
)سینا بوعلی دانشگاه( مهند راسخ محمد



 ،خوشم آمد، لجش گرفت
آید،  دردش آمد، عارم می
آید، ماتم برد،  خوابمان می
خشکم زد، َبسم است.

٢
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



شخصه؛ تک ناگذر فعل ؛ناگذر افعال غیرشخصی؛ های جمله ، 
 ساخت ؛شناسه یک فعلهای ؛ای تجربه مرکب فعل

 عبارات ؛بستی پی فعل ؛ضمیری مرکب فعلهای ؛غیرشخصی
  غیرمستقیم های فعل ؛غیرشخصی نیمه یا غیرشخصی

  .)میانی(

بستیبستی  پیپی  مرکبمرکب  فعلفعل )١٣٨٩ ،١٣٨٦ ،١٣٨٥( مهند راسخ.  

٣
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



 در غیرشخصی ساخت بررسی« )١٣٩٠( مائده عارفی، گلچین
  صص ،٧ ش ،فرهنگستان نامه نامه ویژه دستور، ؛»فارسی زبان
١٨٢-١٦٢.  

٤
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



تحلیل بر تاکید برای تازه شواهدی و استداللها ارائه 
.)١٣٨٩ الف،١٣٨٨ ،١٣٨٦ ،١٣٨٥ مهند راسخ( :قبلی

٥
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



ویژگیهاي خاص این ساختها: 
؛مفردمفرد  شخصشخص  سومسوم صورت به فعل .الف
 ؛بستها پی اجباریاجباری حضور .ب
؛فاعل با  مرجعمرجع  همهم بستها پی .ج

٦
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



من قبلی تحلیل نکته دو:
؛است  مرکبمرکب  فعلفعل ساختها این فعل  
فاعلیفاعلی  مطابقهمطابقه  نشانهنشانه ساختها این در ضمیری بستهای پی  

.هستند

٧
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



؛؛پذیرپذیر  بخشبخش  معنایمعنای  برابربرابر  دردر  اصطالحیاصطالحی  معنایمعنای  داشتن .الف
؛؛واحدواحد  تکیهتکیه  وجودوجود دوم .ب
 ؛؛واژگانیواژگانی  پیوستگیپیوستگی بودن دارا .ج
؛؛مصدرمصدر  اسماسم  بهبه  مرکبمرکب  فعلفعل  تبدیلتبدیل امکان .د
ا؛ا؛فرهنگهفرهنگه  دردر  افعالافعال  ایناین  ثبتثبت .و    

٨
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



غیرشخصی ساخت عنوان با ساخت این از اینکه با وی 
 که میکند عنوان خود مقاله انتهای در اما میکند، یاد
  برایبرای  کهکه  چراچرا  است؛است؛  مرکبمرکب  غیرشخصیغیرشخصی  ساختساخت  دردر  فعلفعل««

  ..»»میشودمیشود  فهمیدهفهمیده  یکجایکجا  گویشورگویشور
بدون و نمیکند ارائه تحلیل این برای دلیلی وی واقع در 

 مرکب افعال اینها که پذیرد می نگارنده، تحلیل به اشاره
  .هستند

٩
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



بستهابستها  پیپی  متفاوتمتفاوت  توزیعتوزیع::    
میروند کار به فارسی زبان در جایگاه چهار در بستها پی. 

:)١ جدول(

١٠
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



١١
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



 منحصر رفتاری بستی پی مرکب افعال در بستها پی این 
  اسماسم  همراههمراه طرفی از و اند، اجباریاجباری طرفی از دارند، فرد به
 .روند می کار به خود مرجعمرجع  همهم  ضمیرضمیر  یایا
؛)٢ جدول( فارسی های شناسهشناسه با بستها پی این مقایسه 

.یکسانیکسان توزیع

١٢
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



١٣
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



دردر  مشابه،مشابه،  رفتاریرفتاری موارد این در ها شناسه و ها بست پی    
  مطابقه نشانه آنها نقش و دارند مشابه،مشابه،  نقشینقشی  نتیجهنتیجه
  .است فاعلی

١٤
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



 بوده  غیرفاعلیغیرفاعلیاز دوره میانه تاکنون، همواره «این ضمایر
.»اند

١٥
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



ساخت تحلیل به ابتدا ادامه در استدالل، این با وی 
 ساده را آن زیرا پردازد، می قدیم فارسی در غیرشخصی

  که میداند امروز فارسی در جمالت این تحلیل از تر
  .است داده دست از را خود نحوی شفافیت

١٦
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



قدیم فارسی در غیرشخصی ساخت دسته چهار:
گروه یک +فاعلی اسمی گروه یک +ساده فعل  ::اولاول  دستهدسته 

:غیرفاعلی اسمی
»ساده فعل( آمد )فاعل( شرم )مفعول( را خالفت حضرت(«.  
گروه یک +فاعلی اسمی گروه یک +ساده فعل  ::دومدوم  دستهدسته 

صفت یک +غیرفاعلی اسمی
 »آید )صفت( خوش )فاعل( ستایش )غیرفاعلی( را احمق  

.»)ساده فعل(

١٧
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



غیرفاعلی اسمی گروه یک )+فعل+اسم( مرکب فعل ::سومسوم+ 
:فاعلی اسمی گروه یک

 »مرکب فعل( آمد یاد )فاعل( حیلتی )غیرفاعلی( را او(«.  

