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 پیشگفتار 
 

یک مقاله ی دیگر تهیه کنم موضوع پسآیند های زبان شغنی را انتخاب کردم و    ه بودم زمانی که تصمیم گرفت

پسآیند ها از دیدگاه تاریخی و معنی شناسی قرار داده بودم. هنگام    هدف اصلی این موضوع را هم شناخت این

راجع به نظام اشاره ای زبان    کتیه میولر ر خوردم که توسط جستجوی منابع برای این موضوع به رساله ای س

  شغنی نوشته شده است. نکته ای که در مقدمه ی این رساله به آن اشاره شده مسیر و موضوع مقاله ی کنونی ام 

پژوهش هایی که در رابطه به زبان شغنی انجام گرفته اند بیشتر بر    ،را به کلی تغییر داد. به قول این نویسنده

. با تائید این  ستم های دیگر، مانند نظام اشاره ای، مورد بررسی قرار نگرفته اساختار فعل تأکید دارند و نظا

بانشناسان نبوده اند، ما چند نکته ی دیگر به آن می نکته، که نظام های دستوری دیگر زبان شغنی مورد توجه ز

 افزاییم.  

به ی صرفی و تاریخی  پژوهش های متعددی که در باره ی زبان شغنی صورت گرفته اند بیشتر جن   ، در حقیقت

. به طور مثال، فعل و ضمایر این زبان از نگاه صرفی و ریشه شناسی به صورت کافی شناسایی شده  شته انددا

ثاری که آنرا میتوان پژوهش در نظام فعلی یا به طور کل پژوهش در نحو خواند به ندرت وجود دارند.  اند. اما آ 

وجود دارند. در قدم نخست، بررسی مورفولوژی یک زبان، گر چه ادعا کرد که برای این کاستی دالیل    میتوان

م برای مرحله ی بعدی پژوهش کار آسان و ساده نیست، با جمع آوری اطالعات کافی تحقق پذیر است و شاید ه 

. در بررسی و مطالعه ی مورفولوژی یک زبان فهرست واژه ها جمع آوری و صورت های  الزامی باشد  ها

و مقایسه میشوند تا اینکه سازه های مستقل بدست آیند. اما نظام های دستوری را با چنین    این واژه ها تجزیه

بیشتر انتزاعی و پیچیده استند و آنرا نمیتوان از صیغه های  یک روش نمیتوان بررسی کرد. نظام های دستوری  

نحو،    واره ای  ظام اشیک نظام دستوری، مانند ن   در بررسی و مطالعه یفعل و واژه های دیگر استخراج کرد.  

  ادبی  آثار   ه بپژهشگر    یک زبان   نظام دستوری   کافی نیست. برای شناخت  ها  جمله  فهرستفهرست واژه ها یا  

  این،  بر  عالوه عات انتزاعی از آثار هم خیلی دشوار است.  رورت دارد که در بعضی موارد استخراج موضوض

در این صورت  .  میباشدتنها کاری که پژوهشگر میتواند انجام دهد مطالعه ی میدانی    زبانهایی که آثار ادبی ندارند

کافی    قدربه  ود را سپری میکند، به زبان و استعمال آن  زبانشناس در یک جامعه ی زبانی چند ماه یا چند سال خ

 آشنا میشود و نتیجه ی اطالعات جمع آوری شده را به صورت یک اثر تدوین میکند.  

مطالعه ی میدانی هم  ی این مقاله  نویسنده    ور در زبان شغنی آثار ادبی به ندرت یا هیچ وجود ندارد  پس، اگ

این سوال دامنگیر همه ی آنهایی    به باوری ما    از نحو زبان شغنی زد؟   انجام نداده چگونه میتوان حتی سخنی

بی آنها را متوقف کرده است. در فرایند  بوده که خواسته اند چیزی راجع به زبان شغنی بنویسند ولی نبود آثار اد 
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  . ا ساختخوردم که از تکلیف جستجوی آثار زبان شغنی مرا رهبر به یک نکته ی مهم دیگری   نوشتن این مقاله  

 این نکته را به صورت مختصر در سطرهای بعدی پیگیری میکنیم. 

زبانشناسی بر    در  پیش از آنکه زبانشناسی دستور زایشی در نیمه ی دوم قرن بیست ظهور کند پژوهش ها

تا همه موارد    بود  هامیچرخید. این روش انباشتن هر چه بیشتر اطالعات برای زبانپژوهش  محور یک روش  

. حد  بود بیشتر آواشناسی و صرف اپژوهش هاین  صلی  و هدف اد  خراج شوعمال زبان از این اطالعات است است

هم  زبان  رسید که پژوهشگر در این اطالعات غرق میشد و نتیجه ی پژوهش  اطالعات انباشته شده به جایی می

چیزی که از تحلیل اطالعات زبانی بدست میآمد درست بودن این ساختار و  در حوزه ی نحو  .  جایی نمیرسیدبه  

 .  قلمداد میشدختار دستوری نادرست بودن آن سا

خاتمه داد. چامسکی  ی زبان  گونه ای به این روش تحقیق و مطالعه    نوام چامسکی، بنیانگذار دستور زایشی، به

، و بخصوص نحو زبان، یک ساختار معین دارد و قواعد این ساختار  به طور عموم   مطلبی پیشکش کرد که زبان

با استفاده از  شناسایی شوند و یک چارچوبی بمیان آید  در یک زبان    نهایتاً محدود است. اگر این قواعد محدود

 ن چارچوب میتوان نحو زبانهای دیگر را هم بررسی کرد. ای

و آنرا نباید در آثار   میباشدنکته ی دیگری که چامسکی باالی آن تأکید کرده اینست که زبان یک پدیده ی ذهنی 

باید  زبانشناس  را دو باره به سوال ارائه شده میکشاند کهته ما این نکبلکه در ذهن گویشوران یک زبان جست. 

مطالعه ی میدانی انجام دهد و زبانی که در ذهن گویشوران وجود دارد از آنجا به قدر کافی بیرون کند. در  

که   دارد  قضاوت  آخرین  به  نیاز  زبانشناس  نحوی(  های  ساختار  )بخصوص  اطالعات  بازرسی  و  بررسی 

   ر این قضاوت داور استند.گویشوران زبان د

زبان قادر استند تا بر درستی و نقص ساختار های زبان خود    ورانیک پدیده ی ذهنی است و گویشاگر زبان  

  فهم،  باید قادر بر ، یعنی زبان شغنی،زبان مادری خود  گویشوربه حیث یک قضاوت کنند نویسنده ی این مقاله 

بودن است که ما از شرط زبانشناس    یماند. البته چیزی که باقی متحلیل و به حد امکان توضیح زبان خود باشد

   ن شرط خود را معذور میداریم به دلیل اینکه ادعای یک نوشته ی علمی نداریم.ای

نمیتوانیم  و این گویشور میتواند در باره ی آن داوری کند  دارد    قرارحاآلنکه گفتیم زبان در ذهن هر گویشور آن  

. بدین  توضیح آن، چه در زمینه ی فهم زبان و چه در  است   خطایین از هر گونه  وصبگوییم که ذهن انسان م

خاطر، خواننده باید به یاد داشته باشد که این نوشته، مانند هر نوشته ی دیگر، کاستی های خود را دارد؛ لذا؛  

فهرست مطالب در  خواننده میتواند موضوعات پیگیری شده در این نوشته را از  آنرا یک نظر اجمالی خواندیم.  

 یافت کند. 
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 دستور زایشیمقدمه ی کوتاه بر 
 

د  دا نوام چامسکی، زبانشناس مشهور امریکایی، کتابی تحت عنوان "ساختارهای نحوی" انتشار    1957سال    در

و با انتشار این کتاب بنیان نظریه ی جدیدی در زبانشناسی گذاشت. این نظریه ی جدید به طور عموم دستور  

ر زبان، بخصوص نحو، بلکه در دستور زایشی نه تنها دستو  (.Generative Grammarه میشود )زایشی نامید 

مطالعه و   بسیاری از مسائل فلسفی زبان مانند پیدایش زبان انسان و چگونه زبان توسط انسان فراگرفته میشود 

  در باره ی ر زایشی های دستو نظریهما به شکل مختصر به بعضی از  در این مقدمه ی کوتاه  .بررسی میشوند 

 . میپردازیم زبان 

به طور دقیقتر،  .  میشودنوین  و محدود به انسان    زبان یک پدیده ی بیالوژیکی استبه نظر چامسکی و پیروان او  

آنرا قوه ناطقه/قوه زبان    در زبانشناسی  زبان اختصاص داده شده که  کاربرد  پروسه و  بخشی از مغز انسان به

است پس باید در اثر یک تحول  نوین  اگر زبان بخشی از بیالوژی انسان  (.  language faculty)  خوانده اند

با    این زمان)تخمین زده اند.    پیش  حدود هشتاد هزار سال  در    این تحول را که آغاز    بوجود آمده باشدژنتیکی  

مراحل  ز  کی ادر یاگر زبان در انسان نوین  جهان مطابقت میکند(.  به نقاط دیگر  انتشار انسان نوین از افریقا  

یا یک  شاید زبان  .  دنیک منشأ دار همه زبانهای امروزی    میتوان گفت کهپس  بوجود آمده  تحوالت ژنتیکی او  

نسان  کی که در ا یبه شکل دیگری وجود داشته بوده ولی تحول ژنتشیوه ی ارتباطات در وجود انسانهای کهن  

، که را  اتخاذ کند. این روش جدیدخود  ان مفاهیم  میسازد تا یک روش جدیدی برای بیرا قادر  او    میدهدرخ    نوین

با  در فرایند  .  (Mergeمیخوانند )ادغام  ،  امروزی را تشکیل میدهد نهای  زبازیربنای ساختار   ادغام واژه ای 

فرایند به    ین. ا می انجامد  یک مفهوم یا عبارت جدید  به  این آمیزش  ه میشود که نتیجه یدیگر آمیختی  واژه  

 . آیندبوجود  مختلفبا مفاهیم های گوناگون جمله  تا شودمیمراتب تکرار 

را  جهان زبانهایزبانی هم وجود دارد که  در زبانهای دنیا به جز از فرایند ادغام بعضی از خصوصیات دیگر

با هم پیوند میدهد. یکی از مهمترین این خصوصیات وجود مقوله های نحوی )اجزای کالم( در زبانهاست. در  

به   زبانها در همه اسم و فعل وجود دارد و اگر از استثنا ها بگذریم واژه ها حد اقل مقوله ی نجهاهمه زبانهای 

به این ترتیب، زبانها دو یا    .  ، حرف اضافه ..د؛ اسم، فعل، صفت، قیدنچند مقوله ی محدود دسته بندی میشو

در دستور زایشی به    .(جمله  و)عبارت    میسازند  چند مقوله ی نحوی را با هم ادغام میکنند و یک مفهوم جدید

دارند  وجود  زبانها  همه  در  که  زبانی  نحوی،خصوصیات  های  مقوله  وجود  مانند  میشود    ،  گفته  "اصول" 

(Principles .) 
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پس میتوان گفت که یک دستور همگانی/جهانی وجود    باشند چند اصول بنیادی    دارای زبانهای جهان    همهاگر

تربه  .  (Universal Grammar)  دارد امروزی    ،  تیباین  زبانهای  ساختار  یا  همگانی    اصولاز  دستور 

  است. در یک زبان   ی نحویترتیب دادن مقوله هازبانها را از هم جدا میسازد    دستور  چیزیکهبرخوردار اند.  

)مثالً فارسی:    دنبه دنبال آن میآی  وابسته به آن مانند صفت و قیدواژه های  اسم در جلو قرار میگیرد و    مقوله ی

در یک زبان متمم فعل یا مفعول در جلو فعل و در زبان دیگر در عقب فعل  و    ن(سرخ، شغنی: راشت مو   سیبِ 

و بعضی از  ها ترتیب و توالی مقوله. این ، فارسی : توپ را زدن(hit the ball)مثالً انگلیسی :   قرار میگیرد

  در دستور زایشی  و  تند اس   زبانبخصوص یک  که در زبانهای جهان وجود دارد مشخصات    خصوصیات دیگر

زبانهای جهان دو سطح دارد؛    دستور . به این ترتیب،میخوانند  "پارامتر" )خصوصیات ویژه ی یک زبان(  راآن

 رفع   و دیگری دستور بخصوص که هر زبان برای  میشود  یکی دستور همگانی که شامل چند اصول بنیادی

 والنی(.تحوالت ت   )بیشتر در اثر  خود بوجود آورده است نیازمندی

یکی از شواهد برای  است.  نوین  در دستور زایشی ادعا میشود که زبان یک پدیده ی ذاتی و محدود به انسان  

از زبانشناسان و دانشمندان  بعضی    ( زبان فراگیری زبان توسط کودک میباشد. نظربودن  ذاتی بودن )ژنتیک

ی زبان وابسته به سلوک و رفتار انسان  فراگیری ؛ یعنکه انسان زبان را تنها در اثر تجربه فرا میگیرد بوده  این

کودک  دستگاه زبان )قوه ناطقه( در  راجع به فراگیری زبان اینست که    چامسکی()   . نظر دستور زایشیمیباشد

این    که در سطرهای باالیی  میباشد  جهانی/دستور همگانی  واعدق  مجهز باذاتاً وجود دارد و این دستگاه  انسان  

که در اثر آن کودک    محسوب میشود   در فراگیری زبان   مرحله ی بعدی   یک  . تجربهشدنداصول خوانده    قواعد

. تقریباً در سه سالگی )یا کمی بعدتر(،  )پارامتر ها(  بخصوص زبان مادری خود را میآموزد  واعدواژه ها و ق

ی پیدا میکند  دری خود آشنایحتی کودکی که از توجه پرستاران خود چندان برخوردار نبوده به دستور زبان ما

)بخش   دستور همگانی  قواعدکودک استند. و میتواند عبارتها و جمله هایی ایجاد کند که بیرون از حد تجربه ی 

محدود استند و این چیزی است که یک کودک را قادر میسازد تا زبان را در طورل چند سال خیلی  ذاتی زبان(

بعضی واژه  که  اینست  پی میبرد   به آن  کودک به زودی که    زبان چیزی در فراگیری  اول زندگی خود فرا گیرد.  

و تنها کاری را که کودک باید انجام دهد یک    و غیره   ها وابسته به مقوله ی اسم استند و بعضی به مقوله ی فعل

مورد این مقوله ها را با هم ادغام کند که نتیجه ی این ادغام به یک مفهوم/جمله می انجامد. در اینجا پرسشی  

ت که چگونه کودک واژه های زبان را به چند مقوله ی محدود دسته بندی میکند. اگر این امر وابسته  مطرح اس

به مقوله های  نه ذاتی پس کودک چندین صد یا حتی چندین هزار واژه را باید به شکل انفرادی    به تجربه میبود و

 نحوی دسته بندی کند که در این فرایند فراگیری زبان طوالنی خواهد شد. 
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  مشاهده میشود وجود   )دستوری که در همه زبانها وجود دارد(  دستور همگانی  ی که دردیگر  قاعده یا اصل

که مفهوم اصلی عبارت در آن نهفته است و    میباشد  عبارتدر    یک عنصرهسته  است.  رتها  عبا  برایهسته  

 است.  انگذاری شده با رنگ سرخ نش هسته که در آن  عبارتهای زیر را مقایسه کنید نمیتواند حذف شود.

     on the rockآن سنگ /   باالی/  تےعبارت حرف اضافه: َوم ژیر 

 red appleسرخ /   سیبِ /   مونعبارت اسمی: راشت 

 Rustam’s horseرستم /  اسبِ /  ڤارجعبارت اسمی در حالت ِملکی: رستم 

ص یک زبان را تشکیل  پس چیزیکه دستور بخصو   باشد جهانی  /دستور همگانیاز اصول    یهسته یکوجود  اگر  

هسته در عبارت میباشد. طوریکه از عبارتهای باالیی برمیخیزد، در زبان شغنی هسته ی   این  موقعیتدهد  می

در آغاز  در همه جا  قرار دارد. در زبان فارسی، بر عکس، هسته ها    عبارت هادر پایان  در همه جا  عبارت  

پایانی  -ستهه  رار میگیرد زبانهایا در آخر عبارت قهسته ی عبارت آنه. زبانهایی که  میگیرند  عبارت قرار 

که زبان شغنی نمونه ای از این زبانهاست. زبان فارسی، که هسته ی عبارت های آن در آغاز    نامیده میشوند

   آغازین است. -عبارت قرار میگیرد هسته

که در همه   شدبامی  همگانیواعد یا اصول  به شکل تکراری، از نظر دستور زایشی دستور یک زبان شامل ق

دیگری که   قواعد  ،. کودک، وقتی در معرض یک جامعه ی زبانی قرار میگیردود داردوجذاتی  زبانها به شکل  

شامل ترتیب مقوله های نحوی    یک زبان  واعد بخصوص. قفرا میگیرداستند    یزبان   جامعه ی  بخصوص این

مقوله های نحوی اصل است )بخش  وجود  لذا،  .  که موقعیت هسته در عبارت نمونه ی این ترتیب است  میباشد

   دستور همگانی( و ترتیب دادن این مقوله های  پارامتر است )بخش دستور بخصوص یک زبان(.

نی  میباشد. در زبانهایی چون فارسی و شغ  از جمله  یک زبان حذف ضمیر  بخصوص  واعدنمونه ی دیگری از ق

یُم / میخوانم. در زبانهای  ښا؛ مثالً اردور آشکار وجود ندما میتوانیم جمله ای داشته باشیم که در آن ضمیر به ط

یعنی در زبان    ؛نمیتوان ایجاد کردارائه کردیم  فارسی و شغنی  آنچه در  همانند    ای  جمله  ،دیگر، مانند انگلیسی

 .I read. I am reading انگلیسی بی وجود ضمیر آشکارا جمله ناقص است 

ً اگر دستور   و دستور بخصوص یک زبان هم توسط گویشوران آن    دارد   یشور وجود در ذهن هر گو  همگانی ذاتا

  دستور زبانوجود دارد تا    یپس چه ضرورت  ،و همه انسانها مجهز به زبان استند   در کودکی فرا گرفته میشود

دستور زبان خود را در بیشترین    واعد گویشوران یک زبان قباید گفت که  در قدم نخست    بررسی شود؟پژوهش و  

صحبت ها بیشتر با تأکید بر شناخت گوینده و شنونده صورت میگیرند و سهل انگاریهای  اعات نمیکنند.  موارد مر

  ی   اختالل فکری و وارد ساختن ساختارهای نحوی یک زبان دیگر از جملهمطرح استند.  ها  زیادی در این صحبت  
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یا نوشته پدیدار میگردند. استعمال دستو ی  ر زبان در چنین یک فضاکاستی های دیگر استند که در صحبت 

)  عادی زبان"  "کنش  نمیتواند  performanceرا  آن  و  میگویند  اما  (  شود.  پنداشته  زبان  یک  واقعی  دستور 

گر چه نه همه ی آنها   ،دارنداز دستور زبان خود  یا همه جانبه  توانایی درک بیشتر  ذاتاً  گویشوران یک زبان  

دستوری   واعدحد اکثر ق  ر دستور زایشی توانایی یا کار برد د. ددهن   ح دستور زبان خود را توضی واعدمیتوانند ق

پژوهش و بررسی  از  یک زبان  کامل  ( میخوانند. به این ترتیب، دستور  competenceیک زبان را "توانش" )

این نکته ما را به هدف اصلی    .ی عادی گویشوراناز صحبت ها نه  و    بوجود میآید یک زبان    واعد عمومیق

  ،به باوری چامسکی و پیروان او نده اند.  ن میرساند که آنر یک هدف "آرمانگرایانه" خواپژوهش دستور زبا

به ذهن و افکار انسان  زبان    دانشمندان را قادر خواهد ساخت تا از طریقنگرش آرمانگرایانه به دستور زبان  

  بان انسانخت ز شنا  نخست   دستور زایشی در قدم   پژوهش زبان در  به این ترتیب، مقصد  دسترسی پیدا کنند.

 .  وستو نهایتاً از طریق زبان باز کردن دریچه ای به ذهن ا است

و شاخه های دیگر دستور به گونه ای تحت تاثیر آن قرار میگیرند.    میشوددر دستور زایشی تأکید بیشتر بر نحو  

  ین مقدمه بگنجانیم بررسی میشود ما نمیتوانیم نمونه هایی از آن در اجمله ها    و  ها ساختار عبارت  ر نحوچون د

. در محتوای این نوشته که در آن  بدین خاطر راجع به نگرش دستور زایشی به نحو در اینجا چیزی نمینویسیم   و

   . )به قدر توان( خواهیم دادبازتاب  را  قواعد دستور زایشی نحو زبان شغنی پرداخته شده بعضی از   ساختار به
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 نوشته  در این ترانسکریپت استفاده شده
 

دری همچون زبان تعریف انتخاب شده به این دلیل که خوانندگان مد نظرم به این  - در نوشتن این مقاله فارسی

زبان شغنی هم آشنایی دارند یا گویشور  زبان آشنایی دارند. البته بیشترین خواننده گان آنهایی خواهند بود که به 

در زبان شغنی وجود دارد نبود یک الفبا یا ترانسکریپت    کنون  که تا  یا کاستی ای   اصلی این زبان استند. محدودیت

همه پذیر به رسم الخط عربی است. بدین خاطر، در نخستین مرحله ترانسکریپتی که در این نوشته استفاده شده  

. جمله ها در بدنه ی  است  است ارئه میشود. در نوشتن جمله های زبان شغنی از دو ترانسکریپت استفاده شده

  دلیل استفاده ی هر دو رسم الخط   میشوند ولی در نمودار ها به رسم الخط التینی.  ارائه الخط عربی   ه رسممتن ب

ولی ابهاماتی در  در اینجاست که در افغانستان زبان شغنی به رسم الخط عربی نوشته میشود    در این نوشته

از سوی دیگر، رسم الخط التینی جهانشمول است و   اسان و نویسندگان که در انشنبزامالی آن وجود دارد. 

    عرصه ی اکادمیک کارهای علمی انجام میدهند از این رسم الخط استفاده میکنند.  

به طور  و کاستی های خود را در رابطه به تحریر زبان شغنی دارند.    مقبولیترسم الخط عربی و التینی هر دو  

ت فراوانی را باید طی کرد. در  مشکال  در نوشتن یک زبان با رسم الخط عربی در مرحله ی نخستعموم،  

به خود میگیرند    خوانندهمرحله ی بعدی، چیزی که اتفاق می افتد اینست که واژه ها یک شکل تصویری در ذهن  

در رسم الخط  و خواننده دیگر به جزئیات آوایی که در واژه نهفته است اهمیتی قایل نمیشود. صورت یک واژه  

تشبیه کرد. مثالً، اگر واژه های استقاللیت )عربی(،  اشکال طبیعی  به  یا  دسی  عربی را میتوان به یک شکل هن

؛  ین چیزیکه در ذهن ما ظاهر میشود شکل این واژه هاست را بخوانیم نخست  (شغنی)   ےخږنۈنکهکشان )فارسی(،  

ی پیدا  در حقیقت آواها  .گویی که ذهن انسان صورت این واژه ها را مانند گل صدبرگ از گل الله تمیز میدهد

ولی اگر ما بخواهیم واژه ها را از    دارند. این واژه ها  هویت  نقش ثانوی در تشخیص  در این واژه ها  و پنهان  

 تحلیل کنیم، رسم الخط عربی ما را به چالشی میکشاند. نگاه صرفی  

زیه کنیم.  را نمیتوانیم به آسانی به عناصر صرفی آن تجها  رسم الخط عربی واژه  از    با استفادهدر قدم نخست،  

م،  ی " نڤشم / مینویسم" را تجزیه کنیم و عناصر صرفی آنرا تحلیل کن  شده ی  مثالً، اگر بخواهیم فعل تصریف

و اگر به مسئله ی ریشه شناسی  صورت واژه شکسته میشود و از آن جز حروف پراکنده چیزی باقی نمیماند.  

  م.  –ویس    – ن    –م، می    –ڤش    –  میشود؛ نمغلق تر  ها    واژه    عناصر تصریفی   شناسایی   ، واژه پرداخته شود

   .با این مسئله در گیر بوده استدر طول سالها نویسنده این مقاله است که ین نظر شخصی  البته ا

را دارد. حروف التینی  خود    و کاستی های  رسم الخط عربی، استفاده از رسم الخط التینی سودمندیها  در مقابلِ 

یک صورت مشخص به خود    د ننوشته شو التینی  با حروف    ها اگر. واژه  ندست ا از نگاه صورت تقریباً یکنواخت  
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اما این توجه به جزئیات  باشد.    جزئیات آوایی این واژه ها  همتوجنمیگیرند و خواننده در بیشترین موارد باید  

زبان    به چالشهای تجزیه و تحلیل دقیق آوا ها و عناصر صرفی یک  است که رسم الخط التینی را قادر میسازد تا

 پاسخگو باشد.  

فهرست آواهای    در اینجابا در نظرداشت نکته های باالیی، در این نوشته از هر دو رسم الخط استفاده میشود.  

 . این دو رسم الخط معرفی میکنیم زبان شغنی را با 

 

 نی ی الخط التفهرست آواهای زبان شغنی به رسم 

 

ů ō ɛ̄ ē ū u ī i ā a 

s z θ δ t d f v P b 

x̌ ɣ̌ k g č ǰ c ʒ š ž 

 y w r l n m q X ɣ 

 

صامت میباشد. در این نوشته ما به بررسی   29مصوت و  10فهرست آواهایی که در باال ارئه شده است شامل 

. نکته ایکه در اینجا قابل  چون نوشته به نحو اختصاص داده شده است  این آواها از نگاه آواشناسی نمیپردازیم 

هم به نوشته ی کنونی ربطی ندارد ولی در    ات ترتیباین آواها در چوکات باالیی میباشد. این    ذکر است ترتیب

 آن هدفی وجود دارد که در این نوشته باالی آن بحث نمیشود.  
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 الخط عربی معادل آواهای زبان شغنی در رسم 

 نمونه ی واژه ها با حروف عربی در آغاز، میانه و آخر عربی  التینی 

a 
 ه،     -َ اَ، 

 ( ، ع)ح

 اَبئښتاو 

abɛ̄x̌tōw 

 فرو بردن، بلعیدن 

 زڤَـ

vaz 

 بز

 ه! نهس

na, sa! 

