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 چکیده

است. ارکان جمله، ها در زبان پارسی بررسی شده در این پژوهش سیر تحول تاریخی ارکان جمله و ترتیب آن
ای که در این کنند. مسئلۀ اصلیهایی هستند که با فعل در ارتباطند و بدین ترتیب در جمله نقش ایفا میواژه

پژوهش قصد پاسخگویی به آن را داریم این است که جایگاه ارکان جمله در سه زبان پارسی باستان، میانه و 
ف، در ابتدا جایگاه ارکان جمله در هر یک از این سه زبان دری چه تحولی یافته است. برای نیل به این هد

دهد ها تبیین شده است. نتایج این پژوهش نشان میصورت مجزا بررسی شده است و سپس، سیر تحول آنبه
که یک الگوی کلی مشترک برای جایگاه ارکان جمله در هر سه زبان وجود دارد که به فراخور بافت کالم، جایگاه 

 رکان قابل تغییر است.هر یک از ا

 شناسی تاریخی،  ارکان جمله.دستور زبان،زبانزبان فارسی،  ها:کلیدواژه
 

 مقدمه
های مختلف حیات خود، تحوالت متعدد و گوناگونی را پشت سر گذاشته است. بررسی این زبان پارسی در دوره

های ایرانی است. نگارنده در این پژوهش، تحول جایگاه ارکان جمله تحوالت یکی از مباحث ضروری در حوزۀ زبان
بررسی کرده است. ارکان  -و باتوجه به مطالب موجود در منابع تحقیقی –را در سه زبان پارسی باستان، میانه و دری 

در جمله با فعل ای است که کلمه کنند. نقش رابطهجمله، اعضایی هستند که با فعل مرتبطند و در جمله نقش ایفا می
در ارتباط است و بنابراین  -اسم –الیه با مضاف خود دارد. بنابراین بعضی از کلمات در جمله نقش ندارند. مثالً مضاف

شوند. اسم و فعل یا کلمۀ اجزاء جمله یعنی نوع کلماتی که رکن جمله واقع می» در جمله نقش ندارد. به عبارت دیگر 
 .(91: 2)دستور پنج استاد، جلد «ها باشددیگری که در حکم جانشین آه

کنند: فاعل، مفعول، متمم، قید، مسند و فعل. بنابراین های اصلی را ایفا میبنابر توضیحات باال، چند کلمه در جمله نقش
های ها و تفاوتشود تا حد امکان شباهتشود و تالش میدر این پژوهش تحول جایگاه کلمات فوق بررسی می

 کلمات در جمله در سیر تطور سه زبان تبیین شود.جایگاه این 
 

 پیشینۀ پژوهش
اگرچه در مورد تحول جایگاه ارکان جمله در سه زبان پارسی باستان، میانه و دری پژوهش مستقلی انجام نشده است؛ 

ترین ها متکی است. از مهملیکن در حوزۀ تحول زبان آثار ارزشمندی موجود است که اساس این پژوهش نیز بر آن
های تاریخ زبان فارسی از ناتل خانلری، دستور تاریخی زبان فارسی از ابوالقاسمی و تاریخ توان به کتاباین آثار می

زبان فارسی از باقری اشاره کرد. آثار دیگری نیز در این حوزه موجود است که سیر تحول زبانی خاص را نشان 
ب فارسی باستان از هاشم رضی اشاره کرد. یک تحقیق مستقل در مورد توان به کتاترین این آثار میدهند. از مهممی

تحول یکی از ارکان جمله توسط پژوهشگران صورت گرفته است: بررسی تحول ساختاری قید در سه زبان فارسی 
. 94های ادبی و بالغی، پاییز باستان، میانه و دری از شیرین بقایی و حمزه محمدی چاپ شده در نشریۀ پژوهش

mailto:reza.refaee@modares.ac.ir
mailto:gholamho@modares.ac.ir
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اند که قیدهای اند و به این نتیجه رسیدهیسندگان مقاله سیر تحول ساختاری قید را در این سه زبان بررسی کردهنو
 اند.پارسی میانه همان قیدهای پارسی باستان هستند که تحول یافته

 

 سؤاالت اصلی تحقیق
 ری چه تحوالتی را سپری کرده است؟رابطۀ ارکان جمله با سایر اجزا از دورۀ باستان به میانه و از میانه به د. 1

 ترتیب اجزای جمله در هر دوره چگونه بوده است؟. 2
 

 روش تحقیق
در این پژوهش برای نیل به پاسخ سؤاالتی که در باال مطرح شد، ابتدا تحول جایگاه هریک از ارکان جمله در هر سه 

ها مورد بحث قرار مله در هر یک از زبانشود و سپس تحول ترتیب اجزای جزبان باستان، میانه و دری بررسی می
و در اندک مواردی تحلیل و  –های محققان پیشین است و نگارنده به توصیف گیرد. این تحقیق بر اساس یافتهمی

 این موارد  پرداخته است. -تطبیق
 

 های پارسیسیر تاریخی زبان
یعنی  -میالد آغاز و در اواخر دورۀ هخامنشی قبل از 1200های زردشت یعنی از زمان تألیف گات دورۀ باستان:. 1

 پذیرد. در این دوره آثار مکتوبی از دو زبان در دست است:پایان می -قبل از میالد 300حدود 

 که متعلق به شرق و شمال شرق ایران است و کتاب اوستا به این زبان نوشته شده است. زبان اوستایی: الف(    
ستان: (ب     سی با شی در جنوب غربی ایران معمول بوده و کتیبه زبان پار شاهان هخامن شم تا چهام های پاد ش ) قرن 

 های سکایی و مادی به نگارش درآمده.به این زبان نوشته شده است و بخشی دیگر نیز  با زبان قبل از میالد(
یل دورۀ اسالمی یعنی قرن شود و در اواق.م شروع می 300از اواخر دورۀ هخامنشی یعنی حدود  دورۀ میانه:. 2    

های این دوره های این دوره تا قرن سوم و چهارم هجری ادامه دارد. زبانیابد. اما کتابت به زبانهفتم میالدی پایان می
 شود:نیز به دو گروه اصلی تقسیم می

سُغدی و خوارزمی و شوند. شاخۀ شمالی شامل: که به دو شاخۀ شمالی و جنوبی تقسیم می های شرقیزبان لف(ا    
 شاخۀ جنوبی شامل: سکایی )ختنی( و بلخی.

