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 نحو حوزه در تر بیش و گرفته فاصله پایه واژگانی محتوای از ،باشد تر بیش پایه از وند

 به وابسته عناصری های مفعولی کهبستو واژه مطابقه وندهای، رواز این. گیردمی قرار

 همواره ،و واژگانی هستد معنایی نه و ،(مفعول و فاعل)نحوی  نحو و روابط حوزه

 دلیل ماهیت نحویبهعناصر  این گذارند.می نمایش به فعلی پایه با را فاصله ترین بیش

 رو این از و بوده برخوردار رخداد بسامد باالترین از ،تر بودنعالوه بر عمومی و کلی

 . ندهست تردستوری

 

  :های کلیدی واژه

 ارتباط، ترتیب وند. اصل بست،واژه وند اشتقاقی، تصریفی، وند گویش مازندرانی،

 

 مقدمه .1

ها و اصول زبانی به توصیف پدیده هند تا با ارائهست شناسان همواره در تالشزبان

شناسان را  یکی از موضوعاتی که همواره توجه زبان های زبان بپردازند.بررسی جهانی

صرف است.  ها در حوزهبستو واژه 1ها، بحث ترتیب وندبه خود معطوف داشته

جمله از  نظری شناسیزبان حوزه درمتفاوت  رویکرد هشت ،(2015) 2مانوا براساس

و رویکرد  9، قالبی8شناختی، 7آماری، 6، معنایی5، نحوی4، ساختواژی3رویکردهای واجی

 دنیا هایزبان واژگان در وند ترتیب چگونگی در خصوص 10شناختی به زبان روان

شناسانه به ترین رویکردهایی که با نگاهی ردهیکی از مهم ،در این میان. وجود دارد

 11بیرویکرد بای ،مبانی معناشناختی روند قرارگرفتن وندها در یک واژه پرداخته
                                                             

1 affix ordering 
2 S. Manova 
3 phonological 
4 morphological 
5 syntactic 
6 semantic 
7 statistical 
8 cognitive 
9 templatic  
10 psycholinguistic 
11 J. Bybee 
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( با معرفی اصل ارتباط که 1985) بینام دارد. بای« 1اصل ارتباط»( است که 1985)

است.  ها پرداختههای تصریفی در فعل به بررسی ترتیب مقوله ،مبنایی معنایی دارد

، به تری با فعل دارد ای که همبستگی معنایی بیشمقوله بی، هربای براساس اصل ارتباط

ری به ت ای که همبستگی معنایی کممقوله ،که درصورتی؛ دشوتر می فعل نزدیک ریشه

بی پس از بررسی مقوالت شود. بایفعل ظاهر می ری از پایهت بیش فعل دارد با فاصله

این اصل و  معنایی فعل از جمله زمان، وجه و نمود در پنجاه زبان دنیا، توانست از

عنوان اصلی  ، به2فعلیسلسله مراتب حاصل از آن در بررسی ترتیب حضور وندهای 

 های زبان یاد کند.جهانی و بخشی از جهانی

( نگارندگان را بر آن داشت تا مبانی فکری وی را در 1985بی )آشنایی با رویکرد بای

های ایرانی شمال غربی، یعنی گویش مازندرانی محمودآباد که مورد یکی از گویش

این  ،حقیقتآزمایش بگذارند. در بوته،  به مورد بررسی واقع نشده تاکنون از این منظر

بی بررسی کارایی اصل  ارتباط بای عنوان هدف اصلی، به است تا به آنپژوهش بر

چنین هم و 7، مطابقه 6، وجه5، قطبیت4، نمود3های تصریفی زمانونددرخصوص ترتیب 

های غیرفاعلی در گویش بستساز و واژه ب وندهای اشتقاقی مصدرساز و سببیترتی

شود میپاسخ داده ال ورو در این پژوهش به این س اینآباد بپردازد. ازمازندرانی محمود

آیا ترتیب انواع وندهای تصریفی فعل در گویش مازندرانی محمودآباد با اصل »که 

عنوان دستاورد و  این، پژوهش حاضر بهبر . عالوه«بی همخوانی دارد یا خیر؟ارتباط بای

ا وندهای اشتقاقی فعل و نیز بدر ارتباط ج بررسی این اصل نظری جدید، نتای یافته

                                                             
1 relevance principle 
2 verbal affix 
3 tense 
4 aspect 
5 polarity 
6 mood 
7 agreement 
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 بی مورد بررسی قراربای در مطالعه ؛ این موارددهدمیارائه های غیرفاعلی را بست واژه

 د.ان نگرفته

فعل مازندرانی برگرفته از گفتار  20آوری جمع براساسروش انجام این پژوهش 

افعال از سوی گویشوران در تمامی  این است. گویشوران شهرستان محمودآباد بوده

 ، وندهای تصریفی مربوط به هر مقولههصرف شد ها، نمودها، وجوه و اشخاصزمان

وند  2. این روند در خصوص شدهریک ترسیم  مراتب و سلسه ینمعنایی فعل تعی

پایان این . در شدهای غیرفاعلی نیز انجام بستساز و واژهساز و مصدراشتقاقی سببی

 ها،بستواژه و وندها حضور ترتیب براساسنمودارها با یکدیگر مقایسه و  وشتار، تمامن

. ساختار شد فعلی ترسیم با پایه هابستواژه و وندها معنایی ارتباط مراتب سلسله نمودار

ه این بخش به مرور آثار پژوهشگرانی پرداخت به این صورت است که در ادامهاین مقاله 

در این  اند.ا موضوع پژوهش خود قرار دادهها ربستکه ترتیب وند یا واژه شود می

 . در بخش سومشود ه میمسیر ابتدا به آثار پژوهشگران غیرایرانی و سپس ایرانی پرداخت

، توضیح داده عنوان چارچوب این پژوهش برگزیده شده به رویکرد اصل ارتباط، که

ها مراتب و تحلیل داده د، نمودارهای سلسلهشواه . بخش چهارم به ارائهخواهد شد

اختصاص خواهد یافت و در بخش پنجم، نتایج حاصل از این پژوهش ارائه خواهد 

 .شود ه میمطالعات ترتیب وند پرداخت شگران در حوزه. در ادامه به مرور آثار پژوهشد

 

 . پیشینه پژوهش2

که موضوع ترتیب وند را در مرکز توجه  شود ه میبه مطالعاتی پرداخت بخش،در این 

آثار پژوهشگران غیرایرانی و پس از آن به  ابتدا به مرور ،منظور اند. بدینخود قرار داده

ه های ایرانی در خصوص موضوع ترتیب و آرایش وندها در کلمه پرداختپژوهش

 .خواهد شد
 

 . مطالعات پژوهشگران غیرایرانی2-1
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سازی تشکیل شده است. از تصریف و واژه ولفهصرف در مطالعات زبانی از دو م حوزه

توان از  اشتقاق و ترکیب نام برد. در  می های دنیادر زبان سازیترین فرآیندهای واژه مهم

یا ترتیب  2شود. تکواژآراییاستفاده می 1روندهای تصریف و اشتقاق، از وندهای مقید

شده همواره یکی از موضوعات تصریف همشتق و یا کلم قرارگیری تکواژها در کلمه

شناسان برای کسب و ارائه یک تعمیم صرف است. زبان هموردتوجه پژوهشگران حوز

اند و در این مسیر های مختلف پرداختهکلی در مورد ترتیب وندها به بررسی زبان

پژوهشگران غیرایرانی  هایاندیشه، بخشی از اند. در ادامهداده نظریات متفاوتی را ارائه