 برو! نه

ā 
   ه،  ه،   ع/ اَ  هاَ 

 

 ے ، اعنچیداو هستاَ 

āni, āst čīdōw 

 خلق کردن، یعنی 

 ( māram)محرم 

 نهن

nān 

 مادر

 ه، برغهل  ُغـ

barɣā, ɣullā 

 بزرگ/کالن، بر زدن 

i  ، ِے -ِا ،  

 ۀ ، اِمکۈنماِ 

imkůn 

 امکان

 تاو ـش ـڤِ ـنِ 

nivištōw 

 نوشتن 

 بیدے 

bīdi 

 بهتر 

ī x ی ، ی ، x  وجود ندارد = 

 ن ـښی

x̌īn 

 رنگ خاکستری 

 ئداو، دی زی ذ

dī, zī δɛ̄dōw 

 آسیا( چسپیدن )سنگ 

 ده، قریه 

u  ُو  ، -ُ، ا 

 اُخمهند 

uxmānd 

 آموخته، عادت کرده

 ښ ـچُ 

čux̌ 

 خروس

 و، بازوـت

bōzu, tu 

 تو ، بازو 

ū x و ، و ، x  وجود ندارد = 

 توذ 

tūδ 

 توت 

   !قو )نادر(

qū ! 

 قو! )حرف ندا( 

ē ې ،   ې،  اِې 

،  (ېرۈنـ)ی  اېرۈن

 ېمۈناِ 

ēmůn, Ērůn 

 ایران، ایمان

 ، تېز  خېز

tēz, xēz 

 دست راست، تیز 

 ُښمنې     )نادر(

x̌umnē 

 فردا 

ɛ̄ x ِئ   ىئ (،ع)ا ، 
x  وجود ندارد = 

 ( ɛ̄lůn)اِعلۈن 

 تاو ـښ ـئ ـب

bɛ̄x̌tōw 

 فرستادن 

 )نادر( ادئ  

idɛ̄ 

 که  

ō   ، اا، آ   

 آلَک، آدم

ōdam, ōlak 

 بد، آدم

 زارذ 

zōrδ 

 قلب 

 شتا 

šitō 

 ، سرد خنک

ů  اۈ، ۈ ، ۈ 

 ښتاو، اۈن اۈ

ůn, ůx̌tōw 

 دمش با نفس گرم، 

 هان، بلی 

 بۈن ، نۈم

nům, bůn 

 ریش، نام

 لۈ وُ ـ، تنِمۈ

tu lů, nimů 

 ی که، گویدشنام
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 نمونه ها  عربی  التینی 

b بشهند  بbašānd  خوب 

p پهرک پ pārk   برگ 

v ڤِراد ڤ virōd  برادر 

f فنه ف fanā  بسیار 

   

d  دڤے  دdivi   در 

t توذ  ت tūδ   توت 

δ  ذیس ذδīs   ده 

θ ثیر ث θīr  خاکستر 

   

z زریځ )ذ، ض، ظ(  ز zarȋʒ ،مذاکره کبک(muzōkirāریض، م marīz نظۈم ،nizům  ) 

s ِست ( ص ،)ث سsit  میراث خاک( ،mīrōs  ،اصالحislō  ) 

ž ژاو ژ žōw  گاو 

š شتا شšitō   خنک/سرد 

   

ʒ ُځِلک ځ ʒulik پینځخرد ، pīnʒ   پنج 

c څېم څ cēm چشم 

ǰ جینجچ ج ǰīnǰič   عروسک 

č چارک چ čōrik  مرد 

   

g ه ذگر گ garδā   نان 

k کهل ک kāl سر 

ɣ̌ ږنک ږɣ̌inik   زن 

x̌ ِښداو ښ x̌idōw    شنیدن 

   

ɣ ڤـ ئـغ غɣɛ̄v   دهان 

x خیداو خ xīdow   خوردن 

q قیوداو قqīwdōw   صداکردن/زدن 

m مهش م māš  ما 

n تاوـ ثـ نی نnīθtōw    نشستن 

l لۈڤداو لlůvdōw   گفتن 

r رۈپڅ رrůpc  روباه 

w  ،واښ،  و -، -و-وwōx̌  نیوداوعلف ،nīwdōw  څاوگرستن ،cōw   ووڤددرو ، 

wūvd   هفت 

y  ،یاڅ ی -یyōc  یَخآتش ، yax  یازـ پِ ، خواهر piyōz ُخذای پیاز ،  xuδōy  خدا  
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 مقوله های نحوی 
 

نحوی  و یکی از بنیادی ترین عناصر    مقوله های نحوی نقش مهمی در ساختار عبارت و جمله بازی میکنند

در دستورهای سنتی مقوله های نحوی را اجزای کالم میخوانند و شامل مقوله های اسم، ضمیر، فعل،  .  استند

گر چه تعداد مقوله های نحوی در زبانها فرق  صفت، قید، عدد، حرف اضافه، حرف ربط، ادات و ندا میشوند. 

یشی( ما گفته بودیم که ته )دستور زا میکند ولی تعداد عمومی این مقوله ها انگشت شمار است. در بخش گذش 

که تعداد مقوله های موجود در زبانها    وضع میکند   زبانها  دستور  واعد محدودیت بر قدستور همگانی )جهانی(  

آسان ساختن فراگیری زبان میباشد. اگر به    ها  . هدف اصلی این محدودیتنمونه ای از این محدودیت هاست

بدین    .گیردفرا    در یک مدت کوتاه   را  واعدهمه ی این قست  نمیتوان   ساننا هزارها قاعده ی نحوی وجود میداشت  

خاطر تعداد مقوله های نحوی محدود است و اگر از مقوله هایی چون حرف ربط، ندا و ادات هم بگذریم، که از  

 اشد.  باقی میماند مقوله های اسم، فعل، صفت و قید میبدر دستور زبانها چند واژه نمایندگی میکنند، چیزیکه 

این زبانچون هد بر نحو زبان شغنی میباشد همه مقوله های  این نوشته یک نظر اجمالی  این نوشته    ف  در 

 میشود که در نحو زبان شغنی نقش برجسته ایفا میکنند.   ییبررسی نمیشوند. تاکید بر آن مقوله ها استعمال یا

میشوند.  به دو دسته ی بزرگ تقسیم    در دستورهای جدید و نظری، بخصوص دستور زایشی، مقوله های نحوی

مقوله های لغوی را "دسته ی باز" و مقوله   مقوله های لغوی و مقوله های نقشی میباشند.   این دو دسته ی بزرگ

اینست که واژه های جدید اسمی، فعلی، صفتی های نقشی را "دسته ی بسته" هم گفته اند. مقصد از دسته ی باز  

ی    غت یک زبان به هر شکلی که باشد اضافه شوند. اما فهرست مقوله های دستهو قیدی میتوانند به فهرست ل

به آسانی شامل ساختار یک زبان  د  بسته را نمیتوان به آسانی تغییر داد. مثالً یک ضمیر یا پیشآیند جدید نمیتوان 

 .  شود

ا اینست که آنها معنی  غوی شامل اسم، فعل، صفت و قید میشوند. مقصد از لغوی بودن این مقوله همقوله های ل

اشاره میکند؛ بدین خاطر دارای محتوای میباشد.  مفاهیم انتزاعی  و محتوا دارند. اسم، مثالً، به اشخاص، اشیأ و  

است؛    محتوا دارای  وله ی قید هم  فعل اشاره ای است به انجام گرفتن یک عمل و صفت توصیفی است از اسم. مق

 )تیز، تند و غیره(.   )دیروز، فردا( یا چگونه انجام گرفتن عملمثالً قید زمان اشاره ای است به زمان 

حرف اضافه    شاملمقوله های نقشی  مقوله های نقشی، بر عکس مقوله های لغوی، محتوا ندارند. در زبان شغنی  

و مقوله ی   (څه،  ادے / )معرفه = ضمایر اشاره ای(، حرف متمم نما )ادئ  حرف تعریف  )پیشآیند ها و پسآیند ها(،

. ضمیر تنها اجزای کالم است که هم به مقوله ی نقشی  )تصریف زماندار هم گفته شده(میشوند  ریف زمان  تص

و هم به مقوله ی لغوی دسته بندی میشود. ضمایر شخصی و قیدی، که جانشین اسم و قید استند، به مقوله ی  
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چون مقوله های نقشی محتوای    .)حرف تعریف(   و ضمایر اشاره ای به مقوله ی نقشی  لغوی ارتباط داده میشوند

به  لغوی ندارند نقش   آنها  دارد. دو مقوله ی نقشی که در نحو زبان شغنی اهمیت    توضیحنحوی  نیاز  بیشتر 

سطر   که بعضی از جزئیات این مقوله ها در  خاصی دارند مقوله های حرف تعریف و تصریف زمان میباشند

    .شودبعدی پیگیری می  های

 

 مقوله ی حرف تعریف 

 

شغنی از    نحو زباناگر مقوله های نحوی را از دیدگاه دستور زایشی بررسی کنیم مقوله ی حرف تعریف در  

اهمیت خاصی برخوردار میشود. نخست یک تعریف کوتاهی از مقوله ی حرف تعریف ارائه میکنیم. مهمترین  

تن آن میباشد.  نقش حرف تعریف در نحو یک زبان مشخص کردن هویت اسم /عبارت اسمی یا محدود ساخ

(.  definite determiner, indefinite determiner)؛ معرفه و نکره  شود تقسیم می   ونهحرف تعریف به دو گمقوله ی  

او   / یو  یه،  مهذ/اینها،  این،  )یَم/  ای  اشاره  زبان شغنی ضمایر  آندر  و    ،  میکنند  ایفا  معرفه  نقش   ) غیره  و 

نس، و حالت یک اسم یا عبارت اسمی را مشخص میکنند.  خصوصیات دستوری مانند درجه ی دوری، شماره، ج

به قول دیگر معرفه ها تعریف بیشتری از اسم ارائه میکنند. نقش حرف تعریف نکره را در زبان شغنی بیشتر  

عدد یے/یک ایفا میکند. در این نوشته ما باالی معرفه )ضمایر اشاره ای( تأکید میکنیم چون هویت و حد آن  

و در بیشترین موارد در بدل اصطالح حرف تعریف اصطالح معرفه را استعمال   بیشتر داردو کاربرد    آشکار

 میکنیم

بدین معنی که در دستور سنتی اصطالح    در باال گفتیم که معرفه ها در زبان شغنی با ضمایر اشاره ای یکی استند

تعریف(.  معرفه )حرف  زایشی  دستور  در  و  میشود  استعمال  ای  اشاره  در  ضمیر  ضمیر    شغنی  زبان  چون 

نقش ضمیر شخص سوم را هم    درجه ی دور  ضمایر اشاره ای   برای شخص سوم وجود ندارد و   مستقل  شخصی

 . جمله های زیر را مشاهده کنید. ضمایر ابهام زا میشود  اینگونه ایفا میکنند جدا ساختن معنی و کاربرد

 جمله نڤشم. من جمله مینویسم.  ُوز (1)

 ها را میخوانید. این جمله  ښایېت. شماېن ی ېڤ جمله م تمه (2)

 ښت. من افتیدم. ام وئ  وز (3)

  اول و دوم  "ُوز / من"، "تمه / شما" ضمیر استند. در کاربرد ضمیر شخصدر جمله های باالیی واژه های  

  هیچگونه ابهامات وجود ندارد. من من استم، یعنی گوینده یا نویسنده، و شما شما استید، یعنی شنونده یا خواننده. 
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در زبان شغنی ضمایر ابهام زا استند به این منظور که ما نمیدانیم سخن از کی، چی یا کیها    خی موارداما در بر

 جمله های زیر نمونه ی این مورد استند. میرود. 

 ښت. او افتید. یه وئ (4)

 ښت. او از باالی دیوار افتید. وئاس دېوال تے یه  (5)

سگ    . او از باالی دیوار افتاد وُست  ښتئتے دَرو ژ وم دهم  ِمس  ښت ات یو ُکد  وئ اس دېوال تے  یه   (6)

 هم به دنبالش شروع به دویدن کرد.

( ضمیر "یه / او" ابهام زاست. ضمیر "یه / او" در زبان شغنی میتواند جانشین هر کس 6  -4)  یدر جمله ها 

خواننده    ی که شایدنخستین مرجع  (4در جمله ی )شود که دارای مشخصات جنس مؤنث باشد.    ییا هر چیز

معلومات بیشتری ارئه اما چنین نیست. در جمله های بعدی  .  باشدیک انسان  "یه /او" انتخاب کند  ضمیر  برای  

بافت جمله ی )و    میشود که مرجع ضمیر "یه/او" را آهسته به یک سوی دیگر میکشاند دیگر معلوم  (  6از 

رای کشف  ومات بیشتری ب( معل6مله ی )در جاین ضمیر به چیزی جز انسان اشاره میکند. گر چه  میگردد که 

در اینجاست که باید گفته شود، ضمایر اشاره  هویت این مرجع ارائه شده اما هنوز ابهامات در آن وجود دارد.  

 داشته باشند. معین مرجع در جمله یک باید   ،که جانشین شخص سوم میشوند در زبان شغنی، ای

د یا به شناخت دقیق آن ما ایی هویت مرجع کمک کنجمله میتواند به شناسالبته آوردن معلومات بیشتر در بافت  

که   ( نمونه ای از نزدیک شدن مفهوم ضمیر "یه /او" به مرجع حقیقی آن است 7را نزدیکتر سازد. جمله ی ) 

 . آمده است شخص سوم  "یه / او" در نقش ضمیر در آن ضمیر اشاره ای

 ت. درش دو سال بزرگتر اس از برااو  .ِخدهرذو سال اس خو ڤراد   یه (7)

اکنون به معرفه بودن  ضمایر اشاره ای درجه ی دور نقش ضمیایر شخصی را هم ایفا میکنند    ه شدحاآلنکه گفت

 ( را با کمی تغییرات ارائه کنیم ضمیر بودن "یه /او" دیگر قابل پذیرش نیست. 7اگر جمله ی )   آنها میپردازیم.

 بزرگتر است.  آن دختر از برادرش دو سال څ اس خو ڤراد ذو سال ِخدهر.یه غه (8)

ږنک/  میتوانیم"( ضمیر "یه / او" جانشین اسم است که این اسم را از نگاه بافت یا معنی جمله  7در جمله ی )

( "یه / آن" دیگر ضمیر نیست به این دلیل که تعریف ضمیر  8)  . اما در جمله ی لمداد کنیم / دختر" ق  څغهزن یا  

  .میباشد  تعریف اسم آن    " نقش جانشین ایفا نمیکند بلکه نقشاسم ولی در جمله ی یاد شده "یه /آنجانشین بودن  

تغییرات دستوری بوجود میآید.    (8( و )7ی )جمله هاه هم در  این واژفارسی    عادلم  در طوریکه مشاهده میشود

ی فارسی را در ترجمعه ی هر دو جمله زبان شغنی یکسان و به یک مفهوم استفاده  -ما نمیتوانیم ضمیر "او"
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معادل  (  8"یه" ی زبان شغنی "او" است در حالیکه در جمله ی )فارسی برای  ( معادل  7ه ی )جملدر  کنیم.  

 . "یه" "آن" است

به این ترتیب، یکی از مقوله های نحوی که نقش مهمی در نحو زبان شغنی بازی میکند مقوله ی حرف تعریف  

وجود دارد و برخی از خصوصیات دیگر  میباشد. این مقوله در بیشترین جمله های استعمال شده در این نوشته 

 د.    ن میشو محتوای این نوشته پیگیریآن در 

 

 مقوله ی تصریف زمان  

 

تصریف زمان میباشد. در دستورهای سنتی اصالً    مقوله ی  زبان شغنی  زبان  نحویکی از مهمترین مقوله در  

اینگونه دستور ها از نگاه صر چنین مقوله ای وجود ندارد.   ف بررسی میشود که در آن  تصریف زمان در 

قش نحوی آن هیچ سخنی  ارئه میشود و از ن   های جداگانه برای شخص، شماره و غیره  یففهرست افعال با تصر

چون این مقوله در    .در دستور زایشی این مقوله رامیتوان به ستون فقرات جمله تشبیه کرد در میان نیست. اما  

بنویسیم.    نقش آننمیشود ما الزم میبینیم چند نکته راجع به  دستورهای سنتی از نگاه نقش نحوی خود بررسی  

سپس نمونه های   ومیکنیم    به شکل نمونه تحلیلبان فارسی را  در بررسی این مقوله نخست یک ساختار نحوی ز

 ( را مشاهده کنید. 11-9جمله های )  تصریف زمان را از زبان شغنی میآوریم.

 ( xʷâh-am raftمن فردا به کابل خواهم رفت. )      (9)

 ( xʷâh-and raftآنها فردا به کابل خواهند رفت. ) (10)

 ( xʷâh-ad raftاو فردا به کابل خواهد رفت. )  (11)

در جمله های باالیی فعل "رفت" بی کدام تغییرات صرفی در همه جا حضور دارد. چون این فعل در خبر جمله  

فعل "رفت"    ها مفهوم "رفتن" نهفته است.  آمده است معنی جمله هم پیوندی به آن دارد؛ یعنی در همه ی این جمله

در آن وجود  و شماره  تورِی زمان و تصریف برای شخص  ولی معلومات دسمیبخشد  معنی لغوی  ها  جمله  این  به  

وجود دارد. از مفهوم جمله ها بر    "من رفتم، آنها رفتند، تو رفتیی چون "های  ساختارتصریفی که در  ؛  ندارد

  آینده صورت خواهد گرفت. اما فعل "رفت" صیغه ی شخص سوم در زمانمیخیزد که عمل رفتن در زمان  

اگر فعل اصلی یا لغوی این جمله ها معلومات زمان، شخص، شماره و غیره را    رفت"."او  میباشد، مثالً  گذشته  

 چه عنصری در این جمله ها وجود دارد که زمان دستوری و تصریف را معین میکند؟  در خود ندارد  
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دستو تصمعلومات  و  زمان  کمکی  ری  فعل  واژه  این  است.  نهفته  دیگری  ی  واژه  در  ها  جمله  این  در  ریف 

ریف" میباشد که در جمله های باالیی چون "خواهم، خواهند، خواهد" ظاهر میشود. فعل کمکی در "خواه+تص

ارائه  ( تشکیل شده است که هر یک آنها معلومات جداگانه ی دستوری  morphemeاین جمله ها از دو سازه ) 

ینده اشاره میکند. بخش  ت که در این جمله ها به زمان آمیکنند. مفهوم زمان در سازه یا بخش "خواه" نهفته اس 

د و غیره(. به این  -ند،  -م،  - دیگر این فعل کمکی تصریف آن برای شخص و شماره میباشد )ضمایر متصل  

بلکه نی  ان در فعل اصلی جمله )رفت(  ترتیب، در یکی از ساختارهای نحوی زبان فارسی مقوله ی تصریف زم

 در فعل کمکی )خواهم...( حضور دارد.   

مقوله ی  زمان  مقوله ی تصریف   استیک  آنرا زیرترکیبی  اول  به -. بخش  و  میدهد  مقوله ی زمان تشکیل 

بخش دیگر آن تصریف میباشد که شامل خصوصیات    و  زمانهای دستوری حال، آینده و گذشته اشاره میکند

مقوله میتوانند با هم در یک واژه )مثالً خواهم( یا در دو عنصر  -این دو زیر  .ره و حالت میباشدشخص، شما

مستلزم یکدیگر  مقوله را با هم پیوند میدهد اینست که آنها  -نکته ای که این دو زیر  .ظاهرشوند نحوی جداگانه  

ان شغنی  از ویژگی های زبی  یک  ند و بدین خاطر تحت یک مقوله ی نحوی )تصریف زمان( بررسی میشوند. است 

اینست که مقوله ی تصریف زمان در بیشترین موارد در دو عنصر نحوی جداگانه قرار میگیرد. جمله های  

زمان نمای  میباشد که در آن بخش زمان در ادات  در زبان شغنی  ( نمونه ای از مقوله ی تصریف زمان  12-14)

  دارد.  "ته" و بخش تصریف در پایانه های شخصی فعل قرار  

 . من فردا به مکتب خواهم رفت.م نې تر مکتب سهوُ ښم تهوز  (12)

 . تو فردا به مکتب خواهی رفت.ےښمنې تر مکتب سهو تهتو  (13)

 . او فردا به مکتب خواهد رفت. د ښمنې تر مکتب سۈ تهیه  (14)

ه شکل  او / رفتن" نهفته است که صیغه های تصریف شده ی آن بـت  ـ در جمله های باالیی معنی جمله در فعل "س

به شکل    ی فعلظاهر میشوند. اگر این صیغه ها  در جمله  "سهُوم / میروم، سهوے / میروی، سۈد / میرود"

مفهوم زمان دستوری آنها زمان حال است. اما عملی که در جمله   ،شوند   تحلیلانفرادی، یعنی خارج از جمله  

صیغه های    بابان شغنی زمان آینده  رتیب، در ز . به این تشاره داردزمان آینده ا   بهباید انجام گیرد  (  14-12)های  

زمان نمای  با افزودن ادات  ولی   مقوله ی تصریف هم در این صیغه ها قرار دارد- و زیر  ساخته میشود  مضارع

فعل "رفت" در جمله های  چیزی است که    . این نکته شبیه ی آنبه خود میگیردزمان آینده  "ته" جمله مفهوم  

وم در زمان گذشته )ماضی( میباشد، اما کاربرد آن در جمله های غه ی شخص سل "رفت" صی فارسی دارد. فع

( در ادات "ته"  14)-( 12مفهوم زمان دستوری در جمله های )در زبان شغنی  ( در زمان آینده است.   9-11)

یف  ترتیب، تصر نهفته است که آنرا میتوانیم معادل فعل کمکی "خواه" در ساختار های فارسی بشماریم. به این 
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مقوله ی قرار گیرند و در عین زمان یک  نحوی    عنصردو  یک یا  که مستلزم یکدیگر استند میتوانند در  و زمان  

 تصریف زمان. یعنی  تشکیل دهند؛واحد  حوی ن

 هاکه مقوله ی تصریف زمان در این ساختار  میباشداز ساختار نحوی در زبان شغنی    ای جمله های بعدی نمونه  

-15های   که صیغه های آن در جمله    میباشد  فعل ربطی  . این عنصراست   جزیه نهفتهغیر قابل تدر یک عنصر  

 .  ارائه شده اند 21

 

 من مریض استم.  بېمار. م اُ وز  (15)

 تو مریض استی.  بېمار.  اتتو  (16)

 ما مریض استیم.   بېمار.هم مهش  (17)

 شما مریض استید.   بېمار.  یېتتمه  (18)

 ایشان مریض استند.   بېمار. ېنوهذ  (19)

 او مریض است. )مذکر(   .بېمار  Øیو   (20)

 او مریض است. )مؤنث(    بېمار. Øیه   (21)

 

فعل ربطی اُم، ات، هم... حالت مریض بودن را به مبتدا ربط میدهد. ما تا   اسنادی استند که  جمله های باالیی

و این دو    ، زمان و تصریف ،  کنون گفته بودیم که مقوله ی تصریف زمان از دو بخش جداگانه تشکیل میشود

یا در دو   xʷâh-amترکیبی )مثال    به شکل  عنصر نحوی  توانند در یکبخش می    عنصرخواهم در فارسی( 

مفهوم زمان در ادات "ته" و بخش    ، مثالً،ساختار زمان آینده در زبان شغنیوجود داشته باشند. در    جداگانه 

( مقوله ی  21-15در جمله های اسنادی )اما  / میروم(.    sāw-um)  نهفته است   اصلیتصریف در ترکیب فعل  

ما میخواهیم بررسی   کهرا  ای    مسئلهنهفته است.    یک عنصر جدا ناپذیر، یعنی فعل ربطی، تصریف زمان در  

 .  چگونه یک عنصر نحوی میتواند هم معنی زمان و هم تصریف را در ترکیب خود داشته باشدکنیم اینست که 

فعل ربطی در زبان شغنی   فعل ربطی استند.  ین  ېت وُام، ات، هم،  طوریکه در باال یاد آور شدیم واژه های  

ی مستقل است ولی از نگاه صوتی، چون تکیه ی دستوری    واژه نگاه صرف و نحو یک    که  بست است -واژه 

 ها در زبان شغنی بست-البته جدا نوشتن واژه  (.clitic) دیگر در جمله خود را میچسپاند ی ندارد، به یک واژه 

 یک ضرورت امالیی است. 
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در زمانهای  دیم/مشترک میباشد که  در زبان شغنی امروزی شکل اختصار شده ی فعل ربطی ایرانی ق طی  رب  فعل

به    -ahایرانی مشترک    را برای. ریشه ی این فعل  هاین فعل ترکیبی از ریشه و پایانه های شخصی بود گذشته  

است،    astiاستی،    ahiاستم،    ahmi  شکل )معنی "بودن، وجود داشتن" و صیغه های تصریف شده ی آنرا به  

mahi    ،استیمastā    ،استیدhanti  بازسازی کرده اند. در اثر تغییرات آوایی و تحوالت صرفی و نحوی    (استند

این صیغه ها اختصار میشوند و در زبانهای امروزی ایرانی به اشکال مختلف باقی میمانند. در زبان شغنی  

 . صیغه های دیگر فعلېن باقی مانده اند  hantiهم،    mahiیَست،    astiبه شکل اُم،    ahmiامروزی صیغه ی  

از ضمایر متصل و پایانه های شخصی   باال استعمال شده اند، در  زبان شغنی، که در جمله های اسنادی  ربطی

فعل ربطی زبان شغنی امروزی در  افعال دیگر مشتق میشوند و نقش فعل ربطی را ایفا میکنند. به این ترتیب،  

ثر تحوالت زبانی این دو عنصر ادغام  ولی در ا   کل از دو عنصر )ریشه و پایانه ی شخصی( بوده گذشته ها متش

در اثر این ادغام آوایی مفهوم زمان و تصریف هم در با هم آمیخته اند.    شده اند و دیگر قابل تجزیه نیستند. 

وجود دارد که در آن  سی زبان انگلی  درزبان شغنی معاصر    و جمله های اسنادی  فعل ربطیالگوی خوبی برای  

   (. I am sick. You are sick. He is sick)  ساخته میشوند to beجمله های اسنادی با فعل ربطی 

نکته ی دیگری که در رابطه به جمله های اسنادی میبایست گفته شود اینست که در زبان شغنی برای شخص  

پر کرده    Ø( ما این خأل را با عالمه ی  21( و )20سوم مفرد هیچگونه فعل ربطی وجود ندارد. در جمله های )

ر خود دارد. در دستور زایشی این  در این موقع یک عالمه ی بیهوده نیست بلکه مفهومی د  Øعالمه ی  اما  ایم.  

