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  چكيده
و مسيحي  ،ست كه به سه گروه مانوي، بوداييا شرقي ميانةايراني  هاي زبانزبان سغدي از 

وسـنتره  ي متن سـغدي بـودايي   ها سازهبه بررسي آرايش  ،. در اين پژوهششود ميتقسيم 
 ازو  اسـت  سـغدي  بازمانـدة مـتن  ترين  طوالني وسنتره جاتكهپرداخته شده است.  جاتكه

تـأليفي بـومي يـا     تـر  بـيش كـه   رسـد  مي نظر بهتري دارد و  ديگر متون سبك ادبي پيشرفته
است. تاكنون پژوهشي  تر كمترجمه باشد كه  اين بازنويسي داستاني بودايي باشد و احتمال

ـ   دي بودايي صورت نگرفته است. اين پژوهش از نوع توصيفيزبان سغ شناسي ردهدرباب 
مند بوده  هدف شيوة بهو انتخاب متن  اي خانه كتابروش  ها به دادهگردآوري  است. تحليلي

. انـد  شدهكيفي تحليل  و كميشيوة  به وسنتره جاتكهرس از متن  است. تمام بندهاي دردست
دبيرمقـدم و درايـر    آثـار  در شـده  معرفي سازةتحليل آرايش  هاي مؤلفه تحليل چهارچوب

وابسته به فعل بررسي  مؤلفةسيزده در اين آثار،  شده معرفي مؤلفة 28است. از ميان مجموع 
فصل (برگ) به سغدي بودايي بوده است كه تنهـا   چهلشامل  وسنتره جاتكه. متن اند شده
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بند بازمانده  1805. شود ميبند  1805شامل  وما رسيده است  دست بهفصل (برگ) آن  29
ها پاسخ داده شـود: كارآمـدي    تا به اين پرسش اند رفتهقرار گ موردبررسيدر اين پژوهش 

ي هـا  سازهدراير در متون سغدي بودايي چگونه است؟ ترتيب عناصر و آرايش  هاي مؤلفه
بررسـي   بـه  باتوجه ،وابسته به فعل در متون سغدي بودايي به چه صورت است؟ اين زبان

صددرصد  صورت به؟ هيچ زباني voاست يا  ov هاي زبانمتعلق به گروه  ،فعلي هاي مؤلفه
ov  ياvo  اكه زبان سغدي بـودايي هـم از ايـن قائـده مسـتثن      دهد  مينيست و نتايج نشان 
. دداررا   ovوابسته به فعل، خصوصيات زبـان  هاي مؤلفهبررسي  براساس ،. اين متنيستن
 ةهسـت بـودن دارد و   انشـعابي گـرايش بـه چـپ     وسـنتره جاتكـه  متن  شناسي رده لحاظ به

  است.  پاياني
  ، فعل.وسنتره جاتكه، ترتيب واژه، شناسي ردهزبان سغدي بودايي،  :ها واژهكليد

  
  . مقدمه1

اي در  )، منطقهSoghdianaشرقي است كه در سغديانه ( ميانةايراني  هاي زبانزبان سغدي از 
رواج داشـته اسـت.    ،(بخشي از ازبكستان و تاجيكستان امروز)دريا  كشكهامتداد زرافشان و 

هنـد و اروپـايي اسـت. تـاريخ      هـاي  زبـان  ةايراني خانواد ةاين زبان از گروه شرقي و شاخ
هـا،   كه شـامل سـكه   گردد بازميدوم تا دهم ميالدي  ةنگارش آثار بازمانده از سغدي به سد

و باستان هيچ اثـري بـاقي نمانـده اسـت      . از سغديشود ميها  نوشته دستو  ،ها نوشته سنگ
شده در ديوار بـزرگ   كشفباستاتي  ةرفته در تعدادي نامكار بهتنها خط ) SKjaervØ(شروو 

دانـد   هـاي شـمال پاكسـتان را خـط آرامـي سـغدي باسـتان مـي         نوشـته  صخرهچين و نيز 
آن تعلق دارد. اكنون، از زبان سـغدي،   ميانة ةآثار بازمانده به دور ة). بقي19: 1390  (زرشناس

ي زبان سغدي اسـت و گـاهي   ها گويشبازمانده است كه يكي از  )Yaghnobi(زبان يغنابي 
و مسـيحي تقسـيم    ،. آثار سغدي به سه گـروه مـانوي، بـودايي   شود ميسغدي جديد ناميده 

ن تركسـتان  زبانـا  و مانوي درميان سـغدي  ،هاي بودايي، مسيحي رواج آيين چراكه ،دنشو مي
و فارسي ميانه به سـغدي   ،متون مذهبي از چيني، سنسكريت، سرياني ةترجمموجب شرقي 

. زبـان  نـد شناختي ميان اين سه خط بسـيار انـدك و ناچيز   هاي زبان تفاوت ،شد. باوجوداين
ميـان چـين و   و  ابريشـم  ةسغدي تا قرن هفتم هجري نقش زبان ميانجي را در امتـداد جـاد  

آن  در بازرگـاني و دادوسـتد   را بازرگانان سغدي نقـش فعـالي   چراكه ،غرب برعهده داشت
 شـمار  بـه زبـان آسـياي ميانـه     ترين مهم). روزگاري اين زبان 13: همان(كردند  ايفا ميدوره 
تدريج و با گسترش زبـان   بهولي ، نفوذ آن تا چين گسترده بوده است ةرفت و حتي دامن مي
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كه محصول هجوم  ،و نيز رواج تركي ،داشت راه هم بهكه حمايت دولت ساساني را  ،فارسي
بـا   ،درنهايـت زبان به آسياي ميانه بود، نفوذ و كارآيي خـود را از دسـت داد.    هاي ترك قبيله
زبـان در خراسـان و مـاوراءالنهر و رواج زبـان      آمران فارسـي  ةاعراب به ايران و سلط ةحمل

كلي فراموش شـد.   بهاواخر قرن دهم كه درحدود  زبان محلي درآمد تا آن صورت بهفارسي، 
آثاري كه درطـول   تر بيششوند.  ديني تقسيم مي غير آثار مكتوب سغدي به دو گروه ديني و

در دون هوانگ » هزاربودا«هاي  و يكي از غار )Turfan(تورفان  ةاز ناحي ويژه به ،ابريشم ةجاد
)Dunhuang(، هاي هفتم تـا   به سدهها  آن نوشتناند كه تاريخ  هاي ديني ، متناند آمدهدست  به

هاي  متن ةترين مجموع كه بزرگ ،). متون سغدي بودايي14: همان( گردد بازميدهم ميالدي 
هـاي كامـل يـا     متن ةو دربردارند اند شدهاز اصل چيني به سغدي ترجمه  تر بيشاند،  سغدي

هـاي پرجنـا پارميتـا     و مـتن  ،)Jᾱtakaهـا (  ، جاتكه)Sūtra(ها  اند. مانند سوتره بودايي ةتك تكه
)Prajñᾱpᾱramitᾱ( .جاتكــه وســنتره )Vessantra Jᾱtaka(  قريــب)ســوتره چــم ،)1371 
)Sūtra čam،(  كردار پادافرهو )Pᾱdafrah Kerdᾱr( )Mackenzie 1970(  تـرين آثـار    مهـم

هـاي آثـار سـغدي بـودايي      همجموعـ  درند. آثار موجود سـغدي بـودايي   ا سغدي بودايي
ملي  خانة كتابهاي سغدي محفوظ در  به متن توان ميها  آن اند كه از ميان رسيدهچاپ  به

) اشـاره  1380بريتانيـا (زرشـناس    خانة كتابهاي سغدي  و متن )Benveniste 1946( پاريس
 بـاران  طلسـم چون  ديني هم غير ملي پاريس، چند متن خانة كتابهاي  متن ةمجموع دركرد. 