 . شود ارائه میموضوع اصلی پژوهش در زمینه 

 ( برآن1390فرشی ) شیخایرانی، حمصیان و شناسان غیردر خصوص مطالعات زبان

توان مطالعات پژوهشگران غیرایرانی را می هآرایی در مجموعند که اندیشه وندهست

رویکرد  الف( عبارتند از. این سه رویکرد کردبندی سه رویکرد کلی طبقه براساس

پیروان   .5پذیریرویکرد تفکیک و ج( 4های گزینشیرویکرد محدودیت ، ب(3ای الیه

از رهگذر  ای دارند وکه واژگان، ساختاری الیه بر این باور هستندای رویکرد الیه

گردد. از طرفداران این های ترکیبی واژه تعیین میساختار است که ویژگیاین های  الیه

 9(، کیپارسکی1982) 8(،  سلکرک1978) 7(، آلن1974) 6توان به سیگلیکرد میرو

در راستای الگوی انتخاب ( 1999) 11. گیگریجکرد( اشاره 1986) 10( و مهانان1982)

های آن به وند ها باتوجهکه در آن الیه کردها را بررسی وند گانهعضویت دو 12ایپایه

                                                             
1 bound affixes 
2 morphotactics 
3 level ordering approach 
4 Selectional restriction approach 
5 parsability 
6 Siegel 
7 Allen 
8 Silkirk 
9 P. Kiparsky 
10 K. P. Mohanan 
11 H. J. Giegerich 
12 Base-driven selection 
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های د. این مدل بعضی از ضعفشوتوصیف میها شود بلکه توسط پایهتوصیف نمی

( 1988) 1فاب د.شوبینی میپوشاند اما باعث کاهش توانایی پیشای را میمدل اولیه الیه

ترتیب وندها  کند که به ابطال روندهای گزینشی سعی می در قالب رویکرد محدودیت

های آرایش شود کهشناسی واژگانی بپردازد زیرا این روش باعث میدر صرف و واج

و در این راستا پسوندها را به چهار گروه تقسیم . اها وجود داشته باشدتری از وند بیش

   کند:می

 وندی که به پسوند دیگری متصل است؛پس .1

 ست؛شکل آزاد ا پسوندی که به .2

 ؛پسوندی که محدود به پایه ساده است .3

 .استساز پسوندی که به نظر مشکل .4

ها وند 3هایتر به محدودیت داند و بیشاقص می( این نظریه را ن1999) 2پالگ

 چنین است، دستور زبان فارسی پرداخته هکه به مطالع( 1966) 4بویل پردازد. می

جمع  هایپایانه جز به دیگری تصریفی مقوله در فارسی هیچ که کندمی گیری نتیجه

 و تفصیلی صفات و فعل و فاعل مطابقه فعل، ساختمان توصیف در . اوندارد وجود

 اصطالحاتی از آن جای به و آوردنمی میان به تصریفی وند یا تصریف از نامی عالی،

 به نیز (1979) 7ویندفور .کندمی استفاده« 6فعلی جزء» و «شخصی پایانه» ،«5پایانه» مانند

 نیز معرفی و تصریف فارسی در قالب مقوله افعال در «نمود»و  «وجه» ،«زمان» معرفی

 پردازد. می اسامی در «حالت» و «معرفگی» ،«شمار»تصریفی هایمقوله

                                                             
1 N. Fabb 
2 Plag 
3 individual restrictions 
4 J.A. Boyle 
5 ending 
6 particle 
7 G.L.Windfuhr 
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 چرا کهرابطه بین نحو و ساختواژه تبیین کرد  براساس( ترتیب وندی را 1985) 1بیکر

این بخش از زبان  براساستوان تر موارد می تر موارد مطرح در ساختواژه را در بیش بیش

د. یکی از این شناسی حل کرواجی، نحو یا شناس های دستور یعنی معنیبا سایر بخش

گرفتن تکواژها و عوامل موثر بر آن است که به نظر بیکر نتیجه رابطه موارد ترتیب  قرار

شناسی را در تعیین ترتیب  ( واج1993) 3و پرینس2کارتیمک بین ساختواژه و نحو است.

 موضوع بر تمرکز با نیز( 2000) 4دانند. مگردومیانها دخیل میها در زباننسبی وند

 .دارد وجود تمایز امر و گذشته حال، تصریف بین که داردمی بیان فارسی  در تصریف

 پسوندهای تصریفی صیغگان با حال زمان شخصی هایپسوند تصریفی صیغگان

 زمان پسوندهای. دارند توجهی قابل همپوشی امر فعل و گذشته زمان شخصی

 این .گیرند می قرار ناخودایستا فعل در شمار و شخص پسوندهای جایگاه در ناخودایستا

 برای «ه ـ» پسوند مضارع، وصفی وجه ساختن برای «نده ـَ» پسوند شامل پسوندها

 مگردومیان اعتقاد به. هستند «ن ـَ» مصدرساز پسوند و ماضی وصفی وجه ساختن

 مصدر در طورمثال به .است فعل ریشه به پسوند تریننزدیک ساز سببی پسوند( 2000)

افزون است.  آمده «د ـ» ساز ماضی پسوند سپس و «ان ـ» ساز سببی پسوند ابتدا خوراندن

قوانین ساختواژه مورد واکاوی  براساسها را تنها  ( ترتیب وند2003) 5هایمن بر این،

 آوایی شرایط به باتوجه وند ترتیب  که است باور این بر( 2009)  6دهد و پاسترقرار می

 ندارد.  وجود

 وند ترتیب مختلف رویکردهای به« وند ترتیب سازیالگو» مقاله در( 2010) مانوا

 آزمون با و ریاضی راهکارهای براساس را وند ترتیب جایگاه ،جمله ازآن. است پرداخته

 که است خطی ترتیب یک وندی ترتیب ،وی نظر به. کندمی مشخص وندی ترتیب

                                                             
1 M. Baker 
2 J. McCarthy 
3 A. Prince 
4 K. Megerdoomian 
5 L. Hayman 
6 M. Paster 
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. باشد(  مند غیرقانون)غیرانگیخته  یا و( مند قانون)انگیخته  وندی ترتیب نوع از تواند می

 برای ،قانونمند ترتیب در شود، داده نشان ABCDE صورت  به هاوند توالی اگر

به باور مانوا .  دارد قرار جایگاه این در که بوده قانونی B وند مثال طور به قرارگرفتن

 صرفی آوایی، سطح ازجمله زبانی سطح چند با توانمی را وندها ترتیب ( نحوه2010)

 اصول مانند فرادستوری یا و معنایی اصول قالب در باید یا و داد توضیح نحوی و

  کرد. جوو جست زبان شناسی روان شناختی و

 