مفهوم را "مقوله ی تهی" مینامند که البته یک مفهوم انتزاعی و نظری است. در اینجا کوشش میکنیم راجع به  

 ته ارائه کنیم.این مسئله چند نک

 که ما آنرا به شکل جمله به گوش خود میشنویم یا با چشم خود واژه ها  چیزی است  نحو یک زبان بیشتر از آن 

.  خوانده میشودرا باالی یک صفحه میبینیم. آن بخشی از زبان که چشم و گوش ما به آن دسترسی دارد روساخت  

ان است. در این محاسبه،  سبه ی عمیقتر در ذهن انسنتیجه ی یک پروسه یا محاخود  بخش روساخت زبان  اما  

که الزم به تلفظ است تلفظ میشود و  از آن  به شکل منطقی ساخته میشود و بخشی  در ذهن انسان  گفتار یا جمله  

  بخش دیگر آن به شکل منطقی یا انتزاعی باقی میماند که گوینده و شنونده آنرا رمزگشایی میکنند. چون دستور 

)درک و فهم( در ذهن گوینده و شنونده وجود دارد، هر دو قادر به بیان و تشخیص    ه قواعد خودزبان با هم  یک

 استند. انتزاعی این قواعد 

مونه ی ساده از وجود قواعد انتزاعی در زبانها تمیز بین اسم مفرد و اسم جمع است. اگر اسم "ڤارج / اسب"  ن

جود دارد که این دو را از  ی در دستور یک زبان و" جمع، پس چه محاسباتېن / اسب هامفرد است و "ڤارج 

ای که ما از آن میتوانیم یادآور شویم وجود و عدم وجود پسوند در این  یا قاعده یکدیگر متمایز میسازد. محاسبه 
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کرد و در    نشانگذاری 1دو صیغه است. در یکی از این صیغه ها پسوند وجود دارد که آنرا میتوان با عالمه ی  

یا تمیز گذاشتن بین  نشانگذاری کرد. پس در تشخیص  Øمیتوان با عالمه ی  د وجود ندارد که آنرادیگری پسون 

 .  استفاده شده است( Ø)آن ( و عدم وجود 1)پسوند مفرد محاسبه ی وجود  واسم جمع 

ا به وجود ندارد. با اتکا  آشکار( بر میگردیم که در آنها فعل ربطی  21و    20در اینجا دوباره به جمله های )

از محاسباتی بودن ساختارهای دستوری یک زبان در باال ارائه شد ما میتوانیم بگوییم که در    شرح کوتاهی که

در مقابل همه ی صیغه های دیگر این  یعنی  ( فعل ربطی به شکل انتزاعی وجود دارد.  21و    20جمله های )

ور شویم که در  ی( ندارد. باید یاد آشکل ظاهری )تجلی آوایفعل، که تلفظ میشوند، صیغه ی شخص سوم مفرد  

در دستور زبان شغنی  که در   یگذشته این صیغه وجود داشته و در اثر تغییرات زبانی و در پروسه ی محاسبات

 از بین رفته است.   صیغه ی فعل ربطی رای شخص سوم مفردشکل آوایی رخ داده است 

ساختار زمان   تصریف زمان در  شخن گفتیم؛  یف زمان در زبان شغنیتا کنون ما از دو گونه مقوله ی تصر 

اکنون میرویم به ساختار جمله ها در زمان گذشته.    مباحث آینده و ساختار جمله های اسنادی. با استفاده از این  

البته بی در نظر داشت معلومات تاریخی در باره ی زبان شغنی کار هر کس در تحلیل دستور این زبان به  

میشود تا بعضی از مسائل تاریخی در نظر گرفته شود. این    هد شد. در اینجا کوششالت فراوانی دچار خوامشک

 مسئله البته به یک پژوهش بیشتر نیاز دارد تا جزئیات آن روشنتر شوند. 

( استند. فرقی  21-15( ارائه شده اند که همانند جمله های )28-22در بررسی ساختار زمان گذشته جمله های )

/ مریض" با فعل "تیداو/    بېماروجود دارد تعویض صفت "  (  21-15و جمله های )  که میان جمله های زیر

 رفتن" است.  

 من رفتم.   .توید/تاید م اُ وز  (22)

 تو رفتی.    .توید/تاید  اتتو  (23)

 ما رفتیم.   .تایدهم مهش  (24)

 شما رفتید.   .تاید   یېتتمه  (25)

 ایشان رفتند.    .تاید ېنوهذ  (26)

 او رفت. )مذکر(   .توید  Øیو   (27)

 او رفت. )مؤنث(    .تاید Øیه   (28)

دو ساختار، یعنی جمله های اسنادی و جمله های  این  در    تصریف زمانصیغه های  طوری که مشاهده میشود  

که ما آنرا انتزاعی خواندیم در این دو ساختار به همان شکل وجود    حتی صیغه ای  یکسان است. زمان گذشته،  

ند،  ز زمان حال و دیگری از زمان گذشته نمایندگی میکچه اتفاقی افتاده که این دو ساختار، که یکی ا.  (Ø)  دارد 
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فعل ربطی خبر جمله    (21-15)  با هم خیلی نزدیک استند؟ جواب این مسئله تاریخی است. در جمله های اسنادی

که خبر جمله را  ماده ی  (  28-22/ مریض است، به مبتدا ربط میدهد. در جمله های )  بېماررا، که صفت  

ایرانی امروزی به شکل فعل مستقل    تشکیل میدهد.   فعل تیداو/رفتن ماضی   ماده های ماضی که در زبانهای 

. منظور از صفت فعلی صفتی است  اند  بلکه یک صفت فعلی بوده  یدر گذشته ها یک فعل مستقل نوجود دارند 

غنی  در زبان ش  ږجن / مرده ، موښچن / شکستهمانند ڤِرَ ؛  مشتق میشود   ریشه ی فعل و پسوندهای صفتی  از  که

نمیپردازیم و به شکل خالصه مینویسیم، که در اثر  ی تاریخی  . در اینجا ما به همه جزئیات این مسئله  امروزی

و در    ه بودندرا از دست داد خود  تحوالت زبانی در دوره های کهن، زبانهای ایرانی فعل مستقل زمان گذشته  

یعنی    فعل  ساختار ترکیبی  میخوانند؛  رکیبیختار جدیدی فعلی بوجود آوردند که آنرا ساختار تعوض آن یک سا 

فعل کمکیاستعمال   با یک  فعلی  نمونه  صفت  مستقل.  فعل  بدل یک  فارسی    ی  در  در زبان  ترکیبی  ساختار 

یروم" و "رفتم" قرار  "خواهم رفت، دارم میروم، رفته استم )رفتیستم(" استند که در مقابل افعال مستقل مانند "م

 میگیرند.  

)مانند جمله    میبخشیدجمله    بهصفت فعلی معنی لغوی را    ، که در باال از آن یاد آور شدیم، ی در ساختار ترکیب

معنی   ښچن / شکستهدر باال( ولی معنی زمان در آن وجود نداشت. مثالً در صفت فعلی ڤِرَ فارسی    11-9های  

ایرانی افعال مستقلی    وجود دارد ولی زمان وجود ندارد. بخاطر زمان بخشیدن به این ساختار ترکیبی زبانهای

و بسیاری   یبی افزوده اند. در زبان شغنیمانند بودن، داشتن، و غیره را به شکل فعل کمکی به این ساختار ترک

دو نقش    گذشته ها به این ترتیب، فعل "بودن" در    . میباشد  بودن/-ahاین فعل کمکی  از زبانهای ایرانی دیگر  

فعل کمکی در ساختار های زمان    له های اسنادی و دیگر نقش؛ یکی نقش فعل ربطی در جماشته استنحوی د

به مرور زمان و در اثر تحوالت بعدی صفت فعلی به یک فعل مستقل مبدل میشود و در زمان معاصر  گذشته.  

ولی این فعل کمکی هنوز نقش نحوی    ذشته( ضرورت به فعل کمکی نداردبرای تشخیص زمان خود )زمان گ

برای تشخیص زمان بکار میرفتند    که در گذشته ها . صیغه های فعل کمکیداده استخود را به کلی از دست ن

بست مبدل میشوند. چون در گذشته ها فعل کمکی جدا از فعل لغوی )صفت فعلی( بود  -به ضمیر واژه سرانجام 

ضمایر مشاهده میشود. در زبان شغنی امروزی بقایای این فعل کمکی به    نوزن در زبان شغنی معاصر هتاثیر آ

 به عناصر دیگر جمله بپیوندند.    میتوانند بست-این ضمایر واژه   و بست اُم، اب، هم... مبدل شده اند-واژه 

. این نکته نهایتاً  میباشددر جمله بست  - واژه ضمایر که ما میخواهیم به آن بپردازیم موقعیت   دیگری نکته ی مهم 

( جمله هایی  1وری را در بر میگیرد. در جدول )به مقوله ی تصریف زمان ارتباط دارد و همه زمانهای دست

مییابند. در ساده ترین    ار ساده آغاز میگردند و به یک ساختار مرکب تر خاتمهارائه شده اند که از یک ساخت 

زمان برای    um،  زمان آیندهبرای    ta،  زمان حالبرای    Øساختار این جمله ها عالمه ی تصریف زمان )  

با عالوه کردن عناصر بیشتر بر  (.  nivišum Ø  ،nivišum ta  ،nivišt um)ست  در آخر فعل آمده ا   (گذشته
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( حرکت میکند و  wuzعالمه ی تصریف زمان از موقعیت اصلی خود به سوی مبتدای حقیقی )  ،این جمله ها

ین  توقف میکند. تصریف زمان برای زمان گذشته و آینده تجلی آوایی دارد؛ در زمان گذشته ا  نزدیکی مبتدادر  

زمان حال تصریف  . در پذیرد تحقق می  "ته"ادات  توسطو در زمان آینده  بست -واژه  ضمایر توسطتجلی آوایی 

با عالمه ی   انتزاعی است، و  یعنی  ندارد،  آوایی  این ترتیب، موقعیت  میشودنشانگذاری    Øزمان تجلی  به   .

ول دیگر در میان مبتدا و خبر جمله قرار  تصریف زمان در زبان شغنی نهایتاً در پیش مبتدای حقیقی جمله یا به ق

)یا  مبتدا دو دل   در نزدیکیدارد. موقعیت تصریف زمان   تلفظ  از  این است که بعد  یل مهم دارد. دلیل نخست 

 که آشکار میسازد      گوینده   "ته"خود را معیین میکند. با تلفظ کردن    ی  نوشتن( مبتدا گوینده زمان دستوری جمله

نهفته  بعد از مبتدا مطلب سخن در زمان گذشته    بست- واژه ن ضمایر  نده و با تلفظ کردسخن او در زمان آیمطلب  

. در قدم دوم، موقعیت تصریف  میباشددر زمان حال  جمله است. عدم این دو عالمه بعد از مبتدا نشانه ی مطلب  

و    ،حالت فاعلی  بقیه ی این مسئله را در بخش تعیین  کهمبتدا با حالت فاعلی ارتباط دارد  در نزدیکی  زمان  

 پیگیری میشود.   ،"ضمیر محذوف" تدای حقیقی اشاره کردیم در بخش چیزیکه ما به آن مب 

 ( حرکت تصریف زمان )ضمایر متحرک( به سوی مبتدا 1جدول )

nivišum Ø مینویسم 

 زمان حال

xāt Ø nivišum نامه مینویسم 

xu puc-ard Ø xāt nivišum به پسرم نامه مینویسم 

wuz Ø xu puc-ard xāt 

nivišum 
 من به پسرم نامه مینویسم

nivišum ta  خواهم نوشت 

 زمان آینده

xāt ta nivišum  نامه خواهم نوشت 

xu puc-ard ta xāt nivišum  به پسرم نامه خواهم نوشت 

wuz ta xu puc-ard xāt 

nivišum 
 من به پسرم نامه خواهم نوشت

nivišt um  م. نوشت 

 زمان گذشته
xāt um nivišt نامه نوشتم 

xu puc-ard um xāt nivišt به پسرم نامه نوشتم 

wuz um xu puc-ard xāt nivišt من به پسرم نامه نوشتم 
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 مقوله ی متمم نما  

 

اشد  نما میبمستقل وجود ندارد مقوله ی متمم  یک مقوله ی  مقوله ی دیگری که در دستورهای سنتی به شکل  

(Complementizerدر زبان شغنی .)   ی . واژه ی دیگرتشکیل میدهد  واژه ی "ادئ / که"  مقوله ی متمم نما را  

در اینجا تنها شرح کوتاهی از مفهوم و نقش مقوله    میباشد.  /که"  څه"   میتواند متمم نما خوانده   در زبان شغنی  که

 . کنیم ی متمم نمای "ادئ" ارائه م

معنی خود به متمم ضرورت دارند. این متمم در بیشترین موارد مفعول مستقیم  تکمیل    ی( برایافعال گذرا )متعد

در این جمله فعل "زیداو / کشتن" برای تکمیل معنی  .  است  ارائه شده   (29در جمله ی )که نمونه ی آن    است

ظاهر   مار را" خود به یک متمم ضرورت دارد که این متمم در جمله به شکل مفعول مستقیم "وم دڤوسک /  

 یشود. م

 زید.  رستم مار را کشت. وم دڤوسک رستم ے  (29)

به متمم ضرورت دارند ولی مفعول در جمله  وجود دارند که برای تکمیل معنی خود  دیگری  افعالی  در زبانها  

میباشند  . نمونه ی اینگونه افعال "لۈڤداو / گفتن، فکر چیداو / فکر کردن"  این افعال باشدمستقیم نمیتواند متمم  

 ( را مشاهده کنید. 31-30. جمله های )پیرو()جمله ی  نی خود به جمله ی دیگر نیاز دارندرای تکمیل معکه ب

 . که من فردا به مکتب نمیروم گفت . رستم ښمنې تر مکتب نه سهم ادئ وز ته رستم ے لۈد  (30)

 به عروسی اش نمیآیم. ماکه رستم فکر کرد  .مهته تر وے سور نه ید مهشادئ رستم ے فکر چود  (31)

متمم  پیرو که نقش  ی  جمله  پایه و پیرو خوانده میشوند. در این جمله ها    و جمله یله های باالیی مرکب استند  مج

در زبان    پیرو  ی  . جملهو در زیر جمله ی پایه خط کشیده شده است  با رنگ سرخ نشانگذاری شده ایفا میکند  

در جمله به شکل  ادئ" میتواند  "  تمم نمایم  .به جمله ی پایه پیوند داده میشود  ی "ادئ / که"نما  متمم   باشغنی  

گیری  ختصر پیمه شکل  بدر آخرین بخش این نوشته  ی جمله های مرکب  شد. نمونه  شته با جود دا و (  Øانتزاعی )

به این ترتیب، متمم نما یک مقوله ی نقشی است که وظیفه ی آن پیوند دادن متمم )جمله ی پیرو( به    میشوند.

 جمله ی پایه میباشد. 
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 ذهنی ه نامه ی واژ

 

  میتواند به  مقوله ی فعلبه طور مثال،  . (features)  جنبه های دستوری دارند در وجود خود   های نحویمقوله 

شماره )مفرد،    و  دستوری )مذکر، مؤنث(  گذرا و نا گذر دسته بندی شود. مقوله ی اسم میتواند جنبه های جنِس 

رده بندی جنبه های مقوله ها نیست بلکه اشاره به وجود    جمع( داشته باشد. هدف ما در این بخش شناخت و

یک تا چندین هزار  از  ( که هر کدام میتواند  ، تصریف زمانست. اگر مقوله های نحوی )اسم، صفت، فعلآنها

و  همه ی این واژه هابه های دستوری هم باشند پس  واژه )مدخل( داشته باشند و این واژه ها هر کدام دارای جن

در کجا قرار دارند و میان واژه ها و نحو یک زبان چگونه ارتباط برقرار    بوط به آنهامر  ستورید  جنبه های

 میشود؟

دستور زبان به دو بخش  (  و پیروان او  به قول زبانشناسانی که پایبند نظریه ی دستور زایشی استند )چامسکی

(. بخش واژه گان computational componentمحاسبه )   و بخش(  lexiconتقسیم میشود؛ بخش واژه گان )

"واژه نامه ی ذهنی" خواندیم که این اصطالح نزدیکتر به مفهوم اصلی اش است. به  عنوان این بخش  را در  

با همه او  زبان    ، در ذهن هر گویشور واژه نامه ای به شکل محفظه وجود دارد که در آن واژه هایاین ترتیب

عادی...( حفظ شده اند. واژه نامه ی کتبی در   د های غیرخصوصیات خود )معنی، جنبه های دستوری، کاربر

 . میباشد ویشوراناز ذهن گبا همه معنی و خصوصیات آنها حقیقت کوششی در بیرون ساختن واژه ها 

میدهد  تشکیل  "محاسبه"  را  زبان  دستور  دیگر  شامل  بخش  نحوی    که  اصطالح  میباشد.  قواعد  از  چنانچه 

را میتوان به یک ماشین  آن  و    ت ریاضی حل و اجرا میشوندمانند محاسبا   نحویقواعد  "محاسبه" بر میخیزد  

قواعد  وارد ماشین    خودمعانی  همه  با    یه نامه ی ذهنبه این ترتیب، واژه ها از بخش واژ   .ردحساب تشبیه ک

 و به شکل   دهدتنظیم می ترتیب و  این واژه ها را    بخش محاسبات زبان )قواعد دستوری(سپس،  میشوند.  دستوری  

تولید کردن  گرفته شده؛ یعنی    مفهوماصطالح "دستور زایشی" خود از همین  بیرون میکند.  اعده  ی با قجمله  

( فرایند تولید یک  1در نمودار زیر )  .(Generative Grammar)استند    خوب  قواعد  دارای  هایی که   جمله

 جمله ترسیم شده است. 
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 جمله( روند تولید 1نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش واژه گان

ی نحوی با جنبه  مقوله

 های دستوری خود

ضمیر، .....( –)ُوز   

 بخش محاسبات

نحویواعد ق  

گشتاری واعدق  

دیگر واعدق  

جملهولید ت  
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 رت ها ساختار عبا
 

از واژه نامه ی ذهنی وارد قواعد نحوی    و چگونه این مقوله ها  به بررسی مقوله های نحویما    گذشته  در بخش

ادغام یا آمیزش مقوله های در اثر  استند.    یدر حقیقت کوچکترین واحد نحو  مقوله ها  .پرداخته بودیم   میشوند

بوجود  قوله ی نحوی  جند م دو یا  ام  در اثر ادغکه  یی  عبارت ها  آید.  بوجود میو بعداً جمله  عبارت  نخست  نحوی  

ی مقوله های نحوی استند. به قول دیگر، هسته ی عبارت مقوله ی نحوی خود را  ییک سطح باالخود    می آیند

در محتوای  ار عبارتهای زبان شغنی  به ساخت  راجع  توضیحات بیشترعبارت گسترش میدهد.  سطح  باالترین  به  

 .  پیگیری میشونداین بخش 

پسآیندی )حرف اضافه( و  ارتهای اسمی، صفتی، قیدی، پیشآیندی و  در زبان شغنی، مانند زبانهای دیگر، عب

مقوله ی نحوی هر یک این عبارت ها، طوریکه اشاره کردیم، از هسته به عبارت    عبارت فعلی وجود دارد.

پیدا میک این گسندگسترش  اثر  ه ه و جنس از هسته بمانند حالت، شمار  خصوصیات دستوری  همه   ترش. در 

 ت ارتقا مییابد.  عبار

عبارتها وجود  نخست یک جمله ارائه میکنیم که در آن مقوله های نحوی و    ی زبان شغنیدر بررسی عبارتها

یک شکل (  2نمودار )  ا جداگانه تحلیل میکنیم.  ر  آنهادارند. سپس ما این جمله را به عبارتها تجزیه میکنیم و  

بعضی  به  انشناسی نمودار درختی خوانده میشود که  زب  در  شکل هندسی. این  میباشد  (32جمله ی )  هندسه گونه ی

 . رداخته میشود از جزئیات آن در ادامه این بخش پ

 د. ی ربو  وے روشت دستارخۈن تے  وم کش ښرڤا ے  ږنک گهل ېیه سف   (32)

 آن شوربای گرم را باالی آن دسترخوان سرخ گذاشت.  زن مو سفیدآن       

 خوان سرخ گذاشت.(شوربای گرم را باالی دستر زنپیر )      
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 ( 2نمودار )

 

 ساختار عبارتها و نمودار درختی  واعد ق
 

عبارتها به مقوله های نحوی تجزیه این  سپس    عبارت ها،به شکل سلسله مراتبی به  در دستور زایشی جمله  

  واعدقرفته میشود  زیه به کار گدر این تجروشی که    به این مقوله ها نسبت داده میشوند.   هامیشود و در آخر واژه  

. به این ترتیب، جمله نخست به دو عبارت بزرگ (Phrase Structure Rules)  نامیده میشودساختار عبارتها  

اسمی و فعلی تقسیم میشود که این عبارتها از نگاه ارتباطات نحوی همان مبتدا )عبارت اسمی( و خبر )عبارت  

 کنیم.  میتجزیه اسمی و فعلی ( را به این دو عبارت 32جمله ی ) خست ی ن فعلی( استند. در مرحله

 

 

i wam kaš x̌arvō wi rūšt dastōrxůn ti ribūyd yā safēgāl ɣ̌inik 

 اسم صفت معرفه

 عبارت اسمی

 اسم صفت معرفه

ارت اسمیعب  

 اسم صفت معرفه

 عبارت اسمی

 فعل پسآیند

پسـآیندی عبارت  

فعلی عبارت  

 جمله

 تصریف

 زمان

 مبتدا

 خبر
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 عبارت فعلی تصریف زمان، عبارت اسمی،   ←جمله 

 ]دیربو   وے روشت دستارخۈن تے  وم کش ښرڤا[ ے   ]ږنکگهل ېه سف ی[  

تجلی  وی برسند و  عبارتها به سطح پایانترین مقوله های نح  این تجزیه به همین شکل ادامه پیدا میکند تا اینکه

مرحله ای که باقی مانده تجزیه ی    "ږنکگهل  ېیه سف"  عبارت اسمی  )سطح واژه(. در تجزیه ی    آوایی پیدا کنند

میباشد. در زیر مرحله ی    عینی به این مقوله هاواژه های    نسبت دادناین عبارت به مقوله های نحوی و سپس  

 است.    گزین شده جای( 2در جدول )(  1رای جمله ی )رت بساختار عبا  واعدو بقیه ی ق ارئهاین تجزیه  بعدی

 

 معرفه، صفت، اسم ←عبارت اسمی  

 یه ←معرفه  

 گهل ېسف ←صفت  

 ږنک  ←اسم  

 

 ( 32ساختار عبارت ها برای جمله ی ) واعدق (2)جدول 

، عبارت  VP، عبارت فعلی =  NPعبارت اسمی =  ،  Iتصریف زمان =  ،  S)مخفف های انگلیسی جمله =  

،  عالمت ← "متشکل بودن از" ،  Dمعرفه =  ،  V، فعل =  A، صفت =  N  ، اسم =PPی/پیشآیندی =  پسآیند

 (. عبارت اسمی، عبارت فعلی؛ یعنی جمله متشکل از یک عبارت اسمی و یک عبارت فعلی میباشد ←جمله 

 S → NP I VP ( عبارت فعلی2)تصریف زمان، ( عبارت اسمی، 1له ← )جم

         NP → D A N صفت، اسم( عبارت اسمی ← معرفه، 1)

 D → yā معرفه ← یه

 A → safēgāl گهل ېسفصفت ← 

 N → ɣ̌inik ږنک اسم ← 

  

 I → i ے  ←تصریف زمان 

  

 VP → NP PP V ، فعلعبارت پسآیندی( 4( عبارت اسمی، ) 3( عبارت فعلی ← ) 2)
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 NP → D A N ( عبارت اسمی ← معرفه، صفت، اسم3)

 D → wam معرفه ← وم 

 A → kaš کش  صفت ←

 N → x̌arvō ښرڤااسم ←  

  

 PP → NP P V ( عبارت اسمی، پسآیند 5( عبارت پسآیندی ← )4)

         NP → D A N ( عبارت اسمی ← معرفه، صفت، اسم5)

 D → wi معرفه ← وے 

 A → rūšt صفت ← روشت 

 N →dastōrxůn اسم ← دستارخۈن 

  P → ti پسآیند ← تے 

  

 V → ribūyd د یفعل ← ربو

 

است؛ بخصوص اگر خیلی پیچیده    فرایندساختار عبارتها یک    واعدق  ( هویدا میشود،2طوری که از جدول )

البته در ادامه ی این نوشته ما جمله ها و عبارتها را بدین شکل تحلیل   .آشنایی نداشته باشد واعد خواننده با این ق

نمودار  .   (Tree Diagram)میکنیم که نمودار درختی نامیده میشود  انتخاب    نمیکنیم. در بدل آن ما روش دیگری

.  بود( ارئه شده 1ار درختی )نمونه ی آن در نمود کهمیباشد  هندسی از جمله ها و عبارتها  تصویر یک درختی 

 اکنون به بحث های بیشتر راجع به ساختار عبارتها ادامه میدهیم.    

  

 ها  عبارت 
 

فعل  کی  (32جمله ی )در   این عبارتها در  وجود داردسه عبارت اسمی  و    یک عبارت پسآیندی  ،یعبارت   .

.  میباشندنشانگذاری شده اند. بیشترین جمله های ساده در زبان شغنی دارای همین ساختار  هم  (  2نمودار درختی )

این زبان را هم  میسازد تا جمله های دیگر  ما را قادر    و یک جمله  عبارتیک  آشنایی با جزئیات    ،بدین خاطر 

 .  م تحلیل کنی 
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 عبارت اسمی 

 

مقوله ی    . این عبارتها متشکل ازشدیکسان میبا  حضور دارند  (32ی که در جمله ی )ساختار هر سه عبارت

 . ندنویسی شده ا باز   زیرکه در  میباشندمعرفه، صفت و اسم 

 عبارت اسمی ← معرفه، صفت، اسم 

 ږنک گهل، ېسف. ← یه، 1عبارت اسمی  

 ښرڤا ، کش . ← وم، 2 اسمی عبارت 

 ، دستارخۈن روشت. ← وے، 3عبارت اسمی  

/ آن زن مو سفید( را انتخاب میکنیم    ږنکگهل  ېسفیه  عبارت اول )ما  چون ساختار هر سه عبارت یکسان است  

تشکیل    زن/ږنکاسم  آنرا  هسته ی  که    استشده    ساختهواژه    سهاز  میپردازیم. عبارت مذکور    توضیح آن  و به

بی وجود آن عبارت نمیتواند معنی خاص    اسم تشکیل میدهد ویشه مقوله ی  ت اسمی را همهسته ی عبار.  میدهد

مفهوم و معنی عبارت    آنهاحذف  و  هسته میباشند    وابسته هایعبارت    در این   داشته باشد. همه واژه های دیگر

   را تغییر نمیدهد.

