقدم شاهد کاربرد جزء فارسی نِو در موارد کمی در 

ن يوگرنـه چنـ ،ش و نـه پـسينـه پـ ،  انداز  کردی  وقت و یه جان در تن هر دو ب( ۳۱
 .(۸۸۳، ص ۸۳۱۳ )بلعمی شانیموافقت نبودی بود
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معنی بوه پـيشاست و در تضاد معنوایی بوا رفته کاربه «کم»در معنای  پسجملۀ فوق  در
تور ایپایوههوا که کاربرد اسمی در زبانن کیفیت است. ازآنجا، مبیّ اینقرار دارد. بنابر« زیاد»

اند که ناظر بر کاربرد صفتی باشد، این تر نیافتهموردی را در دوران متقدم نگارندگان است، و
)بورای مبحوث شودگی دانسوت توان مشتق از کاربرد اسمی آن از رهگذر دستورید را میکاربر

تواننود بوه صوفت تبودیل طور بالقوه مویهایی از اسامی که بهچگونگی تبدیل تاریخی اسم به صفت و گروه
 .(p. 60 Kutevaand  Heine ,2007-61 ← ،شوند

 در مقام حرف اضافه  ـ۵ـ۳ـ۴
. در ایون کواربرد، استدهنو متقدم،کاربرد در مقام حرب اضافه بو در فارسی پسنق  دیگر 

است. در ایون « آن سوی»یا  «عقِب »، «پشِت » یمعنشود و بهمتصل می پساضافه به  ۀرکس
در نقو   پـسهوای زیور نواظر بور کواربرد . مثالاستتهکار رفبه پسقبل از  ازنق ، گاهی 

 ( است:ازیا بدون  ازاضافه )با پی 
 .(۸۸، ص ۸۳۱۳ )بلعمی چ پادشا نبوديهفتاد سال هند صدویومرث گويپِس ک از( ۳۴

 زجــرد بفرســتادیبــن وقــا  را مثــال از پــِس بــن عقبــهســعد، بــرادرزاد  را هاشــم( ۳۱
 .(۲۴۳ ، ص۸۳۸۱ التواری مجمل)

ترسند ور یمار و ميشان و فرزندان که بیماند ترکت از پِس اکه بازی و بترسا آن کسان( ۳۵
 .(۴۲ ، ص۸۳۱۳ قرآن ری ۀترجم) ید از خدايو بترسشان یا

مقدموۀ ، بوه نقول از ۱۲۳ ص ،۸ ، ج۸۳۳۵ تفسـير کمبـری ) سـتيو پس هفتاد سال فرتوت( ۱۱
 .چهار(، ص هفتادومصحح
، مصوححمقدموۀ به نقل از  ،۳۳۱ص ، ۸ ، ج۸۳۳۵ تفسير کمبری ) و زند  شدن از پس مرگ( ۱۸

 .چهار(ص هفتادو
ی د هوشنگ سخت شاد شد، پس او را بفرمود پِس کارهارَ ها و ِخ ومرث از آن هنريک( ۱۲
 .(۸۲۱، ص ۸۳۱۳ )بلعمی رانی من هم

اسوت. در ایون  پسای اضافهطور که گفتیم، تمامی موارد فوق ناظر بر کاربرد پی همان
الزامی اسوت. کواربرد اسوامی کوه نواظر بور  پسکاربردها حضور اسم )گروه اسمی( بعد از 

خصوص نام اعضای بدن( در مقام حرب اضافه در زبوان اضافه )به ۀرکس هستند با «جهت»
سوِر »ماننود  ،گیوردسابقه نیست. این امر با استفاده از بسط استعاری صورت مویفارسی بی

نیز ناظر بر جهت است و حتی گاهی ناظر بور عضووی از بودن  پس. «سینۀ دیوار» و« کوچه
کوه در ، (۱۸ ، ص۸۳۸۱)ابوریحان بیرونی  سوپسمثل  . این کاربرد را ترکیباتیهست)باسن( نیز 
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هنوز این کلموه در ایون معنوا در  توانیم مشاهده کنیم.می ،استتهفارسی نو متقدم رواج داش
اضوافه در مقوام  ۀرکاربرد آن با کس ،اینر. بناب(۸۳۴۱نجفی  ← ،)برای شاهدفارسی کاربرد دارد 

 ← ،اضوافه ۀردیل اسوامی بوه حوروب اضوافه بوا کسوتبو فرایند)برای توضیح  حرب اضافه عادی است
 پـسمشوتق ای با توجه به این مالحظات کاربرد حرب اضوافه .(۸۳۵۸ مهندکهن و راسخنغزگوی

 شی از نق  اسمی این کلمه است.ان
اضوافه از  ۀرجوای کسونکتۀ جالب توجه این است کوه در فارسوی نوو متقودم گواهی بوه

 :استدهشاستفاده می ازاضافۀ پی 
 انـده نبود يالله علی اران رسول صلیتر از ا و رسل بهتر و فاضليکس پس از انبچيه( ۱۳
 .(۸۲ ، ص۸۳۳۱)غزنوی 