صفت یک+غیرفاعلی اسمی گروه یک +ساده فعل یک ::چهارمچهارم:
»فعل( است )صفت( گرسنه )غیرفاعلی( را ما(«.  

١٨
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



بهره مفعول نقش دارای »را+اسم« - ساخت چهار این تمام در 
  .است ور
مفعول همگی »را ما را، او را، احمق را، خالفت حضرت« یعنی 

 بر فاعل جمالت این تمام در معنایی حیث از و ورند بهره
.میشود عارض ور بهره مفعول

 میشود عارض او بر حیلتی مثًال.  
فاعلی اصوًال چهارم دسته در تحلیل این براساس هرچندهرچند 

.شود عارض ور بهره مفعول بر که نیست

١٩
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



پردازد می امروز فارسی در غیرشخصی ساخت تحلیل به.  

است غیرممکن امروز فارسی در ساختها این تحلیل و تجزیه 
.اند قالبی و ای کلیشه منجمد، جمالت اینها زیرا

٢٠
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



ویژگی اساس بر امروز فارسی در ساختها این تحلیل در سعی 
  قدیم؛ فارسی در آنها

آید می خوش مرا« همان واقع در »آید می خوشم« میگوید« 
 و بوده ور بهره مفعول »مرا« آن در که بوده قدیم فارسی در

  .گرفت نظر در »آید می خوش من به« باید را آن بنابراین
»دشوار بسیار تحلیلش که را ضمیری بست واژه تحلیل این 

 از ارتقاء .میدهد ارتقاء »را+ اسمی گروه« یک به است بوده
 یا اسمی( گروهی شکل به را آن میتوان دیگر که جهت این

.»دید چشم به جمله در عیار تمام )ای اضافه حرف

٢١
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



وی؛ تحلیل در نکته آخرین
اسمی گروه آن در که ،»آمد خوشش علی« مانند ساختی  

 تحلیل زیر صورت به است، آمده جمله ابتدای در »علی«
:است کرده

آمد خوشش علی .الف )٢.
    آمد خوش علی به .ب.
    آمد خوش بهش علی .ج.
    آمد خوشش علی .د.

٢٢
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



)ب٢( بر ضمیرگذار مبتداساز فرایند رخداد حاصل )ج٢( 
است؛

   )مفعول گروه کل جای به پیوسته ضمیر نشستن از )د٢ 
  .است آمده دست به )ج٢( در ور بهره

ساخت که میکند تاکید دوباره )١٧٩ ص( مقاله انتهای در 
 و است  ناشفافناشفاف  //  تیرهتیره زبان فارسی سخنگوی برای غیرشخصی

  .است تجزیه غیرقابل

٢٣
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



ضمایر چون که است کرده عنوان عارفی .اول استدالل 
 در پس اند، نداشته فاعلی کاربرد میانه فارسی در متصل
 نقش نتیجه در ندارند، فاعلی نقش هم امروز و قدیم فارسی

.دارند ور بهره

٢٤
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



مطابقه بستهای واژه که میکند عنوان )١٤٩: ١٣٨٦( مفیدی 
    صفرصفر  تکواژتکواژ  جایجای  بهبه  گذشته،گذشته،  زمانزمان  افعالافعال  دردر قدیم، نو فارسی در

  .شدند می ظاهر

٢٥
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



)پادشاهی از و شگرفت ایزد درگاه آن از بعد کیخسرو .الف )٣ 
.)١٩٤ :١٣٧٤ گیوی و انوری از ،بلعمی تاریخ( .بداشت دست

٢٦
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



خبر بی شبود مرد سپیدی، زان .ب        
  نظر برافکندش بسیاری گرچه                            

)١٢٩: ١٣٧٥ ابوالقاسمی از ،٦ قرن ،عطار الطیر- منطق(                    

میان شبست جهاندار فّر به .ج         
  گران گرز برآورد گردن به                              
)١٦٣ : ١٣٧٧ شفیعی از شاهنامه،(                                           

.اند بوده فاعلی مطابقه نشانه هم قدیم فارسی در بستها واژه پس

٢٧
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



مانند( مفعول به اشاره در بستها واژه تمایز .دوم استدالل 
.دارد اختصاص بستی پی مرکب افعال در آنها نقش و )دیدمت