نیم معنی آن تغییر  را از عبارت بیرون کآن  /یهاگر معرفه ی    / آن زن مو سفید  ږنکگهل  ېسفیه  در عبارت  

هم از عبارت باقیمانده بیرون شود معنی    / مو سفید   گهلېسف. اگر صفت  / زن مو سفید  ږنکگهل  ېسف میکند؛  ن

اصالح    وابسته یا   . به این ترتیب چیزی که بعد از حذف واژه های/ زن  ږنک  اصلی آن هنوز باقی خواهد ماند؛  

زیر ترسیم    های  نمودار  در  ږنکگهل  ېسفیه      عبارتساخت    فرایندی عبارت میباشد.    کننده باقی میماند هسته

 . ستشده ا 

اکنون که هسته ی عبارت را شناسایی کردیم به مفهوم ارتقای مقوله ی نحوی از سطح هسته به سطح عبارت   

)شخص، شماره،  میپردازیم. در دستور زایشی مفهوم ارتقای مقوله ی نحوی، با همه خصوصیات دستوری خود  

فارسی این قانون نحوی  که در  ز سطح هسته به سطح عبارت یکی از قوانین نحوی محسوب میشود  جنس...(، ا

( به شکل هندسی ترسیم  3(. این نکته در نمودار )Projection Principle)خوانده اند  "اصل فرافکنی"  را  

"، از پایین  زن  ږنک /ه، که اسم است "سته  مقولهی نحوی  شده است. طوری که در این نمودار مشاهده میشود

ست. چون عبارت یک عنصر الزامی جمله محسوب میشود،  ترین سطح به باالترین سطح )عبارت( ارتقا یافته ا

( هسته با  3هسته بدون آنکه با واژه های وابسته ادغام شود به تنهایی خود عبارت تشکیل میدهد. در نمودار )

 ت.  نشانگذاری شده اس 0Nعالمه ی 
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- نشناسی به آن اِنکه آنرا سطح میانه میخوانند و در اصطالح زبا  دیگری هم وجود دارد( سطح  3در نمودار )

(. سطح میانه نقطه ایست که واژه های وابسته به هسته در آنجا تقاطع میکنند. در عبارت مورد  N̄ار میگویند )ب

گهل / مو سفې  " " و صفت  / زن   ږنک   "   هسته  " این محل تقاطعِ / آن زن مو سفید   ږنک گهل  سفېیه  بحث ما "

 ( ترسیم شده است.  4در نمودار )که در این محل تقاطع کرده اند  " میباشد. ادغام هسته و وابسته ی آن سفید

معرفه ی "یه /آن"، در آخرین مرحله به عبارت ضمیمه میشود. دلیل پیوستن  یعنی  مقوله ی حرف تعریف،  

مرحله ی آخر تشکیل  د.  میکن   ه ر عبارت اشارعناصر دیگر د  به همه  فه معرفه به سطح عبارت اینست که معر

 ( ترسیم شده است.  5یک عبارت اسمی در نمودار )

 

 ( 3نمودار )

 

 ( 4نمودار )

ɣ̌inik 

N0 

 اسم

 

N̄ 

NP 

 عبارت اسمی

 مقوله ی اسمی در سطح واژه

 )هسته(

هدر سطح میانمقوله ی اسمی   

 مقوله ی اسمی در سطح عبارت

طح واژهگسترش مقوله ی نحوی از س  

عبارتبه سطح میانی و سطح   

ɣ̌inki 

 اسم

N̄ 

 عبارت اسمی

NP 

 مقوله ی اسمی در سطح واژه

 )هسته(

همقوله ی اسمی در سطح میان  

 مقوله ی اسمی در سطح عبارت

safēgāl 

 صفت
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 ( 5نمودار )

، طوری که در "معرفه" مینویسیم. البتهبیشتر  قابل یادآوریست که ما در این نوشته مقوله ی حرف تعریف را  

خشی از مقوله ی حرف تعریف است. ولی، چون معرفه " خود ب"معرفه  اد یادآور شدیم،بخش های گذشته ی

طالح تأکید شده است. باید گفته شود که  )ضمایر اشاره ای( بیشترین کاربرد در زبان شغنی دارد بر این اص

گهل  ېسف  یهبخش دیگر حرف تعریف "نکره" است که نمونه ی بارز آن در زبان شغنی "یے" میباشد )معرفه:   

موسفید /ږنکگهل  ېسف  ےی  :   نکره   د.آن زن موسفی/ږنک به حرف  یک زن  که در رابطه  دیگری  نکته ی   .)

تعریف، یا به شکل دقیقتر معرفه، بایست گفت اینست که در زبان شغنی این مقوله یک عنصر الزامی در عبارت  

این مقوله عه میکنیم معادل فارسی  و جمله است. بدین خاطر، وقتی ما جمله های زبان شغنی را به فارسی ترجم

   استعمال میکنیم.کید تأ   بخاطررا خواه ناخواه و به 

در  میدهد.  ارتقا ، هسته ی یک عبارت مقوله ی نحوی خود را از سطح واژه به سطوح باالییریبه شکل تکرا

 .  محسوب میشود نحوی از قوانین یاین گسترش مقوله یکدستور زایشی 

 
 

 

 

 

 

 

ɣ̌inik 

 اسم

N̄ 

اسمیعبارت   

NP 

 

safēgāl 

 صفت

yā 

 معرفه
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 عبارت پسآیندی 

 

  ی دیگریکی از عبارتها  .روشن گردیدتا یک اندازه    آن  ختارسا و  شده بود  راجع به عبارت اسمی در باال بحث  

عبارت اسمی و    کی   اتحاد( وجود دارد عبارت پسآیندی میباشد. عبارت پسآیندی خود از  32که در جمله ی ) 

ن  را میتوان مقوله ی حرف اضافه خواند. چو)به طور عموم پسآیند ها و پیشآیند ها    .میآیدمقوله ی پسآیند بوجود  

 . در نحو زبان شغنی پسآیند ها نقش مهمی بازی میکنند ما تأکید بر مقوله ی پسآیندی میکنیم(

ته های آن  وابسو    هسته  ی که ازعبارتیدهد و  تشکیل مدر عبارتهای اسمی هسته ی عبارت را مقوله ی اسم  

عبارت پسآیندی هسته ی عبارت را پسآیند تشکیل میدهد. در    . دردیگردهم با این مقوله مسمی م  تشکیل میشود

قدم نخست باید پرسیده شود که چرا مقوله ی پسآیند هسته ی عبارت را تشکیل میدهد. بخاطر بررسی این شوال  

و دلیل هسته بحث قرار میدهیم    ه مورددو بار   ( است،32، که صورت تکراری جمله ی )( را 33ما جمله ی )

   یند را معین میکنیم.بودن پسآ

 د. ی ربو  وے روشت دستارخۈن تے  وم کش ښرڤا ے  ږنک گهل ېیه سف  (33)

 آن زن سرسفید آن شوربای گرم را باالی آن دسترخوان سرخ گذاشت.       

این مسئله  معنی جمله تغییر نمیکند.    واژه هایی وجود دارند که اگر آنها را از جمله بیرون کنیم   ( 33)در جمله ی  

 یگیری شده بود. بارت های اسمی هم پ در بخش ع

 د. یربو  تےدستارخۈن    ښرڤا ے  ږنک  (34)

 دسترخوان گذاشت.  باالیزن شوربا را               

 

  شود که آنها رانمی  و  را تشکیل میدهد   خود  هسته ی عبارت  (34)ی  هر یک از واژه های باقی مانده در جمله  

   . ستا  ارائه شده در زیر ( 34ی جمله ی )هسته ی عبارتها فهرست  نیم.ف ک حذ

 . میباشد سفیدموآن زن  /ږنکگهل ېیه سف هسته ی عبارت اسمی  زن /ږنک 

 . میباشد آن شوربای گرم /   وم کش ښرڤاهسته ی عبارت اسمی  / شوربا ښرڤا

 . میباشد ان سرخدسترخو/ آن   وے روشت دستارخۈنهسته ی عبارت اسمی / دسترخوان  دستارخۈن

ی    دیگری که در جمله ی فشرده  عنصر( هم بگذریم،  ےن )ت( و مقوله ی تصریف زمااگر از فعل )ربوید/گذاش

( در پایان بی وجود پسآیند ارائه  34جمله ی )   جله را ناقص میسازد.ما باقی میماند پسآیند میباشد که حذف آن  
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کاسته    شده است  آن  از  معنی گویی چیزی  با عالمه ی سوا  شده است.که در  لیه موقعیت عنصر حذف شده 

 نشانگذاری شده است. 

 د. یربو  ؟ دستارخۈن   ښرڤا ے  ږنک  (35)

 دسترخوان گذاشت.  ؟ زن شوربا را  

 

الزامی در جمله میباشد. در نمودار    هسته ی عبارت خود را تشکیل میدهد و یک عنصربه این ترتیب، پسآیند  

طوریکه  است.  شده    ترسیم   آن دسترخوان سرخ  باالی  /تے    رخۈنت دستاوے روش( عبارت پسآیندی  6درختی )

. اکنون به جزئیات  اشدمیب  یک عبارت مستقل دیگراز  در این نمودار مشاهده میشود عبارت پسایندی متشکل  

 بیشتر این مسئله میپردازیم.  

یک عبارت تشکیل    در مقابل عبارت اسمی )و عبارتهای صفتی و قیدی(، که هسته ی آن میتواند به تنهایی خود

دیگر میباشد. این عنصر دیگر خود یک عبارت اسمی است. وابسته  تلزم یک عنصر  دهد، عبارت پسآیندی مس

( بدین معنی که افزایش و کاهش یا حذف کلی آنها معنی عبارت Adjunctها در عبارت اسمی افزوده استند )

ا اما وابسته ی عبارت پسآیندی متمم الزم  نمیدهد.    ( که بی وجود آن عبارت Complementست ) را تغییر 

  .جاست که مقوله ی پسآیندی یک مقوله ی نقشی استایندلیل این نکته در  .  وجود داشته باشد  ندنمیتوا  یندیسآپ

نقشی میتوانند به تنهایی خود عبارت بسازند مقوله های    لغوی مانند اسم، فعل و صفتمقوله های    در حالیکه

   .دیگر میباشند  مستلزم یک یا چند عنصر ن برای وجود خودمانند پسآیند و تصریف زما

به این ترتیب، عبارت پسایندی متشکل از یک هسته )پسآیند( و یک عبارت اسمی دیگر است. عبارت اسمی  

 در این ساختار یک متمم الزامی میباشد.  
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 ( 6نمودار )

 

 

 فعلی   عبارت 

 

عبارت ها نشانگذاری  یا محل تقاطع مقوله ها و    ، همه گره هامیباشد(  32جمله ی )از    یترسیم(، که  2در نمودار )

تر    جامع   را روشن ساختیم میتوانیم یک شکل. اکنون که بعضی از مسائل در ارتباط به ساختار عبارت ها  ندنشده ا

 ( ترسیم شده است. 7عبارت فعلی این جمله را ارائه کنیم که آن در نمودار )

م میشود. عبارت اسمی  فعلی تقسی   ارت اسمی وبه دو عباول    در مرحله ی، جمله  طوری که در باال اشاره کردیم 

از نگاه ارتباطات نحوی مبتدا و عبارت فعلی خبر جمله را تشکیل میدهد. عنصری که این دو بخش نحوی را  

 با هم پیوند میدهد تصریف زمان میباشد که در بخش های بعدی نقش و اهمیت آن را در جمله بررسی میکنیم.  

ایی خود یک عبارت تشکیل دهد. به طور مثال در جمله ی "وز  اند به تنهاسم، میتو   له ی، مانند مقو مقوله ی فعل

ام نوست. من نشستم" ضمیر "وز / من" به تنهایی خود یک عبارت اسمی و فعل "نوست / نشست" یک عبارت  

ذرا( که  گ-باشد )فعل دو  گذرا( یا دو متمم الزم داشته-تشکیل میدهد. مقوله ی فعل میتواند یک )فعل یک  فعلی

dastōrxůn 

 اسم

N̄ 

اسمی عبارت  

NP 

rūšt 

 صفت

wi 

 معرفه

پسآیندی عبارت  

PP 

ti 

 پسآیند

dastōrxůn 

 اسم

N̄ 

 عبارت اسمی

NP 

 عبارت پسآیندی

PP 

ti 

 پسآیند
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الزم در ارتباطات نحوی به شکل مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم ظاهر میشوند. جمله ای که   ن متمم هایای

 ( نشانگذاری شده اند. 7میکنیم دو متمم الزم دارد که در نمودار )بحث ما تا کنون باالی آن 

ارت اسمی به  بخش عبکه در  سطح میانه است    ( در عبارت های فعلی همانV̄بار )-قابل یاد آوریست که وی

این بخش باید گفته شود که جمله خود یک عبارت است که هسته ی آنرا    در آخر  توضیح آن پرداخته بودیم.

به عبارت اسمی که در جمله به    و   مقوله ی تصریف زمان و متمم الزم این مقوله را عبارت فعلی تشکیل میدهد

این میشود. بخش بعد   شکل مبتدا میآید مشخص گر گفته ه به بررسی جمله های ساده ی زبان شغنی  نوشت  ی 

 اختصاص داده شده است. 

 

 

 ( 7نمودار )

 

wam kaš x̌arvō wi rūšt dastōrxůn ti ribūyd 

 اسم صفت معرفه

 عبارت اسمی

 اسم صفت معرفه

 عبارت اسمی

 فعل پسآیند

 عبارت پسـآیندی

 عبارت فعلی

V̄ 

V̄ 

N̄ N̄ 

 مفعول مستقیم مفعول غیر مستقیم
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 ساختار جمله های ساده
 

تجزیه کرده بودیم و و مقوله ها    در بخش گذشته ما یک جمله ی ساده را به عناصر کوچکتر آن، یعنی عبارتها

از جمله    طلب م  مله های ساده میپردازیم. ی ج. در این بخش به بررسعبارتها را بررسی کردیم   ینساختار داخلی ا 

نمونه  .  ولی میتواند دارای چند عنصر دیگر باشد  یک فعل وجود داشته باشدتنها  جمله ایست که در آن    ی ساده 

 . بررسی میشوددر بخش آخر این نوشته ،  که بیشتر از یک فعل دارند مرکب، جمله هایی 

که در جمله  واب فعلی  به  دارد، جملهسته  تقسیم کرد؛ جمله های های ساد   حضور  به چهار دسته  میتوان  را  ه 

 جمله   این نوشته  در  گذرا.-( و جمله با فعل دومتعد یگذرا )-اسنادی، جمله با فعل ناگذرا )الزم(، جمله با فعل یک

.  دون تحلیل نمیش  او غیرهتعجبی    ، جمله های پرسشی، امری، شرطی  و  تحلیل میشود  اخباری در وجه ی    ها

ی تهی، ضمیر محذوف و توان فعل هم  مانند تعیین حالت های دستوری، مقوله  نحوی    گرمسائل دیبعضی از  

 این بخش میشوند.   مباحثشامل 

 

 جمله های اسنادی با فعل ربطی

 

چند نکته راجع به فعل ربطی ارائه    به شکل تکراری،  بپردازیم،  اسنادیپیش از آنکه به ساختار جمله های  

ناقص میباشد. این بدان معنیست که صیغه های این فعل تنها در   زبان شغنی یک فعلیم. فعل ربطی در  نکمی

  مصدری هم  این فعلو    زمان حال و آنهم در بعضی از وجه ها مانند اخباری، پرسشی و تعجبی وجود دارند

ین پدیده ی  آن میشوند. ا م زمانی  هومف" جایگزین  ڤـِداو / بودن. در زمان گذشته و آینده صیغه های فعل "داردن

فعل ربطی به زمان حال، یک ریشه ی تاریخی دارد و محدود به زبان شغنی  د ستوری، یعنی محدود بودن 

نمیشود. در زبانهای دیگر ایرانی هم، از جمله فارسی، اینگونه پدیده وجود دارد. راجع به تحول تاریخی این  

" نگاه کنید. در اینجا به  وله های نحویت به بخش "مقبس-یر واژه فعل و ارتباط آن با تصریف زمان و ضما

 شکل تکراری و مختصر از آن یاد آور میشویم.  

 -ah-  (as  در گذشته ها  فعل ربطی در زبان شغنی از زبان ایرانی مشترک باقی مانده است. ریشه ی این فعل

ی    د. در دورهایی میرسهندواروپ  -esخود به   ی  هاین ریشه به نوب  و  بوده  "بودن، وجود داشتن"( به معنی  tپیش از  

/ یَست اَت    ah-i/ یَست اُم / استم، دوم   ah-miایرانی مشترک تصریف این فعل چنین بوده : شخص اول مفرد  

در بعضی موارد  یَست / است. در زبانهای بعدی ریشه ی این فعل در اثر تحوالت صوتی    as-tiاستی، سوم    /



  نظر اجامیل بر حنو زابن شغن

 

شغنان س امیی نرشات اداره                          36  سک   سورگل                                                           

 

صیغه هایی   . در زبانهای بعدیبه کلی از بین میروددیگر    و در مواردادغام میشود  ود  ص خهای شخبا پایانه  

  ahmi. در زبان شغنی مثالً صیغه ی  بدل میشوند مو ضمایر متصل  بست  -مایر واژه به ض  ندناز آن باقی میما  که

باقی  و فعل ربطی در ساختار جمله های اسنادی    ، در ساختار زمان گذشته    um-  بست-ضمیر واژه   به شکل

 در جمله ی زیر ارائه شده است.   نقش فعل ربطیآن در مال استع نمونه یکه مانده 

 ېمار. ب   وز اُم   (36)

 Wuz um bēmōr. 

 I   am     sick . 

 من بیمار/مریض استم.    

 

، به کلی از بین رفته اند و جایگاه آنرا یک عنصر دیگر  ahi  انند، متاریخی  ربطی  ز صیغه های فعلی ابعض 

  که با ماده های ماضی استعمال میشوند   ،بست -نی در بیشترین موارد ضمایر واژه اشغال کرده است. در زبان شغ 

  بستِ -ضمیر واژه  بطی "ات" ازل رفع  به طور مثال،این جایگاه خالی را پر کرده اند.    و منشأ دیگری دارند، 

در اثر  بست زمان گذشته  -به این ترتیب، فعل ربطی و ضمایر واژه   .است گرفته شدهساختار های زمان گذشته 

نقش "ات"    جمله های زیر   شده اند.   یا همگون  یکسان  از یکدیگر در زبان شغنی معاصرآمیزش و وام گیری  

 را در دو جمله ی متفاوت نشان میدهد.  

 . تو بیمار استی. )ات = فعل ربطی، زمان حال( ېمارتو ات ب (37)

 گذشته(بست، زمان - )ات = ضمیر واژه ښڅ براښت. تو آب نوشیدی. تو ات   (38)

صر " بوده، در زبان شغنی معاastiصیغه ی فعل ربطی برای شخص سوم مفرد، که در گذشته شکل آن "

ود؛ ت. این صیغه در دوره ی معاصر به معنی دیگر خعمال خود را در نقش فعل ربطی از دست داده اس تاس

 یعنی "وجود داشتن"، هنوز کار برد دارد.  

 دارم. مو اند پول یست. من پول/پیسه  (39)

 مو اند پول نِست. من پول/پیسه ندارم.  (  40)

را  ها  یکه از مفهوم "ربطی" برمیخیزد، خبر جمله را به مبتدا ربط میدهد که اینگونه جمله  طورفعل ربطی،  

 جمله های اسنادی را میتوان به چهار گونه تقسیم کرد:  در زبان شغنی . ی میخواننداسناد جمله های

 دهد و این خبر حالت مبتدا را بیان میکند. نر عبارت صفتی تشکیل میالف ( جمله ای که خبر آ 

 . مشخص میکندا  جمله ای که خبر آنرا عبارت اسمی تشکیل میدهد و این خبر به طور عموم هویت مبتدا ر ب (  
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ج ( جمله ای که خبر آنرا عبارت پیشآیندی یا پسآیندی تشکیل میدهد و این خبر موقعیت یا موجودیت مبتدا را  

 در یک مکان می نمایاند. 

 . ِملک است مبتدا  و  خبر مالک  که در آن  ملکی تشکیل میدهدد ( جمله ای که خبر آنرا عبارت اسمی در حالت 

 

نمونه ی جمله برای هر ( ارائه شده است.  8دار درختی )ها به شکل فورمولی و نمودر زیر ساختار این جمله  

 است.  ارائه شده( 16-9)  های یک فورمول در نمودار

 

 ی )حالت( عبارت اسمی + فعل ربطی + عبارت صفت

 )هویت(  فعل ربطی + عبارت اسمیعبارت اسمی + 

 دیت/موقعیت( پسآیندی )موجو/عبارت اسمی + فعل ربطی + عبارت پیشآیندی

 )مالکیت(  عبارت اسمی + فعل ربطی + عبارت اسمی در حالت ملکی

 

 

 ( 8نمودار )

 

 

آیندییشعبارت پ  

 یا پسآیندی
 

اسمیعبارت   فعل ربطی 

 مبتدا
 خبر

 جمله

صفتیعبارت   

 عبارت اسمی

 عبارت اسمی

یدر حالت ملک  

 )تصریف زمان(
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 رت صفتی تشکیل میدهد. جمله ایکه خبر آنرا عبا الف ( 

 . ېمار. من بیماراستم ُوز ام ب  (41)

 

 ( 9نمودار )

 آنرا عبارت اسمی تشکیل میدهد. ب. جمله ایکه خبر 

 م. من معلم است ُوز ام معلم.  (42)

 

 ( 10نمودار )

 

اسمیعبارت   

 فعل ربطی )ضمیر(

 مبتدا
 خبر

 جمله

صفتیعبارت   

wuz um bēmōr 

اسمیعبارت   

 فعل ربطی )ضمیر(

 خبر مبتدا

 جمله

اسمیعبارت   

 )اسم(

wuz um mālim 
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 . ج. جمله ایکه خبر آنرا عبارت پیشآیندی یا پسآیندی تشکیل میدهد

 دی، موقعیت( ت. )پیشآیندر خانه اسپسرم .  چیدتَر  پڅمو  (43)

 م در خانه است. )پسآیندی، موجودیت( رپسچید ارد.  پڅمو  (44)

 

 

 ( 12( و )11نمودار )

 

اسمیعبارت   فعل ربطی 

 مبتدا
 خبر

 جمله

پسـآیندیعبارت   

mu puc Ø čīd-ard 

ل ربطیفع  

 مبتدا
 خبر

 جمله

پیشآیندیعبارت   

mu puc Ø tar čīd 

 عبارت اسمی
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 )پسآیندی، موجودیت(  خانه استند.ریاتېن ېن چید ارد. فرزندانم در مو زِ  (45)

 

 ( 13نمودار )

گذاشته ایم. در اینجا    Øه صفر/ آشکارا وجود ندارد و ما در بدل آن عالم ( فعل ربطی12( و )11در نمودار )

وجود دارد اما تلفظ نمیشود؛ یعنی   عنصریکه صفر گذاشته شده  قعینیومتکراراً ذکر میکنیم که در حقیقت در 

  عنصر  این  گیردمی(، زمانی که مبتدا/عبارت اسمی شماره ی جمع را به خود  13. در نمودار )تجلی آوایی ندارد

      دو باره تجلی آوایی پیدا میکند. 

  

  جمله ای که خبر آنرا عبارت اسمی در حالت ملکی تشکیل میدهد )مالکیت( د. 

ِملک به مالک )دارایی به دارنده(    یکی از نقش های مهمی که فعل ربطی در زبان شغنی ایفا میکند ارتباط دادن

عنصر را به طور  وص انسان(. در اینجا ما ارتباط بین دو  باشد )بخصو وابستگی در بین موجودات جاندار می

هم شامل آن میشود. مالکیت را میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛ مالکیت جدا    ه وابستگیعموم مالکیت میخوانیم ک

و    مالکیت جدا پذیر مال یا دارایی داده میشود و گرفته میشود؛ مثالٌ اسب، پولدر  ر.  پذیر و مالکیت جدا ناپذی

آنرا وابس که  مالکیت جداناپذیر،  نا    تگیغیره. در  بلکه ارتباط  ندارد  یا دارایی وجود  مال  هم خواندیم، اصالٌ 

دا پذیر را میتوان به دو  گسستنی در بین طرفین؛ مانند خویشاوندی و اعضای بدن. در زبان شغنی مالکیت ج

 جمله های زیر نمونه ای از این دو روش میباشد. روش و مالکیت جدا ناپذیر را تنها به یک روش بیان کرد.  

اسمیعبارت   فعل ربطی 

 مبتدا
 خبر

 جمله

پسـآیندیعبارت   

mu ziryōtēn ēn čīd-ard 
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 )مالکیت جدا پذیر، روش اول(من دو اسب دارم.  ېن ذو ڤارج.مو اند   (46)

 روش دوم( )مالکیت جدا پذیر،  .هستنداز من  ها آن اسبڤارجېن ېن  مو اند.  وهذ (47)

  ناپذیر، روش اول()مالکیت جدا دارم.  برادر. من دو  رادېن ذو ڤمو اند   (48)

 اپذیر، ؟( من استند. )مالکیت جدا نمواند. ؟آن برادران از  ېن؟وهذ ڤرادهر  (49)

 

ترسیم شده بر    های  جمله ها و نمودار این    ( ترسیم شده اند. طوریکه از16-14جمله های باالیی در نمودار ) 

عبارت اسمی در حالت ملکی در    هم   فاعلی ودر حالت  عبارت اسمی    ه شکلمالکیت جداپذیر میتواند ب   ،خیزد می

نمیتواند عبارت اسمی در حالت ملکی   ر در مقام خبرجمله با مالکیت جداناپذی  خبر جمله بیان شود. اما ساختار

.  شده استترسیم    ، اعضای بدن(ساختار مالکیت جداناپذیر )خویشاوندی   (16-14)نمودار  در  به خود بگیرد.  

 بعدی بررسی میشوند.  حالت های نحوی در بخش های

 

 ( 15( و )14نمودار )

 

اسمیعبارت   

 فعل ربطی در حالت ملکی

 مبتدا
 خبر

 جمله

اسمیعبارت   

mund ēn δu vōrj 

یفعل ربط  

 مبتدا
 خبر

 جمله

wāδ vōrjēn ēn mund 

 عبارت اسمی
اسمی عبارت  

 در حالت ملکی
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 ( 16نمودار )

 

 علی جمله های ف 
 

 توان فعل و موضوع 

 

دو مفهوم دستوری را از نگاه معنی  با فعل ادامه دهیم  پیش از آنکه به مباحث بیشتر در باره ی ساختار جمله ها  

میکنیم. این دو مفهوم دستوری "توان فعل" و "موضوع" میباشند که با هم ارتباط خیلی نزدیک  بررسی    شناسی

"موضوع" خود یک جنبه ی معنی شناسی دار کاربرد آن  چه  گر  (.  Verb Valency, Argumentدارند )

شناسه"  )توان فعل "ظرفیت فعل" و موضوع "برای تشخیص عبارت های اسمی در نحو یک امر ضروریست.  