 .(۲۱ص  ،۸، ج ۸۳۱۵)ابوالفتوح رازی  رات چون قرائت خواهد خواندنيپس از تکب( ۱۳

 آن رواج یاربرد و نوواحکو گونوه نیوا ۀخچویتار ۀردربوا (۸۳۲و۸۳۸ ، ص۲، ج ۸۳۴۱)بهار 
 سد: یونیم

]  اضوافه[  ورکموذ عالموت عووض بوه یز یجنووب یو پهلو یشمال یدر پهلو میقد در
 ، و در زبوان«رتکوبغوداد پسور بوغ» یعنی« رتکبغ یبغداد ز»مثل  ،استدهشیم استعمال

و  یغربو خراسوان ۀلهجو بوه ا مخوت یو... گو انودآوردهیم ازمزبور  یز یجابه میقد یدر
 ندرنامهکاسـو در  ردهکو حدود تجواوز و آن یو ر طبرستان به د آنانیتقل و به بوده طخارستان

 یبو ، و شواهداشوت مون راسوت میکح سیندر ارسفاطالکاس یپادشاه» شد، مثال دهید هم
... و  «ید ویدسوتور و صووابد یبو» یعنوی« یردکن یارک چیه ید از ویدو صوا  یدستور
 دسوت»ند یگو هک ستا ( متداولنستان)افغا از طخارستان یو قسمت هرات در لفظ نیهنوز ا

، ۸۳۸۱ التـواری مجمـلبهوار بور  ۀمقدم ← ،زی)ن« سر تو» و «تو دست» یعنی« سر از تو» ،«از تو
 .(۸۵۱و  ۸۳۳ ، ص۸۳۴۱ نیمی؛ «ط» ص

تووانیم در را موی« از پوس از»ظاهر عجیوب همین کاربرد است که مثاًل ترکیب به دلیلبه
 اهده کنیم:مش تفسير کمبری متونی مثل 

عز و جل از پس از مکان و زمـان و لـوح و قلـم، گـوهر را ی و آن جنان بود که خدا( ۱۱
 .چهار(هفتادو ص ،، به نقل از مقدمۀ مصحح۸۱۳ص ، ۲ ، ج۸۳۳۵ تفسير کمبری ) د سبزیافريب

، ۸۱۴ ص ،۲ ، ج۸۳۳۵ تفسير کمبری ) شانیپس از قوم هود و قوم صالح و ... از پس از( ۱۱
 .چهار(هفتادو ص ،ز مقدمۀ مصححبه نقل ا
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 ،، به نقل از مقدمۀ مصوحح۸۴۳ص ، ۲ ، ج۸۳۳۵ تفسير کمبری ) شانیاز پس از هالکت ا( ۱۴
 .چهار(هفتادو ص

 توان مشاهده کرد:اضافه می ۀرجای فارسی کسبه ازهنوز در فارسی امروز کاربرد 
 .(۲۵ ، ص۸۳۳۸ نیمع )به نقل از شما[ آمد ]  پس از شما خواهم پس من (۱۱

 1ونددر مقام شبه  ـ۶ـ۳ـ۴
ب از فارسی میانوه در مقام جز ی از کلمه مرکّ  پسقباًل دیدیم که کاربرد کلمۀ قاموسی و آزاد 

در زیور موواردی از کواربرد  یابد.. در فارسی نو متقدم نیز این کاربرد ادامه میاستدهآغاز ش
 :ایماخیر را در متون متقدم آورده

 .(۸۱۱ ، ص۸۳۱۱)میهنی  «پشت سر گذاشتن» پشت کردنپس( ۱۵
 .(۱۸ ، ص۸۳۸۱)ابوریحان بیرونی  «ترعقبتر و اندکی پس» تر پس( ۱۱
، ۸۳۱۱ تفسير شنقشی) «آیندهایی که بعد از دیگران میآن» )اّمتان پیشین( ندگانیآپس( ۱۸

 .(۸۱۵ ص
 .(۳۱ ، ص۸۳۱۱ تفسير شنقشی) «تابعان» روانپس( 62
 .(۱۱۲، ص ۸۳۳۵ تفسير کمبری ) «سرپشت» پشتپس( 63
 .(۳۳۴، ص ۸۳۳۵ تفسير کمبری ) «ماندگانعقب» ماندگانپس (۱۳

در ایون ترکیبوات  پـساسم  2شدگیوندادامه یافتن و زایاتر شدن این ترکیبات ناظر بر شبه
ب، اجزاء واژگانی با تغییر وندشدگی، در ساخت بعضی از کلمات مرکّ فرایند شبه طیاست. 
تر گذارند، بدین معنا که با انتزاعینمای  میوندها را بهبه ی در معنا، عملکردی شبیه استعار

پوذیری بینویهای مخصوص وندها، چون زایایی و پی وسیلۀ بسط استعاری، ویژگیشدن به
داوری  ← ،وندشدگی در زبان فارسویهای متعدد از شبه)برای توضیحات بیشتر و مثال کنندرا کسب می