و دارند، هم با ماهویماهوی تفاوت جایگاه دو این در بستها واژه 
.دانست ردیف هم را آنها نمیتوان

٢٨
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



ساده ارجاعی ضمایر و مطابقه های نشانه میان تمایز تعیین 
  .)٢٠٠٦ ،١٩٩١ کوربت ،٢٠٠٤ ،١٩٩٩ سیویرسکا( نیست

مطابقه های نشانه به و شده دستوری ارجاعی ضمایر معموًال 
  .شوند می تبدیل

های نشانه هم و ارجاعی ضمایر به هم مطابقه نظام گاهی 
  .میکند اشاره مطابقه

٢٩
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



سیویرسکا ،١٩٨٧ امکمبو و برزنن(  مطابقهمطابقه  نشانهنشانه  نوعنوع  سهسه بین  
٢٠٠٤ ،١٩٩٩(:

 نحوی( دستوریدستوری و مبهممبهم ،)ضمیری( ارجاعیارجاعی(.  

٣٠
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



اند مطابقه نشانه ها، شناسه هم و بستها واژه هم :سیویرسکا:

  ،)فارسی بستی پی ضمایر(ارجاعی مطابقه های نشانه

)ها شناسه( مبهم مطابقه های نشانه

  )انگلیسی در s- (دستوری مطابقه های نشانه

٣١
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



کننده کنترل حضور نیازمند :دستوری مطابقه های نشانه  
)مطابقه مرجع(
کنترل آشکار حضور از نیاز بی :مبهم مطابقه های نشانه 

کننده
مطابقه حوزه در کننده کنترل حضور :ارجاعی مطابقه نشانه 

 حضور )کالم در یعنی( آن از خارج میتواند و نیست اجباری
.باشد داشته

٣٢
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



١٥٦ :٢٠٠٤ سیویرسکا( :ضمیری مطابقه نشانه از ای نمونه(.

)کردم تموم کتابو .الف )٤.
    کردم شتموم .ب.
    خریدم کتاب یک .ج.
    شخریدم* .د.  

٣٣
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



مطابقه نشانه به کمال و تمام صورت به هنوز بستها واژه این  
 سیویرسکا قول به یا( اند، نشده تبدیل )مبهم نشانه منظور(

:)هستند ضمیری مطابقه نشانه

)شدیدم پسر من* .الف  )٥.
       شندیدم را کس هیچ من* .ب.

٣٤
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



چطور؟ بستی پی مرکب افعال مورد در اما  

یا مبهم مطابقه نشانه به بستها واژه ساختها این در آیا 
هستند؟ ارجاعی نشانه همچنان یا اند شده تبدیل دستوری

٣٥
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



های نشانه به بستی پی ضمایر ساختها این در :نگارنده نظر 
.اند شده تبدیل )ها شناسه مانند( مبهم مطابقه

)آید نمی شخوش شکست از کس هیچ .الف )٦.
      آید؟ می شخواب کی .ب  

٣٦
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



ضمایر شد، مشخص )٢( جدول در که همانگونه واقع در 
 در و هستند، ها شناسه مانند ساختها این در بستی-پی

 مطابقه های نشانه گروه در )١٩٩٩( سیویرسکا بندی تقسیم
 دارند، اشاره مفعول به وقتی ضمایر این اما .میگیرند قرار مبهم

.هستند )ضمیری( ارجاعی مطابقه های نشانه طبقه در

٣٧
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



بستی؛ پی مرکب افعال در ضمیری بستهای واژه
 اند شده  ترتر  دستوریدستوری
نشانهنشانه به )است ضمیر مانند بیشتر که( ارجاعی نشانه از  

  .اند شده تبدیل )دارد کمتری ارجاعی نقش که(  مبهممبهم  مطابقهمطابقه
اند اجباریاجباری بستی پی مرکب فعل در دلیل همین به 
ها شناسه مانند( کند تعیین را آنها حضور نحوینحوی قاعده و(،
کالمی قاعده نهنه

٣٨
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



سوم استدالل.  
»آمد خوش علی به«  
»آمد خوش بهش علی«  

وی آنچه حاصل را آنها نمیتوان و اند نادستوری جمالت 
 قاعدتًا چون دانست، میداند مبتداسازضمیرگذار فرایند

.باشند دستوری باید فرایند این حاصل جمالت

٣٩
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



چهارم استدالل.  
دیده زبانان فارسی گفتار در ساخت این از تازه هایی نمونه 

میشود؛
شد ام وقتی بی« یا ،»شد چندشم« :عارفی فهرست در«

خواندنم درس« ،»آید نمی ام بازی« :چنینی این جمالتی یا 
.»آید نمی

٤٠
انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی

١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران، 



با سپاس فراوان

انجمن  -اولین ھمایش واژه بستھا در زبانھای ایرانی
١٣٩٢دی  ۵زبانشناسی ایران،  ٤١