 . مطالعات پژوهشگران ایرانی2-2

توان اند که میهای وند مطالعات فراوانی داشتهزمینه واکاوی ویژگی درمحققان ایرانی 

(، 1370) صادقی(، 1348) (، باطنی1382) خانلریناتل به آثار پژوهشگرانی چون 

  (، انوری و1375) (، سامعی1374) زاده (، غالمعلی1371) کلباسی (،1371) کشانی

(، 1390) و بخت مینو مدرس خیابانی(، 1378مدرس خیابانی ) (،1382) گیوی احمدی

پور  (، نبی1386و 1381) شقاقی ،(1385) (، عباسی1380) (، طباطبایی1379) قطره

حال  . بااینکرداشاره ( 1389کهن ) و نغزگوی (1388) و علیزاده اسالمی (1387)

فرآیندهای ساختواژی، به موضوع  شناسی به اندازه شود که در بررسی زبان مشاهده می

( 1377معین )عنوان مثال، در کتاب  به ها پرداخته نشده است.بستترتیب وندها و واژه

ثیر ترتیب وندها در این فرآیند اشاره که به تا مواردی از تصریف وجود دارد بدون این

آن است که اغلب مطالعات  کرداشاره  ای که در این میان باید به آنشده باشد. نکته

عنوان زبانی از گروه  بست، در خصوص فارسی بهترتیب وند و واژه انجام شده در زمینه

است و در خصوص گویش مورد مطالعه  های ایرانی به انجام رسیدهزبان جنوب غربی

ر های ایرانی است و یا دیگدر این مختصر که گویشی از گروه شمال غربی زبان

بخش دیگر  درجهت  است. بدین های ایرانی شمال غربی، پژوهشی محقق نشده گویش

 .شود داخته میپرنظری پژوهش  این نوشتار به  معرفی مختصری از انگاره
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  «اصل ارتباط» چوب نظری: انگارهار. چ3

 ترتیب مندبودن نظام صورت در (2010مانوا ) براساس، شدتر اشاره  طور که پیشهمان

 صرفی،  آوایی، مانند زبانی سطح چندین یا یک در بایستی را ترتیب این دلیل وندها،

( 1985بی )معنامدار بای در این پژوهش، انگاره .کرد جوو و یا معنایی جست نحوی

ترتیب وندهای حاضر در یک فعل را  است. بر مبنای این انگاره کار گرفته شده به

ابتدا هر  بی در پژوهش خود. بایزندعنایی آن با پایه رقم میارتباط م معناشناسی وند و

اصل »به معناشناسی و  توجهکرده و سپس بایک از مقوالت تصریفی فعل را تعریف 

 از معنایی عنصر دو اگر ،اصل این براساسدهد. ها را نشان میترتیب وقوع آن «اطارتب

 واژگانی یا و تصریفی صورت به باشند، داشته یکدیگر با نزدیکی ارتباط محتوا لحاظ

بود.  خواهد نحوی عبارت به محدود هاآن ترکیب ،صورت این غیر در و شده بیان

کند.  این اصول در ها مشخص میچند اصل در زبانبی مقوالت تصریفی را با ارائه  بای

های مختلف و ترتیب وقوع انشان در زب های تصریفی، بسامد وقوعمورد رفتار مقوله

 ،(. به باور او11: 1985بی، دهد )بایهایی را ارائه میبینیپیش به ستاک توجهها باآن

الف( دو  کنند:مود پیدا میهای دیگر ترکیب شده و نبا واحد روش سه عناصر معنایی به

نمود واژگانی یا چند عنصر معنایی ممکن است در یک واژه بیان شوند، که به آن 

د که این شوبیان می هر عنصر معنایی با واحدی مجزا نمود تصریفی در ب( ؛گویند می

هایی به صورت وند نمود تصریفی به ممکن است آیند.می ها در یک واژه گردهمواحد

یک مقوله ساختواژی شکل تغییری در ستاک باشد. هنگامی  شوند یا بهافه ستاک اض

صورت اجباری همراه ستاک در یک  که تعدادی از اعضای آن مقوله به شودتصریفی می

 با هر ستاکی که ویژگی نحوی و یک مقوله تصریفیاگر ایستا بیایند. بنابراین، بند خود

بینی  پیش یفی نیز قابلمعنای آن مقوله تصرشود، معنایی خاص و مناسبی دارد ترکیب 

های مستقل و مجزا بیان : عناصر معنایی متفاوت با واحدنمود نحوید. ج( شومی
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نیز  1به نمود نحوی نمود غیرتصریفیباشند. های جداگانه میصورت واژهد، که بهشو می

نیستند و روی  های جدا از هممقوله ،(. این سه نوع نمود11 :1985، بیگویند )بایمی

دیگر به   سوی واژگانی و از سو به نمود یکک پیوستار قرار دارند؛ پیوستاری که از ی

و  پیوستار، بین نمود واژگانی شود. نمود تصریفی نیز در میانهنمود نحوی محدود می

به محتوای معنایی و  توجهها بابی پس از بیان انواع نمودبای نمود نحوی قرار دارد.

شکل  کند که عناصر معنایی بیشتر بهنمود تصریفی به این نکته دست پیدا می صورت

ها را  ( آن1985بی )که بای . این فرآیند پیرو اصول خاصی استدشوتصریفی بیان می

جا که در این پژوهش، تنها از اصل ارتباط استفاده از آن نامد.می 2اصول ارتباط و تعمیم

 .شود پرداخته میطور مختصر به این اصل  دامه به، در ارو است، از این شده

 

 . اصل ارتباط3-1

اگر محتوای وابسته به عنصر معنایی دیگر است؛ یک عنصر معنایی  این اصل براساس

بر محتوای معنایی عنصر دوم تاثیر داشته باشد. اگر طور مستقیم   بهمعنایی عنصر اول 

صورت واژگانی یا  هممکن است ب ،باشند وابسته هم و عنصر معنایی از نظر محتوایی بهد

یکدیگر وابسته نباشند  شان با تصریفی بیان شوند. اما اگر دو عنصر معنایی با محتوای

بی بای .(13: 1985بی، )بای د بودصورت نحوی و نمود نحوی خواه ها بهترکیب آن

اط را توان درجه ارتبهای تصریفی میبین مقوله ( بر این باور است که در1985)

به ارتباط معنایی یک مقوله تصریفی با ستاک فعل تشخیص داد. یک مقوله در  باتوجه

ژگانی ستاک فعل صورتی وابسته فعل است که معنای آن مقوله مستقیما بر محتوای وا

مقوله  تر باشد، نشانه صورت، هرچه ارتباط معنایی مقوله به پایه بیش اینتاثیر بگذارد. در

 درون در تکواژها ترتیب بیان دیگر،  هگیرد. بری به پایه قرار میتنزدیک فاصله در

 فعل اصلی معنای به شانمعنی که تکواژهایی. است شناسی معنی از برگرفته ها فعل

                                                             
1 periphrastic 
2 generality 
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 مانند تصریفی هایمقوله گیرند.می قرار فعل از ترینزدیک فاصله است، در ترنزدیک

 ،دارند فعل واژگانی معنی به ترینزدیک ارتباط ،وجه هاینشانه به نسبت هاسببی

توان مقوله نمود عنوان مثال می گیرند. یا بهقرار می فعل از تری نزدیک فاصله در بنابراین

زمان درونی کنش را ارائه  مطابقه فعل با فاعل مقایسه کرد. نمود، انسجام را با مقوله

تر بستهه فعل واود به پایکند، نمکه ستاک فعل، کنش را توصیف میجا آندهد. ازمی

زیرا به  ؛لحاظ معنایی ارتباط زیادی ندارد ه فعل بهمطابقه فاعل به پای ه. اما نشاناست