معنای جهتوی و به پس( شاهد بسط انتزاعی کلمۀ 64و59. در ترکیبات )(۸۳۵۱کهون ویو نغزگ
ونود قورار دارنود شبه هاآنهایی که در ، ساخت3ارچو  صرب ساختیهزمانی هستیم. در چ

. اصوفالحات سواختی دارای (p. 13 Booij ,2010) کننودعمل موی 1مانند اصفالحات ساختی
( پـستوانند کلمۀ جدید با اجزاء ثابت واژگانی )در اینجوا یالگوِی زایایی هستند که مرتب م

                                                      
1. affixoid 

2. affixoidation 

3. Construction Morphology 

4. consttuctional idiom 
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Booij  ← ،ونودها در رویکورد سواختیمورد چگونگی تحلیول شوبه)برای توضیحات بیشتر درتولید کنند 

66-2010, p. 57) همین مقاله( و۱و۳و۳بخ   ←) استتهتا فارسی امروز ادامه یاف پس. زایایی. 

 در فارسی معاصر  ـ۴ـ۴
. در فارسوی اسوتدهکواماًل از رواج افتا پـسدوره از زبان فارسی، کلمۀ ربوط زموانی در این 

ونود، حورب اضوافه و شوبهکلمۀ ربط عّلی،  بر کاربرد در نق معاصر، این جزء زبانی عالوه
هوا در تفکیک به بررسی این نقو به ،در ادامه. استدههای کاربردشناختی نیز شدارای نق 

 یم.پردازفارسی معاصر می

 در مقام کلمۀ ربط عّلی  ـ۱ـ۴ـ۴
 در نق  کلمۀ ربط عّلی است: پسکاربرد  شواهد زیر ناظر بر

  یـی ورانجامد، بهـر یا چند( طبقه میبر آنکه به منافع متضاد دو )استثمار عالو ( ۱۱
 ـتواننـد یداران نمـهیدنبال دارد؛ پـس سـرماهر را بهیا طبقات( دیکار طبقه )ی رويطبقه از ن

 کارگران باشـندی خواستار نابود ـپوستان پرداختند سرخی کشدپوستان به نسليگونه که سفآن
 .(۸۳۵۱آذر  ۴، ۲۴۳۵ ۀر، شماشر روزنامۀ )

ان یـت را پاياشـم ۀیـنظر ،وند خشـونت و قـانونيپ ۀرن درباياميبن ۀیاو با کم  نظر( ۱۱
اند، پس بازگشـت قانون مسئله م دولت ويد دارد چون امروز خود مفاهيداند و تأکیماجرا نم
 ۴، ۲۴۳۵ ۀر، شوماشـر روزناموۀ ) محال استی یت استثناياز دل وضعی ت قانون واقعيبه وضع

 .(۸۳۵۱آذر 
ها کـه سـتيمثـل کاتال ،شوندیل ميتشکی مصنوع صورتبهها طين محیاز ای برخ( ۱۴

 صـورتبهها طيحن میا ایشوند. پس یجاد میشکل اییشدن ذرات نانوهم دوخته ق بهیطراز
را ی زيـم چيم تا بتـوانيکنیجاد میط را اين محیای مصنوع صورتبها ما یوجود دارند ی عيطب

 .(۸۳۵۱آذر  ۴، ۲۴۳۵ ۀر، شماشر روزنامۀ ) مير  کنيدر آن ذخ
کنـد یدا مين آب، فشار داخل مخزن کاهش پيشدن گاز همرا  و همچن اثر خارجبر( ۱۱
. اسـتد د  شيا ماسـیـ استتهن گرفيند آسفالتیگویاصطالحاً م ،ن اتفا  افتادیکه ای و زمان

 ميجـاد کنـید دوبار  فشار داخـل مخـزن را ایما با ،کندیفشار داخل مخزن افت می پس وقت
 .(۸۳۵۱آذر  ۴، ۲۴۳۵ ۀر، شماشر روزنامۀ )

 .ها()مجلۀ اینترنتی برترین دیگونه غکا بخورنید؟ پس ایخودتان را دوست دار( ۱۵
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ً اگ( ۴۱ د  و يـخـود چرخی پـس در جـا ،زنـدیغلت م ر کودکتان در هنهام خواب مرتبا
ن يبـن کـار ازیـزحمات شما از انجام ا ۀب همين ترتیرد و به ايش باالتر از سر او قرار گیپاها

 .داری(های بچه)وبالگ مهارت رودیم

 در نقش اسم ـ ۲ـ۴ـ۴
 .(۸۳۴۱نجفی  ؛۸۳۱۱عین م ←)ت اس «باسن»تنها در معنای  پسدر فارسی معاصر، کاربرد 

 در مقام صفت ـ ۳ـ۴ـ۴
نق  صوفت را بورای  (۸۳۴۱)نیافتند. تنها نجفی  پسنگارندگان شاهدی برای کاربرد صفتی 