 شـود  مي) نيز ديده 53- 24: 1357(قريب  رستم از داستان ) و بخشي24- 12: 1348(قريب 
  ).15: 1390 (زرشناس

متني است به زبان سغدي كه به خط بودايي نوشته شده است. بدرالزمان  وسنتره جاتكه
ترجمـه و   سـغدي  روايـت  بـه  بـودا  تولـد  داسـتان در كتـاب   ايـن مـتن را   )1371قريب (
ه دكـر نيـز بيـان    را برخي نكات صـرفي و دسـتوري آن   ،چنين هم. است  كردهنويسي  حرف
به زبـان فرانسـه    وسنتره جاتكهكتابي با نام  )Benveniste 1940(بنونيست  ازاين، پيش. است

 وسـنتره جاتكـه  . شـود  مـي نوشت كه شامل ترجمه و برخي نكات صـرفي و دسـتوري آن   
 نظر بهتري دارد و  پيشرفتهديگر متون سبك ادبي از و  سغدي است بازماندةترين متن  طوالني

ترجمـه  كـه   اين تأليفي بومي يا بازنويسي داستاني بودايي باشد و احتمال تر بيشكه  رسد مي
  است.  تر كمباشد 

باسـتاني و   هـاي  زبانمطالعات  حيطةهاي  بررسيكه بين  شود ميدر اين پژوهش تالش 
رويكردهـاي موردتوجـه در   شود. يكي از  برقرارپيوند  شناسي زبانرويكردهاي تحليلي در 

اسـت كـه در پـژوهش     )typology( شناسـي  ردهدر مطالعات تـاريخي،   ويژه به شناسي، زبان
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رويكرد تحليل انتخاب شده است. به اين منظـور، مـتن سـغدي بـودايي      عنوان بهحاضر نيز 
) 1392دبيرمقدم  ؛word order( )Dryer 1992(آرايش سازه  شناسي ردهاز منظر  وسنتره جاتكه

 هـاي  مؤلفـه  .1 :ها پاسـخ داده شـود   و با تمركز بر فعل بررسي خواهد شد تا به اين پرسش
تـا چـه انـدازه     ،متـون سـغدي بـودايي    شـناختي  ردهترتيب سـازه، در بررسـي    شناختي رده

ي وابسته بـه فعـل در متـون سـغدي     ها سازهترتيب عناصر و آرايش  براساس .2؟ ندكارآمد
  پاياني؟ آغازي است يا فعل فعل هاي زبان اززبان  بودايي، اين

  
  پژوهش ة. پيشين2

 هـاي  زبـان و  شناسـي  رده حيطـة داخلـي و خـارجي در دو    ةشد ي انجامها پژوهشبررسي 
 شناسي ردهباستاني و  هاي زبانيعني تلفيق مطالعات  ،كه در اين حيطه دهد  ميباستاني نشان 

 ةدربـار  تـوجهي  قابـل  يها پژوهشبسيار اندك است. البته،  ها پژوهشتعداد  ،ها سازهآرايش 
باستان و ميانه انجـام شـده اسـت.     ةدور هاي زباندر  )ergative construction(ساخت كُنايي 

ايراني  هاي زبانمربوط به ساخت كنايي در هاي  نظريه) به شرح 215- 197: 1392دبيرمقدم (
 از آن ؛خارجي ايـن حيطـه را شـرح داده اسـت    ان گر پژوهشپرداخته است و نظريه و آثار 

 و ،)Cardona 1970(، كاردونـا  )Geiger 1893(به اين افراد اشاره كرد: گـايگر   توان ميجمله 
ايرانـي پرداختنـد    هـاي  زبـان به بررسي ساخت كُنـايي در   كه )Benveniste 1971بنونيست (
الزم و متعدي «خود با عنوان  ةدر بخشي از مقال )Payne 1979(پِين  ؛)148 :1392(دبيرمقدم 

، به بررسـي سـاخت كُنـايي در فارسـي باسـتان      »ايراني اتحاد جماهير شوروي هاي زباندر 
ي زبـان  ها گويشيكي از  بازماندةايراني جديد و  هاي زبانكه از  ،زبان يغنابي و از پردازد مي

آورده اسـت كـه   اش شـواهدي   در مقاله ،شود ميسغدي است و گاهي سغدي جديد ناميده 
اي به بررسي ساخت  در مقاله )Noda 1983(نودا  ؛ممكن است در اين بررسي سودمند باشد

بـه   )Haig 2008() و هيـگ  SKjaervØ 1985شَـروو (  ؛كنايي در فارسي ميانه پرداخته اسـت 
محسـوب   شناسي ردهايراني پرداختند كه از مباحث مهم  هاي زبانبررسي ساخت كُنايي در 

) نيز به بررسي ساخت كنـايي در  Jügel 2012يوگل ( ؛)215- 197 :1392يرمقدم دب( شود مي
  اني باستان و ميانه پرداخته است.اير هاي زبان

كه  اند كردهزماني مختلف بررسي هاي  دورهان ايراني در گر پژوهشنيز  را ساخت كنايي
اي كوتـاه امـا    مقالـه ) در 1986تفضـلي (  .شود ميدرادامه صرفاً به برخي از اين موارد اشاره 

كلباسـي   ؛پردازد عالمانه به بررسي ساخت كُنايي در زبان پهلوي و يك زبان ايراني ديگر مي



 221   هاي فعلي ؛ براساس مؤلفهوسنتره جاتكههاي متن سغدي بودايي  شناسي آرايش سازه رده

) 1388حاجيـاني (  ؛ايراني پرداخته استي ها گويشو ها  زبان) به بررسي ارگاتيو در 1367(
مل ي جنوب غربي ايران شاها گويشتطبيقي ساخت فعل ارگاتيو در ـ   در پژوهشي تاريخي

و الري را بررسي كـرده و نتيجـه گرفتـه اسـت كـه       ،اردكاني، دشتي، دشتكي، كليميان يزد
 ،نمود داشتهرنگ  كم صورت به، است صرفي كه زباني كامالً ،ارگاتيو در زبان فارسي باستان

صرفي از  ةگان هشت فارسي باستان است و در آن حاالت ةدنبالكه  ،اما در زبان فارسي ميانه
) بـه توصـيف و   1391كريمـي و هاشـمي (   كنـد؛  ايفا ميبين رفته، نقشي برجسته و آشكار 

رفتار فاعل بندهاي الزم و  ،و با اين هدفاند  پرداختهبررسي ساخت كنايي در گويش دشتي 
كـه   اند كردهگيري  نتيجهمتعدي و مفعول در زمان حال و گذشته در اين گويش را تحليل و 

يعنـي بنـدهاي زمـان حـال از الگـوي       ،بـرد  مـي الگوي كنايي گسسـته بهـره    اين گويش از
) بـه  1391كريمـي (  ؛كنند ميمفعولي و بندهاي زمان گذشته از الگوي كنايي تبعيت   ـ  فاعلي

تفكـري   ؛پرداخته استگرا  كمينه نظرية برپايةايراني  هاي زبانبررسي مطابقه در نظام كنايي 
سـاخت ارگـاتيو    بـه  باتوجـه اي فعلي در گويش لكي را ونده ) پس1393رضايي و اميدي (
  .اند كردهتحليل و بررسي 

يي گزارش شده اسـت.  ها پژوهشباستاني نيز  هاي زبانبررسي ترتيب سازه در  در زمينة
اشاره كرده است. وي در اثر  )Friedrich 1975( ) به پژوهش فردريك148: 1392دبيرمقدم (