کند نه به عمل و حالتی که توسط خود فعل روابط نحوی میان مشارکین فعل اشاره می

به  ه نمود نسبت به نشانه مطابقهنشان های دنیازبان همواره در ،توصیف شده است. پس

دادن ترتیب  ( از اصل ارتباط خود برای نشان1985بی )بای تر است.فعل نزدیک پایه

مراتبی از  او یک نمودار سلسله ،. برپایه این اصلکند میهای تصریفی فعل استفاده وند

طور که مشاهده است. همان دست داده های دستوری فعل به ترتیب زیر بهمقوله

ن مقوله به ستاک فعل و تریتر نزدیک علت ارتباط بیش ت بهشود، در این ترتیب ظرفی می

فعلی و بیان روابط نحوی میان مشارکین  ترین ارتباط معنایی با پایه دلیل کم مطابقه به

ترتیب وندهای ارائه شده از  (1) . نمودارداردفعلی  ترین فاصله را با پایه فعل، بیش

 :دهد نشان میهای دنیا را بی در زبانسوی بای
 مطابقه <وجه <زمان <نمود <جهت  <ظرفیت < ریشه

 (1985 ،بیهای دنیا )بایوندها درزبان بیترتنمودار (1)نمودار 
 

 ها تجزیه و تحلیل داده. 4

های ضمیری بستاز پژوهش به بررسی ترتیب وندهای تصریفی و واژه بخش این در

ابتدا  که به این صورت بوده است . روش کارشود پرداخته میحاضر در افعال مازندرانی 

را در  ها آنتا  خواسته شدهو از او  گرفتهمصادر مازندرانی در اختیار گویشور قرار 

دارای تحصیالت ساله،  32ی آقای مورد مطالعههای مشخص صرف نماید. گویشور زمان

پس از صرف افعال انتخاب شده و درج در . استاهل و ساکن محمدآباد  دیپلم،
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 اشتقاقی و تصریفی وندهای ،سپسشد.  هپرداخت هاآن یتکواژ عتقطی به ا،ه لجدو

واژه و وندها حضور ترتیب براساس آن از پس و مورد اشاره استخراج افعال به وابسته

 فعلی پایه با هابستواژه و وندها معنایی ارتباط مراتب سلسله نمودار مذکور، هایبست

شد. در  ارائهبی به اصل بای گیری باتوجه توضیحات و نتیجه پایان نیزدر   .شد ترسیم

ترسیم  «آوردن» و« کاشتن» فعل و تقطیع تکواژی برای دو مصدرادامه، جداول صرف 

موردنظر ارائه  ترتیب تکواژی برای صیغه و بالفاصله پس از هر جدول، محور شده

ترتیب  مبنای محاسبهالخط فارسی در این محور، رسمشایان ذکر است که . گردد می

بدان معنا دهد محور ترتیب را از راست به چپ نشان میاین  ،از این رو .استتکواژها 

آخرین تکواژ هر فعل، در  الیه سمت راست و همواره نخستین تکواژ در منتهی که

گیرد. فهرست اختصارات به کار رفته در جداول در انتهای الیه سمت چپ قرار میمنتهی

  است. ظیم شدهمقاله تن

صویر گویش مازندرانی محمودآباد به تصیغگان مضارع التزامی در  (1جدول )در 

های جدول هویداست، مضارع التزامی در این طور که از داده. همانکشیده شده است

است. در این گویش،  شده های مطابقه ساختهو نیز نشانهستاک حال فعل گویش از 

برای پیشوندهای فعلی » های شمال غربی )از جمله تالشیگویشهمانند برخی دیگر از 

پیشوندهای اشتقاقی در آغاز برخی از افعال  («1384در تالشی ر.ک به رفیعی جیردهی 

( این پیشوندهای اشتقاقی که بازمانده 1384رفیعی جیردهی ) براساسحضور دارند. 

کنند و معانی فعلی را عوض میحروف اضافه از دوره باستان و میانه هستند، معنای پایه 

افزایند. در این مختصر بر آن نیستیم تا بر مفهوم این پیشوندها متفاوتی را به پایه می

نظور بررسی ترتیب وندهای اشتقاقی و تصریفی مجاور پایه، م تمرکز کنیم، بلکه تنها به

ور این پرسشی که در خصوص حض شوند.عنوان عناصر اشتقاقی تحلیل می به این وندها

تواند موضوع مطالعات گردد و میپیشوندهای خاص اشتقاقی بر سر افعال، مطرح می

د شومی همراهبرخی از افعال  بابعدی قرار بگیرد، این است که چرا این پیشوندها فقط 
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د؟ این موضوع نیاز به پژوهشی جداگانه دارد.  ارنمامی افعال ند باگیر و حضوری همه

. دهد نشان میرا در زمان مضارع التزامی « آوردن»و « کاشتن»صرف افعال  (1)جدول 

در مضارع التزامی به  «کاشتن»که صیغگان ، در حالیدهد نشان میها طور که دادههمان

همراه با پیشوند اشتقاقی « آوردن»شود، صیغگان ظاهر می  -deهمراه پیشوند اشتقاقی 

bi-  شوند.رمزگذاری می 
 صرف افعال در زمان مضارع التزامی  (1جدول )

 مضارع التزامی

 مصدر: کاشتن 

de-kār- e  بکار de-kār - i   بکاری de-kār-em   بکارم 

de kār e de kār i de kār em 

D R P&N D R P&N D R P&N 

de-kār-en   بکارند de-kār-in بکارید de-kār-im  بکاریم 

de kār e n de kār in de kār im 

D R P&N D R P&N D R P&N 

 مصدر :آوردن

bi-yar –e    بیاورد bi-yar –i   بیاوری bi-yar-em بیاورم 

bi yar e bi yar i bi yar em 

D R P&N D R P&N D R P&N 

bi-yar-en    بیاورند bi- yar –in بیاورید bi- yar- im  بیاوریم 

bi yar en bi yar in bi yar im 

D R P&N D R P&N D R P&N 
 

یب تکواژی صیغگان مضارع تقطیع تکواژی در این گویش، محور ترت براساساینک 

 :شود میترسیم ( 2التزامی در نمودار )

 مطابقه <ریشه<پیشوند اشتقاقی 

 التزامی مضارع در وند ترتیب( 2) نمودار
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 (P&N) مطابقه ، در این گویش، نشانهدهد نشان می (1) های جدولطور که دادههمان