آن را در معنوای « هوا را پس دیدن»و « هوا پس است»و در اصفالحات  استدهذکر کر پس
 داند.می «وخیم، برخالب دلخواه»

 اضافه در نقش حرف ـ ۴ـ۴ـ۴
)برای تحلیلی  استدهاز فارسی نو متقدم حفظ ش پسای اضافهدر فارسی معاصر، نق  حرب

. البتوه ماننود (۸۳۵۳رازانی و کریمی دوسوتان  ←در فارسی امروز،  «از پس« / »پس»شناختی از کاربرد 
سومی ( و بعد از آن گوروه اپِس ) رودکار میاضافه به ۀرگذشته این جزء در نق  مزبور با کس

 آید:می
ش یافزای طور ناگهاناز کاالها بهی مت برخينوسان بازار سکه و ارز موجب شد که ق( ۴۸

، ایـران)روزناموۀ  سـتيهـا نمـتيش قین افـزایهم در پِس ای هيچ توجيکه هیدا کند؛ درحاليپ
 .(۸۳۵۱بهمن  ۸۱، ۱۱۱۸ ۀرشما

روز روزبــهرا ی اســيتــش اخــتالف و تنازعــات سآهمچنــان دوســت دارنــد ی برخــ( ۴۲
 .پایگاه تحلیلی خبری انتخا () ن اتفاقات ببرندیا پِس ش را از یخوع نند تا انتفاکتر گسترد 

نیوز کواربرد  برخوی اصوفالحاتدر  پساست.  «پشت»معنای های فوق بهدر مثال پس
 ایم:چند مورد از این اصفالحات را در زیر آورده ،دارد. برای نمونه

 .(۸۳۴۱دهخدا و همکاران ) «غیبت کسی را کردن»ی معنبه حرف زدنی پِس سر کس( ۴۳
 .(۸۳۴۱دهخدا و همکاران ) «شبستان و خانهپشت پرده، »معنی به پِس پرد ( ۴۳
همۀ پوول خوود را خورج نکوردن و مبلغوی بورای مواقوع » پِس دست خود را داشتن( ۴۱

 .(۸۳۴۱ )نجفی «ضروری نگه داشتن
 .(۸۳۴۱ )نجفی «لی بازگرداندنبه صاحب اص»معنی به دادنی پِس کس( ۴۱
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 .(۸۳۴۱ )نجفی «کنایه از کسی را به کاری واداشتن»معنی به زدنی کس ۀپِس کل( ۴۴
 .(۸۳۴۱ )نجفی «موجود داشتن»معنی به پِس دست داشتن( ۴۱

 ۀرجوای کسوتور از آن( بوهی پومتقدم و حتی بسویار  فارسی نودر فارسی معاصر )مانند 
 ← ،در فارسوی معاصور از)برای سوایر حوروب اضوافۀ گروهوی بوا  رودمی کاربه ازاضافۀ اضافه پی 

 :(۸۳۳۵صادقی 
کشور مراجعه کـردم ی عال وانین رسانه به دیخبر ا ۀدمن هم بالفاصله پس از مشاه( ۴۵

 .(۸۳۵۱آذر  ۴، ۲۴۳۵ ۀر، شماشر روزنامۀ ) جو کردموپرسی یو موضوع را از چند مرجع قضا
، شـر روزناموۀ ) هـا افتـادران، نام او بـر زبانیم ایدوران تحرش در یهاتيپس از فعال( ۱۱

 .(۸۳۵۱آذر  ۴، ۲۴۳۵ ۀرشما
سـال  ۰۵  خـود بـا کوبـا را پـس از يـپلماتیطور کامـل روابـط داالت متحد  بهیا( ۱۸

 .(۸۳۵۱آذر  ۴، ۲۴۳۵ ۀر، شماشر روزنامۀ ) ا کرديجنگ سرد، احی هاتنش
ی سـرادانـش»ن سازمان به یهر ای، بار د6431س وزارت علوم در سال يس از تأسپ( ۱۲

« ت معلـم تهـرانيـدانشها  ترب»ب مسئوالن به یبا تصو 31۰1ز در سال يو در ادامه ن« یعال
 .تابناک( وبگاه) دا کردير نام پييتغ

از ی کـیسـبز اطـراف آن، بـه ی همـرا  فضـا، بـهیبا پس از بازسازین ساختمان زیا( ۱۳
 .تابناک( وبگاه) ل خواهد شدیتهران تبدی نشهاهدای و گردشهری خیتاری هاجاذبه

 نیز جالب توجه است:« در پِس »اضافۀ مرکب این، در فارسی معاصر کاربرد پی برعالوه
 .تابناک( وبگاه) کودتا بود در پس ن دارم اردوغانيقیگولن: ( ۱۳
 .نیوز(آفتا ) تابش نور در پس پاهشتی هاخمت( ۱۱
 .خبر( ۀ)شبک استتهنهفی ار منطقهيفراگی یراجودر پس ماجی ترهدف بزرگ( ۱۱
 .)جوان آنالین( شکندین  توهم ميکه در پس عی اشهيشی ايدن( ۱۴
جموع م وبگواه) ه قـرار دارنـدیسور« جسر الشغور»ه و عربستان در پس حمله به يترک( ۱۱