ها در هند  به ترتيب واژه» دار نحو هند و اروپايي آغازين: ترتيب عناصر معني«خود با عنوان 
يوناني هومري، ارمني باستان، فارسي باستان،  هاي زبانو اروپايي آغازين پرداخته است و به 

ترتيب واژه  )Hale 1988( يلو اسالوي آغازين استناد كرده است. ه ،اوستايي، ايتاليك، سلتي
و به اين نكته اشاره كـرده اسـت كـه در بسـياري از جمـالت       كاويدهرا در فارسي باستان 

ند كه فعل در انتهاي عبارت فعلـي  ا اي گونه بهعبارات فعلي  ودا ريگمتون اوستايي و  پيكرة
 . بوبنيـك دگيـر  مـي فعـل قـرار    ايـن  از  پـيش  ،و فاعلي كه حالت فاعلي دارد گيرد ميقرار 

)Bubenik 1989(   ساخت كنايي گسسـته)split ergativity(  هنـد و ايرانـي    هـاي  زبـان را در
معتقـد اسـت كـه بررسـي      )Dabir-Moghaddam 2006(بررسي كـرده اسـت. دبيرمقـدم    

گوياي آن است كه فارسي باستان و ميانه  ،واژي ساخت لحاظ به ،درزماني فارسي باستان
 كـردن برخـي از پارامترهـاي    ثابـت  ةو فارسـي نـو درنتيجـ    انـد  تحليلي بـوده  هايي زبان
بـه نتـايج    ،چنـين  هـم نحوي تابع پيكربندي نسبتاً ثابتي شده است.  لحاظ بهانعطاف  قابل

هاي زيادي وجود  كه نمونه بااين. الف دهد:  ميبررسي فارسي اشاره كرده است كه نشان 
اليه نيز مجاز بـوده   مضاف، ترتيب مضاف + اند  + مضاف اليه فمضاد كه تابع ترتيب ندار
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 ةترتيـب واژه در جملـ   .ب ؛)Kent 1950: section 250, 80; ibid.: section 309, 95( اسـت 
و معمول هم در بند پايه و هـم در بنـد   نشان  بيفارسي باستان تقريباً آزاد است، ولي ترتيب 

، بندهاي پيرو ممكن است پيش يـا پـس از بنـد    حال درعين .فعل است ـ  مفعول ـ  پيرو فاعل
را هـا   ويژگـي هاي فارسي ميانه ايـن   داده .)ibid.: section 310, 96( اصلي قرار بگيرند

صفت + اسم مشاهده شـده اسـت    هم هم ترتيب اسم + صفت و. : الفدنده  مينشان 
)Heston 1976: 3(شـود  مـي + مضاف ديـده   اليه مضافو هم  اليه مضافهم مضاف +  .ب ؛ 
)ibid.: 21, 22 است كه فعل در جمالت متعدي  اي گونه بهترتيب واژه ترين  . متداولج)؛

 دنشـو  مـي متفاوت ديگـري هـم ديـده    هاي  ترتيب، هرچند گيرد ميو الزم درپايان قرار 
)Bruner 1977: 180 .(اين مشاهدات دبيرمقـدم  براساس )Dabir-Moghaddam 2006(   معتقـد

اساساً زباني  رسد مي نظر به، شود ميه فارسي باستان، كه زباني تصريفي در نظر گرفته است ك
با اين تفاوت  ،آزاد است. فارسي ميانه نيز از اين نظر مانند فارسي باستان است ةواژبا ترتيب 

ي هـا  پژوهشو بررسي ترتيب سازه،  شناسي رده حيطة. در رود مي شمار بهكه زباني تحليلي 
بـا   ،اي ) در مقاله1369ايراني انجام شده است. ثمره ( يها گويشو ها  زبان دربارةگوناگوني 

بـه بررسـي    ،»زبـان فارسـي   شـناختي  ردههـاي   زبان: ويژگـي  شناسي ردهتحليلي بر «عنوان 
دكتري خود، به توصيف  ة)، در رسال1383شناختي زبان فارسي پرداخته است. يوسفيان ( رده
به  يرانيا هاي زبان شناسي ردهدر كتاب  چنين هم دبيرمقدمن بلوچي پرداخت. زبا شناسي رده

ايرانـي ماننـد بلـوچي، دوانـي، الرسـتاني،       هاي زبانزبان فارسي و ديگر  شناسي ردهبررسي 
 هـاي  زبان شناختي ردهتالشي، وفسي، و... پرداخته است. در فصل دوم اين كتاب، به بررسي 

). در 165- 130: 1392و فارسي ميانه اشاره شده است (دبيرمقـدم   ،فارسي باستان، اوستايي
ي مختلـف  ها گويشيا ترتيب واژه در  ها سازهآرايش  ةدي درباردهاي اخير مقاالت متع سال

) 1394نمونه اشاره كـرد: رضـايي و خيرخـواه (   اين به  توان ميايراني نوشته شده است كه 
 شناسـي  رده) «1394، صـفايي اصـل (  »حمديترتيب واژه در گويش لري بويرا شناسي رده«

آرايـش  ) «1395و الياسـي (  ،حامدي شـيروان، شـريفي   ، و»ترتيب واژه در زبان آذربايجاني
) نيز به بررسي 1395هدايت ( .»شناختي ردهي فارسي خوزستان از منظر ها گويشواژگان در 

يش تـاتي گيفـان،   فعـل در گـو   بـا تـوالي مفعـول/   ها  آن بستگي همتوالي واژه و  هاي مؤلفه
و هـا   تـوالي  بسـتگي  همپرداخته و نتيجه گرفته است كه  ،دراير شناختي ردهديدگاه  براساس

  شدني نيست.  تبيينسادگي  بهدراير هاي  ديدگاه براساسترتيب مفعول و فعل 
 يي انجـام شـده اسـت. قـادري    هـا  پژوهشدستور زبان سغدي نيز  در زمينة، حال درعين

) 1388قرار داده اسـت. خبـازي (   موردبررسيپايه در زبان سغدي را  ) جمالت ناهم1375(
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سـغدي بررسـي   ــ    را در يك سند تركي ديگر يكتأثير متقابل زبان سغدي و تركي بر 
ونـدها در زبـان سـغدي را بـا زبـان يغنـابي        ) نيز كاربرد پس1389كرده است. الهي (

) دو فعل غيرشخصي در زبـان  1394چالشتري (، جالليان چنين هممقايسه كرده است. 
نيز به بررسي فعل تابع افعال وجهي  1395را بررسي كرده و در سال  )- nam و -rēž( سغدي

  در زبان سغدي پرداخته است. 
دكتـري   ةزبان سغدي تنها يك اثـر وجـود دارد كـه رسـال     شناختي ردهبررسي  در زمينة
ي چند متن بـه زبـان   ها سازهخود به بررسي آرايش  ةرسال) است. وي در 1398صابونچي (

سغدي مانوي پرداخته است. به اين ترتيب، بررسي پيشينه حـاكي از آن اسـت كـه تـاكنون     
متون سغدي بودايي انجام نشده است و اين پژوهش نخستين  شناختي رده ةپژوهشي در زمين

شاره شد، اهميت و ضـرورت  نيز ا تر پيش طوركه همان. آيد شمار مي بهبررسي در اين زمينه 
اسـت كـه    شناسي زبانهاي جديد   انجام اين تحقيق در پيوند مطالعات متون كهن با رويكرد