 شود. در آخرین جایگاه پس از فعل ظاهر می نیز

  زمان مضارع اخباری صرف افعال در  (2)جدول 

 مضارع اخباری

 مصدر :کاشتن

kār-ne  کاردمی kār-ni  کاریمی kār-me   کارممی 

kār ne kār ni kār me 

R P&N R P&N R P&N 

kār-ne ne   کارندمی kār-neni کارید می kār-mi  کاریممی 

kār ne ne   kār neni kār mi 

R P&N R P&N R P&N 

 مصدر: آوردن       

yar-ne    آوردمی yar-ni   آوریمی yar-me آورممی 

yar ne yar ni yar me 

R P&N R P&N R P&N 

yard-nene آورندمی yar-neni آوریدمی yar-mi آوریممی 

yar nene yar neni yar mi 

R P&N R P&N R P&N 

 در تکواژی مضارع اخباری ترتیب محور گویش، این در تکواژی تقطیع براساس اینک

جهت رعایت  هب این تقطیع شد،اشاره  تر طور که پیش. همانشود می ترسیم( 3) نمودار

و صیغگان فعل  به صیغگان فعل اصلی ترسیم شده توجهفقط  با ی با افعال دیگریکدست

 .است در ترسیم این نمودار محاسبه نشده« داشتن»زماندار معین و 

 مطابقه <ریشه

 اخباری مضارع در وندها ترتیب (3) نمودار

گویش مازندرانی محمودآباد نشانه مشخصی برای رمزگذاری وجه  (2)جدول  براساس

 نماید. این وجه رمزگذاری می های ویژهاخباری ندارد و این وجه را از رهگذر شناسه
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 مضارع مستمر ( صیغگان3) جدول

 مضارع مستمر

 : کاشتنمصدر

dare kār-ne کاردمی دارد dari  kār-n i کاریمی داری dareme kār-me   کارممی دارم 

dare kār ne dari kār ni dareme kār Me 

AUX R P&N AUX R P&N AUX R P&N 

darene kār-nene    دارند

  کارند می

dareni kār-neni دارید 

  کارید     می

daremi  kār-mi داریم 

  کاریم    می

darene kār ne ne dareni kār neni daremi kār Mi 

AUX R P&N AUX R P&N AUX R P&N 

 مصدر:  آوردن

dare yar-ne آوردمی دارد dari  yar-ni آوریمی داری dareme yar-me آورمدارم می 

dare yar ne dari yar ni dareme yar Me 

AUX R P&N AUX R P&N AUX R P&N 

darene yar-nene دارند 

 آورند می

dareni yar-neni  دارید

 آورید می

daremi  yar-mi آوریممی داریم 

darene yar nene dareni yard neni daremi yar Mi 

AUX R P&N AUX R P&N AUX R P&N 
 

 در اخباری مضارع تکواژی ترتیب محور گویش، این در تکواژی تقطیع براساس اینک

 تیجهت رعا به عیتقط نیا شد، اشاره تر شپی که طور. همانشود می ترسیم (3) نمودار

 غگانصی و است شده میترس یفعل اصل غگانیبه ص توجه، فقط باگریبا افعال د تیکدسی

  است: نمودار محاسبه نشده نیا میدر ترس« تنداش»و زماندار  نیفعل مع

 مطابقه <ریشه  -فعل معین 

 مستمر مضارع در وندها ترتیب (3) نمودار

همانند فارسی، نمود  محمودآباد مازندرانی گویش که شدمشاهده  (3) جدول براساس

نیز  شمار و و صرف این فعل برای شخص و« داشتن»مستمر را از رهگذر فعل معین 
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دستی  تکواژی این نمود، به جهت رعایت یکدر تقطیع کند. زمان مرتبط رمزگذاری می

شود این فعل نیز همانند فعل طور که مشاهده می اگرچه همان ؛نشدفعل معین تقطیع 

 کند.  زماندار است و از همان الگوی ترتیب پسوندها در فعل اصلی تبعیت می اصلی

ته در گذشن زما براساس این جدول، .شود می ارائه( 4) در جدول زمان گذشته صیغگان

  -biو  « کاشتن»در صیغگان   -deاشتقاقی  هایشوندیبا پگویش مازندرانی محمودآباد 

گذشته مخصوص زمان  یها شناسه ههمرا بهفعل و ستاک گذشته  «آوردن»در صیغگان 

 نشانه که در گویش مازندرانی محمودآباد توجه این است قابل شود. نکتهیساخته م

مستقلی برای رمزگذاری ماضی نقلی یا حال کامل وجود ندارد و گویشوران این 

 کنند.بیان میساده  یاضی را با صورت منقل یماضگویش، مفهوم 

 صرف افعال در زمان گذشته ساده( 4) جدول

 ماضی ساده

 مصدر: کاشتن

de- k- āāt-  e اشتک de- k- āāt - i   کاشتی de- kāā t-eme  کاشتم 

de k  āā t e de kāā t I de kāā t eme   

D R  T P&N D R T P&N D R T P&N 

de- kāāt- ne          کاشتند de- kāāt- eni         کاشتید de- kāā t- emi   کاشتیم      

de k   āā t ne de k  āā t eni de k  āā t Emi 
D R T P&N D R T P&N D R T P&N 

 مصدر:  آوردن

bi-yar- d – e           آورد  bi-yar- d – i  آوردی bi-yar- d –eme آوردم 

bi yar d E bi yar d i bi yar d Eme 
D R T P&N D R T P&N D R T P&N 

bi-yar- d -ene   آوردند bi-yar- d -eni    آوردید bi-yar- d -emi    یمآورد 

bi yar d ene bi yar d eni bi yar d Emi 

D R T P&N D R T P&N D R T P&N 
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ساده  زمان ماضی  یتکواژ بیمحور ترت ش،یگو نیدر ا یتکواژ عیتقط براساس نکیا

 . شودیم میترس( 4)در نمودار 

 مطابقه<زمان <ریشه<پیشوند اشتقاقی

 ( ترتیب وندها در زمان گذشته ساده4نمودار )

مفاهیم زمان گذشته و ماضی نقلی  ، مازندرانی محمودآبادشدتر اشاره  طور که پیشهمان

خدمت  ی را بههای متفاوتنمود و مانند فارسی، صورترا از رهگذر یک صورت بیان می

برخالف نمود کامل، برای رمزگذاری نمود گویش  این وجود، گرفت. باایننمی

از نمودار ترتیب  .برد می های مخصوص این نمود بهرهدر زمان گذشته از نشانهاستمراری 

زمان  یفیمقوله تصرگیری کرد که  توان چنین نتیجهمی زمان گذشته سادهوندها در 

با فعل دارد در فاصله  یتر  شیشخص و شمار ارتباط ب هایمقوله به نسبت کهنعلت آ به

موجود  یفیتصر هایمقوله بیانطباق ترت موضوع نی. اردگییقرار م شهیاز ر یتر کینزد

های صورت (5)در جدول  .دهدی( نشان م1985) یبیباط باتزمان را با اصل ار نیدر ا

نشان های جدول طور که داده. همانشود میماضی استمراری در این گویش ارائه 

، ماضی استمراری در این گویش همانند صیغگان زمان گذشته از ستاک گذشته دهد می

آید اما برخالف صیغگان گذشته ساده، پیشوند دست می ههای زمان گذشته بو شناسه

 فعلی ندارد. 
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 ماضی استمراریزمان صرف فعل در  (5جدول )