 .متخصصین ایران(

 ونددر نقش شبه ـ ۵ـ۴ـ۴
و آن را  استتهب در این دوره افزای  یافکلمۀ مرکّ  در مقام جز ی از پسوندی کاربرد شبه

توانود جوزء اول ترکیوب در ایون کواربرد موی پستوانیم مشاهده کنیم. در ترکیبات زیادی می
 باشد: 
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و جوز  افتپس، پساچين، پسادست، پساپيش ،اندازپس ،زمينهپس ( ترکیبات اسمی:۱۵
 هاآن

 ها.و جز آن انداختنپس، افتادنپس، دادنپس، آوردنپس( ترکیبات فعلی: ۵۱
مراتوب . البته این موارد بوهاستدهب نیز مشاهده شدر مقام جزء آخر کلمۀ مرکّ  پسالبته 

 ب است:کمتر از جایگاه آغازین آن در کلمات مرکّ 
 .هاو جز آن پساپس، واپسدل، واپس، از این پس، از آن پس( ۵۸

 (ی شدگنما )کاربردیدر مقام گفتمان ـ ۶ـ۴ـ۴
طور که در آغواز همان ،در فارسی معاصر ذکر شد، این جزء پسهایی که برای عالوه بر نق 

نموا تبودیل شوده و کاربردهوای متفواوتی شدگی به گفتموانکاربردی فرایندمقاله گفتیم، طی 
شدگی ذکر همین مقاله برای کاربردی ۲. با توجه به معیارهایی که در بخ  استدهکسب کر
دیگوری  هوای)برای تحلیل نماییمبازمی در این دوره را پسشدگی مثالی کاربردی ۀارا  کردیم، با

؛ صووابری ۸۳۱۱زاده و توواکی ؛ منشووی۸۱۵و  ۸۱۴ ، ص۸۳۱۱توواکی  ← ،پــساز کاربردهووای گفتمووانی 
 :(۸۳۱۱کرهرودی 

ادت نـر  یـدم. پـس یخبرش را مـ ،اين وقت بيرو کرد به او و گفت: فردا همی حاج( ۵۲
 ، ص۸۳۳۱ )هودایت زودتر اقدام کـنمچهار تا من هريال خودت و همراهانت را هم باحوسجل

۲۳). 

گفتوه پدیود  از متنی کوه در آن قورار دارد، خللوی در معنوای پسدر شاهد فوق، با حذب 
تورین یکی از مهوم طور که گفتیم، اختیاری بودنکند. همانآن را غیردستوری نمی آید ونمی

جا شوود و در تواند جابهدر بافت فوق می پساین، بری است. عالوهشدگهای کاربردیویژگی
 های متفاوتی قرار گیرد، بدون آنکه خللی در دستوری بودن جمله ایجاد شود:جایگاه
زودتـر اقـدام چهار تا من هرياحوال خودت و همراهانت را هم بادت نر  پس سجلی( ۵۳

 .کنم
حووی آن اسوت کوه از جملوه خصوصویات جایی این جزء نواظر بور آزادی نهقدرت جاب

گفتمان است و نه یک جمله یا بند. در  پسکاربردی  ۀزحو 92در شاهد  نماها است.گفتمان
. توانایی انجوام ایون کوار کردرا با مکث از سایر اجزای جمله جدا توان آن نیز، می پستلفظ 

جز وی  پـسام اینکوه تواند حاکی از جدایی نوایی آن از سایر اجزای گفته باشود. سورانجمی
بوا  های گفتمانی این جزء است.بر مشخصه هجایی است. تمامی این خصوصیات ناظرتک

 پس، 92 ۀکند. در جملهای گفتمانی جدیدی کسب می، این جزء نق پسشدگی کاربردی
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کید»ناظر بر  روی بور پـسیعنوی گوینوده بوا اسوتفاده از  ؛استته بر بخ  خاصی از گف «تأ
کید می...« یادت نره » اسوت.  «گووتغییر موضود گفت» پسنمای کند. نق  دیگر گفتمانتأ

 کاربرد اخیر در مثال زیر قابل مشاهده است:
کـه تـاز  وارد شـد  بـود گفـت:  کسـی.« برو بهو سماور را آتـش بيندازنـد ،مراد»ـ ( ۵۳

 .(۸۱، ص ۸۳۳۱ )هدایت «پس برو غليان را بياور»ـ  «چائی صرف شد . ،خيلی متشکرم»
هایی از معنای عّلی ایون جوزء نیوز قابول مشواهده هنوز رگه پسگفتمانی  در هر دو نق 

ت ئاز کواربرد عّلوی آن نشو پـستوان نتیجه گرفت کوه کواربرد گفتموانی است. بنابراین، می
. موثاًل اسوتدههای دیگر نیز ر  دانما در زبانتبدیل کلمات ربط عّلی به گفتمان .استتهگرف

 اسوتدهنموا تبودیل شبه گفتموان «سپس»معنای به taátenuۀ ربط زمانی ، کلم1در زبان خو
(Kuteva and Heine 2007, p. 212). 