اي از متون كهن را براي ما روشن كند و چنين مطالعاتي را از انزوا خارج  د ابعاد تازهتوان مي
باسـتاني و   هـاي  زبـان هـاي   وجودآمدن پيوند ميـان رشـته   هباعث ب ها پژوهشگونه  كند. اين

 تـر  بـيش  چراكـه  ،شـود  مـي شدت احسـاس   بهخواهند شد. پيوندي كه خأل آن  شناسي زبان
و بررسي  ،شناسي ترجمه، ريشه ،توصيف ةبرگيرند باستاني در هاي زبانمطالعات و تحقيقات 

 تـر  كـم هـاي آن   و رويكـرد  ،شناسـي  رده ،شناسي زبان ةاما در زمين ،كهن است بازماندةمتون 
  گرفته است. انجام وهشپژ

  
  . روش پژوهش و مباني نظري3

 اي خانه كتاب شيوة به است. اين پژوهش تحليلي ـ روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي
 بـه  باتوجـه طـور كامـل و    بـه  وسـنتره جاتكـه  بدين ترتيب كـه مـتن   ؛ استگرفته انجام 

و دبيرمقـدم،  محـور درايـر    هسته هاي مؤلفهو  شناسي ردهي ها پژوهشنظري  چهارچوب
هـاي   موردتجزيه و تحليل قرار گرفته است. براي بررسي و شناخت واژگان متن، كتـاب 

 ةنامـ  دسـت و  ،)Benveniste 1946( Vesantra Jataka ،)1374 (قريـب:  سـغدي  فرهنـگ 
ـ  بـه  ها نيـز  . براي تحليل دادهاند رفته) مورداستفاده قرار گ1390(زرشناس:  يسغد  ةمقال

استناد و تكيه ) 1392( دبيرمقدم يرانيا هاي زبان شناسي ردهو كتاب  )Dryer 1992(دراير 
در كتـاب   دبيرمقـدم اي كـه   مؤلفـه  24. براي تحليل آرايش واژگـان، از ميـان   شده است

 )Dryer 1992( ديگر كه درايـر  مؤلفةچهار  چنين همآورده و  يرانيا هاي زبان شناسي رده
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 هـاي  مؤلفـه ، اسـت  ارائـه داده  )”The Greenbergian Word Order Correlations“( مقالـة در 
. توالي فعل و گروه 1ند: ا به اين شرح موردبررسي هاي مؤلفه. اند شدهمربوط به فعل بررسي 

. تـوالي  4 ؛مسند . توالي فعل اسنادي و گزاره/3 ؛. توالي فعل و قيد حالت2 ؛اي حرف اضافه
. توالي فعل 6 ؛ـ نمود  زمانتوالي فعل اصلي و فعل كمكي   .5 ؛فعل خواستن و فعل بند پيرو

هاي كمكي در مفهـوم   . توالي فعل اصلي و فعل8 ؛. توالي وند زمان و ستاك فعل7 ؛و فاعل
. تـوالي ادات  11 ؛ساز و ستاك فعلـي  منفي. توالي وند 10 ؛. توالي مفعول و فعل9 ؛توانستن

  ـ نمود با فعل.   زمان. توالي ادات 13 ؛. توالي فعل كمكي منفي و فعل12 ؛نفي و فعل
پـردازد. ايـن    هاي موردمطالعه مي بندي پديده هدست بهاي علمي است كه  شاخه شناسي رده
كـه  شـود   شـناخته مـي  شـناختي   زبان شناسي ردهزبان و  شناسي ردهمطالعاتي با عنوان  ةشاخ
برجسـته، كـه يكـي از    شناس  زبان، )Comrie(. كامري گويند مي شناسي ردهبه آن اختصار  به

را چنـين تعريـف    شناسـي  زباناست، اين شاخه از  شناسي رده ةهاي حوز ترين چهره مطرح
ها تعريف كرد. اين تعريف اين  مند بين زبان نظام ةمطالع توان ميزبان را  شناسي رده«كند:  مي

من نيـز بـه    اند و ها حاكم انگاره را در خود دارد كه برخي اصول كلي بر تنوع ميان زبان پيش
سـال پـيش    250). زمـان پيـدايش ايـن علـم بـه      Comrie 2001: 25» (اي قائلم چنين انگاره

بـرد،     كـار  بـه را بـراي آن  ) typologie( شناسـي  رده و نخستين كسي كه اصطالح گردد بازمي
، 1928دانشمند آلماني مكتب نودستوريان بود و از سال  ،)Gabelentz 1809/ 1901(گابلنتس 

جـوزف گرينبـرگ    تـوان  مـي مصطلح شد و رواج گسترده يافـت.   شناسي زباناين واژه در 
)Joseph Greenberg(  شناختي ردهدو رويكرد براي مطالعات  اونوين ناميد.  شناسي ردهرا پدر 

گـرا   و رويكـرد تعمـيم   )Individualizing(گـرا   نـد از رويكـرد فرديـت   ا قائل شد كه عبارت
)Generalizing( )Greenberg 1974: 28(و  ،گرا به وجود يك هويت، خصلت . رويكرد فرديت

زبـاني قائـل    ةها يا در يك خـانواد  در گروهي از زبان يا وحدت انحصاري و يگانه در زبان
هـاي   همگـاني يابي بـه   گراست، دست مقابل فرديت ةكه نقط ،گرا است. در رويكرد عموميت

مدنظر است. در اين رويكـرد، از   ،گونه هاي قانون ، يعني تعميم)language universals(زباني 
  :آيد ميان مي سخن به »نامحدود«و همگاني  »تلويحي«دو نوع همگاني 

 تـوان  مـي  گـاه  آن ،شـود  يافت يدر زبان “الف”نوع اول، اگر ساخت  يهمگان براساس
نـوع دوم بـه    يشـود. همگـان   يافـت در همـان زبـان    يـز ن “ب”انتظار داشت ساخت 

 نيسـت  زباني هيچ و شوند يم يافتجهان  هاي زبان همةاشاره دارد كه در  هايي ويژگي
  ).ibid.: 28-29( باشد نداشته را ها ويژگي اين كه
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 شناسـي  ردهحـاكم و غالـب در    يـدگاه جزءگرا د شناسي ردههمان  يا گرا تعميم رويكرد
 بينازبـاني  ةمقايسـ . اسـت  آمـده  پديـد  شـماري  يآثار ب ينهزم ينامروز شده است و در ا

 هـم  “جملـه  اصـلي  اركان ترتيب” يو آشنا يهمان اصطالح سنت يا( “ها واژه ترتيب”
  ).6: 1392 يرمقدم(دب اند شدهكاوش  ها سال اين در كه است هايي ساخت همين از يكي

ـ  يها افتهي ةارائ، با )Greenberg 1966( نبرگيگر از  يگـروه بزرگـ   دربـارة خـود   يتجرب
دانست و مطالعات  يزبان يها پژوهش ةدغدغ ترين مهمواژگان را  شيآرا شناسي ردهها،  زبان
كرد. سپس  انيب يهمگان 45 صورت بهمشاهدات خود را  جيرا آغاز كرد. او نتا نهيزم نيدر ا
 »واژگـان  شيـ آرا يالگـو  ةدهنـد  سـازمان فعـل عامـل   « ةديا اشفك )Lehmann 1973( لمان

 هـاي  زبـان و  )ov( يانيـ پا فعـل  هـاي  زبـان  انيـ بود كـه م  يكس نيشناخته شد. او نخست
ـ »ov«  فرضبا  ،كار نيا با. تفاوت قائل شد )vo( يآغاز فعل  تـوان  مـي زبـان،   كيـ ودن ب