 ماضی استمراری

 کاشتن :مصدر

k- āāt-  e کاشتمی k- āāt -  i       کاشتیمی k-āāt-eme      کاشتممی 

k   āā t e kāā t i kāā t eme 

R T P&N R T P&N R T P&N 

k- āāt-e ne            کاشتیم می k- āāt- eni    کاشتیدمی k - āāt- emi       کاشتیممی 

kāā t ene kāā t eni kāā t emi 

R T P&N R T P&N R T P&N 

 مصدر: آوردن

yar- d –e  آوردمی yar- d –i    آوردیمی yar- d- eme آوردممی 
yar d e yar d i yar d eme 
R T P&N R T P&N R T P&N 

yar- d –ene آوردند      می   yar- d –eni آوردیدمی yar- d – emi آوردیممی 

yar d ene yar d eni yar d emi 
R T P&N R T P&N R T P&N 

در ساده  یزمان ماض یتکواژ بیمحور ترت ش،یگو نیدر ا یتکواژ عیتقط براساس نکیا

نیز تبعیت از اصل  در این محور ،شودمشاهده میطور که همان .شود یم میترس( 5)نمودار 

 یید است.تا ارتباط قابل

 مطابقه  <زمان <ریشه 

 یاستمرار یماضزمان وندها در  بیترت (5) نمودار

یا  ، ماضی استمراری در مازندرانی محمودآباد بدون پیشوند وشدطور که مشاهده  همان

شمار  زمان، شخص و هایمقوله یاستمرار یماض غگانیدر صشد. فعل معین ساخته می

است زمان که عبارت  نیدر ا یفیتصر هایمقوله بترتی. توسط پسوندها نشان داده شد

چون  باشد،ی( م1985) یبیشخص و شمار مطابق با اصل ارتباط با <زمان <شهیاز ر

ماضی  ،با این وجود .تاس ترکینزد شهیپسوند زمان به نسبت شخص و شمار به ر

همراه زمان گذشته  فعل موردنظر به «صفت مفعولی»کارگیری  هاز ب گویش بعید در این
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« آوردن»و « کاشتن»صیغگان دو فعل  (6)آید. جدول دست می به« بودن»فعل معین ساده 

د، صیغگان دهها نشان میطور که داده گذارد. همانرا در این گویش به نمایش می

 د. شو ظاهر می -biو  -deپیشوندهای اشتقاقیهمراه  در ماضی بعید به« آوردن»و « کاشتن»

 ماضی بعید زمان صرف فعل در (6جدول )

 ماضی بعید

 : کاشتنمصدر

de- k-  š  āt-[e] biye کاشته بود de- k-  š  āt –[e] bi  کاشته بودی de-k-  š  āt- [e] bime  کاشته بودم 

de kāā t e biye de k š  ā t e bi de k š  ā t 
 

e bime 

D R T PP AUX D R T PP AUX D R T PP AUX 

de-k- š  āt-[e] bine  کاشته بودند de-k- š  āt- [e] bini  کاشته بودید de-k-  š  āt-[ e] bimi کاشته بودیم 

de kāā t e bi ne de k š
 ā 

t e bini de k š  ā t e bimi 

D R T PP AUX M R T PP AUX D R T PP AUX 

 مصدر:  آوردن

bi-yar-d-e biye       بودآورده bi- yar-d-e bi  بودیآورده bi- yar-d-e bime بودمآورده 
bi yar d e biye bi yar d e bi bi yar d e bime 
D R T PP AUX D R T PP AUX D R T PP AUX 

bi-yar-d-e bine   بودندآورده  bi- yar-d-e bini   آورده بودید bi- yar-d-e bimi   ه بودیمآورد 
bi yar d e bine bi yar d e bini bi yar d e bi mi 
D R T PP AUX D R T PP AUX D R T PP AUX 

 

ساده   یزمان ماض یتکواژ بیمحور ترت ش،یگو نیدر ا یتکواژ عیتقط براساس نکیا

از  تیتبع زیمحور ن نیدر ا ،شودمی مشاهده که طور. همانشود یم میترس (6)در نمودار 

در خصوص تحلیل ترتیب سازه در صیغگان ماضی بعید  .است دییات اصل ارتباط قابل

است و فعل  شده فعل اصلی نمایش داده ترتیب سازه تنها در باید گفت کهمازندرانی 

 دیبع یماض غگانیصشود طور که مشاهده میاست. همان معین به این تحلیل وارد نشده

و صرف « ه -» مفعولی صفت پسوند ساز،پسوند زمان گذشته قیاز طر یالتزام یو ماض
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مورد،  کیبه جز  غگان،یص نیوندها در ا بی. ترتشوندیساخته م« بودن» نیفعل  مع

 دیبع یموجود در ماض یفیتصر یها گذارد. مقولهیم شینما مطابقت با اصل ارتباط را به

 یکه برا« ه-» ی(، پسوند اشتقاقسازیاز:  زمان )پسوند ماض عبارتند یامالتز یو ماض

شخص و شمار  هایمطابقه که مقوله یو وندها شودیاستفاده م یساختن صفت مفعول

« بودن» نیفعل مع بستییپ هایکنند و از رهگذر اتصال به صورتیم یرا رمزگذار

ر، یعنی مذکو گاهی. اتخاذ جارندیگیواژه قرار م گاهیجا نینشان داده شده و در آخر

 یمعنا مذکور از حوزه یاست که وندها لیدل نیبه ا جایگاه آخر، به وندهای مطابقه

فاصله  نیدر دورتر ،رو نازای ؛اندورود کرده یروابط نحو فعل خارج شده و به حوزه

( با 1985) یبیاصل ارتباط با قی. تنها مورد عدم تطبرندگییقرار م یفعل هینسبت به پا

زمان گذشته نسبت به وند  یفیبودن وند تصرترکیمورد، نزد نیدر ا یمازندران هایداده

 نیو تحول ا یخیو مفصل روال تار قیدق فیاست. اگرچه توص یصفت مفعول یاشتقاق

 کرداشاره توان  میمختصر خارج است، اما فقط  نیا دو پسوند در کنار هم از حوصله

: 1388، ی)ابوالقاسم انهیدوره باستان و دوره م یعنی نیشیپ دوره  هایداده براساسکه 

را  یدو مفهوم زمان گذشته و صفت مفعولهر ،ییتنها ساز، خود به پسوند گذشته ،(49

 یاست که صفت مفعول یاشتقاق یپسوند در واقع، پسوند کرد. به بیان دیگر، اینیم فایا

و  باشدزمان گذشته هم  نشانه تواندیصورت، م نیاما چون با هم کندیم یرا رمزگذار

ساز در  یپسوند مستقل صفت مفعول ،ییزدا و ابهام سازیشفاف لیدل کند به جادیابهام ا

در دوره نو دو پسوند  یصفت مفعول انیدر ب عبارتی، به .است دوره نو به آن اضافه شده

 .شودیخدمت گرفته م به یاشتقاق
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 مطابقه<فعل معین –وجه وصفی  <زمان<ریشه <پیشوند اشتقاقی

 دیبع یماضزمان وندها در  بیترت  (6)شماره  نمودار

های مازندرانی در صیغگان ماضی بعید، اینک صیغگان ماضی التزامی پس از ارائه داده

التزامی در مازندرانی حاکی های ماضی . دادهشود میارائه  (7)در این گویش در جدول 

وجه التزامی و زمان  در« بودن»که در این زمان و وجه از صیغگان فعل   از آن است

حال، پیشوندهای فعلی هم حاضر  ؛ در عین شودمعین استفاده می عنوان فعل حال به

 .است

 صرف فعل ماضی التزامی (7)جدول 

 ماضی التزامی 

 : کاشتنمصدر         

de-k- āāt-e  beāe    کاشته باشد    de- k- āāt –e  beāi    کاشته باشی de- k- āāt -e  bem   کاشته باشم 

de kāā t e beāe de kāā t e beāi de kāā t e bem 

D R T PP AUX D R T PP AUX D R T PP AUX 

de-k- āāt-e  beāen  کاشته باشند de-k- āāt- e  beāin   کاشته باشید de-k- āāt-e beāim    کاشته باشیم  