 نقشۀ معنایی ـ ۵
هوای متفواوت ایون واحود زبوانی را ، الزم اسوت نقو پسبرای رسم نقشۀ معنایی تاریخی 

ی مشوتق یک از دیگرترند و کدامها متقدممشخ  نماییم و سپس مشخ  کنیم کدام نق 
 یم:اه. تا اینجای مقاله هر دو این کارها را انجام داداستدهش

 پسگردد. در این دوره، مشاهده کردیم که میبه فارسی باستان باز پساولین شواهد ما از 
کار ب در نق  کلمۀ ربط زمانی بوهعنوان جز ی از کلمۀ مرکّ تنهایی کاربردی ندارد و تنها بهبه
زدایوی تبودیل بوه جز وی آزاد ن، در فارسی میانه این کلمه با دسوتوری. در گذر زمااستتهرف

عنوان کلموۀ ربوط کند و بهکاربرد قدیمی خود را حفظ می پسشود. در مقام تکواژی آزاد می
شودگی و تبودیل رود. کلمات ربط زمانی منبع مناسبی برای وقوود دسوتوریکار میزمانی به

. این همان اتفاقی است کوه (Kuteva and Heine 2004, p. 328)ها به کلمات ربط عّلی هستند آن
 پـسزدایوی . در تحولی دیگر که ادامۀ دسوتوریاستدهر  دا پسدر فارسی میانه برای کلمۀ 

 «جهوت»، اسمی که ناظر بر معنای استدهدر فارسی میانه است، این جزء تبدیل به اسم ش
هسوتند )مثول نوام بعضوی از اعضوای  ایکه دارای چنین مشخصه هاسمااست. آن دسته از 

نو متقدم این امر  های خاصی دارند. در فارسیبدن( قابلیت تبدیل به حرب اضافه را در بافت
 ،)نیوز استدهدر آن کاربرد دارد روی دا پسای که از رهگذر بسط استعاری در ساخت اضافه

فارسوی مۀ ربط زموانی در در مقام کل پسندرت، کاربرد به .(۸۳۵۸مهند کهن و راسخنغزگوی ←

                                                      
1. Kxoe  
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ای و وندی، حرب اضافهمتقدم قابل مشاهده است. سایر کاربردها مثل کاربرد اسمی، شبه نو
ندرت شاهد کاربرد صفتی ایون این، بهربمتقدم کاربرد بیشتری دارد. عالوه فارسی نوعّلی در 
ربوط زموانی در مقوام کلموۀ  پسمتقدم هستیم. در فارسی معاصر کاربرد  فارسی نوجزء در 

اثور در هموین دوره، بر .اسوتدهبوی  حفوظ شوهای دیگر آن کم، ولی نق استتهبین رفاز
 ماننودهوایی نما شوده و نقو هایی تبدیل به گفتمانشدگی این جزء در بافتکاربردی فرایند
کیدی و تغییر موضود گفتمان را یافنق   . ایون تغییورات را بوا نقشوۀ معنوایی زیور اسوتتهتأ

 ن باز نمود:توامی
، پـسهای متفاوت (، روابط دوری و نزدیکی نق ۲در نقشۀ معنایی تاریخی باال )شکل 

هوا های متفاوت فارسی )از فارسی باستان تا امروز( قابول مشواهده اسوت. بوا پیکاندر دوره

 توان پیگیری کرد.روشنی میها را بهمسیرهای تغییر نق 

 گیرینتیجه ـ۶
هوای مختلوف زبوان در دوره پـس ۀژها و معناهای متفواوت وای نق در این مقاله، به بررس

آن است که جزء  ۀددهنفارسی، از فارسی باستان تا فارسی معاصر پرداختیم. شواهد ما نشان
شودگی. بوا و هم دسوتوری استتهزدایی قرار گرفطی گذر زمان هم تحت تأثیر دستوری پس

و با تبدیل آن به اسم راه برای تبدیل  استدهرآمصورت کلمۀ آزاد دزدایی این جزء بهدستوری
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شدگی . دستوریاستدهشدگی هموار شوند از رهگذر دستوریاضافه و شبهاین جزء به پی 
. در نهایت، در فارسی معاصر استدهموجب کاربرد آن در مقام کلمۀ ربط عّلی ش پسبیشتر 

نموا ، این جزء تبدیل بوه گفتموانهادر بعضی از بافت پسشدگی کلمۀ ربط عّلی با کاربردی
 توانیم نشان دهیم:ای زیر میشده را با نمودار مرحلههای ذکردفراین. ترتیب وقود استدهش

 شدگی< کاربردی شدگی< دستوری زداییدستوری

 منابع
 /http://aftabnews.irآفتا  نیوز. 