 هم گفته شده اند.( 

مقصد از اصطالح "موضوع" در نحو چیزی یا کسی است که در یک جمله یا گفتار باالی آن بحث صورت  

  یک  باید   "موضوع"ون تأکید بر چیز بودن یا کس بودن موضوع میشود معلوم میگردد که  صورت میگیرد. چ

شود و چه    بحثمیتوان  موضوع    عبارت اسمی باشد. اما سوال مهم اینست که در یک جمله ی ساده باالی چند

 این تعداد را وضع میکند.    در جمله  عنصر نحوی

توان فعل   موضوع داشته باشند که این محدودیت را در جملهجمله ها میتوانند حد اقل یک و در حد اکثر سه  

وضع میکند. به قول دیگر، تعداد موضوعاتی که میتوان در یک جمله باالی آن بحث کرد ارتباطی به معنی و  

 فعل ربطی

 مبتدا
 خبر

 جمله

اسمیعبارت   

mund ēn δu virōd 

 عبارت اسمی

 در حالت ملکی
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یکی از مفاهیمی که در فعل نهفته است توان یا ظرفیت آن در گرفتن موضوع است. این     هوم فعل جمله دارد.مف

ت نزدیکی به گذرایی فعل دارد ولی در جزئیات یکسان نیستند )مثالً در جمله های اسنادی گذرایی  مفهوم قراب

توان گرفتن    از نگاه توان، یعنیفعل مطرح نیست ولی توان فعل/موضوع مطرح است(. به این ترتیب، فعل  

موضوع، به سه دسته تقسیم میشود؛ فعل با توان یک، توان دو و توان سه. در جمله ای که فعل توان گرفتن یک  

بیشتر افعال ناگذرا/متعدی استند.    موضوع دارد ما میتوانیم تنها باالی یک موضوع بحث کنیم. اینگونه افعال

"رستم"  جمله موضوعی که باالی آن بحث میشود اسم خاص  در این  رد میباشد.  جمله ی زیر نمونه ای از این مو

 میباشد.  

 . نشست. رستم  رستم نوست (50)

( دو موضوع وجود  51فعلی که به توان دو باشد برای تکمیل معنی خود نیاز به دو موضوع دارد. در جمله ی )

"کشنده" و "کشته شده"    "زیداو / کشتن" نیاز به موضوعدارد؛ رستم و دڤوسک / مار. در این جمله معنی فعل  

باقی میماند. افعالی که توان گرفتن دو   و ناقص  دارد. در نبود یکی از این دو موضوع معنی جمله نا تکمیل

 استند.   گذرا-یکموضوع دارند  

 رستم ے وم دڤوسک زید. رستم )آن( مار را کشت.  (51)

هم در آن جمله باید سه باشد. افعالی که ضوعات  فعل با توان سه باشد تعداد موبه این ترتیب، در جمله ای که  

در مقایسه با افعال دیگر کمتر استند. بعضی از افعال، وابسته به بافت  گذرا و  -دوتوان گرفتن سه موضوع دارند  

یتواند در سه بافت  موضوع داشته باشند. مثالً فعل "نڤشتاو / نوشتن" م  جمله، میتوانند دو یا سه، و حتی یک 

 د. استعمال شو

 نڤُشم. مینویسم. )یک موضوع : نویسنده، بافت: دارم مینویسم(  (52)

 ( خهط نڤُشم. نامه مینویسم. )دو موضوع : نویسنده، نامه(53)

 خهط نڤُشم. به پسرم نامه مینویسم. )سه موضوع: نویسنده، نامه، پسر( پڅ ارد  ( خؤ 54)

ند. در جمله ی زیر فعل  نمیک  دیت وضعمحدوخص است و در گرفتن موضوع  مشاما معنی بسیاری از افعال  

برای تکمیل معنی خود نیاز به سه موضوع دارد؛ رستم، گرذه   گذرا است،-، که یک فعل دو"ربیداو / گذاشتن" 

 میکند.  و جمله را ناقص ن، که حذف یکی از این موضوعات معنی فعل را خدشته دارۈخار و دست

 باالی دسترخوان گذاشت.  نان را  گرذه دستارخۈن تے ربوید. رستم  ےرستم ے و (55)
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تا کنون ما فعل را از نگاه معنا شناسی بررسی کردیم. به طور خالصه، توان یا ظرفیت فعل بر ساختار یک  

جمله تاثیر گذار است و این توان در معنی فعل نهفته است. "موضوع" که تا کنون آنرا از نگاه معنی شناسی  

، مفعول مستقیم و مبتداجمله به اشکال مختلف ظاهر میشود؛  در یک    ی کردیم، از نگاه ارتباطات نحویبررس

  در مقام   "دڤوسک / مار"  موضوع  و  در مقام مبتدا"رستم"    موضوع  (51مفعول غیر مستقیم. در جمله ی )

مفعول مستقیم و "دستارخۈن    رد  ، "گرذه / نان"در مقام مبتدا( "رستم"  55. در جمله ی )قرار دارد  مفعول مستقیم 

اکنون که مسئله ی توان فعل و موضوع را کمی  .  قرار گرفته اند  مفعول غیر مستقیم   در مقام   "سترخواند  /

روشن ساختیم و گفتیم که موضوع در نحو به شکل عناصر ارتباطات نحوی ظاهر میشود، میتوانیم جمله های  

 فعلی را بررسی کنیم.  

 

 

 ر )فعل الزم( جمله ها با فعل ناگذ 

 

 یر محذوف  ان و ضممقوله ی تصریف زم

 

ما بررسی جمله های فعلی زبان شغنی را از کوچکترین جمله ی معنی دار آغاز میکنیم و در ادامه عناصر  

 ( نمونه ای از یک جمله ی کوتاه و معنی دار است. 56دیگر را به آن می افزاییم. جمله ی )

 ( نوست ام. نشستم. 56)

این جمله مبتدا    عناصر  یک از  ینست که کدام رسیده شود ا باید پ  نخستین سوالی که در رابطه به جمله ی باالیی

 خبر را تشکیل میدهند.  کدام آنها و 

.  میباشدکه مقوله ی تصریف زمان در حقیقت ستون فقرات یک جمله    ه بودیم در بخشهای گذشته چنین ادعا کرد

عبارت نحوی باید    ریف زمان هسته ی جمله را تشکیل میدهد. چون هرناست که مقوله ی تصاین قول بدین مع

فعل هسته ی جمله نیست بلکه  ،هسته داشته باشد، جمله هم به حیث یک عبارت، دارای یک هسته میباشد. البته 

جمله  . پس، اگر یک  محدود به خبر جمله میشود و از نگاه ارتباطات نحوی    خود میباشدهسته ی عبارت فعلی  

 صر است؟( کدام عن 56ته باشد، هسته ی جمله ی )ید هسته داش با

و عبارت فعلی آن هم از یک فعل   وجود داردبست "ام"  -ضمیر واژه   به شکل( هسته ی جمله  56در جمله ی )

ه است،  هسته ی جملبست "ام"  -تشکیل میشود "نوست / نشست". اگر فعل خبر جمله را تشکلیل میدهد و واژه 
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ارد به ساختار زبان شغنی و مفهومی این سوال وابستگی د   ؟ مله کدام عنصر در این جمله میباشد پس مبتدای ج

 که در دستور زایشی آنرا "ضمیر محذوف" میخوانند. 

که جمله با فعل نا گذرا نیازمند یک موضوع میباشد که باالی آن بحث میشود.    یادآور شدیم   گذشته  های   در بخش

گویشور زبان شغنی  باالی آن بحث میشود در جمله آشکارا وجود ندارد. اما هر  (  56در جمله ی )ه  موضوعی ک

.  )نوست ام / نشستم(  من" بحث شده است   که در جمله ی ارائه شده باالی موضوع "ُوز /و میداند  احساس میکند  

یست بلکه پنهان.  ه قول دیگر، در جمله ی مورد نظر ما باید ضمیر "ُوز/من" وجود داشته باشد که آشکار نب

که آنرا میتوان شکل منطقی    باشدداشته  م نوست. من نشستم"  نهایتاً جمله ی ما باید شکل تکمیل شده ی "ُوز اُ 

 له تغییر نمیکند(. ضمیر "وز / من" از جمله ی منطقی حذف شده است )ولی معنی جم  .جمله خواند

(. ضمیر محذوف یکی از  pro-dropدر دستور زایشی این ضمیر حذف شده را "ضمیر محذوف" مینامند )

.  نامندمقوله ی تهی می  در جمله اختصاص داده شده که آنرامعین  ک جایگاه  برای آن ی  است و  پارامتریقواعد  

 و جایگاه این مقولهدر جمله به شکل انتزاعی وجود دارد  وی  ی نحمقصد از اصطالح تهی اینست که یک مقوله  

 ذاری میشود.  نشانگ Øعالمه ی صفر  با

باشد از جمله حذف شده است، اما موقعیت  ( که بایست ضمیر "ُوز / من"  56به این ترتیب، مبتدای جمله ی )

   ساختار را ترسیم میکند.( این  17حفظ میشود. نمودار )زاعی  به شکل انتاین ضمیر حذف شده در ساختار جمله  

 

 ( 17نمودار )

 

 تصریف زمان ضمیر

 خبر مبتدا

 جمله

 فعل

wuz um nūst 

محذوف ضمیر  تصریف زمان 

امبتد  خبر 

 جمله

 فعل

Ø t nūst 

 تصریف زمان

um 

= A B 
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امل ( یک تصویر ک18نمودار ). ده استش سیم تر  (62-56( تنها یک مورد جمله های )17البته در نمودار )

و جمله ها با ضمیر آشکارا در مقابل آن، در ستون   1جمله ها با ضمیر محذوف در ستون  این جمله هاست.

   یک معنی ایفا میکنند.   نهر دو ستو در جمله های  ، ارائه شده اند.2

 ( 62 – 56جمله های )

 2ستون  1ستون 

 وز ام نوست / ناست. من نشستم.  نوست ام / ناست ام. نشستم. 

 تو ات نوست / ناست. تو نشستی. .ی . نشستتاست ا/ ن تنوست ا

 یو نوست / یه ناست. او نشست. نوست / ناست. نشست. 

 مهش هم  ناست. ما نشستیم.  م. ی م. نشسته ناست 

 تمه یېت ناست. شما نشستید.  . ید. نشستېتناست  

 وهذ ېن ناست. آنها نشستند.  . ند. نشستېنناست  

 

 

 ( 18نمودار )

 

زمانصریف ت ضمیر  

 مبتدا
 خبر

 جمله

 فعل

wuz um nūst / nōst 

tu at nūst / nōst 

māš ām nōst 

tama ēt nōst 

wāδ ēn nōst 

yu Ø nūst  

yā Ø nōst  
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ها میتوانند بی وجود ضمیر آشکارا معنی مبتدا را  م که در زبان شغنی جمله  یی یاد آور شدیدر سطر های باال

حفظ کنند. به زبان هایی که جمله در آنها میتواند بی وجود ضمیر معنی خود را حفظ کند "زبانهای ضمیر انداز"     

(pro-drop languages  ،گفته میشود. زبانهای ایرانی، مانند شغنی و فارسی )هایی استند که از جمله ی زبان

که در آنها بی وجود   استندرا میتوانند بی حضور ضمیر در جمله بیان کنند. اما زبانهای دیگری هم یک مفهوم 

ضمیر باید آشکارا در مقام مبتدا  در این زبانها  ضمیر آشکارا جمله نمیتواند معنی داشته باشد. به قول دیگر،  

ان انگلیسی ما نمیتوانیم جمله هایی مانند  اینگونه زبانهاست. در زبی نمونه ای از  وجود داشته باشد. زبان انگلیس 

به تنهایی    است و  ماده ی ماضی برای فعل "نشستن"  نشست/sat  . به طور مثال،در انگلیسیداشته باشیم   1ستون  

یک جمله با    برای بیان  .خود نمیتواند یک جمله تشکیل دهد چون هیچ تصریفی برای شخص در آن وجود ندارد

 (. .I sat. you sat. he satضمیر آشکارا دارد )یاد شده زبان انگلیسی ضرورت به  لفع

،  پایانه های شخصیدر زبان شغنی تصریف فعل در زمان حال و زمان گذشته متفاوت است ولی نقش نحوی  

های  که در زمان گذشته با ماده    بست-ضمایر واژه   ف ماده های مضارع وجود دارند، و نقش نحوی که در تصری

که در تصریف ماده    نه های شخصی. پایا(مینشیینم، نوست اُم /نشستم /م ـُ ثـِ )ن  یکی است  ستعمال میشوند،مضارع ا

ارتباط صرفی  اینگونه  با فعل  بست  - ضمایر واژه   ،وجود دارند از فعل جدا ناپذیر استند. در مقابل   مضارعهای  

ضمیر    ه بست ب- یر تجلی آوایی میکند، ضمیر واژه ضم، زمانی که  ( مثال 17. در نمودار )و متحرک استند   ندارند 

تصریف    .میچسپدنهایتاٌ به فعل  "اُم"  بست  -ه شد ضمیر واژبا   ذوفمح   بتداقام ممستقل در م  ضمیرمیچسپد ولی اگر  

 فعل "نیثتاو / نشستن" در زمان حال و گذشته در جدول زیر ارائه شده است.  

 

 در زمان حال و گذشته یستاو / نشستن" تصریف فعل "نیثتا، ن   (3)جدول 

 زمان گذشته )ماده های مضارع( زمان حال )ماده های مضارع(

 جمع مفرد 
 مفرد 

 جمع
 مؤنث مذکر

 nōst-āmنشستیم  nūst-um nōst-umنشستم  niθ-āmمینشینیم  niθ-umمینشینم 

 nōst-ēt دنشستی  nūst-at nōst-atنشستی  niθ-ētمینشینید  niθ-iمینشینی 

 nōst-ēn ندنشست nūst nōstنشست  niθ-ēnمینشینند   nīθ-tینشیندم
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 تعین حالت فاعلی  
 

پایانه ی شخصیدر   نهفته است؛    بست - و ضمایر واژه   زبان شغنی، در وجود هر  سه مشخصه ی دستوری 

تند که شخص )اول، دوم، سوم(، شماره )مفرد، جمع( و حالت )فاعلی(. این مشخصه های دستوری چیزی اس 

ر آشکارا در زبان  این زبان را قادر میسازد تا بی وجود ضمیر )در مقام مبتدا( جمله های معنا دار بسازد. ضمی

)یا هر   ضمیر آشکارانکته ی مهم اینست که   یک نقش تاکیدی دارد.  شغنی و زبانهای ضمیر انداز دیگر اصالً 

مطابقت میکند. به قول دیگر هر  بست -ضمایر واژه و  در مقام مبتدا با پایانه های شخصی   عبارت اسمی دیگر(

ر هم وجود دارد. در چوکات زیر نمونه ای در ضمی  شته باشدوجود دا  ر این عناصرمشخصه ی دستوری که د

 "ُوز / من" ارائه شده است.  مستقل ضمیر  با"اُم"  بست-ه ر واژ ضمی  یا مطابقت از این سازگاری

 بست "اُم" و ضمیر "وز / من" -مشخصه های دستوری ضمیر واژه  (4) جدول

 ضمیر  مشخصات دستوری  پایانه ی شخصی مشخصات دستوری 

 شخص اول 

 اُم

 شخص اول 

 مفرد  مفرد  زوُ 

 حالت فاعلی  حالت فاعلی 

   

و بخاطر این مطلب به این    های زماندار وجود دارند  جملهتنها در  بست  -و ضمایر واژه پایانه های شخصی  

  "خوانده   زماندار"فعل    ی فعلهاصیغه  ان گفته میشود. در جمله های زماندار  عناصر مقوله ی تصریف زم 

به طور مثال، در صیغه ی " ِکنم /    . (معادل فارسی ما یک اصطالح تخصصی نیست  finite verb)  میشوند 

م / کردم" مفهوم زمان گذشته نهفته است. صیغه های دیگر  اُ   میکنم" مفهوم زمان حال و در صیغه ی " چود

 نه ی شخصی بگیرند )؟چیداو ام / کردن ام(. مانند مصدر و صفت فعلی نمیتوانند پایا  فعل

مشخصه های دستوری دارند و این مشخصه ها با مبتدای    یاد آور شدیم،  گذشته  طور که،  پایانه های شخصی

لت  که در پایانه های شخصی وجود دارد مشخصه ی حاای  خود در تطابق استند. یکی از مشخصه های ویژه  

پایانه    بیندر   بخاطر اینکه(. Nominative Case)  خواندیم  فاعلیحالت ا  ( آنر 4)  جدول درکه   دستوری است

در مقام مبتدا( تطابق وجود دارد پس ضمیر هم باید حالت    دیگر   های شخصی و ضمیر )یا هر عبارت اسمی

م که از نگاه  د دارد ما میبینیحالت فاعلی و مفعولی وجو   چون در زبان شغنی صیغه هایفاعلی داشته باشد.  

ها در بین صیغه ی  بست تن- واژ  قت پایانه های شخصی و ضمایریعنی مطاب؛  صرفی هم این مسئله تائید میشود

ضمایر    در  نا گفته نماند که   قرار کند.رب  قتطابتواند اینگونه م" نمی ی "موغه  ز و "اُم" بر قرار میشود و صیوُ 
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تمه،  و،  جود دارد؛ حالت فاعلی "تنحوی ووجود ندارد ولی از نگاه    رفیاز نگاه ص  تفکیک حالتشخصی دیگر  

، صیغه وانیمر این نوشته آنها را معرفه میخدکه ما   ،مایر اشاره ایضتمه، مهش".  مهش"، حالت مفعولی "تو،

   م".م، وے/وَ  َ حالت فاعلی "یم، ید، یو/یه"، حالت مفعولی "مے/َمم، دے/دحالت فاعلی و مفعولی دارند؛  های

فاعلی  دستور زایشی  در   مبتدای جمله  حالت بخشی  فاعلی"   توسط تصریف زمانبه  تعین حالت  قاعده ی   "  

پایانه های شخصیصورت میگیرد فاعلی  قاعده ی تعین حالت  فاعلی  بست(-یر واژه )و ضما  . در  به    حالت 

و پایانه    دا مبت   بین مطابقت تنها در    . اماکته را از نگاه مطابقت بررسی کرده بودیم ما این ن   .مبتدا میبخشندضمیر/  

مورد حالت های  ی توسط هسته ها در  حالت بخشقاعده ی    لیو  بست صورت میگیرد - ژهای شخصی/ضمایر وا

ترسیم  ( ساختار جمله با تصریف زمان و ضمیر در حالت فاعلی  22-19نمودار های )  درصدق میکند.    دگیر هم

ریف زمان در همه جمله ها وجود دارد و اینکه این تصریف  شده است. در این نمودارها دیده میشود که تص

شرط الزم در قاعده ی تعین  مبتدا، یک    بای، یا همجواری تصریف زمان  زمان بعد از مبتدا آمده است. نزدیک

 حالت فاعلی بشمار میرود. 

 

 

 

 زمان حال ( 19نمودار )

 تصریف زمان ضمیر

 مبتدا
 خبر

 جمله

 فعل

wuz Ø niθ-um 

tu Ø niθ-i 

māš Ø niθ-ām 

tama Ø niθ-ēt 

wāδ Ø niθ-ēn 

yu Ø nīθ-t  

yā Ø nīθ-t  
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 ( زمان آینده20نمودار )

 

 ( زمان گذشته 21نمودار )

 تصریف زمان ضمیر

 مبتدا
 خبر

 جمله

 فعل

wuz ta niθ-um 

tu ta niθ-i 

māš ta niθ-ām 

tama ta niθ-ēt 

wāδ ta niθ-ēn 

yu ta nīθ-t  

yā ta nīθ-t  

زمان تصریف ضمیر  

 مبتدا
 خبر

 جمله

 فعل

wuz um nūst / nōst 

tu at nūst / nōst 

māš ām nōst 

tama ēt nōst 

wāδ ēn nōst 

yu Ø nūst  

yā Ø nōst  
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 ( زمان حال، جمله ی اسنادی 22)نمودار 

 

و جمله های اسنادی  ن گذشته، حال و آینده  طوری که مشاهده میشود، ساختار جمله ها در زبان شغنی در زما

قلمداد   مبتدا + تصریف زمان + خبر ه شکل فورمولیبمیتوان را . این ساختار (22-19)نمودار   میباشدیکسان 

هر ساختار یکسان نیست و ما برای بار آخر یک توضیح جامع تر از  اما تجلی آوایی تصریف زمان در    .کرد

  تا مفهوم آن واضح تر گردد.  م این مقوله ی نحوی ارائه میکنی

تصریف زمان، طوری که در بخشهای گذشته هم یاد آور شدیم، یک مقوله ی نحوی است. مقوله های لغوی  

ابل مقوله های نقشی، که تصریف زمان هم شامل این  فعل معنی و محتوا دارند. در مق  مانند اسم، صفت، قید و

ه یک نقش را در جمله ایفا میکنند. به طور مثال، ادات "ته"  گروه میشود، معنی و محتوای خاصی ندارند بلک

دارد. مقوله    در زبان شغنی کدام محتوای خاصی ندارد ولی یک نقش نحوی، که آن اشاره به زمان آینده است،

و حرف اضافه )پیشآیند ها و پسآینده ها( هم در جمله    به آن اشاره میکنیم،  معرفها بیشتر  ، که می حرف تعریف 

یک نقش دارند. البته، هر مقوله ی نقشی مشخصه های دستوری خاص خود را دارد. مقوله ی تصریف    چنین 

 .زمان را میتوان از مرکب ترین این مقوله های نقشی پنداشت

 تصریف زمان ضمیر

 مبتدا
 خبر

 جمله

 عبارت صفتی

wuz um bēmōr 

bēmōr 

bēmōr 

bēmōr 

bēmōr 

bēmōr 

bēmōr 
 

tu at 

māš ām 

tama ēt 

wāδ ēn 

yu Ø 

yā Ø 
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مقوله ها خود دارای  - مقوله ی مطابقت و زمان. این زیر -قوله است؛ زیرتصریف زمان متشکل از دو زیر م

-مقوله ی زمان دارای مشخصه های زمان حال، آینده و گذشته و زیر-د. زیرمشخصه های دستوری میباشن

مشخصات در جدول مقوله ی مطابقت شامل مشخصه های دستوری شخص، شماره و حالت فاعلی میباشد. این  

 ه اند. زیر جمع بندی شد 

 

 مقوله ها-مقوله های تصریف زمان و مشخصات دستوری این زیر-( زیر5جدول )

 تصریف زمان  مقوله ی نحوی 

 زمان دستوری  مطابقت  مقوله  -زیر

مشخصه های  

 دستوری

 شخص : اول، دوم، سوم

 شماره : مفرد، جمع

 فاعلی  حالت دستوری :

 آینده، گذشتهزمان : حال، 

 

. ولی اگر آشکارا در یک جمله وجود نداشته باشد  ا وجود داشته باشدآشکار  ک جملهتصریف زمان میتواند در ی

  مفهوم   این مطلب شبیه یپر میشود.    Øو موقعیت آن در جمله با عالمه ی صفر  است  نتزاعی  یک مقوله ی ا

 ضمیر محذوف است که این ضمیر به شکل آشکار در جمله وجود ندارد ولی مفهوم آن به گونه ای در جمله

در  د  تصریف زمان میتوان   مقوله ی  در زبان شغنی، وابسته به زمان دستوری جمله، یک بخشدرک میشود.  

دیگر آن در جای دیگر جمله باقی و بخش    شده است ظاهر شود    نیپیشبیموقعیتی که برای این مقوله در جمله  

"ته"  ی  ت ولی تنها ادات زمان نما، به طور مثال، زمان دستوری جمله آینده اسدر باال  ( 20بماند. در نمودار )

ریف فعل باقی میماند. در زمان حال )نمودار  در موقعیت تصریف زمان ظاهر میشود و بخش مطابقت در تص

آن در ماده ی  حال  . بخش زمان  پر شده است  Øت و با عالمه ی  اس( موقعیت تصریف زمان به کلی تهی  19

در زمان گذشته موقعیت تصریف    .این فعلای شخصی  پایانه ه  نهفته است و بخش مطابقت در   مضارع فعل

  اضیماده ی مپر کرده است و بخش زمان در    بست(- )توسط ضمایر واژه   در جمله بخش مطابقت  رازمان  

و زمان،     ( هر دو بخش، یعنی مطابقت22. و در آخر، در جمله های اسنادی )نمودار(21)نمودار    نهفته است

 ربطی میباشد.   در یک عنصر نهفته اند که آن فعل

که ساختار جمله ها در زبان شغنی یکسان است و اینکه در بعضی از  چه استداللی وجود دارد برای این ادعا  

ظاهر شود )در    پیشبینی شده استه برای آن در موقعیتی ک ی تصریف زمان به شکل انتزاعیساختار ها مقوله  
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نمودار درختی ترسیم میکنیم و به توضیع چند دلیل    . برای ادامه ی این بحث ما بازهم یکبین مبتدا و خبر(

 ( شکل درختی جمله های زیر است. 23نمودار )میپردازیم. 

 مینشینم. نِـثـُم. من ( وز 63) 

 ( وز ته نِـثـُم. من خواهم نشست. 64) 

 ( وز اُم نوست. من نشستم.65) 

 ( وز اُم بـېـمار. من بیمار/مریض استم. 66) 

 

 
         

 زمان 

 

 بقت مطا
  

niθ-um Ø Ø wuz    زمان حال 

niθ-um ta Ø wuz      زمان آینده 

nūst Ø um wuz    زمان گذشته 

bēmōr          um wuz     زمان حال، اسنادی 

 

 ( 23ر )انمود

( ارائه شده که در  23در رابطه به سوال اول، اینکه چرا ساختار جمله ها در زبان شغنی یکسان است، نمودار ) 

چنان که در این نمودار  یک چتر قرار گرفته اند.    شکل هندسی جمله های ساده در زمانهای مختلف زیر  آن

گر دارند. اگر  در رابطه به یکدی  مشخصیک موقعیت    موارد  در همهجمله ها  مبتدا و خبر    ،مشاهده میشود 

ص باشد. این نکته تنها مشخ صریف زمان هم موقعیت ت  مشخص باشد بایدها جمله این موقعیت مبتدا و خبر در 

  ضی موارددر بع  کهاست  درست  ین ایف زمان در یک موقعیت خاص میباشد. یکی از دالیل برای ادعای تصر

 خبر تصریف زمان مبتدا

 جمله
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میشوند ولی به استثنای زمان حال   یانیک جای دیگر نما  رد  اً رهاظ  تصریف زمان یا یکی از زیر مقوله های آن

در سطرهای بعدی به    نمایان میشوند.شده    پیشبینیان  آن در موقعیتی که برای تصریف زمبسیاری از اشکال  

 دالیل دیگر این مطلب پرداخته میشود.   بعضی از

بایست از همین  یک پدیده ی محاسباتی است و    ،بخصوص نحو  ،در دستور زایشی چنین ادعا میشود که زبان

، که در بخش های  ئه میکنیم زاویه تحلیل شود. در اینجا نمونه ساده ای از محاسباتی بودن دستور زبان را ارا

سپس مفهوم به دست آمده از این نمونه را به مقوله ی تصریف زمان و انتزاعی    و  گذشته هم از آن یاد آور شدیم،

 بودن آن گسترش میدهیم.  