در  يو اصـطالحات موصـول   ،صفات، اضافه يزبان عناصر اسم نيكرد كه در ا ينيب شيپ
 .رنـد يگ ياسم قرار م بودن زبان، عناصر در طرف راستvo«« طرف چپ اسم و با فرض

دانست و بر  يآغاز و فعل يانيپا ها را فعل از لمان، زبان يرويپ به ،)Vennemann 1974( ونمان
 براساس يدارند. و يفعل و مفعول بستگ ينسب گاهيبه جا ييآرا قواعد واژه يآن بود كه تمام

. كـرد را مطـرح   )head-dependent theory( وابسـته  ـ  هسته نظرية نبرگيگر يحيعبارات تلو
 ــ    هسـته درمقابـل هسـته    ـ   وابسته نزيهاك هاي زبانرا به  ينبرگيگر ةواژ بيترت يدرواقع و

 يدارا( نبـرگ يگر ةاصول چندگان نيكوشد ب يم )Hawkins 1983( نزيككرد. ها ميوابسته تقس
ـ   (لمـان و ونمـان    ةو اصول سـاد  ي)اعتبار تجرب  .كنـد  جـاد يا يتعـادل  ي)فاقـد اعتبـار تجرب

 يهـا را بـرا   از زبـان  ييتـا 336 اي نمونـه استفاده نكرد و  نبرگيگر يها از داده يرو نيهم به
 ياصـل همـاهنگ   چنـين  هـم  نزي. هـاك كردنـد كه لمان و ونمان ن يكار ؛انتخاب كرد يبررس

 )Comrie 1989( يامـا كـامر   كـرد، ها مطـرح   بسامد زبانتر  قيدق يبررس يرا برا يا نامقولهيب
ها  سازه شيآرا ةپژوهش را در حوز ياصل ةو دغدغ كردرا مطرح  ها سازه شياصطالح آرا

چنـد واژه   ايـ  كيممكن است شامل  ها سازه نيا كه جا ازآنواژگان.  شينه در آرا ،دانست
ـ  ريـ درا درنهايـت تر خوانـد.   را درست ها سازه شياصطالح آرا يو ،باشند  ،خـود  ةدر مقال

واژگـان را   شيـ آرا ةهـا دربـار     از ادعـا  يزبـان، برخـ   925واژگان  شيآرا يبررس براساس
 انشـعاب  يسـو  نظريـة  ريـ درا .رد كـرد  زيـ شـده را ن  رفتـه يپذ اتيفرضـ  يو برخ رفتيپذ
)branching direction construction(  .بـا   الگو هم يها سازه ه،ينظر نيا براساسرا مطرح كرد

 يها با مفعول مقوله الگو هم يها سازهو  ي)واژگان اي يانشعابريغ( يگروه غير يها فعل مقوله
بـه   )branching right( يراسـت انشـعاب   هـاي  زبان ،اساس ني. بر اهستند ي)انشعاب( يگروه
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چـپ   هـاي  زبـان دارند و  ليتما يگروه غير يها پس از مقوله يگروه يها مقوله قرارگرفتن
يـر  درا .)122: 1394 رمقـدم يدب( شوند يم دهيبرعكس د صورت به )left branching(ي انشعاب

)Dryer 1992( ،خود با نام  ةدر مقال ،واژه بيترت شناختي رده هاي مؤلفه نيب بستگي هم ةدربار
)، ”The Greenbergian Word Order Correlations“( »يبرگـ نيگر ةواژ بيترت يها بستگي هم«
 يهـا  جفـت  بيـ ترت ،گـر يد يازسـو  فعل و مفعول و بيترت نيب بستگي هموجود  سو كياز

هـا از   جفـت  نيـ اشـاره بـه ا   يبرا .را موردبحث قرار داده است ياز عناصر دستور يخاص
 ايـن صـورت   بهرا ها  آن استفاده كرده و )correlations pair( بستگي هم يها اصطالح جفت

فعـل و مفعـول    يبـا تـوال   بيـ ترت بـه  yو  xجفت عنصر  كي ياگر توال :است كرده فيتعر
 نيـ در ا .دنشـو  يخوانـده مـ   بستگي هم يها جفت yو  xگاه جفت  آن ،نشان دهد بستگي هم

ـ  .شـود  ميدانسته  xبا  الگو هم yو  y با الگو هم x بستگي همجفت   كـه  جـا  ازآن ،نمونـه  رايب
ـ  ليتما» vo« هاي زبانبودن و  اضافه به پس ليتما» ov« هاي زبان  ،بـودن دارنـد   اضـافه  شيبه پ
 براسـاس است و  بستگي همجفت  كي يگفت كه جفت حرف اضافه و گروه اسم توان مي
ان حـروف اضـافه بـا    راه هم ياسم يها گروهو  xبا فعل  الگو همحروف اضافه  ،جفت نيا

 دست به بستگي همجفت  23شده ادي ةدر مقال ريذكر است كه درا ةستيشا يند.الگو هم yمفعول 
 .جزء جدول مستقل ارائه كرده است كي بستگي همهر مورد جفت  يداده است و برا

دراير تنظيم  39جدول  براساساست كه  بستگي همهاي  جفت ةدهند نشانجدول زير  .1
  شده است.

  بستگي همهاي  جفت. 1جدول 
  مفعول با الگو هم  فعل با الگو هم  
  مفعول  فعل  1
  فاعل  فعل  2
  عبارت اسمي  حرف اضافه  3
  گزاره  فعل ربطي  4
  عبارت فعلي  فعل خواستن  5
  عبارت فعلي  ـ نمود  زمانفعل كمكي   6
  عبارت فعلي  فعل كمكي منفي  7
  جمله  ساز متمم  8
  جمله  ادات پرسشي  9
  جمله  ساز قيدي پيرو  10
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  مفعول با الگو هم  فعل با الگو هم  
  اسم  حرف تعريف  11
  اسم  ساز جمعاسم   12
  اليه مضاف  اسم  13
  بند موصولي  اسم  14
  مبناي مقايسه  صفت  15
  اي گروه حرف اضافه  فعل  16
  قيد حالت  فعل  17

 درايـر  40جـدول   براساساست كه  بستگي همهاي غير جفت ةدهند نشانجدول زير  .2
)Dryer 1992( .تنظيم شده است  

  بستگي هم غير هاي جفت. 2جدول 
  هسته  وابسته  
  اسم  صفت  1
  اسم  صفت اشاره  2
  صفت  قيد مقدار  3
  فعل  نفيادات   4
  فعل  زمان ادات بازنماي نمود/  5

 

  ها . تحليل داده4
يزده سـ  ها در متون سغدي بـودايي،  براي تحليل آرايش واژه ،اشاره شد تر پيش طوركه همان
  : اند ذيل شرح بهها  . يافتهاند شدهفعلي در اين مقاله بررسي  مؤلفة

  
  )1392، دبيرمقدم 5 مؤلفةاي ( توالي فعل و گروه حرف اضافه 1.4

. آمـده اسـت   آن از پـس اي هم پيش از فعل و هم  ، گروه حرف اضافهوسنتره جاتكهدر متن 
يافـت شـد.    موردبررسي پيكرةمورد از توالي فعل و گروه حرف اضافه در  417 درمجموع

 317اي پس از فعل و در  گروه حروف اضافه ،مورد صد در پس از تحليل، مشخص شد كه
نمايش داده شده است و دو مثال از  1پيش از فعل آمده است. نتايج در نمودار  ،مورد ديگر

  .دشو ميشده نيز ارائه  مشاهدهموارد 
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 :)Pp _V( اي و فعل گروه حرف اضافه ـ

1. čnn ʏwyr  βʏy   ZY  ’βt   čynt’m’n   rtny  nyzy. 