    

de kāā t e beāen de kāā t e beāin de kāā t e beāim 

D R T PP AUX D R T PP AUX D R T PP AUX 

 مصدر:  آوردن           

bi- yar- d-e beāe        باشدآورده bi- yar- d-e beāi   آورده 

   باشی    

bi- yar- d-e  bem  باشم آورده 

bi yar d e beāe bi yar d e beāi bi yar d e bem 

D R T PP AUX D R T PP AUX D R T PP AUX 

bi- yar-d-e beāen    باشندآورده bi- yar-d-e beāin    آورده باشید bi- yar-d-e beāim   باشیمآورده  

bi yar d e beāen bi yar d e beāin bi yar d e beāim 

D R T PP AUX D R T PP AUX D R T  AUX 
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 التزامی( ترتیب وندها در زمان ماضی 7نمودار )

های منفی پس از ارائه صیغگان ماضی التزامی در مازندرانی محمودآباد، اینک به صورت

سازی  ها مشخص است، منفیطور که از داده. همانشود پرداخته میافعال در این گویش 

 این شود.های متفاوت انجام میدر این گویش از رهگذر پیشوند نفی با تکواژگونه

را در « آوردن»و « کاشتن»( صیغگان منفی دو فعل 8). جدول آید میهمراه فعل پیشوند 

 دهد.  نشان میزمان حال ساده 

 سادهزمان حال در فعل نفی  (8جدول ) 

 

مازندرانی  های منفی افعال زمان حال ساده دربه نحوه چینش وندها در صورت توجهبا

 .کرد ارائهنمودار ترتیب وند و پایه را  توانمحمودآباد می

 شخص و شمار <ریشه <پیشوند نفی

 زمان حال ساده یوندها در فعل نف بیترت (8) نمودار

قطب منفی افعال مازندرانی در زمان پس از بررسی آرایش وندها نسبت به ریشه در 

( 9در جدول ) حال، آرایش وندها و ریشه در صورت منفی زمان ماضی افعال مازندرانی

 شود. ارائه می

 

 فعل نفی حال ساده 

yar آور :مصدر kār         کارمصدر : 

ni-yar-me آورمنمی ne-kār-me  کارمنمی 

ni yar me ne kār  m e 

N R P&N N R P&N 

 مطابقه <نیفعل مع -یوجه وصف <زمان <شهیر <اشتقاقی شوندیپ
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 ( فعل منفی ماضی ساده9جدول )

 

 

 یبررس بییدر نمودار با ساز یمنف یوندها بیشد، ترت انیب تر شپی که طورهمان

 نیا یصورت منف یبه بررس یافعال مازندران ینوشتار در بررس نیا حال، نیبود؛ باا نشده

 نیتر کیو در نزد شوندیصورت پ به یکه مفهوم نف دهد یپرداخته و نشان م زیافعال ن

است.  «تیقطب» یفیمقوله تصر یدارا سازمنفی . نشانهردگییقرار م شهیفاصله با ر

 اریبس ییعدم رخداد محمول( ارتباط معنا ی)رمزگذار ییلحاظ معنا که به یا مقوله

 ساز یمنف شوندیرا از رهگذر پ یمنف تیمفهوم قطب یفعل دارد. مازندران شهیبا ر یکینزد

اساس اصل ارتباط را  نیاو بر  دهدینشان م ردگییاز فعل قرار م شیکه بالفاصله پ

 نیا هایبستواژه زیو ن یمازندران یفیتصر یشوندهایپ بیترت ن،ی. بنابراکندیم دییتا

 دییتا ریز نمودار اصل را در قالب نیمطابقت داشته و ا یبیبا اصل ارتباط با شیگو

 .کنند یم

 مطابقه<مان<زریشه<نفیپیشوند 

 ( ترتیب وندها در فعل نفی ماضی ساده9نمودار )

صورت امر و ترتیب وندها در سی آرایش وندها در مازندرانی، به در ادامه و پس از برر

 . شود پرداخته میاین صیغگان 

 

 

 فعل منفی ماضی ساده

yard :مصدر آوردن kāāt             مصدر : کاشتن 

ni-yar- d-eme  نیاوردم ne-k- āāt-eme نکاشتم 

ni yar d eme ne kāā t eme 

N R T P&N N R T P&N 
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 فعل امر (10جدول )

 

 

 

 

 
 

 ریشه <پیشوند اشتقاقی

 وندها در فعل امر بیترت( 10) نمودار

از چینش پیشوند اشتقاقی و ریشه  صیغگان امر در مازندرانی( 10)نمودار  براساس

 .شود ( ارائه می11نیز در جدول ) . صیغگان سببی در این گویششود میحاصل 

 فعل سببی (11)جدول 

 فعل سببی

 مصدر: پوشیدن

da-puši-e    پوشاند da-puši   پوشاندی da-puši-em   :پوشاندم 

da puši e da puši i da puši em 

CAUSE R P&N CAUSE R P&N CAUSE R P&N 

da-puši-nene :پوشاندند da-puši-neni : پوشاندید da-puši-nemi  :پوشاندیم 

da puši nene da puši neni da puši nemi 

CAUSE R P&N CAUSE R P&N CAUSE R P&N 

 مصدر: دویدن

do-hedo-e   دواند do-hedo-i   دواندی do-hedo-me    دواندم 

do hedo e do hedo i do hedo me 

CAUSE R P&N CAUSE R P&N CAUSE R P&N 

do-hedo-nene   دواندند do-hedo-neni   دواندید do-hedo-nemi   دواندیم 

do hedo nene do hedo neni do hedo nemi 

CAUSE R P&N CAUSE R P&N CAUSE R P&N 

 فعل امر 

biyar dekār 

bi yar de kār 
D R D R 

baxor hakon 

ba xor ha kon 

D R D R 
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، افزایش ظرفیت فعل یا روند های جدول هویداست، مازندرانیطور که از دادههمان

جاکه  گذارد. این پیشوند از آنساز به نمایش می سازی را از رهگذر پیشوند سببی سببی

ثیر کند و مستقیما بر معنای فعل تافعل را برقرار میترین ارتباط با  لحاظ معنایی بیش به

مثال در رقابت  ،عبارتی گیرد. بهترین فاصله با فعل قرار می گذارد، همواره در نزدیکمی

این ترتیب  (11)گیرد. نمودار تر قرار می ساز، این پیشوند به فعل نزدیکبا پیشوند منفی