 ،تفسـير ابوالفتـوح رازیمشهور به  ،نروض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآ(، ۸۳۱۵ابوالفتوح رازی )
 .آستان قدس رضوی ، مشهد،مهدی ناصحدمحم و حقیاجعفر یدبه تصحیح محم

 تهران، سمت. ،دستور تاریخی زبان فارسی(، ۸۳۱۵ابوالقاسمی، محسن )
 تهوران، ،الودین همواییجالل کوش به  ،الوائل صناعه التنجيم التفهيم(، ۸۳۸۱) بیرونی، محمد ابوریحان

 ن آثار ملی.انجم
 تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتا . ،ایرج افشار  (، به کوش۸۳۳۱) نامهراسکند

بوه تصوحیح  ،تـاری  بلعمـی: تکملـه و ترجمـه تـاری  طبـری (،۸۳۱۳بلعمی، ابوعلی محمدبن محمود )
 تهران، تاب . ،محمدتقی بهار، به کوش  محمد پروین گنابادی

 .امیرکبیر ، تهران،دجل ۳ ،شناسیسب (، ۸۳۴۱بهار، محمدتقی )
 مشهد، دانشگاه فردوسی. ،تاری  بيهقی(، ۸۳۱۳حسین )بندبیهقی، ابوالفضل محم

 /http://www.entekhab.irپایگاه تحلیلی خبری انتخا . 
ناموۀ دکتوری، ، پایوان«استداللی در زبوان فارسوی هایکالمی گفتماننماهای نق »(، ۸۳۱۱تاکی، گیتی )

 عالمه طباطبایی.زاده، دانشگاه یاستاد راهنما: مجتبی منش
شوهید محمود  ۀمؤسس، تهران، یاحقی به کوش  محمدجعفر ،(۸۳۱۳) ۰۰4مورخ  ۀقرآن ری نسخ ۀترجم

 رواقی.
 ،(، بوه اهتموام و تصوحیح محمود جعفور یواحقی۸۳۱۱) ن کـریمآتفسير شنقشی، گزار  ای از بخشی از قر

 بنیاد فرهنگ ایران. ،تهران
 تهران، بنیاد فرهنگ ایران. ،متینیصحیح جالل ت(، ۸۳۳۵) کمبری تفسير 

متـون پهلـوی )ترجمـه،  (،۸۳۴۸) ]گردآورنوده[ جوی آسوانا، جاماسوب جوی دسوتور منووچهرو  جاماسب
 تهران، نیلوفر. ،گزارش سعید عریان آوانوشت(،

خنامه(، ۸۳۳۱جمالی یزدی، ابوبکر مفهر )  تهران، امیرکبیر. ،به کوش  ایرج افشار ،فر 
 /http://javanonline.irن. جوان آنالی

 .فرهنگستان زبان و اد  فارسیتهران،  ،شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۸۳۵۳دوست، محّمد )حسن
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، ۲۱ ۀرشوما، ادب پژوهـیمجلوۀ  ،«نمود دسوتوری و تصوویرگونگی در فارسوی»(، ۸۳۵۳داوری، شادی )
 .۸۳۸و۸۱۳ هایصفحه

مجموعـۀ ) زبان فارسی در گکر زماندر:  ،«شدگیدشبه ون»(، ۸۳۵۱کهن )نغزگویمهرداد داوری، شادی و 
 بهار. کتا تهران،  ،14و29های صفحه (،مقاالت

   .نامۀ دهخدامؤسسۀ لغتتهران، ، نامهلغت(، ۸۳۴۴))و همکاران( اکبر دهخدا، علی
نشـریۀ  ،«زبان فارسوی ۀژسیر و توالی زمان در چند وا» (،۸۳۵۳دوستان )کریمیغالمحسین رازانی، آرزو و 

 .۸۸۱و۸۳۱های ، صفحه۴ ۀر، شماشناسی تطبيقیهای زبانپژوهش
 .۱۱۱۸ ۀر(، شما۸۳۵۱بهمن  ۸۱) روزنامۀ ایران
 .۲۴۳۵ ۀر(، شما۸۳۵۱آذر  ۴) روزنامۀ شر 

 .فروغی ، تهران،به کوش  سعید نفیسی ،گلستان سعدی(، ۸۳۳۱) سعدی شیرازی
ناموۀ کارشناسوی ، پایان«در زبان فارسی پس تماننمای گفبررسی نق »(، ۸۳۱۱صابری کرهرودی، رضا )

 .ارشد. استاد راهنما: علیرضا خرمایی، دانشگاه کردستان
، سال علوم انسانی تبریز ۀدنشریۀ دانشک ،«حروب اضافه در فارسی معاصر»(، ۸۳۳۵اشرب )صادقی، علی

 .۳۳۸و۳۴۱های ، صفحه۳و۳ ۀر، شما۲۲
 ، تهران، دانشگاه آزاد ایران.رسیتکوین زبان فا(، 1357اشرب )صادقی، علی

 تهوران، ،به کوش  جعفور شوعار ،جوامع الحکایات و لوامع الروایات(، ۸۳۴۳عوفی، سدیدالدین محمد )
 .علمی و فرهنگی