V                                                                                                      Pp 

  بيرون شد گوهر چينتامن هفت  خورشيد خداي از                                
 : از خداي خورشيد هفت چراغ چينتامن (شب چراغ) بيرون شد.1 ترجمة نمونة

 :)V_Pp( اي فعل و گروه حرف اضافه ـ

2. rtyšw     pts’r   Ƴwn’yδ    zyw’rt   ’kw’  š’ykn   s’r. 

                                     V             Pp               

  .سوي   قصر  به  بازگشت   فوراً   در نتيجه   او  پس                              
  : پس فوراً به قصر بازگشت.2 ترجمة نمونة

  
  اي اضافهفعل و گروه حرف  توالي .1نمودار 

  )1392، دبيرمقدم 6 مؤلفةتوالي فعل و قيد حالت ( 2.4
گرايش دارد كه  تر بيش، اما آمده است آن از پسدر اين متن قيد حالت هم پيش از فعل و هم 

 موردبررسـي  پيكـرة مورد از توالي فعل و قيد حالـت در   131 درمجموع پيش از فعل بيايد.
 110قيد حالت پـس از فعـل و در    ،مورد 21در  يافت شد. پس از تحليل، مشخص شد كه

نمونـه نيـز ارائـه     دونمـايش و   2پيش از فعل آمـده اسـت. نتـايج در نمـودار      ،مورد ديگر
  :است  شده

100/24%

317 /76%

توالي فعل و گروه حرف اضافه اي

پس از فعل. اض. ح. گ
پيش از فعل. اض. ح. گ
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 :)Adv_ V( قيد حالت و فعل ـ

3. ’PZY  z’ry   r’t. 

              Adv    V       

                                                                     گريست به زاري و 

  زاري گريست. به: و 3 ترجمة نمونة
 :)V_Adv( فعل و قيد حالت ـ

4. rty     ZKH    wytr’nt    pr   RβK   ptβyw   ’kw     knδh   s’r. 

                                                      Adv                     V       

  سوي  شهر  به شكوه  بسيار  با  راهي شدند حرف تعرف  و                     
 و با شكوه بسياري راهي شهر شدند. :4 ترجمة نمونة

يك گروه حـرف   RβK ptβywو موصوف و صفت  prيند آ پيش ةاز تركيب حرف اضاف
  رفته است. كار بهجاي قيد حالت  بهاي درست شده كه  اضافه

  
  حالت توالي فعل و قيد .2نمودار 

  )1392، دبيرمقدم 7 مؤلفةتوالي فعل اسنادي و گزاره/ مسند ( 3.4
است و  _kar_, βw_, x_, ǝskw_, šaw_, prw’stهاي  رفته در متن از مادهكار بههاي اسنادي  فعل

يك مورد، در  جز به ،مورد رخداد فعل اسنادي و مسند در متن يافت شد. مسند 94 درمجموع
سـه  و اسـت  نمايش درآمـده   به 3دي آمده است. نتيجه در نمودار مورد پيش از فعل اسنا 93

كه از تركيب ادات  ،nyst، فعل ربطي حال درعين. شود ميشده نيز ارائه  مشاهدهنمونه از موارد 
  :نيز در پيكره مشاهده شد ،ساخته شده است _ahمادة نفي و مضارع سوم شخص مفرد 

21/16%

110/84%

توالي فعل و قيد حالت

قيد حالت پس از فعل
قيد حالت پيش از فعل
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 :)Pred_Cop( مسند و فعل ربطي ـ

5. rty    ’Ƴw     k’δy   wƳšy  ’β’. 

 Cop                                                                                    Pred  

 شد    شاد    بسيار   او  پس        

  پس او بسيار شاد شد. :5 ترجمة نمونة
 :)Cop _Pred( فعل ربطي و مسند ـ

6. rty  βn    z’t’tty   ’krty   ZKH   ’’z’tčh    βʏ’n’yk   ʏr’ymh    δ’yh    ZY  βnty. 
     Pred                                                                       Cop  

 بنده  و  كنيز  شخص خداي وار  آزاد حرف تعريف    شده  اي فرزندان  ِشما  و

  وار شما بنده و كنيز شده است. اي فرزندان! شخص آزاد و خداي :6 ترجمة نمونة
 :)Pred_NegCop( مسند و فعل ربطي منفي ـ

7. p’rzy    βʏ’   prm   βwmh  ’’δ’k   nwš’k     nyst. 

                Pred   NegCop                                                  
 نيست  جاودان  كسي زمين  بر اين اي خداوند زيرا                                      

  زيرا كه اي خداوند! بر اين زمين كسي جاودان نيست.: 7 ترجمة نمونة

  
  توالي مسند و فعل ربطي .3 نمودار

  )1392، دبيرمقدم 8 مؤلفةو فعل بند پيرو (» خواستن«توالي فعل  4.4
  نشد.، براي اين مؤلفه موردي يافت وسنتره جاتكهدر متن 

1/1%

93/99%

توالي فعل اسنادي و مسند

مسند پس از فعل

مسند پيش از فعل
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  )1392، دبيرمقدم 12 مؤلفةنمود ( ـ  توالي فعل اصلي و فعل كمكي زمان 5.4
 wn، كـردن)،  دادن انجـام (  -Kwnافعـال كمكـي   بـار  186 درمجموع، وسنتره جاتكهدر متن 

 و (بـودن)،  -x(مانـدن، بـودن)،    -skw(بودن، شدن)،  -βw (داشتن)، δ’r، كردن)، دادن انجام(
ǝkr-  (شدن)كـه همـواره (   انـد  رفتـه  كار به مـوارد) ايـن افعـال كمكـي پـس از       صددرصـد
  :اند آمده  اصلي  فعل

 :)V_ AV( فعل اصلي و فعل كمكي ـ

8. pr’w     KZNH      ’PZY   ’py’rh    ʏwβnw   wytw     δ’r’m. 
AV                                             V  

  آن ةخواب        ديشب   و  چنين   دربار   ام    ديده                               
  ام. آن ديشب چنين خواب ديده ةو دربار :8 ترجمة نمونة

δ’r’mWytw  (فعل ماضي نقلي متعدي) است كه از بن ماضي Wytw  صـرف   راه هـم  بـه
  ساخته شده است. r’δمضارع فعل كمكي 

  
 )1392، دبيرمقدم 16 مؤلفةتوالي فعل و فاعل ( 6.4

مـورد، فاعـل    546مورد كاربرد فعل و فاعل ديده شـد كـه در    550، وسنتره جاتكهدر متن 
مورد فاعل پس از فعل آمده است. نتيجه در نمودار  چهارپيش از فعل آمده است و تنها در 

  قابل مشاهده است.  4

  
 توالي فعل و فاعل .4نمودار 

4/1%

99/546%

توالي فعل و فاعل

فاعل پس از فعل

فاعل پيش از فعل
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  :)Sub_ V( فعل فاعل و ـ
9. rty    ’ʏw   ʏwt’w    KZNH  ’prs’… 

                V                                                                                Sub             
  پس تعريف حرفپرسيد   چنين  شاه                                              

  پس شاه چنين پرسيد. :9 ترجمة نمونة
 :)V_Sub( فعل و فاعل ـ

10. ’kδry    ’škrty   ’skwn    ’ʏw    ykšy    pr’’mn    ’ʏw    δʏwδ’t    ’pw  z’ry. 