سنگ ها" میباشد. از نگاه محاسباتی  ېن /  یک اسم مفرد است که شکل جمع آن "ژیرواژه ی "ژیر / سنگ"  

اشد. در اینجا عالمت صفر  " میب1و ساختار اسم جمع "واژه +  "  Øدر زبان شغنی "واژه +  ساختار اسم مفرد  

(Ø  )( به منظور وجود اطالعات، یعنی پسوند اسم جمع، میباشد1به منظور عدم اطالعات و عالمت یک )  به .

یآورد. در  بوجود مای  نظام دوگانه  برای یک مسئله    موجودیت و عدم موجودیت اطالعات  فهوم م  این ترتیب،

هم    پسوند  وجودعدم    و  (یعنی اسم جمع)   میدهدوجود پسوند جمع یک اطالعات بدست    ارائه شده، مثال  رابطه به  

نقش مهمی در یک مسئله یا محاسبه بازی  . مفاهیم انتزاعی که (یعنی اسم مفرداطالعات دیگری بدست میدهد )

ولی بی وجود آن ریاضی نمیتواند آن چیزی که ک مفهوم انتزاعی است  میکنند زیاد استند. صفر در ریاضی ی

صریف زمان  همه صورتهای عینی مقوله ی توجود  به این ترتیب ما نمیتوانیم بگوییم که در مقابل  است، باشد.  

   در جمله اطالعاتی بدست نمیدهد.  جود آنوعدم 

ف زمان در زبان شغنی به شکل  باالیی ما میتوانیم بگوییم که تصری  های  با استفاده از مفاهیم ارائه شده در سطر

محاسباتی وجود دارد. در زمان حال تجلی آوایی تصریف زمان در مقابل همه زمان های دیگر تهی است که 

تصریف  جدول  در این  نشانگذاری شده است.  (  Øو در جدول زیر با عالمه ی تهی )  (23در نمودار )در باال  

زمانهای   در  وجو  دیگردستوری  زمان  )با  ع1د  یا   )( وجود  هر(  0دم  زمان(  -رزی  برای  و  )مطابقت  مقوله 

 نشانگذاری شده است.  
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 ( تصریف زمان به شکل محاسباتی 6جدول )

  تصریف زمان 

  مطابقت  زمان 

 زمان حال 0 0

 زمان آینده 0 1

 زمان گذشته 1 0

 زمان حال، اسنادی  1 1

 

  مقوله ی تصریف زمان در بین مبتدا و خبر ارائه کنیم.   موقعیتبرای    یدلیلمیتوانیم  ما  هم  از نگاه کاربرد زبان  

مبتدا میباشد. بعد از اینکه    ظ میشودتلفکه    زمانی که یک جمله در زبان شغنی بیان میشود نخستین عنصر جمله

مات در باره ی زمان جمله ارائه میشود که این معلومات در تصریف زمان هویت مبتدا مشخص میگردد معلو

دستور زبان خود آشنا استند با استفاده از معلوماتی که در تصریف    قواعدگوینده و شنونده با  . چون  نهفته است 

امین زمان میرود. به طور مثال، تلفظ ادات "ته" بعد از  زمان نهفته است به زودی پی میبرند که سخن از کد

گرفته است. به  ن آینده قرار  زما  مطلب جمله درکه  و شنونده پی میرد    کندیمعین مرا جمله  زمان دستوری  مبتدا  

به وجود تصریف زمان   عدم    به زمان گذشته اشاره میکند و  دابعد از مبت   بست-این ترتیب، تلفظ ضمایر واژه

 .  زمان حال

زاویه ی نظریه ی "حاکمیت"  دلیل دیگر برای موجودیت تصریف زمان بالفاصله بعد از مبتدا را میتوان از  

. نظریه ی حاکمیت میفرماید که هسته ی هر عبارت بر وابسته  ی علمی دارد  که این نظریه جنبه  توضیع داد

ارت تحلیل میشود مقوله ی تصریف زمان  چون در دستور زایشی جمله هم مانند یک عب  .باشدهای خود حاکم  

این وابسته ها عبارت اسمی )در مقام مبتدا( و عبارت    به حیث هسته ی جمله بر وابسته های خود حاکم است.

تا به آن حالت دستوری    خود باشدی  عنصر حاکم )هسته( بایست همجوار وابسته    علی در خبر جمله استند.ف

، پای مقوله ی تصریف زمان را ناگزیر به نزدیک  هسته با وابسته ی خود  وار بودن این مفهوم، یعنی همج  . ببخشد

ر را تثبیت میکند. جدول زیر حرکت مبتدا میکشاند که در زبان شغنی حرکت تصریف زمان به سوی مبتدا این ام

 است.  در این جدول تصریف زمان با رنگ سرخ نشانگذاری شده  زمان به سوی مبتدا را مینمایاند.   تصریف
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 ( حرکت تصریف زمان به سوی مبتدا 6جدول )

nivišum Ø مینویسم 

 زمان حال

xāt Ø nivišum نامه مینویسم 

xu puc-ard Ø xāt nivišum رم نامه مینویسمبه پس 

wuz Ø xu puc-ard xāt 

nivišum 
 من به پسرم نامه مینویسم

nivišum ta  خواهم نوشت 

 زمان آینده

xāt ta nivišum  نامه خواهم نوشت 

xu puc-ard ta xāt nivišum  به پسرم نامه خواهم نوشت 

wuz ta xu puc-ard xāt 

nivišum 
 تمن به پسرم نامه خواهم نوش 

nivišt um  .نوشتم 

 زمان گذشته
xāt um nivišt نامه نوشتم 

xu puc-ard um xāt nivišt به پسرم نامه نوشتم 

wuz um xu puc-ard xāt nivišt من به پسرم نامه نوشتم 

 

جمله های    قاعده ی تعین حالت فاعلی را میشکناند در نگاه اول گویا  بان شغنی که ز   های نحوییکی از ساختار  

یا شکل دگرگون شده ی یک   گونه ساختار ها را میتوان استثنایی یناستند. اما ا اسنادی برای بیان مفهوم مالکیت 

 ( ارائه شده است. 67جمله ی ). نمونه ی این ساختار در جمله ی دیگر خواند

 ېن ذو ڤارج. من دو اسب دارم. ( مواند 67) 

  مبتدا  تصریف زمان  خبر 

اسم در حالت  

 لیفاع
  یضمیر در حالت ملک فعل ربطی

δu vōrj ēn mund زمان حال 
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مبتدا را اشغال کرده است. در قدم نخست، تصریف زمان   "مواند / از من" مقام ( ضمیر ملکی 67در جمله ی )

با مبتدا هیچگونه مطابقتی ندارد. ضمیر ملکی  در این ساختار، که به صورت فعل ربطی ظاهر شده است، 

" دارای    ېن   و حالت ملکی دارد؛ در حالیکه تصریف زمان "   از من" مشخصات شخص اول، مفرد   "مواند /

ع و حالت فاعلی میباشد. در این ساختار تصریف زمان نه با مبتدا بلکه با  مشخصات شخص سوم، شماره ی جم

و حالت    خبر جمله مطابقت دارد. خبر در این جمله دارای مشخصات شخص سوم، شماره ی جمع )ذو ڤارج(

ت  عبارر این ساختار استثنایی تصریف زمان حالت فاعلی میبخشد ولی نه به مبتدا بلکه به فاعلی میباشد. لذا، د

 خبر جمله. اسمی در 

چه اتفاقی افتاده که این جمله چنین ساختاری به خود بگیرد؟ در دستور زایشی قاعده ای وجود دارد که توسط  

ساخت  -ساخت و رو-دو ساخت دارند؛ ژرف جمله ها  در قاعده ی "گشتار"    .آن اینگونه جمله ها برسی میشوند

-ساخت و رو-ساخت به ساخت دیگر(. مفهوم ژرف  کیک جمله از ی)گشتار، به مفهوم گشتن، تبدیل شدن  

ساخت را میتوان به شکل فشرده چنین شرح داد. جمله ها یا گفتارها نخست در ذهن یک گویشور به شکل منطقی 

و ترتیب واژه ها، چیز دیگر است. اما وقتی این جمله های منطقی    د که ساختار آنها، یعنی توالیساخته میشون 

زبان    آوایی میگیرند میکانیزم نحو  یک زبان این جمله های منطقی را تبدیل به نیازمندی  تلفظ میشوند یا تجلی

ی    جمله  ساخت( -روبه  )   آوایی  به صورت   ساخت(-ژرفاز  )میگرداند. نمونه ی اینگونه گشتار از صورت منطقی  

 مفهومی را که ما میخواهیم بیان کنیم این است؛ این جمله میباشد. در  (67)

 

 ساخت یا صورت منطقی( -.    )ژرفندمواند. )آن( دو اسب از من است ېن( )وهذ( ذو ڤارج 68) 

 ساخت، بعد از گشتار( -)رو ېن ذو ڤارج. من دو اسب دارم.( مواند 69) 

حالت فاعلی در جایگاه اصلی خود قرار دارد و تصریف      ساخت گفتیم،-ژرف  که آنرا     ،  ( 68در جمله ی )

با مبتدای خود مطابقت میکند. برای روشن ساختن مسئله، معرفه ی "وهذ / آن" به مبتدا افزوده    "ېن  "   زمان

ان "شخصیت  ا را میتوتأکید میکند. دلیل ارتقای ضمیر ملکی از خبر به مقام مبتد  آن شده که بر فاعلی بودن  

 پنداشت. گویشتوران  وری" مح
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 فعل گذرا و تعین حالت مفعولی 

 

تا کنون ما باالی دو مسئله ی مهم، مقوله ی تصریف زمان و تعین حالت فاعلی توسط این مقوله، بحث کردیم.  

را و  ر مورد فعل گذجمله های ما با فعل ناگذرا )الزم( ساخته شده بودند. در این بخش به بحث د  زمان، در عین  

 تعین حالت مفعولی میپردازیم. 

ه فاعل انجام میدهد تاثیر آن بر یک کس یا چیز دیگری میرسد. در جمله  مقصد از فعل گذرا اینست که عملی ک

های "رستم نوست. رستم نشست" و "ُوز ام نوست. من نشستم." عملی که توسط "رستم" و "ُوز/من" انجام  

( عملی که "چارک / مرد" انجام میدهد تاثیر  70. اما در جمله ی زیر )ز دیگر نمیرسدمیگیرد تاثیر آن بر چی

 بر چیز دیگر، یعنی "دڤوسک / مار"، میرسد.   آن

 ( یو چارک ے وم دڤوسک زید. آن مرد مار را کشت. 70) 

دارد. در  با اتکا به بحث های گذشته، در جمله ی باالیی "چارک / مرد" فاعل است و در حالت فاعلی قرار  

ما نوشته بودیم که از نگاه معنی شناسی توان فعل پای "موضوبخش   ع" ها را به صحن جمله  "توان فعل" 

( معنی فعل "زیداو / کشتن" نیاز به دو موضوع، کشنده و کشته شده، دارد. از نگاه  70میکشاند. در جمله ی )

، حالت دستوری  تدابمانند عول مستقیم هم باید، مستند. اما مفاو مفعول مستقیم   (مبتدا )  نحو این دو موضوع فاعل

 است، پس چه عنصر نحوی حالت مفعولی میبخشد؟بپذیرد. اگر تصریف زمان بخشنده ی حالت فاعلی 

به شکل تکراری یاد آور میشویم که هسته ی یک عبارت بر وابسته های خود حاکم است و مهمترین وظیفه ی 

را   ی این عبارت هاارتها تجزیه کنیم و هسته ( را به عب70ر جمله ی )حاکم بخشیدن حالت دستوری میباشد. اگ

میبخشد هویدا خواهد شد.    مفعولی به عبارت اسمی )در مقام مفعول مستقیم(ت  مشخص کنیم هسته ای که حال

(،  و عبارت  ےمتشکل از عبارت اسمی )یو چارک / آن مر( در مقام مبتدا، تصریف زمان )(  70جمله ی )

 ( ترسیم شده است.  24)زیر در نمودار شکل هندسی این جمله در میباشد.   دڤوسک زید( در مقام خبرفعلی )وم 

   ]وم دڤوسک زید[ے  ]یو چارک[
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 ( 24نمودار )

 

  جمله میباشد،، که مفعول مستقیم  دڤوسک / آن مار"وم    مشاهده میشود عبارت اسمی " در نمودار باالیی  طوریکه  

ت مفعولی به عبارت اسمی همجوار خود میباشد. مطلب  لذا، فعل بخشنده ی حال   تحت حاکمیت فعل قرار دارد. 

دیگری که از آن باید یاد آور شویم وجود معرفه های "یو" و "َوم" در داخل عبارتهای اسمی "یو چارک / آن  

ی معرفه  از نگاه صرفی  معین دارند.    خود حالت دستوریها  مرد" و " وم دڤوسک / آن مار" میباشد. این معرفه  

و با هسته ی خود در شخص، شماره، حالت دستوری )و در بعضی موارد جنس    میباشدعلی  "یو" صیغه ی فا

)دڤوسک  دستوری( مطابقت میکند. معرفه ی "َوم"، که صیغه ی مفعولی "یه/او، آن" میباشد، هم با هسته ی خود  

حالت  معین برای    صیغه هایدر زبان شغنی    که  ،به این ترتیب، معرفه هااین مطابقت را برقرار میکند.  مار(    /

عبارت اسمی  دارای حالت فاعلی و    ی عبارت اسمی در مقام مبتدا   تثبیت میکنند که هسته  ،دارند   فاعلی و مفعولی

ت یا وجود  این هسته ها بی در نظرداش  باید گفته شود که  مفعول مستقیم دارای حالت مفعولی میباشد. امادر مقام  

. مشخصات  معرفه این حالت های دستوری را مشخص تر میسازند و    الت های یاد شده اندمعرفه ها دارای ح

ر و وجود حالت های فاعلی و مفعولی بی در نظرداشت معرفه ها د(  25مطابقت معرفه با هسته در نمودار )

 ( ترسیم شده است. 26( و نمودار )71جمله ی )

 تصریف زمان اسم

 جمله

 فعل

čōrik i divūsk 

فعلیعبارت   عبارت اسمی 

 عبارت اسمی

 اسم

zīd 

 معرفه

wam yu 

 معرفه

 حاکمیت حاکمیت
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 ( 25نمودار )

 

 

 

مانزتصریف  اسم  

 جمله

 فعل

čōrik i divūsk 

فعلیعبارت   عبارت اسمی 

 عبارت اسمی

 اسم

zīd 

 معرفه

wam yu 

 معرفه

 مطابقت مطابقت

 شخص : سوم           سوم

 شماره : مفرد           مفرد

مذکر    جنس : مذکر         

 حالت : فاعلی           فاعلی

 شخص : سوم       سوم

ره : مفرد        مفردشما  

ؤنثم       ؤنثجنس : م  

مفعولی     مفعولیحالت :   
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 امه نوشت. ( رستم ے خهط نڤشت. رستم ن71)

 ( 26نمودار )

 

 

که مقوله ی تصریف زمان هسته ی جمله میباشد و از نگاه ساختار در    گفتدر نتیجه گیری این بخش میتوان  

حالت فاعلی میبخشد. جمله هایی که   مبتداعبارت اسمی در مقام  میان مبتدا و خبر قرار میگیرد. این مقوله به  

عول حوی این دو موضوع در مقام مبتدا و مفکه از نگاه ارتباطات ن  فعل گذرا دارند نیاز به دو موضوع دارند

پای مفعول مستقیم را به جمله میکشاند حالت مفعولی هم به    فعل غیر مستقیم قرار میگیرند. چون معنی گذرایی

آن میبخشد. این حالت بخشی ها تحت قاعده ی حاکمیت صورت میگیرند. در زبان شغنی معرفه ها یکی از  

و هویت این هسته را    مطابقت میکنند  لت های تصریفی دارند و با هسته ی خود های دستوری استند که حامقوله  

    پرداخته میشود.بخش بعدی به عناصر دیگر جمله در  . مشخص تر میسازند

   

 

 

 

 تصریف زمان اسم

 جمله

 فعل

Ristam i xāt 

فعلیعبارت   عبارت اسمی 

 عبارت اسمی

 اسم

nivišt 

 حاکمیت

 حاکمیت

 حالت مفعولی حالت فاعی
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 ذاتی عبارتهای پسآیندی و حالت های 
 

گفته شد که در  ث کرده بودیم. در آنجا  در بخش پیشین ما در رابطه به تعین حالت فاعلی و حالت مفعولی بح

جمله ی زماندار )جمله در زمان گذشته، حال و آینده( حالت فاعلی توسط تصریف زمان به مبتدا بخشیده میشود  

میتوانند به جز از مبتدا و مفعول مستقیم  و حالت مفعولی را فعل گذرا به مفعول مستقیم میبخشد. اما جمله ها  

جزای دیگر در جمله مفعول غیر مستقیم میباشد. وجود مفعول اشند. یکی از مهمترین ااجزای دیگر هم داشته ب

غیر مستقیم در جمله وابسته به معنی و گذرایی فعل است. افعال ناگذرا/الزم توان بحث کردن باالی یک موضوع 

حث کردن باالی دو  گذرا توان گرفتن یا ب-جمله به شکل مبتدا ظاهر میشود. افعال یک  دارند که این موضوع در

دارند که موضوع دومی در جمله به شکل مفعول مستقیم ظاهر میشود. به این ترتیب، جمله ایکه مفعول   موضوع

جمله ای که در آن  دومی دارد، یعنی مفعول غیر مستقیم، توان فعل در این جمله بایست سه باشد. به قول دیگر،  

کسی  ت؛ یعنی عمل انجام شده توسط  گذرا اس-فعل آن جمله دومفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم خضور دارند  

 تاثیر خود را بر دو شئ یا موجودیت دیگر میگذراند.       (مبتدا) یا چیزی  

اهر میشود. گر چه عبارتهای  در زبان شغنی مفعول غیر مستقیم بیشتر به شکل عبارتهای پسآیندی در جمله ظ

پسآیند ها میشود. عبارت پسآیندی متشکل از پسآیند   ند تأکید ما بیشتر برایفا کن را  پیشآیندی هم میتوانند این نقش

و یک عبارت اسمی میباشد. پسآیند هسته ی عبارت را تشکیل میدهد و عبارت اسمی متمم این هسته میباشد. در  

بپذیرند.    دستور زایشی همه عبارتهای اسمی باید حالت دستوری  فاعلی توسط    پس، اگردر یک جمله  حالت 

شود و حالت مفعولی توسط فعل، چه عنصر نحوی میتواند به عبارت اسمی که در  تصریف زمان بخشیده می

داخل عبارت پسآیندی قرار دارد حالت ببخشد؟ در اینجا بازهم نظریه ی حاکمیت مطرح میشود. هسته ی عبارت  

د. این  متمم خود حالت میبخش   اکم بر متمم خود، یعنی عبارت اسمی، است. لذا، مقوله ی پسآیندی بهپسآیندی ح

 ( ترسیم شده است.   27نکته در نمودار )

( بر میخیزد که این  27اما سوال اینست که مقوله ی پسآیند چه حالتی به متمم اسمی خود میبخشد. از نمودار )

ه ی / آن میز" به تنهایی خود تحلیل شود معرف  ېزچون اگر عبارت اسمی "َوم محالت باید حالت مفعولی باشد  

مفعولی  میتوان گفت که در یک جمله دو حالت    بنا بر این دلیلقرار دارد.    مفعولیدر حالت  این عبارت "َوم"  

دنه ی  در بکه  دیگر  و عبارت اسمی  ظاهر میشود  مفعول مستقیم    در مقام که  ای. اگر عبارت اسمی  وجود دارد

انیم مفعول مستقیم  چگونه میتو  ،ته باشند هر دو حالت مفعولی داش ظاهر میشود ومتمم  عبارت پسآیندی به شکل

و مفعول غیر مستقیم را از هم تفکیک کنیم؟. بخاطر دریافت جواب به اینگونه سواالت ما ناگزیریم خط مسیر  

 سازیم. این موضوع "نقش معنایی" میباشد.  خود را کمی تغییر دهیم و یک موضوع دیگر را وارد بحث خود ب
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 ( 27نمودار )

 

 عنایی های م نقش

 

باید عمیقتر و  اصر پی برده اند که تحلیل عبارتهای اسمی فقط از زاویه ی نحوی بسنده نیست و زبانشناسان مع

مبتدا در همه جا حالت فاعلی به خود میگیرد    از نگاه معنی شناسی هم بررسی شوند. به طور مثال، از نگاه نحو

جمله های زیر نقشهای معنایی  فا میکند یکسان نیست.  در  نقشی که مبتدا در جمله ها ای  شناسی  ولی از نگاه معنی

 مبتدا ارئه شده اند. 

 آن( مرد مار را کشت. )مبتدا: کنشگر( یو چارک ے وم دڤوسک زید. ) (72)

 )آن( مرد افتید. )مبتدا: کنش پذیر( ښت. یو چارک وئ (73)

 )مبتدا: تجربه گر(  ُسذج. )آن( مرد بیمار/مریض شده. ېمار یو چارک ب  (74)

ا به اصطالح فارسی کنشگر است. در مواردی که مبتدا کنشگر است  عامل ی  (یو چارک) ( مبتدا  72در جمله ی )

( نقش معنایی مبتدا  73تاثیر عمل انجام شده توسط این کنشگر باید به چیز دیگر برسد )دڤوسک(. در جمله ی ) 

mēz 

 اسم

 عبارت اسمی

wam 

 معرفه

پسآیندی عبارت  

ti 

 پسآیند

 هسته

 متمم

 حاکمیت
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مبتدا    ( 74سد. در جمله ی )مبتدا میر خود  بدین معنی که تاثیر عمل انجام شده در این جمله به    ، کنش پذیر است

نقش تجربه گر دارد. در این جمله مفهوم عمل مطرح نیست چون مریض بودن یا شدن یک حالت است که  

( به شکل "دڤوسک / مار" آمده از نگاه معنا شناسی کنش  72، که در جمله ی )هم  تجربه میشود. مفعول مستقیم 

 پذیر است.  

شناسی میتواند چند نقش معنایی داشته    یننگاه معحالت دارد و لی از  به این ترتیب، مبتدا از نگاه نحوی یک  

ما از بررسی  البته، هدف اصلی  باشد. در مقابل، مفعول مستقیم یک حالت نحوی و یک نقش معنایی دارد. 