 گذارد:را به نمایش می

 مطابقه <ریشه <)ظرفیت( ساز پیشوند سببی

 ساز )ظرفیت( در مازندرانیترتیب وند سببی (11)نمودار 

1گانه هسپلمت دوازده یارهایمع براساس
 اتیتمام خصوص ی( وند سبب2010) 2و سیمز  

 م،یریدر نظر بگ فیط کیبودن را  یو اشتقاق یفیرا ندارد. اگر تصر یفیتصر یوندها

 تر کینزد یاشتقاق یخواهد بود که به وندها فیاز ط یدر قسمت یوند سبب گاهیجا

. گیرد میقرار  یفعل مورد بررس یاشتقاق یدر گروه وندها این مواردجهت  نیاست. از ا

 یساز در آن بررس یپسوند سبب گاهیو جاشده، صرف  «دنیپوش»راستا مصدر  نیدر هم

 یسببریغ یها وندها در صورت بیهمانند ترت زین یپسوندها در افعال سبب بی. ترتشد

است  «تیظرف»ییمعنامقوله  یساز که دارا یوند سبب یدر افعال سبب است.افعال  نیا

-کیو در واقع نزد ردگییپس از بن مضارع افعال قرار م مایوند مستق نیا ؛حضور دارد

 رییبا تغ مستقیم ورطهکه ب شهیوند به ر نیا یکی. نزدباشدیمفعل  شهیپسوند به ر نتری

( 1985) یبیکامال با اصل ارتباط با کند،یم رییفعل را دستخوش تغ یفعل معنا تیظرف

فعل ارتباط  شهیر یمقوله با معنا ی( هرچه معنا1985) یبی. از نظر بااست هیتوج قابل

                                                             
1 M. Haspelmath  
2 A. D. Sims 
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ارتباط  نی. هرچه اردگییقرار م شهیفاصله از ر نتریکیداشته باشد، در نزد یتر شیب

 راتییباشد، تغ تر شیشده در فعل ب فیتوص تیو موقع ییمقوله معنا نیب ییمعنا

شده توسط فعل به  فیتوص تیدر موقع کنندگانتدر تعداد و نقش شرک یریگ چشم

در  رییفعل، موجب تغ تیبه موقع کیعلت ارتباط نزد به ی. افعال سببدآییوجود م

 را هافاعل ای و هاساز تعداد مفعول یوند سبب یعنی. شوندیفعل م یموضوعات اصل

همواره  که ودشیمحسوب م یاشتقاق نیمعناساز و بنابرا یوند ،رو نی. از ادهدیم رتغیی

 . ردگییفاصله با فعل قرار م نتریکیدر نزد

های وابسته، تنها وندها ( در بررسی ترتیب سازه1985بی )بای شد،طور که اشاره همان

منظور  . پژوهش حاضر بهه استنپرداختها بستو به واژه هرا مورد بررسی قرار داد

است.  های این گویش نیز پرداختهبستاین نظریه، به بررسی چینش واژه گسترش

 دهد.  نشان میبست در مازندرانی را ترتیب قرارگیری واژه (12جدول )

 بست ضمیری( در مازندرانیبست )پی ه( ترتیب واژ12) جدول

 بست واژه

 مصدر: دیدن

     bediye    دیدش bedit   دیدت                bedime     دیدم 

be di ye be di t be di me 

D R CL D R CL D R CL 

bedišān   دیدشان beditun دیدتان bediāun  دیدمان 

be di šun be di tun be di mun 

D R CL D R CL D R CL 
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های ضمیری در بستها یا پیبستدهند، واژههای جدول نشان میطورکه دادههمان

های مطابقه، آخرین جایگاه را نسبت به ریشه به خود اختصاص نشانه مازندرانی همانند

 سازد.  نمایان میهای ضمیری در مازندرانی را بستترتیب پی (12) د. نموداردهنمی
 

 بست ضمیریپی >ریشه <پیشوند اشتقاقی 

 مازندرانی ضمیری درهای بستترتیب پی (12) نمودار

اشاره  تر شیچند رهنمون ساخت. پ هاییافتهیما را به  یمازندران هایبست مطالعه واژه

 نیدر دورتر ،دارند هیبا پا یتر کم ییکه ارتباط معنا ییاصل، اجزا نیا براساسکه  شد

هستند که از  یمستقل ساختواژریغ اجزای ها،بسته. واژرندیگ یقرار م هیفاصله با پا

 شده و وارد حوزه خارج یدستور یمعان یو حت هیوابسته به پا یواژگان یمعناها حوزه

 رودیرو انتظار م نیااند. از موضوعات فعل شده انیم ییمعناریو غ ینحو و روابط نحو

 هایرا در واژه به خود اختصاص دهند. داده گاهیجا نیدورتر هموارهتکواژها این که 

 دییا( را ت1985) یبیآن اصل ارتباط با یپدرو  مذکور یقسمت، ادعا نیدر ا یمازندران

حاصل  جهینت ، اینیمازندران های بست( به واژه1985) یبی. در بسط اصل ارتباط باکرد

 د،آییدرم شنمای به هابستواژه یکه از سو میمفعول مستق شیگو نیکه در ا شود می

فاصله  نیدر دورتر ند،عهده دارفاعل را بر انیمطابقه که ب یفیتصر ینسبت به وندها

با  ییارتباط معنا نیتر کم یگفت که دارا دیبا بنابراین، .رندگییقرار م شهینسبت به ر

برخوردارند.  شهیبا ر ترینییاز درجه ارتباط پا زینسبت به فاعل ن یهستند و حت هیپا

 یواژگان یاز محتوا ،باشد تر شیب هیوند از پا کی ست که هرچه فاصلها یمعن نیبد نیا

مطابقه و  یوندهادرنتیجه، . ردگیینحو قرار م در حوزه تر شیفاصله گرفته و ب هیپا

)فاعل و  ینحو و روابط نحو وابسته به حوزه یکه عناصر یمفعول هایبستواژه
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 شیبه نما یفعل هیفاصله را با پا نیتر شیهستد، همواره ب یو واژگان ییمفعول( و نه معنا

 نیاز باالتر ،بودن تریو کل یبر عموم عالوه ،ینحو تیماه لدلیبه صرعنااین . گذارندیم

 .ندهست تریرو دستور نیبسامد رخداد برخوردار بوده و از ا

 

گیری . نتیجه5  

ها در بستهدف بررسی وضعیت ترتیب وندها و واژه پژوهشی که از نظر گذشت، به

انجام  ( به1985پیروی از رویکرد اصل ارتباط بایبی ) گویش مازندرانی محمودآباد و با

مازندرانی،  در افعال غگانیصیکی از مشخصات مهم  طور که دیده شد، همان رسید.

 این پیشوندها جا کهاز آن حضور پیشوندهای اشتقاقی فعلی در برخی از صیغگان بود.

کار  زایا در این گویش بهیرمند و غطورغیرنظام دوان باستان هستند، بنابراین به بازمانده

و مازندرانی موجود در افعال  یپسوندها یبررس منظور . بهبینی نیستندرفته و قابل پیش

عنوان  به «آوردن»و « کاشتن»افعال پرکاربرد ( 1985) یبیبا اصل ارتباط با ها آن سهیمقا

برای مضارع اخیاری، مضارع التزامی، امر، نفی، ل افعا نیا غگانینمونه انتخاب و ص

شد و  یتکواژ عیتقط دیبع یو ماض یاستمرار یماض ،ینقل یساده، ماض یماضسببی، 

های بستو نیز ترتیب پی نگرفتن مقوله آظرنبا در یفیتصر یوندها یریقرارگ بیترت

 یفیتصر یشوندهایپ بیترتکه  شداز روند این بررسی مشخص  .شد یبررسضمیری 

شته و این مطابقت دا یبیبا ارتباطاصل های این گویش با بستو نیز واژه مازندرانی

 . کننداصل را در قالب محور زیر تایید می

 مطابقه <زمان <)صفت مفعولی( <ریشه <سببی )ظرفیت( <قطبیت
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