                                            Sub                              V  
  برد اكنون مي راه همحرف تعريف سرشت  جنديوصفت حرف تعريف برهمن رحم  بي

ــة رحــم شــما را  بــيسرشــت و ديوصــفت و  جــناكنــون برهمنــي  :10 ترجمــة نمون
  برد. مي  راه هم

  
  )1392، دبيرمقدم 18 مؤلفة( و ستاك فعل ـ نمود  زمانتوالي وند  7.4
 ،انـد  در فعـل  ـ نمود  زمان گر نمايانكه  ،ها شناسه ةشد يافتمورد  594پژوهش، در  پيكرةدر 

  :اند آمدههمواره پس از ستاك 
 :)Stem_ Encl( ـ نمود  زمانستاك فعل و وند  ـ

11. ’krt                     = ’ym. 

    Stem                           = Encl 1s. 

  : شدم.11 ترجمة نمونة
12. δβr                        =ty 

     Stem                      =Encl 3pl.    

  : بخشيد.12 ترجمة نمونة
  
» توانسـتن «هـاي) كمكـي در مفهـوم     فعـل توالي فعل اصـلي و فعـل (   8.4

  )1392، دبيرمقدم 20  مؤلفة(
وجـود نـدارد. بـراي جبـران ايـن      » توانسـتن «در واژگان زبان سغدي فعلي با مفهوم 

ساختار توانشي براي افعـال الزم  شود ميواژگاني از ساختار توانشي استفاده  كمبود .
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فعل متعدي: بن ماضي فعل + صرف . 1: شود ميدو صورت ساخته  اين و متعدي به
؛ كه ايـن سـاختار معلـوم اسـت    » ، كردندادن انجام« معناي به  _wn_, kunفعل كمكي 

كـه ايـن   » شدن« معناي به _βwفعل الزم/ مجهول: بن ماضي + صرف فعل كمكي   .2
بار كـاربرد سـاختار توانشـي ديـده     نُه ، وسنتره جاتكهساختار مجهول است. در متن 

پـيش از فعـل اصـلي    » توانسـتن «) فعل كمكـي  صددرصدموارد ( همةو در  شود مي
  :است  آمده
 :)V_ AV( فعل اصلي و فعل كمكي ـ

13. ’ʏw         swδ’’šn       ZKw    δβ’r             δβ’rt       kwn’…  

                                      AV V    
 را حرف تعريف سوداشن حرف تعريف اش  هديه   بدهد    توانست              

  را بدهد.اش  هديه: سوداشن توانست 13 ترجمة نمونة
  
، 23 مؤلفةازآن؟)( پسآيد يا  توالي مفعول و فعل (مفعول پيش از فعل مي 9.4

  )1392دبيرمقدم 
يافت شد. پس از تحليل،  موردبررسي پيكرةمورد از توالي فعل و مفعول در  572 درمجموع

مورد پس از فعل آمـده   چهارمورد مفعول، پيش از فعل و تنها در  568در  مشخص شد كه
  نمايش داده شده است. 5است. نتايج در نمودار 

 :)O-V( مفعول و فعل ـ

14. rtyšy    prβ’yr. 

                                                                                V             O  
  را پس بيان كن آن                                                                      

  : پس آن را بيان كن.14 ترجمة نمونة
 :)V_O( فعل و مفعول ـ

15.  rty     my     ’ʏw     ’βy’   ʏwt’w   ʏrmy’n    wʏtw    δ’rt   ’kw   tntrk   ʏrw   s’r. 
          O                       V  

  سوي كوه   دندرك  به  فرستاده است  تنبيه  شاه    پدر  حرف تعريف   مرا   و 
  و پدرم شاه شيوي مرا به تنبيه به كوه دندرك فرستاده است.: 15 ترجمة نمونة
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  توالي مفعول و فعل .5نمودار 
 

  )1392، دبيرمقدم 24 مؤلفةساز و ستاك فعلي ( توالي وند منفي 10.4
  براي اين مؤلفه مصداقي يافت نشد. وسنتره جاتكهدر متن 

  
  )1392، دبيرمقدم 25 مؤلفةتوالي ادات نفي و فعل ( 11.4

مـوارد) پـيش از    صددرصـد رفته و همواره ( كار بهبار  93، ادات نفي وسنتره جاتكهدر متن 
  :است ’l. ادات نفي در سغدي اند فعل آمده

 :)Neg_V( فعلادات نفي و  ـ

16. rty     m’ʏw     ’nyw    δβ’r    l’    ʏwt. 

                                         Neg    V               
  و    مارا        ديگر      هديه    نياز نيست                                             

  ديگر نيازي نيست. ةو ما را به هدي :16 ترجمة نمونة
17. …pyδ’n   ʏwt’w    l’       βʏš’       k’m.  

 ساز منفيوند    ستاك فعلي                                                   

  ادات آينده خواهي بخشيد  نه    شاه   پيالن                                         
  نخواهي بخشيد.شاه پيالن را  :17 ترجمة نمونة

  
  )1392، دبيرمقدم 26 مؤلفةتوالي فعل كمكي منفي و فعل ( 12.4

  براي اين مؤلفه مصداقي يافت نشد.

4/1%

99/468%

توالي مفعول و فعل

مفعول پس از فعل

مفعول پيش از فعل
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  )1392، دبيرمقدم 28 مؤلفة( با فعل ـ نمود  زمانتوالي ادات  13.4
 گر نمايانكه ، k’mو  ،كه بازنماي نمود استمرار ،skwnسه ادات فعلي  وسنتره جاتكهدر متن 

 درمجموعمتن،  پيكرةرفته است. در  كار به ،استساز  استمراريكه  ،ǝštnو  ،نمود آينده است
   :اند آمده) اين ادات پس از فعل صددرصدموارد ( همةمورد ادات نمود يافت شد كه در  96

 :)T/APrtc-V( و فعل ـ نمود  زمانادات 

18. rty   WR   kws  kws       βʏ’n’yk   čntn       βwδδh         swʏs’y    ’skwn. 

T/APrtc                   V 

  و جا  آنوار  به هر گوشه در   سوخت  با بوي خوش  صندل  خداي مي  استمراري ادات
 سوخت. وار به هر گوشه مي صندل خدايجا  آن : و در18 ترجمة نمونة

19. rty  ’ʏw   z’tk  prnʏwnt’k   βwt        k’m. 

                                               T/Aprt      V  

  خواهد  بود     فرخنده    پسر   آن      و                                        
  : و آن پسر فرخنده خواهد بود. 19 ترجمة نمونة

سـه   غيـراز  بهوابسته به فعل مشخص شد كه  مؤلفة سيزدهبه اين ترتيب، پس از بررسي 
توالي «و  ،»و ستاك فعليساز  منفيتوالي وند « ،»توالي فعل خواستن و بند پيرو«مؤلفه شامل 

مشـاهده نشـد، سـاير     موردبررسي پيكرةدر  ها آناز  اي نمونهكه  ،»فعل كمكي منفي و فعل
درصد رخداد عناصر در هر  ،6نمودار  تحليل قرار گرفتند. در و موردبررسيدر متن  ها مؤلفه

  مؤلفه در جايگاه پيش يا پس از فعل نشان داده شده است. 