موضوع کنونی آشکار ساختن نقشهای معنایی عبارتهای اسمی است که در جمله به شکل مفعول غیر مستقیم  

    د.ظاهر میشون

در جمله  د. التبه نمفعول غیر مستقیم در جمله میباش  هایی از حضورنمونه ( 28ودار )نم و( 77-75جمله های )

در آن یک عنصر الزامی است. در زبان شغنی مفعول مستقیم    وجود داشته باشد مفعولمستقیم  غیر  مفعول  ای که  

-78جمله های )  در  نکته ات، تعویض کنند که این  جایگاه خود را، با کمی تغییر   میتوانندو غیر مستقیم  مستقیم  

تعویض موقعیت این دو مفعول وابسته به تأکید بر یکی از آنهاست.  ( ترسیم شده است.  3ارئه و در نمودار )   (80

تأکید بر مفعول تأکید بر مفعول مستقیم این عنصر را به جلو جمله میکشاند و معرفه بر آن افزوده میشود. اگر  

 مستقیم است و معرفه هم نمیپذیرد.   موقعیت آن بعد از مفعول غیرمستقیم نشود 

 اگردان کتاب های خود را باالی میز گذاشتند.ش ربوید. تے  مېزوم  خو کتابېن   ېن ښاگردېن  وهذ  (75)

 )آن( زن آب را باالی بام پاشید. ږیپت.   ارد  ِدشیدوے   وم ښڅ  ے   یه ږنک (76)

    خود را به دختر داد.کتاب های  د)آن( مر. هک چودد  دار غهڅوم  خو کتابېن   ے یو چارک   (77)
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 ( 28نمودار )

 

 اگردان کتاب های خود را باالی میز گذاشتند.ش .ربوید تے  مېزوم  خو کتابېن   ېن ښاگردېن  وهذ  (78)

 )آن( زن آب را باالی بام پاشید. ږیپت.   ارد  ِدشیدوے   وم ښڅ  ے   یه ږنک (79)

    های خود را به دختر داد.کتاب  د)آن( مر. دهک چود  دار غهڅوم  خو کتابېن   ے یو چارک   (80)

 

 تصریف زمان اسم

 جمله

 فعل

x̌ōgirdēn 

ɣ̌inik 

čōrik 

ēn 

i 

i 

 عبارت اسمی

 مبتدا
 

ribūyd 

ɣ̌īpt 

dāk čūd 

wāδ 

yā 

yu 

 پسآیند معرفه

mēz 

dišīd 

ɣāc 

پسآیندیرت عبا  

مستقیم غیر مفعول  

 عبارت اسمی

 اسم

ti 

ard 

ard 

 معرفه

wam 

wi 

wam 

 عبارت فعلی

kitōbēn 

x̌ac 

kitōbēn 

 عبارت اسمی

 مفعول مستقیم

 ضمیر اسم

xu 

 

xu 

 معرفه

wēv 

wam 

wēv 

 خبر

V̄ 

V̄ 
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 ( 29نمودار )

 

( نقش معنایی "وم میز تے/ باالی آن میز" مکان، نقش "وے ِدشید ارد  28و نمودار )  (77-75)ی  هادر جمله  

ی است که . نقش معنایی "پذیرنده" نقشمیباشدبه آن دختر" پذیرنده    ارد /  غهڅباالی بام" مکان، و نقش " وم    /

برای   چیزی میباشد. مفهوم مکان  فتنجانداران میشود، بدین معنی که تنها جاندار قابل پذیرمحدود به انسان و  

در زبان شغنی مکان به حد اقل سه نوع دسته بندی میشود. به این    مطلب که  همه واضح است به استثنای این

 پذیرنده" میباشند.  ل غیر مستقیم دارد "مکان" و " ترتیب، نقش های مهمی که یک عبارت پسآیندی در مقام مفعو

 تصریف زمان اسم

 جمله

 فعل

x̌ōgirdēn 

ɣ̌inik 

čōrik 

ēn 

i 

i 

 عبارت اسمی

 مبتدا
 

ribūyd 

ɣ̌īpt 

dāk čūd 

wāδ 

yā 

yu 

رفهمع  پسآیند 

mēz 

dišīd 

ɣāc 

پسآیندیعبارت   

مستقیم غیر مفعول  

 عبارت اسمی

 اسم

ti 

ard 

ard 

 معرفه

wam 

wi 

wam 

 عبارت فعلی

kitōb 

x̌ac 

kitōb 

 عبارت اسمی

 مفعول مستقیم

 اسم

 خبر

V̄ 

V̄ 
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به سه نوع دسته بندی کرد؛ مکان سطحی،  طوری که یاد آور شدیم، در زبان شغنی مفهوم مکان را میتوان  

سکه زده شده    ی کنونی  نوشته  برای نیازمندیمکان توضیعی و مکان متمرکز )داخلی(. اصطالحات یاد شده  

د را از پسآیند "تے / باالی" دریافت میکند و  مکان سطحی معنی خو  تصر دارند.و نیاز به یک توضیح مخ اند  

میشود که از سطح زمین بلند تر باشد؛ مانند سطح میز، تپه، روی سنگ،  در بیشترین موارد محدود به مکانی  

نهایی چون  معنی خود را از پسآیند "ارد" دریافت میکند که معادل آن در زبا   توضیعیباالی کوه و غیره. مکان  

وج انگلیسی  و  میشود  فارسی  بیان  "ارد"  چون  هایی  عالمه  توسط  که  مفهومی  زبانشناسی  در  ندارد.  ود 

Distributive Location    خوانده میشود که در این نوشته معادل این اصطالح را "مکان توضیعی" قلمداد

انگلیسی  . در  شونده شکل گسترده توضیع  بمیتوانند  کرده ایم. مکان توضیعی به مکانی گفته میشود که در آن اشیأ  

میتوان " سراسر، در همه جا"  بیان میشود و در فارسی معادل آنرا    all overاینگونه مکان تو سط عبارت  

قلمداد کرد. مکان دیگری که تاکنون نمونه ی استعمال آن در جمله ارئه نشده است مکان متمرکز میباشد که آنرا  

اندر،  "   " بیان میشود که معادل فارسی آنرا میتوان"اندد. این نوع مکان توسط پسآیند  میتوان مکان داخلی هم خوان 

 بعدی نمونه ی جمله با این پسآیند بررسی میشود.  های . در بخش قلمداد کرد" اندر یک مک در داخل، متمرکز 

ایکه دو مفعول  انتخاب یا حضور نوع پسآیند در جمله وابسته به معنی و مفهوم دو عنصر دیگر است. جمله  

تقاضا میکند که ماده یا شئ ایکه در مقام مفعول مستقیم قرار  معنی فعل  تقیم و غیر مستقیم(  دارد )مفعول مس

شامل آب،    استند . ماده هایی که دارای مفهوم "کثرت"  برخوردار باشدمفهوم "کثرت" یا "وحدت"    میگیرد از

وم وحدت برخورداند.  انند کتاب، سنگ، و چوب از مفهخاک، خاکستر، گندم و غیره ها میباشند. اشیأ دیگر م

تقاضا میکند که ماده ای که پاشیده میشود کثیر باشد. این ماده در    ،به طور مثال  ، " ږیپتاو / پاشیدن"معنی فعل  

سراسر یک مکان پاشیده میشود یا توضیع میگردد. لذا، پسآیندی که در زبان شغنی نیازمندی مکان توضیعی 

ر  وحدت د دارد که مفهوم به یک شئ  ، فعل "ربیداو / گذاشتن" نیازیسازد "ارد" میباشد. در مقابلرا برآورده م

حاآلنکه یک شرح اجمالی از نقش   .گذاشته شودباالی یک سطح  کهباشد ؛ یعنی چیزی یا شئ ای  آن نهفته باشد 

 .  بر گردیم  های معنایی ارائه شد ما میتوانیم دو باره به موضوعات نحوی
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 حالت نما استند  پسآیند ها

 

از نگاه  اگر عبارتهای پسآیندی از نگاه معنی شناسی نقش معنایی داشته باشند چگونه میتوانیم این نقش ها را  

نحو بررسی کنیم. پرسش دیگر اینست؛ امکان دارد که در زبان شغنی نقش های معنایی در سطح نحو حالت  

ر است که در سطرهای بعدی به جزئیات  نین امر امکان پذیکنیم که چدستوری داشته باشند. در اینجا ما ادعا می

 این موضوع پرداخته میشود. 

در دستور زایشی به حالت های فاعلی و مفعولی حالت ساختاری میگویند. منظور از حالت ساختاری اینست که 

الت ن همیشه حتصریف زمامقوله ی  .  خاص میباشد  به یک مقوله ی  ه  موقعیت آن در جمله مشخص و وابست

  ند و این نکته تغییر پذیر نیست. حالتمیبخش   فعول مستقیمبه م  گذرا همیشه حالت مفعولیفعل  و    به مبتدا   فاعلی

عبارت های اسمی دیگر که به شکل مفعول غیر مستقیم و افزوده ها در جمله ظاهر میشوند ساختاری    دستوری

میتواند  یا متمم های افزوده  توری مفعول غیر مستقیم  نیست. این نکته بدین معناست که در هر جمله حالت دس 

ر کند. در زبانهایی که حالت تصریفی دارند مفعول غیر مستقیم و متمم های افزوده میتوانند حالت ِملکی،  تغیی

مکانی، ابرزاری، برائی/داتیف و غیره ها داشته باشند و حضور این حالت ها در یک موقعیت، گر چه وابسته  

یعنی حالت های دیگر به جز از  اری نیستند ) دیگر است، ثابت نیست. به حالت هایی که ساختک عنصر  به ی

وابسته نبودن دایمی   "  "ذاتی" را میتواناصطالح  حالت فاعلی و مفعولی( حالت های ذاتی گفته میشود. در اینجا  

دیگر قرار  الت ساختاری  دو حآن  در مقابل  هوم  این مف  د." تعریف کرجود داشتن و به ذات خود و   به چیز دیگر

 .دارند د یک عنصر دیگر  جووکه وابستگی مطلق به  میگیرد 

تصریفی وجود ندارند و پسآیند ها نقش این حالت های ذاتی را ایفا  ذاتی به شکل  در زبان شغنی حالت های  

ی زبان شغنی باید  نخستین نکته ای که در رابطه به پسآیندها  میکند. لذا، ما این پسآیند ها را حالت نما خواندیم. 

وجود خود    دارند و برایندر آنها وجود بست استند، بدین معنی که تکیه دستوری - واژه   آنهاگفته شود اینست که  

نیاز به یک پایه دارند. اما این پایه نمیتواند هر عنصر نحوی باشد. پسآیند ها میتوانند تنها به عبارت اسمی، از  

حالت غیر  داشته باشد.  قرار  غیر مستقیم  حالت  باید در    اسمی یا ضمیراین عبارت  جمله ضمیر، بپیوندند که  

اختاری( را دارد ولی نقش آن در زبان شغنی )و زبانهای لت مفعولی )سمستقیم از نگاه صرفی صورت همان حا

ایه  پسآیند ها با پیوستن  نتیجه ی پ دیگر ایرانی( به جز از پایه بودن برای حالت های ذاتی چیز دیگر نیست. در  

 این حالت ها همان حالت های ذاتی در دستور زایشی که    یندجدیدی بوجود میآهای    حالت  (حالت غیرمستقیم )

)چون نقش آن تنها پایه بودن برای حالت    دیگر مطرح نیست  آنرا غیرمستقیم خواندیم   که  ینهایتاً، حالت.  استند

 قلمداد کنیم: . ما میتوانیم این سخن را به شکل فورمولی چنین های دیگر است(
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 ذاتی+ پسآیند = حالت   غیر مستقیم حالت  

 ذاتی = حالت  ےېز + توم م 

 ذاتی وم غهڅ + ارد = حالت  

 ذاتی مهش + ارد = حالت  

چه حالت هایی استند. ما دوباره مفعول غیر مستقیم را    ذاتی در زبان شغنی  پرسش اینجاست که این حالت های

موضوع  قابل ذکر است که ما  را بررسی میکنیم.    آن توری وابسته به  مورد بحث قرار میدهیم و حالت های دس

عبارتهای پسآیندی  و در این روند بیشتر به نقش های معنایی  کنیم  میشکل اجمالی بررسی    بهرا    حالت های ذاتی

 ( را مشاهده کنید. 81نخست جمله ی ) . تکیه میکنیم 

   ش سیب داد. مون دهک چود. )آن( زن به دختر ]خو رزین ارد [ ےیه ږنک  (81)

باشد. عناصر دیگر این  ( عبارت پسآیندی "خو رزین ارد / به دخترش" مفعول غیر مستقیم می81در جمله ی )

. در این  / آن زن"، مفعول مستقیم "مون / سیب" و فعل "دهک چیدا / دادن" است  ږنک"یه  شامل مبتدا  جمله  

  قش پذیرندهاین شخص دیگر ن  ،قش معناییاز نگاه ن جمله یک شخص چیزی را به یک شخص دیگر داده است.  

این نقشهای معنایی در سطح نحو   و وجود ندارند و پذیرنده نحو نقش یا مفاهیمی چون دهنده  سطحدارد. اما در  

معنایی   نقش  برای یک  که  موارد اصطالحی  اما در بعضی  دستوری بررسی شوند.  از زاویه ی حالت  باید 

 .  بکار گرفته میشودهمان اصطالح   م ه حالت دستوری برای استعمال میشود 

شکل مفعول غیرمستقیم ظاهر میشود حالت داتیف دارد    ( به81به این ترتیب، نقش پذیرنده که در جمله ی )

(Dative Case  .)  ،اصطالح "داتیف" خود یک واژه ی التینی است به معنی "دهکیج / دهنده". به این ترتیب

دهد در حالت داتیف قرار  میکه پسآیند "ارد" هسته ی آنرا تشکیل  رش"  "خو رزین ارد / به دختعبارت پسآیندی  

د به دلیل اینکه پیشآیند  . در فارسی این حالت را "حالت برائی" خوانده ان لت های ذاتی میباشدو یکی از حا  دارد

 "به" و "برای" نشانه ی آن است.  

( پسآیند "ارد" به 82نمییابد. در جمله ی ) اما قضیه ی پسآیند "ارد" با آنچه در سطر گذشته مطرح شد خاتمه  

 . به معنی مکان آمده استنه این نمو انسان در  جسم که  سانان ( به83در جمله ی )مکان اشاره میکند و 

 بام آب پاشید. ښڅ ږیپت. )آن( زن باالی   ]دشید ارد ےو[ ےیه ږنک  (82)

 دختر آب پاشید. ښڅ ږیپت. )آن( زن باالی   ]ارد  غهڅوم [ ےیه ږنک   (83)
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از  مفهوم مکان ایفا میکند و  از نگاه نقش معنایی  دشید ارد / باالی بام"    ے( عبارت پسآیندی "و82جمله ی )   در

در یک    ؛ ن ترتیب، پسآیند "ارد" در دو مورد استعمال میشودبایست حالت مکانی داشته باشد. به اینحو هم  گاه ن

. اما سام و اج  و در مورد دیگر با مکان  ی میشوندانسان و جانداران دیگر که آنها پذیرنده ی حقیقی چیزمورد با  

پذیرنده    گونه ایبه  مکان  دشید ارد / باالی بام"    ےدر عبارت "و که    رداستالل ک  اگر عمیق تر باندیشیم میتوان

 ی کهآب  (82). در جمله ی  نیست، گر چه پذیرنده ی حقیقی که به انسان اختصاص داده میشود  است ی چیزی  

( که جسم انسان  83عالوه بر این، در جمله ی ).  میشود"دشید / بام" به نحوی پذیرفته  ان  توسط مکپاشیده شده  

را با هم  سم و سطح زمین(  در آن نقش مکان دارد معنی پذیرنده )انسان و جانداران( و معنی مکان )سطح ج

از    میتواند  سطح نحو  در ،  دارددو نقش معنایی    چه  ، گر که پسآیند "ارد"  دادعا کرلذا، میتوان    نزدیک میسازد.

 داتیف.  کند؛ یعنی حالت دستوری نمایندگی حالت  یک

. دلیل نخست ارتباط به مبتدا  جود دارددر یک حالت دستوری  قرار دادن دو نقش معنایی    مکانا  دو دلیل برای 

در  نایی  قش معسه ن   ایننقش معنایی دارد؛ کنشگر، کنش پذیر و تجربه گر. اما  و حالت فاعلی آن دارد. مبتدا سه  

؛ حالت فاعلی. پس، اگر نقش معنایی عبارت ها با پسآیند "ارد"  الت دستوری به خود میگیرند سطح نحو یک ح

که در سطح نحو   کنیم  ادعا  نمیتوانیم  باشد  و در مورد دیگر "مکان"  "پذیرنده"  نقش    در یک مورد  این دو 

 .  د یک حالت به خود بگیرند؛ حالت داتیف یتوانن نم

معنی و کاربرد حالت داتیف در کل ارتباط    به  دستوریدر یک حالت    ی قرار دادن دو نقش معناییبرا  دلیل دیگر

معی پذیرنده و  استعمال میشود که    هندواروپایی دیگر برای چندین نقش معناییدارد. حالت داتیف در زبانهای  

جزئیات آن نمیپردازیم. چیزی که  خ این زبانها دارد که به  این نکته ریشه در تاری  .از مهمترین آنها استندمکان  

افتاده    ایندر   اتقاق  یونانی و التینی،  مانند  یا چند حالت است که  زبانهای هندواروپای،  در  آمیختن معنی دو 

  معنی و کاربرد  هاهمایندی حالت    در  (. Case Syncretismگفته میشود )  "همایندی حالت ها"  آنبه  زبانشناسی  

یشود و نهایتاً در زیر چتر یک حالت قرار میگیرد. چون همایندی حالت در  چند حالت دستوری یکسان م  دو یا

زبانهایی    . درزبانی در امان نبوده چنین یک پدیده  از  زبان شغنی هم    میتوان گفت که  جود داردو  زبانهای دیگر

این دو    میتواند ابهام زا باشد،  دبعضی موار  ، ولی دراست   که تفکیک بین دو حالت دستوری هنوز امکان پذیر

این  . در ارتباط به مسئله ی ماحالت نمایندگی میکندو که از هر د حالت با یک اصطالح مرکب تعریف میشوند

 ( میباشد. Dative-Locativeمکانی ) -داتیف حالت مرکب

ساخته میشود.  "تے / باالی"    با پسآیندعبارت پسآیندی دیگری که میتواند در مقام معفول غیر مستقیم قرار گیرد  

یا به   ،مکانی  با این پسآیند ساخته میشود مفهوم مکانی دارد و ما در سطح نحو آنرا میتوانیم حالت  بارتی کهع

 ی/ باالی" در مواردی که مفهوم عبارت مکان  ےپسآیند "تالبته  .  ، بخوانیم شکل دقیق تر حالت مکان سطحی
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. آ ېن نا چیز  وهذ  "نیست هم استعمال میشود؛ مثالً،   .  "شدند/ی یک گپ ساده جنگ کردندنها باالگهپ تے ذئد ست 

" مکان  در این مورد به شکل مختصر میتوان گفت که عبارت پسآیندی "ناچیز گهپ تے / باالی یک گپ ساده

نمونه ی جمله   است. این ادعا در معنی شناسی ریشه دارد و در اینجا باالی آن بحث نمیکنیم. انتزاعی یا مفهومی  

 یر مستقیم در زیر ارئه شده است. مفعول غ با عبارت پسآیندی در مقام 

 . سترخوان گذاشتدباالی  نان را . )آن( زن گرذه دستارخۈن تے ربوید ےو ےیه ږنک  (84)

 

 )قیدی( عبارت های پسآیندی در مقام افزوده ها 

 

 هجمله هایی کدر  .  تا کنون ما از عبارت های پسآیندی سخن گفتیم که در مقام مفعول غیر مستقیم قرار میگرفتند

یک عنصر الزامی میباشد. به قول دیگر، زمانی که معنی فعل در آنها  مفعول مستقیم    حضور دارد  گذرا -دوفعل  

گرفتن   به  مفعول غیر  نیاز  و  مفعول مستقیم  مبتدا،  این سه موضوع  نحوی  ارتباطات  )در  دارد  سه موضوع 

یتوانند به شکل افزوده یا  سآیندی ممستقیم( مفعول غیر مستقیم نمیتواند از جمله حذف شود. اما عبارت های پ

میتواند معنی خود را حفظ کند و  در جمله ظاهر شوند. مقصد از افزوده اینست که جمله بی وجود آن  هم  قیدی  

که   عناصر افزوده معلومات بیشتری به جمله میبخشند. در این بخش سه گونه عبارت پسآیندی بررسی میشوند

 ؛ عبارت پسآیندی با "ارد"، "اند" و "قتے". اهر شوندمیتوانند به شکل افزوده در جمله ظ

از مفعول غیر مستقیم میتواند به شکل افزوده در جمله عبارت پسآیندی که با پسآیند "ارد" ساخته میشود به جز 

 ( نمونه ی این مورد میباشد. 85ظاهر شود. جمله ی )

 آن باغ دوید.    (سراسردر )ښت. اسب  ژئ  ]وے باغ ارد[یو ڤارج ے  (85)

در این    .  ]وے باغ ارد[  تثبیت کنیم     آنرا    ( را تجزیه میکنیم تا افزوده بودن عبارت پسآیندی85ی )  خست جملهن

است و به این خاطر توان بحث کردن باالی یک موضوع دارد.    ناگذر یک فعل  او / دویدن"  ښتژئ  "جمله فعل  

ت  چیز دیگر نمیرسد. لذا، اگر عبارعمل دویدن توسط یک چیز "ڤارج / اسب" انجام میگیرد و تاثیر آن بر  

 باغ" حذف شود جمله ناقص نمیشود.   پسآیندی "وے باغ ارد / در

 . آن اسب دوید. ښت یو ڤارج ے ژئ (86)

 ارج      ژازد. آن اسب میدود. یو ڤ (87)

 



  نظر اجامیل بر حنو زابن شغن

 

شغنان س امیی نرشات اداره                          72  سک   سورگل                                                           

 

باغ" یک عنصر افزوده در جمله است. ولی افزوده بودن آن    ، عبارت پسآیندی "وے باغ ارد / دردین خاطرب 

  توضیعی  مکان  نقش ین عبارت، طوریکه از پسآیند آن برمیخیزد  حالت دستوری چیزی نمیکاهد. ا از داشتن  

که مکان توضیعی را در    گفته شد  در سطرهای باالیی.  ، و در عین زمان باید حالت نحوی هم داشته باشددارد 

استفاده  ش معنایی آن  نق  اما در اینجا، بخاطر شرح موضوع، ما ازمکانی خواند.  -لت داتیف سطح نحو میتوان حا 

 .  جوییم می

نیست  توضیعی در جمله ای حضور دارد که در آن چیز دیگری    سوالی که باید پرسیده شود اینست که چرا مکان

ی اختصاص داده  ماده یا موجودیت  برای تا در این مکان توضیع شود. در گذشته ما گفته بودیم که مکان توضیعی  

این ماده، که بایست در مقام  ما بررسی میکنیم  د. اما در جمله ای که  مفهوم کثرت برخوردار باش   شده که از

مفهوم خود را از کجا دریافت    در این جمله  مکان توضیعی  ،اصالً وجود ندارد. پس ،  ظاهر شودمفعول مستقیم  

 میکند؟

ریافت  د  او / دویدن"ښت فعل " ژئ خود را از  باغ" مفهوم    "باغ ارد / در   نقش مکان توضیعی(  85در جمله ی )

"ڤارج / اسب" عملی انجام    فاعلملی که این فعل از آن تعریف میکند یک روند است. در این روند  . عمیکند

میدهد که از نگاه مکان و زمان طول دارد. "ڤارج / اسب" در فرایند دویدن در نقطه های گوناگون مکان و  

تقاضا    مکانی  او / دویدن"ښتژئ  "مفهوم فعل    ،ل توضیع میگردد. بنا بر این دلی  یا به قول دیگرزمان قرار میگیرد  

( اگر چه عبارت  85در جمله ی )  . تحقق میپذیرد با پسآیند "ارد"  وضیعیمکان ت و این  ضیعی باشد و میکند که ت

نقش    یک  دارای  هنوز  این عبارت  عنصر افزوده است  یک  پسآیندی در مقام مفعول غیر مستقیم قرار ندارد و

مکانی هم -فبودن حالت داتیف یا داتی ذاتی ن  ( میباشد.مکانی-اتیفد )حالت دستوری  )مکان توضیعی( و    اییمعن

 وده ها وجود داشته باشد. یا افزمستقیم  ؛ یعنی این حالت میتواند در مفعول غیرردد جا هویدا میگدر این

جمله    علر فاگ  جمله ظاهر میشود با پسآیند "اند" ساخته میشود.عبارت پسآیندی دیگری که به شکل افزوده در  

  .بوجود خواهد آمدهم  آن    عبارت پسآیندی  درازکشیدن" عوض کنیم، تغییراتی درږیداو /  با فعل "ا  را  (85ی )

درازکشیدن"  ږیداو /  از آن تعریف میکند، یعنی روند، فعل "ا  "او / دویدنښتدر مقابل نوع عملی که فعل " ژئ

مبدل میگردد. فعل "نیثتاو،    لت سکونعمل به حان  ای عملی است که یک مرتبه انجام میگیرد و نتیجه ی    نوع

( صورت تغییر یافته ی جمله ی  89-88نیستاو / نشستن" نمونه ی دیگری از اینگونه افعال است. جمله های )

 ( میباشند.  85)

 وید. اسب در باغ دراز کشید. ږا  ]وے باغ اند[ڤارج یو  (88)

 . (است)نیسڅ. زن در باغ نشسته  ]باغ اند ےو[ږنک یه  (89)
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درازکشیدن" و "نیثتاو، نیستاو / نشستن"  به نوع مکانی ضرورت دارد که محدود به یک  ږیداو /  هوم فعل "امف

شئ یا   بدین خاطر که  تمرکز" میخوانیم مکان را "مکان م  نگونه. ما ای)در مقابل توضیعی(  نقطه ی معین باشد

    متمرکز در یک نقطه ی معین. مکان قرار میگیرد یا وجود دارد ساکن است و موجودیتی که در اینگونه

در حقیقت نه تنها فعل بلکه نوع مبتدا، مفعول مستقیم و حتی مفهوم عبارت اسمی که در داخل عبارت پسآیندی  

پسآیند را تعین میکند  ( عنصری که نوع  90پسآیند داشته باشد. در جمله ی )  میتواند تاثیری بر نوع  میگیردقرار  

  . این سنگ" مکانی است  ژیر /  .  در این جمله نقش معنایی "آیندی میباشد عبارت اسمی در داخل عبارت پس

یا    ئ. گر چه ش؛ لذا، پسآیندی تقاضا میکند تا مفهوم بلندی خود را بیان کندمیباشد  بلند تر از سطح زمین  مکان

" بر  ارد ولی مفهوم "قرار داشتن بر سطح یک مکان بلنددر این مورد هم در یک مکان متمرکز قرار د شخص

است. زن باالی زمین  ن  ]تے  زمهذ   ےو[ږنک  )استثنا هایی چون "یه  مفهوم متمرکز بودن آن غالب میشود.  

مین را در این مورد میتوان یک  نشست" وجود دارند که مفهوم بلندی از سطح زمین را میشکنانند. ولی سطح ز

 پنداشت(  ،فضای دیگرمکان یا نسبت به یک ، یعنی سطح نسبی

 . (است)نشسته   باالی سنگنیسڅ. زن در   ]تے ژیر م و[ږنک یه  (90)

 یا ذاتی حالت ابزاری و همراهی که با پسآیند "قتے / با، همراه با" شکل میگیرند هم حالت های غیر ساختاری

(  آن  ود این حالت )یا نقش معناییدیگر دارد. وج  ذاتی   زاری یک تفاوت با حالت های. حالت اببشمار میروند 

نیست بلکه افزوده است؛   (Argument) عوضوم نقش معنایی این اما است.  مستقیم  مفعولمستلزم فعل گذرا و 

ز استعمال حالت ابزاری  ( نمونه ای ا91)جمله ی    نمیشود. ناقص    جملهیعنی با حذف این عنصر از جمله معنی  

فعول مستقیم قرار  زار نیازمند چیزی است تا آن بریده شود که این چیز دیگر در مقام مدر این جمله اب  میباشد.

چون نقش ابزاری خود یک عنصر افزوده است میتواند از جمله حذف شود )جمله ی    . (ست / دستذُ )   میگیرد

92  .) 

 کارد دستش را برید. ښچښت. آن مرد با خو ذُست   ےیو چارک ے وم چئد قت (91)

 . آن مرد دستش را برید. ښچښتیو چارک ے خو ذُست   (92)

ولی در مقابل حالت ابزاری که  ، / همراه با" شکل میگیرد ےا پسآیند "قتب  ،مانند حالت ابزاری، حالت همراهی

یک جتر  زیر  را میتوان در    ری و همراهیزاابحالت  افعال ناگذر استعمال میشود.    نیازمند فعل گذرا است، با

 ( نمونه ی این مورد میباشد. 93جمله ی ). یعنی حالت ابزاری ؛ دقرار دا 

 د. آن مرد همراه با پسرش به شهر رفت. تر ښهر توی ےڅ قتارک خو پیو چ (93)
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 حالت ِملکی 

 

(. در این نوشته ما گونه ی  Genitive Caseدر زبان شغنی دو ساختار برای بیان حالت ملکی وجود دارد )

ر پسآیندی را  اول این ساختار را "ساختار پسآیندی" و گونه ی دوم آنر "ساختار توالی" میخوانیم. نخست ساختا

 و بعداً به ساختار توالی میپردازیم.  بررسی میکنیم 

ز استعمال پسآیند "اند"  حالت ِملکی پسآیندی با پسآیند "اند / در، اندر" ساخته میشود. پیش از آنکه نمونه ای ا

ند "اند" را  در حالت ِملکی ارئه شود توجه خواننده را به این نکته جلب میکنیم که ما در بخش های گذشته  پسآی

باغ اند نیسڅ. )آن( زن در    ےږنک وحالت مکان متمرکز قلمداد کرده بودیم و در جمله ی "یه  نشانه ای برای  

در بخش های گذشته از این نکته هم یاد آور شدیم که حالت ها میتوانند    " آنرا استعمال کردیم.باغ نشسته است

تحت تاثیز یک حالت قرار    د حالت در هم می آمیزد و یا"همآیند" شوند. در همایندی حالت ها معنی دو یا چن

ندی  میگیرد. نمونه ی همایندی حالت در زبان شغنی را حالت داتیف و مکان توضیعی گفته بودیم و برای نیازم

مکانی" قرار دادیم. مسئله ی حالت ِملکی و  -توضیح خود در این نوشته آنرا تحت یک اصطالح مرکب "داتیف

( را بررسی  95( و )94ی خود را دارد. نخست جمله های )ز هم همینگونه پیچیده گی هاحالت مکان متمرک

 میکنیم. 