یود ؤاللوه مکوش  حشمت (، بهاحمد جام)پيل مقامات ژند  (،۸۳۳۱غزنوی، خواجه سدیدالدین محمد )
 .کتا بنگاه ترجمه و نشر  ، تهران،سنندجی

 تهران، دانشگاه تهران.  ،فرهنگ زبان پهلوی(، 1381وشی، بهرام )فره
 تهران، انتشارات و آموزش انقال  اسالمی. ،سال نثر فارسی هزار ،(۸۳۴۸) کشاورز، کریم

 /http://www.bartarinha.irها. مجلۀ اینترنتی برترین
 .طهران ،ت محمد رمضانیه همببهار،  تصحیح محمدتقی (،۸۳۸۱) مجمل التواری  و القص 

 سینا.ابن تهران،. بخ  اول و دوم. اضافه (،۸۳۳۸) ، محمدمعین
 تهران، امیرکبیر. ،فرهنگ فارسی(، ۸۳۱۱معین، محمد )

تهوران، پژوهشوگاه علووم  ،ترجمۀ مهشید میرفخرایی ،فرهنگ کوچ  زبان پهلوی(، ۸۳۴۳مکنزی، د. ن. )
 انسانی و مفالعات فرهنگی.

، «های اسوتداللی زبوان فارسوینماهای گفتمانجایگاه نق »(، 1388تبی )و( گیتی تاکی )زاده، مجمنشی
 .87و116های ، صفحه44 ۀر، شما۲۳، سال مجلۀ زبانشناسی

تفسـير خواجـه عبداللـه  )معوروب بوهاالبرار ةُعـد   االسـرار وکشف (،۸۳۳۸) ، ابوالفضل رشیدالدینمیبدی
 مجلس. ،رانته ،اصغر حکمت(، به تصحیح علیانصاری
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 اسـرار التوحيـد فـی مقامـات الشـي  (،۸۳۱۱سوعید )ابین برطاهابی بندسعابی بنرمنو بندمیهنی، محم
گاه ، تهران،تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، سعيدابی  .آ

 تهران، نیلوفر. ،فرهنگ فارسی عاميانه(، ۸۳۴۱نجفی، ابوالحسن )
 ،تهوران ،علیرضوا حیودری ویح مجتبی مینوی تصحیح و توض، اخال  ناصری (،۸۳۴۳) الدین طوسیرنصی

 خوارزمی.
 ،تصحیح محمد قزوینی، شورح لغوات از محمود معوین، چهار مقاله (،۸۳۴۲) نظامی عروضی سمرقندی

 تهران، جامی.
زبـان و  ،«زدایی، فرایندهایی مسوتقل و مووازیشدگی و دستوریدستوری» (،1387کهن، مهرداد )نغزگوی
 .۸و۸۳ های، صفحه۱ ۀرشما دوم، ۀر، سال چهارم، شمابان شناسی ایرانانجمن ز، مجلۀ شناسیزبان

 ، مجلوۀ«هوابررسی کلمات ربوط تقوابلی فارسوی و چگوونگی تکووین آن»(، ۸۳۵۲کهن، مهرداد )نغزگوی
 .۲۳۱و۲۱۱ های، صفحه۳ ۀر، شما۳ ۀرود ،جستارهای زبانی ۀفصلنام

زبان فارسـی در در:  ،«شدگیارد بروز دستوریچگونگی شناسایی مو»الف(،  ۸۳۵۱کهن، مهرداد )نغزگوی
 بهار.  کتا  ،تهران ،1و12 های، صفحه، تألیف مهرداد نغزگوی کهنگکر زمان

 ،«شدگی در تحلیل برخی تغییرات عوام در فارسوی نووکاربرد دستوری»  (، ۸۳۵۱کهن، مهرداد )نغزگوی
 بهار. کتا   ،تهران ،13و28 های، صفحه، تألیف مهرداد نغزگوی کهنزبان فارسی در گکر زماندر: 

. «زدایی، فرایندهایی مستقل و موازیشدگی و دستوریمقایسۀ دستوری» (،ج ۸۳۵۱کهن، مهرداد )نغزگوی
 بهار.  ، کتا تهران ،134و145های ، صفحه، تألیف مهرداد نغزگوی کهنزبان فارسی در گکر زماندر: 

 ، مجلووۀ«شوودگی و بسووط اسووتعاریدسووتوری»(، ۸۳۵۸مهنوود، محّموود )کهوون، مهوورداد و راسووخنغزگوووی
 های، صوفحه۳ ۀرشوما سووم، ۀرادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهوران. دو ۀددانشک ،های زبانیپژوهش

 .۸۸۴و۸۳۳
 /http://www.tabnak.irوبگاه تابناک. 

 /http://www.isaorg.ir وبگاه مجمع متخصصین ایران.
 /http://takabnini.blogfa.com داری.های بچهمهارت نوشتو 

 جاویدان. ،تهران ،حاجی آقا(، ۸۳۳۱هدایت، صادق )
 پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کابل.کابل،  ،دستور تاریخی زبان فارسی (،۸۳۴۱) ، محمدحسینیمین
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