  
  در جايگاه پيش يا پس از فعل موردبررسي هاي مؤلفهدرصد رخداد عناصر  .6نمودار 
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 گيري نتيجه .5

سـغدي از داسـتان تولـد سوداشـن و شـرح        روايتي بودا تولد داستانيا  وسنتره جاتكهمتن 
 فرمان پدرش، شاه شيوي، به كه ستهاي وي براي رسيدن به مقام بودا ها و بخشندگي تالش

به زبان سـغدي بـودايي نوشـته شـده      وسنتره جاتكهشد.  منجر به تبعيد وي به كوه دندرك
ديگر متون سـبك   ايسه بادر مقو  سغدي است بازماندةترين متن  كه طوالني جا است و ازآن
تـأليفي بـومي يـا بازنويسـي      تـر  بـيش  رسد مي نظر بهجاكه  تري دارد و نيز ازآن ادبي پيشرفته

 شناسـي  رده  است، بـراي پـژوهش   تر كمترجمه باشد كه  اين داستاني بودايي باشد و احتمال
 نظريـة  برپايةمتن   ةسازآرايش  شناسي ردهزبان سغدي بودايي انتخاب شد. در اين پژوهش، 

و الگوي بررسي  )،Dryer 1992( دراير )BDT( جهت انشعاب نظرية )،HDT( هسته و وابسته
 سازة)، HDT( هسته و وابسته نظرية برپاية) انجام گرفته است. 1392دبيرمقدم ( ةسازآرايش 

 هـاي  زبان. پس در شود ميخوانده  »وابسته« با مفعول الگو هم سازةو  »هسته« با فعل الگو هم
»vo« هاي زبانوابسته و در  ـ  اي هسته آرايش سازه »ov« اي  هسـته ــ    اي وابسـته  آرايش سازه

دو  توان ميگوناگون  هاي زبانبراي  )،BDT( جهت انشعاب نظريةحاكم است و نيز برمبناي 
ي مـتن  هـا  سازهانشعابي. براي بررسي آرايش  انشعابي و چپ وضعيت را متصور شد: راست

دراير مبنا قرار گرفت. از ايـن ميـان،    مؤلفة 28فعلي از ميان   مؤلفة سيزدهتنها  جاتكهوسنتره 
تـوالي  «و  ،»و ستاك فعلـي ساز  منفيتوالي وند « ،»توالي فعل خواستن و بند پيرو« مؤلفةسه 

 دهرخدادي نداشـتند و ترتيـب عناصـر در     موردبررسي پيكرةدر » فعل كمكي منفي و فعل
وسـنتره  نيز نشـان داده شـده اسـت، در مـتن      6در نمودار  طوركه همان مؤلفه تحليل شدند.

 مورد ديگـر  317پس از فعل و در  درصد) 24( مورد صد اي در ، گروه حرف اضافهجاتكه
 84مـورد (  120قيد حالت موجود در پيكـره در   131پيش از فعل آمده است. از  درصد) 76(

) پس از فعل رخداد داشته است. درصد 16مورد ( 21قيد حالت پيش از فعل و در ) درصد
) درصـد  99) همواره پيش از فعل اسـنادي ( درصد 1يك مورد ( جز بهگزاره  بررسي مسند/

در چهـار   جز به ،فاعل و مفعول .اند آمدهافعال كمكي همواره پس از فعل اصلي  آمده است.
مكي بـا مفهـوم   ) آمده است. فعل كدرصد 99موارد پيش از فعل ( ة)، در بقيدرصد 1مورد (

. انـد  همواره پيش از فعل اصلي آمده است. ادات نفي همواره پيش از فعـل آمـده  » توانستن«
همـواره   ـ نمـود   زمان، و ادات اند شدهفعل تحليل هاي  شناسهكه در قالب  ،نمودـ   وند زمان
گفت كـه زبـان    توان مي. به اين ترتيب، اند رفتهگدرصد موارد پس از فعل قرار صديعني در 

  است.  »ov« هاي زبان ةمتن مذكور از دست شناختي ردهبررسي  براساسسغدي بودايي 
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  نامه كتاب
 ،پيـام باسـتان  ، »وندها در زبان سغدي و سنجش آن بـا زبـان يغنـابي    كاربرد پس« )،1389الهي، مستانه (

  .13 ش، 7  دورة
 تيو،اارگـ  سـاخت : لكـي  گـويش  در فعلـي  وندهاي پس« )،1393اميدي ( عباستفكري رضايي، شجاع 

  .1 ش، 4 س، شناسي ايراني ها پژوهش، »پيوسته؟ فاعلي يا ضمير مطابقة
 ،شناسـي  زبـان  ،»زبان فارسـي  شناختي ردههاي  زبان: ويژگي شناسي ردهتحليلي بر « )،1369ثمره، يداهللا (

  .1 ش، 7  س
، »شخصــي در زبــان ســغدي غيــر دو فعــل -nam و-rēž « )،1394( جالليــان چالشــتري، محمدحســن

  .1 ش، 6 س، شناخت زبان
، جسـتارهاي زبـاني  ، »فعل تابع افعال وجهي در زبان سـغدي « )،1395( جالليان چالشتري، محمدحسن

  .31  پياپي
 دشـتي،  اردكاني، هاي گويش در ارگاتيو فعل ساخت تاريخي و تطبيقي سيبرر« )،1388حاجياني، فرخ (

  .1 ش، 1 دورة، زبانهاي  مهارتآموزش ، »الري و يزد كليميان دشتكي،
ي فارسـي  ها گويشآرايش واژگان در « )،1395الياسي (محمود  وشريفي،  شهال ،حامدي شيروان، زهرا

  .11 ش، 4 س، فرهنگ و ادبيات عامه ةنامفصل، »شناختي ردهخوزستان از منظر 
در يــك ســند  ديگــر يــكمتقابــل زبــان ســغدي و تركــي بــر ثير أتــبررســي « )،1388خبــازي، ليلــي (

  .211 پياپي، 52 س، ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز ةدانشكد ةنشري، »سغدي  ـ  تركي
  ، تهران: اميركبير.زبان شناسي رده )،1392دبيرمقدم، محمد (

ـ  ،ييرضا ، »ترتيـب واژه در گـويش لـري بويراحمـدي     شناسـي  رده« )،1394( رخـواه يخ حمـد و م يوال
  .10 ش، محلي ايران هاي زبانادبيات و  ةنام فصل

  ، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.سغدي ةنام دست )،1390زرشناس، زهره (
ي هــا پــژوهش ،»هـا در زبــان آذربايجـاني   ترتيــب واژه شناســي رده« )،1394صـفايي اصــل، اسـماعيل (  

  .9 ش، 5 س ،تطبيقي شناسي زبان
  .17 ش، فرهنگ ،»در زبان سغديپايه  ناهمجمالت « )،1375قادري، تيمور (

  ، تهران: فرهنگيان.فرهنگ سغدي )،1374قريب، بدرالزمان (
  تهران: اسطوره. ،وسنتره جاتكهمتن سغدي ؛ روايتي از تولد بودا )،1383قريب، بدرالزمان (
، »الف وند و بست ةواژ رقابت: ايراني هاي زبان) ارگتيو( كُنايي نظام در مطابقه« )،1391كريمي، يادگار (

  .7 ش، 4 دورة، شناسي زباني ها پژوهش
 شناسـي  زباني ها پژوهش، »ساخت كنايي در گويش دشتي« )،1391هاشمي (معصومه  و كريمي، يادگار

  .4 ش، 2 دورة ،تطبيقي
  .2 ش، 5 دورة، شناسي زبان، »ي ايرانيها گويشو ها  زبانارگتيو در « )،1367كلباسي، ايران (
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 گـويش  در فعـل / مفعول توالي باها  آن بستگي هم و  واژه توالي هاي مؤلفه بررسي« )،1395هدايت، ندا (
  .2 ش، 1 دورة، ي ايرانيها گويشزبان فارسي و ، »دراير شناختي رده ديدگاه براساس گيفان، تاتي

 اصـفهان:  همگاني، شناسي زباندكتري  ةرسال، زبان بلوچي شناسي ردهتوصيف  )،1383يوسفيان، پاكزاد (
  دانشگاه اصفهان.
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