 یم اند. )آن( اسب در آنجا است.   یو ڤارج (94)

 ( اسب از من است. مو اند. )آن  یو ڤارج (95)

ه  خبر جمل( ضمیر ملکی " مواند / از من"  95ضمیر مکانی "یم اند / در آنجا" و در جمله ی )(  94در جمله ی ) 

معنی شناسی چیزی که میتوانیم در رابطه به این جمله ها بگوییم اینست که در هر   د. از نگاهن میده  تشکیلرا  

که در مقام خبر    است  وابسته به موجودیت دیگری  گونه ایبه    دو جمله موجودیتی که در مقام مبتدا قرار دارد

( "ڤارج  95ی )سته به یک مکان و در جمله  ( "ڤارج / اسب" واب94، در جمله ی )شکل دقتق تر. به دقرار دار

مفهومی یک چیز به چیز دیگر )از جمله مکان(    ی. مفهوم "وابستگی"میشود اسب" وابسته به یک شخص    /

 توسط حالت ملکی بیان میشود.    در نحو است که

ن مکا   مفهوم و    وابستگی حقیقی یک موجودیت به موجودیت دیگرمقصد اصلی ما در اینجا اینست که مفهوم  

ند و از نگاه صرف و نحو هم توسط یک عالمه، یعنی پسآیند "اند"، بیان میشوند. همان متمرکز در هم آمیخته ا

توضیعی را تحت یک اصطالح مرکب قرار دادیم ما میتوانیم حالت ملکی طوری که حالت داتیف و حالت مکان  

که  را  یی  این ترتیب، ما عبارت ها  بهمکانی قرار دهیم.  -و حالت مکان متمرکز را تحت اصطالح حالت ملکی
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-مکانی و عبارت هایی که با پسآیند "اند" شکل میگیرند حالت ِملکی-با پسآیند "ارد" شکل میگیرند حالت داتیف

 نی میخوانیم.  مکا

 ( ارئه میشود. 96جمله ی ) وابستگی و مکانیبخاطر تأکید بر آمیخته بودن مفهوم 

   ېڤ چید اند ِکڅار نست. و (96)

 .  شودر  میتواند دو گونه تعبی( 96جمله ی )

 تعبیر اول : در خانه ی آنها تنور نیست، یا در خانه ی آنها تنور وجود ندارد. )مکانی( 

 لکی( تنور ندارد. )مِ  تعبیر دوم : خانه ی آنها

 

اکنون به گونه ی دیگر حالت ِملکی میپردازیم که آنرا "ساختار توالی" خواندیم. در ساختار توالی ، وقتی دو  

مفهوم وابستگی یا مالکیت میان آنها بوجود میآید. به این ترتیب، اسم اولی هویت مالک    پی هم قرار میگیرندم  اس 

لک یا وابسته را به خود میگیرد و ارتباط میان آنها حالت ِملکی میباشد.  این مطلب در نمودار  و اسم دوم هویت مِ 

 ( ترسیم شده است.  30)

 

 ( 30نمودار )

 اسم

vōrj 

 حالت ملکی

Ristam 

 اسم

 عبارت اسمی

الکم لکم     

وابسته() )هسته(  

 حاکمیت
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"ڤارج / اسب" ِملک یا دارای میباشد  عنصر  ستم ڤارج / اسِب رستم"،  ز نگاه معنی شناسی در عبارت اسمی "را

  "رستم" وابسته ی این هسته   .استو "رستم" مالک یا دارنده. از نگاه نحو "ڤارج / اسب" هسته ی عبارت  

قرار داردم ملکی  حالت  در  و  اسم  یباشد  دو  میان  وابستگی  یا  ارتباط  اینگونه  به  فارسی  )در  اضافی    ت حال. 

د که در این ساختار هسته مضاف و وابسته ی آن مضاف الیه خوانده میشود. عالمه ی کثره نشانه ی  میگوین

 ( صرفی آن میباشد.

طوری که مشاهده میشود، در زبان شغنی هیچ عالمت صرفی وجود ندارد که آنرا نشانه ای از حالت ملکی 

دی خود را حفظ میکند توالی واژه های  و همیشه پایبن  ساختار حالت ملکی وجود دارد  بخوانیم. چیزی که در

فارسی بر عکس  در  که مالک در حالت ملکی قرار میگیرد )   در عقب مال  که در آن مالک در جلو و    اسمی است

 .  (میگیردکثره به خود میگیرد و در حالت ملکی قرار اضافه/مال عالمه ی این مطلب 

الی واژه های اسمی میباشند که در آن حالت  نمونه ی دیگری از تو(  32-31عبارت های زیرین و نمودار )

واژه ی اسمی بوجود میآید. اینگونه ساختار، یعنی وجود حالت ملکی بین چندین واژه ی اسمی   چندملکی بین  

 ، را تتابع هم گفته اند. عبارتدر یک 

 رستم ڤارج پاذ / پاِی اسِب رستم 

 ِم پاِی چِپ اسِب رستمس   / ېز پاذ سمبرستم ڤارج خ 

 

 

 اسم

pōδ 

 حالت ملکی

vōrj 

 اسم

 عبارت اسمی

Ristam 

 اسم

 حالت ملکی

 مالکیت مالکیت

 هسته ی عبارت
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 ( 31ودار )نم

 

 ( 31نمودار )

 

 

وابستگی به این ترتیب، در زبان شغنی دو روش برای بیان حالت ملکی وجود دارد. البته بیان مفهوم مالکیت و  

یا چند ساختار   دو روش برای حالت ملکی دارد  توسط دو  انگلیسی مثالً  محدود به زبان شغنی نیست. زبان 

(Genitive Caseاما .)  عالوه بر این، د. نمقبولیت و کاربرد بخصوص خود را دارها ش رو زبان این  هر در  

میتواند    "ملکی پسآیندی"  یک عبارت استعمال شوند. حالتداخل  میتوانند با هم در  این دو ساختار  در زبان شغنی  

 را اشغال کند ولی نمیتواند چند بار تکرار شود. جمله های زیر نمونه ای  )مالک(  کی از واژه های اسمیمقام ی

 از این مورد استند.  

 

 صفت

xēz 

 حالت ملکی

vōrj 

 اسم

 عبارت اسمی

Ristam 

 اسم

 حالت ملکی

 اسم

pōδ 

 اسم

sumb 

 حالت ملکی

 مالکیت مالکیت مالکیت

 هسته ی عبارت
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 گریخت. رستم اسِب څوست.  رڤارج اند وے  رستم   .]څوسترستم ڤارج ر [( 97) 

 . اسِب رستم شکست پایِ ښت. ڤر پاذڤارج   ےرستم اند و .]ښتڤر  پاذرستم ڤارج  [( 98) 

 پاِی راسِت اسِب رستم شکست.  سمِ ڤرښت.  ُسمبڤارج خېز پاذ   ےاند ورستم  ( 99) 

 پاِی راسِت اسِب رستم شکست.  سمِ ڤرښت.   ُسمب خېز پاذ  ےند وارستم ڤارج  ( 100) 

 پاِی راسِت اسِب رستم شکست.  سمِ ڤرښت.   ُسمباند وے رستم ڤارج خېز پاذ  ( 101) 

که   ه در زبان شغنی پسآیند "اند" میتواند حد اقل به یک اسم ضمیمه شود در جمله های باالیی مشاهده میشود ک

. نشانگذاری کردن اسم مالک با پسآیند "اند" این نظر را تائید میکند که این  باشد  این اسم باید نقش مالک داشته

 د. اسم در حالت ملکی قرار دار 

 

 نتیجه گیری بر حالت ها 

 

ها نقش مهم ایفا میکند زبانهای "پسآیند محور" گفته میشود. یکی از عالیم  به زبانهایی که پسآیند در دستور آن

اینست که هسته ی جمله و عبارتها در آخر یا عقب عبارت قرار میگیرند. زبان    محور-نحوی زبانهای پسآیند

میآیند  در عقب وابسته های خود  ها  مه هسته  محور خواند. در نحو این زبان ه-شغنی را میتوان یک زبان پسآیند 

نتیجه  و از آنجا بر وابسته های خود حاکمیت میکنند که از مهمتری وظایف حاکمیت حالت بخشی است. در  

گیری بر حالت های دستوری زبان شغنی ما نمیخواهیم دوباره هر کدام آنرا توضیح دهیم و برای آسانی کار 

ه بودن معنی حالت های مکان توضیعی با داتیف و  میکنیم.  گر چه تأکید ما بر آمیخت  با نمودار ها ترسیم  آنرا  

مباحث بیشتر    تا راه برای  جداگانه ترسیم شده اند  این حالت ها  ی زیرمکان متمرکز با ِملکی بود در نمودار ها

حالت های دستوری،  . چون این نوشته یک نظر اجمالی بر مسایل نحوی، از جمله  باالی این موضوع باز باشد

 را از هر نگاه داشته نتوانستیم همه نکته ها را بررسی کنیم. است و محدودیت های خود 
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 ( حالت فاعلی و مفعولی32نمودار )

 

 

 مکانی )توضیعی، سطحی و متمرکز(( حالت 33نمودار )

 

 تصریف زمان اسم

 جمله

 فعل

čōrik i 

فعلیعبارت   

 عبارت اسمی

 عبارت اسمی

zīd yu 

 اسم معرفه

divūsk wam 

 معرفه

مفعولیحالت  هسته هسته فاعلیحالت    

 اسم

bōɣ 

پسآیندیعبارت   

یعیتوضمکان   

 پسآیند

-ard 

 اسم

žīr 

 عبارت پسآیندی

سطحیمکان   

 پسآیند

-ti 

 اسم

bōɣ 

 عبارت پسآیندی

متمرکزمکان   

 پسآیند

-and 
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 حالت ملکی ( 34نمودار )

 

 جمله های مرکب 
 

طور  ی مرکب به  در بخش آخر این نوشته به شکل سطحی به بررسی جمله های مرکب میپردازیم. جمله ها

جمله ی پیرو را  عموم شامل یک جمله ی پایه و یک جمله ی پیرو میشوند. جمله ی پایه را جمله ی اصلی و  

در جمله ی پایه نهفته است. نقش جمله    جمله واره یا جمله ی کوچک هم خوانده اند. معنی کلی جمله های مرکب

 ه باشد.  الزم یا افزود متمم های پیرو در جمله ی مرکب میتواند 

و    103مله ی  )نگاه کنید به ج  قرار میگیرندالزم بیشتر به شکل متمم در خبر جمله ی اصلی    پیرو  های  ملهج

(. در زبان شغنی اینگونه جمله ها با مقوله ی متمم نما ی "ادئ / که" به جمله ی اصلی پیوند داده  35نمودار  

شته شرح کوتاهی ارائه کرده بودیم.  قابل  حوی این نو میشوند. راجع به مقوله ی متمم نما در بخش مقوله های ن

( حضور  پنهانی/تهیل مستقیم )تجلی آوایی( یا غیر مستقیم ) یاد آوریست که مقوله ی متمم نما میتواند به شک

 داشته باشد. 

ابسته های  . نقش اینگونه جمله ها مانند وپایه را تشکیل میدهندجمله واره های افزوده بخشی از مبتدای جمله ی 

افزوده    . جمله واره هایبدست میدهنددیگر )صفت، قید( الزامی نیست و مانند صفت تعریف بیشتری از مبتدا  

که این ادات را هم میتوان یک مقوله ی   " نشانگذاری میشوند څه / کهبا ادات "  و  بیشتر جمله های ربطی استند 

   متمم نما پنداشت.

 اسم

vōrj 

 حالت ملکی

Ristam 

 اسم

 عبارت اسمی

 اسم

Ristam 

ت اسمیعبار  

 پسآیند

-and 
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 جمله ی پیرو در نقش متمم الزم 

 

تار جمله های پیرو که در نقش متمم الزم میآیند یکسان است: مبتدا + تصریف زمان + فعل + )متمم نمای  ساخ

.الف  102در جمله ی    . الف، ب، و ج نمونه ی اینگونه جمله هاست که102+ جمله ی پیرو. جمله های    ادئ(

   آشکارا وجود دارد.و در جمله های دیگر  متمم نمای "ادئ" تجلی آوایی ندارد

 معلم ما گفت فردا به مکتب نه آیید.  مکتب مه یدېت. ښمنې تر. الف( مهش معلم ے لۈد 102) 

 فردا به مکتب نه آیید.  کهمعلم ما گفت  ښمنې تر مکتب مه یدېت.   ادئمعلم ے لۈد   . ب( مهش102) 

 فردا به مکتب نه آیید.شما  کهگفت  نمعلم ما . ېتښمنې تر مکتب مه ید تمه ادئمهش معلم ے لۈد . ج( 102) 

 

چرت ذئداو  فهمیدن،  / ( بیشتر با فعل لۈڤداو / گفتن، فهمتاو ودادے هم نوشته شمیتواند )متمم نمای "ادئ / که" 

کردن و پنداشتن استعمال میشود. فعل چرت زدن، فکر چیداو / فکر کردن و افعال دیگر با مفهوم تصور    /

ه" ی آنرا میتوان یک  "لۈڤداو / گفتن" در زمان حال بیشتر شکل "نهله / میگوید" را به خود میگیرد که بخش "ن 

  زیر نمونه ی دیگری از استعمال متمم نمای "ادئ" میباشند  یاپنداشت. جمله ه  غهصی   متمم نمای ویژه برای این

 .  داردمتمم الزم   که در آن جمله ی پیرو نقش

 .گاه کردیمما به سوی او ن. مرد فهمید که ښتمهش هم تر وے چو یو چارک ے فهمت ادئ  (103)

  ما محله یبه  ېت. من فکر کردم که شمانه ید  جایتر مهش ه ته وز ام فکر چود ادئ تم (104)

 د. نمیآی
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 ( 35نمودار )

 

 

 
 

 

 اسم

 عبارت اسمی

 مبتدا

 فعل

māš i lůd 

ریف زمانتص  

 مبتدا

 جملۀ پایه

 عبارت متمم نما

 فعل

mā 

 ضمیر ملکی

mālim 

 خبر

فعلیعبارت   

 متمم نما

idɛ̄ 

پیرو ۀجمل  

 عبارت اسمی

 اسم / ضمیر

 مقولۀ تهی

 عبارت فعلی

 خبر

پیشآیندیعبارت   

 قید

x̌umnē tar maktab yadēt 

 نفی

tama 
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 جمله ی پیرو در نقش وابسته
 

ښمنې تر مکتب مه جمله ی پیرو )ادئ    ،که در باال ترسیم شده است (  35نمودار )  و   .ب(102جمله ی )در  

میباشد.  فعل "لۈڤداو / گفتن"  الزم برای    ک متمم تشکیل میدهد و در عین زمان ی  را   ( بخشی از خبر جملهیدېت

ی جمله هم  مبتدا   بهجمله های پیرو میتوانند  یرو معنی فعل و جمله را ناقص میکند. اما  حذف این جمله ی پ 

مورد   این  در  که  میباشدبپیوندند  افزوده  ی  جمله  یک  بلکه  نیست  الزم  متمم  پیرو   ,Complement)  جمله 

Adjunct )  . 

(  110-105)   پیرو در  یجمله ها.  (Relative Clause)   هم میخوانندجمله ی ربطی    ه راافزود ی پیرو    جمله

نمونه ی جمله های ربطی استند. جمله های ربطی که به شکل افزوده در جمله ظاهر میشوند تعریف یا توصیف  

   بیشتر از مبتدا بدست میدهند و مانند صفت توصیفی میتوانند از جمله حذف شوند.

نمیخواند  ا  هایش ر  . شاگردی که درسِرستناکۈم ته    یدښاه نه  څ  ېنگرد ادئ خو درسښا  یو (105)

 ناکام خواهد ماند. 

         د. )همان( شاگردانی که درس های ې ر  ېنید ناکۈم  ئ ه نه ښڅ  ېن  ېن ادئ خو درس   ېن گردښا  وهذ (106)

 شان را نخواندند ناکام ماندند.  

 استاده اند از ما استند.  یَم اند ېن څه وریڤځ وهذ ېن مهش اند. اسب هایی که در آنجا ئوهذ ڤارجېن اد (107)

 یَم اند څه وریڤځ وهذ ېن مهش اند. اسب هایی که در آنجا استاده اند از ما استند. وهذ ڤارجېن ېن (108)

توید. این گفته، که زمستان امسال سرد  ښ، راست ن ښت ید گهپ، ادئ اسید زمستۈن ته شتا ک (109)

 بود، واقعیت پیدا کرد.    خواهد

 هر یثچ.  ښاس   ،هڅ ےیو غده، )ادئ( تاقے وے کهل ت (110)

این دو جمله در  ( به شکل تصویری نشان داده شده است.  106( و )105له های )( ساختار جم36در نمودار )

این    مبتدا در ( زمان آینده است. شماره ی  105زمان دستوری جمله ی )استند.    تقریباً یکسان ساختار و معنی  

مطابقت    مبتدااین  ( باید با  هایش را نمیخواند  رسد  /   ښایده نه  څ  ېنمفرد است و جمله ی پیرو )خو درس  جمله

  دقیقتر، . به قول  معنی جمله ی ربطی هم از همین مفهوم برمیخیزد  که  جود آیددر میان آنها بو  ربط مفهوم  تا   کند

در جمله ی   بر قرتر کند.( ارتباطی  یکی از عناصر جمله ی پیرو باید ارجاعی باشد تا با مرجع خود )مبتدا

گرد / شاگرد( در شخص  ښاکه با مرجع خود )   ( خواندښاید / می)   میباشدصیغه ی فعل  ( این عنصر ارجاعی  105)

 .  و به جمله ی پیرو را به این مبتدا ربط میدهد و شماره مطابقت برقرار میکند
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آن شماره ی جمع دارد. در اینجا هم جمله ی پیرو  )خو    یگذشته و مبتدا زمان  (  106جمله ی )زمان دستوری  

 ند( با مبتدای خود مطابقت میکند.  های شان را نخواند / درس  یدئ ه نه ښڅ ېن ېن درس

(، و ساختار های همانند آن، باید ذکر شود اینست  106( و )105نکته ی دیگری که در ارتباط به جمله های )

. در جمله های یاد شده تصریف زمان در  میگیردکه در این جمله ها تصریف زمان تحت قاعده ی گشتار قرار 

مبتدا   بیندر جمله های ساده در   موقعیت تصریف زمان(. 36ندارد )نمودار اید قرار داشته باشد، که ب یموقعیت

و خبر است. اما در جمله های مرکب تصریف زمان از این مکان به داخل خبر تبدیل میشود که اینگونه قاعده  

از    قاعده ی پیچیده و یکی  یشی یک( مینامند. البته قاعده ی گشتار در دستور زاTransformationرا گشتار )

ویژه گیهایی است که دستور زایشی را یک دستور نظری میسازد. ما که در این نوشته حتی سخنی از آن میزنیم،  

و آنهم در ارتباط به زبان شغنی، خود یک گامی است به سوی پیشرفت. به هر ترتیب، کوشش میشود تا دلیل  

 دهیم.    نوضیحبر )عبارت فعلی(، را به داخل خعیت اصلی آن موقاز این گشتار، یعنی تبدیل تصریف زمان 

گشتار مقوله ی تصریف زمان )در زبان شغنی( جنبه ی صوتی دارد. تصریف زمان در زمان گذشته به شکل 

بست از نگاه  - ن وجود دارد. این ضمایر واژه ې،  ېت( اُم، ات، ے، هم،  clitic pronounبست )-ضمایر واژه 

از واژه ها یا عبارت بچسپند. در جمله های ساده این ضمایر  ارند و باید به یکی  وری نددستی  صوتی تکیه  

اما وقتی یک    و از نگاه صوتی به این مبتدا چسپیده اند )ولی در امال جدا نوشته میشوند(. استند    مبتدا  همجوار

این ضمایر    دشوواقع میمبتدا میباشد، در نزدیکی مبتدا    مشخص ساختنکه نقش آن تعریف یا    ،جمله ی پیرو

به یک پایه ی دیگر دارند تا به آن بچسپند    بست نیاز -. چون این ضمایر واژهکندمی   جدا را از مبتدا  بست  -واژه 

. چیزی که در  دیگر میچسپند  یا عبارتنا گزیر از موقعیت اصلی خود ریشه کن میشوند و به نزدیکترین واژه  

نشانگذاری میشود. اگر    tی با عالمه ی  فته میشود که در انگلیس( گtraceت اصلی آنها باقی میماند "رد" )موقعی

بست( دوباره به موقعیت -جمله ی پیرو را از جمله ی پایه بیرون کنیم میبینیم که تصریف زمان )ضمایر واژه 

بست ها -که در آن واژهشده    ( ترسیم 37در نمودار ) پیرو(  جمله ی  جمله ی اصلی )بی.  بر میگردنداصلی خود  

   برگشته اند.وقعیب اصلی خود دو باره به م
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 ( 36نمودار )

 اسم

 عبارت اسمی

 مبتدا

yu 

wāδ 

 معرفه

x̌ōgird 

x̌ōgirdēn 

 عبارت متمم نما

پیروجملۀ   

تمم نمام  

idɛ̄ 

idɛ̄ 

xu darsēn ca na x̌ōyd 

xu darsēn-ēn ca na x̌ɛ̄yd 

پایهجملۀ   

 تصریف زمان

t 

t 

nōkům 

nōkům 

ta 

ēn 

rist 

rēd 

 تصریف زمان فعل صفت

 خبر

فعلیعبارت   

 گشتار
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 ( 37نمودار )

 

 سخن آخر راجع به دستور زایشی 
 

تحوالت را پشت  چندین خود  شکل گیری  ی علمی دیگر، از نخستین دوره های  دستور زایشی، مانند هر نظریه  

خستین  تی طی کرده است. نسر گذرانیده است. میتوانیم چنین ادعا کنیم که این نظریه سه مرحله ی مهم تحوال

بین سال های   انتشار کتاب "ساخت های    1980و    1957این مراحل را میتوان در  با  قرار داد. این مرحله 

چامسکی   1981نگلیسی محدود بود. در سال  نحوی" توسط چامسکی آغاز شد و بیشتر به بررسی نحو زبان ا

ی که به زبانهای  اختارهای نحوکه در آن س  (گزینیخطابه هایی در حاکمیت و مرجع  )کتاب دیگری انتشار کرد  

به شکل علمی بررسی شده اند و در عین زمان یک نظریه ی جامع تری از دستور    دیگر ارتباط بیشتر داشتند

هم "اصول و پارامترها" خوانده اند. مهمترین    زایشی ارئه شده بود. این نظریه را "حاکمیت و مرجع گزینی" و

 پیروی از این نظریه بود.  گونه ای شته ی ما به شی است. نو این نظریه حاکمیت و حالت بخ  در مضمون

 اسم

اسمی عبارت  

 مبتدا

yu 

wāδ 

 معرفه

x̌ōgird 

x̌ōgirdēn 

 تصریف زمان

ta 

ēn 

nōkům 

nōkům 

rist 

rēd 

 فعل صفت

 خبر

 عبارت فعلی

سادهجملۀ   
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که چامسکی خود مسؤل برنامه ریزی آن بود. در    میشود دستور زایشی وارد تحوالت دیگر    1990در اوایل  

 ، نظریه ی دیگری ارئه شد که آنرا "برنامه ی کمینه گرا" خوانده اند.  این مرحله، که تا امروزها ادامه دارد

ی که در شیوه ی بررسی ساختارهای نحوی، در دستور زایشی، آمده و ما آنرا در این  مترین تغییراتیکی از مه

ا که هسته ی آنر  نوشته نادیده گرفتیم تحلیل عبارت های اسمی است. امروزها در دستور زایشی عبارت اسمی

قرار  دیگر  چتر یک عبارت  در زیر  عبارت اسمی اکنون    مقوله ی اسم تشکیل میداد به شکل دیگر تحلیل میشود. 

آنرا   به    ( Determiner Phrase)   میخوانند"عبارت حرف تعریف"  میگیرد که  نیاز  . توضیح این موضوع 

 دستور زایشی مینویسیم. دارد و ما در اینجا تنها چند نکته برای دلیل این تحول در  زمان و حوصله 

پسآیندی را یک مقوله ی    عبارتگر هسته ی  که ا  بودندپژوهشگران دستور زایشی به چنین خالصه ای رسیده  

تشکیل میدهد، چرا    نقشی )مقوله ی پسآیند( و هسته ی جمله را هم یک مقوله ی نقشی )مقوله ی تصریف زمان(

عبارت  )هسته ی عبارت نباشد. به این ترتیب، یک عبارت نحوی دیگر بوجود آمد  مقوله ی نقشی حرف تعریف  

نه ای که در عبارت پسآیندی یک متمم است، در عبارت حرف تعریف هم  . عبارت اسمی، به گو(حرف تعریف

 . ( مشاهده کند38غییرات را در نمودار )ن ت خواننده میتواند بعضی از جزئیات ایبه متمم هسته ی خود مبدل میشود. 

ده بود، دو  ( را، که در آغاز این نوشته ترسیم ش1نمودار )  ما نوشته ی کنونی خود را خاتمه میدهیم ودر اینجا  

در این نمودار  ل عبارت حرف تعریف میشود.  ؛ این بار با جزئیات بیشتر که شام(38)نمودار    باره ارائه میکنیم 

 . داده شده اندزیر توضیح  در مخفف اصطالحات نحوی انگلیسی استفاده شده اند که 

 S = Sentenceجمله، 

  IP = Inflexional Phraseعبارت تصریف زمان، 

 VP = Verb Phrase، عبارت فعلی

 DP = Determiner Phraseعبارت حرف تعریف، 

 PP = Postpositional Phraseعبارت پسآیندی، 

 NP = Noun Phraseعبارت اسمی، 

 V̄ = V-barمحل تقاطع هسته و متمم فعل، 

 D = Determinerحرف تعریف،  

 A = Adjectiveصفت، 

 N = Nounاسم، 

 I = Inflexionتصریف زمان، 

 P = Postpositionیند، پسآ

 V = Verbفعل، 
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 ( 38نمودار )

 

 

 

 

DP 

D 

NP 

A N 

yā safēgāl ɣ̌inik 

DP 

D 

NP 

A N 

wam kaš x̌arvō 

DP 

D 

NP 

A N 

wi rūšt dastōrxůn 

PP 

P 

ti 

V 

ribūyd 

V̄ 

V̄ 

VP 

IP 

I 

i 

S 
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