هایی که در شوند. شاخۀ غربی شمالی شامل: زباننیز به دو شاخۀ شمالی و جنوبی تقسیم می های غربیزبان ب(    
 نامند.ها یا اشکانیان متداول بوده است و آن را پهلوانیگ، پهلوی اشکانی یا پارتی میقلمرو پارت

 اخۀ غربی جنوبی نیز زبان معمول دورۀ ساسانی بوده است.ش    
ترین زبان این دوره زبان پارسی دری از اواخر دورۀ ساسانی آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. مهم دورۀ جدید:. 3    

 زبانان است.است که سیر کاربری آن تا به امروز ادامه یافته است و زبان اصلی کنونی پارسی
 

 بحث
 جایگاه ارکان جمله. 1
 قید: 1-1

  پارسی باستان: 1-1-1

اند که قیدهای پرسشی غالباً در آغاز جمله و دیگر قیدها در هر جای جمله گونهقیدها در این زبان از نظر جایگاه به این
 شوند:به کار برده می

Kva narąm iristanąm tanūm barāma ahura mazdā kva nidaθāma     
 (44، بند 6، ای اهورا مزداه؟ کجا بگذاریم؟ )وندیداد 1را ببریم کجا تن مردان مرده
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 پارسی میانه 1-1-2
 از نظر نحوی کاربرد قید در جمله به این شرح است:

 آیند. قیدهای پرسشی پارسی میانه عبارتند از:الف( قیدهای پرسشی غالباً در آغاز جمله می
Ceray چرا؟ :cim چرا؟ :con چون؟ :cand چند؟ :ku کو؟ :kayکی؟ : 

Cim edon goweh  چرا ایدون گویی؟ا 
 به اسم پیوسته است:  izشوند. در مثال ذیل، به اسم و ضمیر و قید و حروف متصل می z(i)ب( قید 

Har kes xrad ast, xwastagiz ast.هرکش خرد هست، خواسته هم هست : 
 آیند:ج( قیدهای ترتیب در آغاز جمله می

Didigar frāmāyid pursidan… sidigar… čaharum… panjum….  
 دیگر فرمود پرسیدن... سدیگر... چهارم... پنجم

« روز»آیند. در دو مثال ذیل، قید زمان د( قیدهای دیگر در جمله جای مشخصی ندارند و در هرجای جمله می
 یک بار پیش از فاعل آمده و بار دیگر پس از فاعل:

 پیش خواست.روز دیگر بزرگمهر تاتریتوس را به 
 شاهنشاه دیگر روز بزرگمهر را به پیش خواست.

 ud zud zud sogand ma xwaredه( قید ممکن است تکرار شود: 

 = زود زود سوگند مخورید.
 

 پارسی دری 1-1-3
 های مختلفی دارد:جایگاه قید در این زبان حالت

 آیند:غالباً در آغاز جمله می قیدهای پرسش. 1    

 گرررفررترری و بررسچرررا خشرررررم بررر مررن 

 

مه خلق پس  نت پیش گفتم ه تان، ص  م  (242) بوسررر
 

 کررجررا سرررررر برررآریررم از ایررن عررار و نررنررگ

 

نگ   به ج با حق  به صرررلحیم و  با او  مان: که   (387)ه
 

 حاالت مختلفی دارند: قیدهای کیفیت. 2    

 فاصله پیش از فعل آمده است:در این مثال بی خوب
 خررروب داریرررد و فرررروان بسرررررترررایررریررردش

 

یدشهر    (160) منوچهری، ص  زمان خدمت لختی، بفزای
 

 فاصله پس از فعل آمده است:به استعجال در این مثال، بی
 زمرران ترروبرره و عررذرسررررت و وقررت برریررداری

 

 (731)مواعظ، ص به استتتالالرود که پنج روز دگر می 
 

 است: فاصله پیش از مصدر آمدهپای بیخصم و خوشدل و ایمن و تهیو بی خرمدر مثال زیر، 
 (142)کلیله و دمنه، ص خصم زیستن و خوشدل و ایمن روزگار گذاشتن، نوعی دیگر است و بی خرم

 در این مثال، بافاصله از مصدر آمده است: نگونسار
 فررررو رفرررترررن بررره آتشررررردان نرررگرررونسرررررار

 

 (607) جررامی، ص پرراره چیرردن برره پلررک دیررده آتش 
 

    فاصله پس از آن آمده است:دهد و بیرا هنگام انجام دادن کار نشان می« تو» در شاهد ذیل، حال  وارنادان
 (262)کلیله و دمنه، ص ای بر مرکب تمنی سوار شده وارنادانتو 

 دهد و با فاصله پیش از آن آمده است:در شاهد ذیل، حال سلطان را در هنگام انجام دادن کار نشان می پنهان
 گررردد سررررلررطررانرریبرره مرریرران مررا مرری پتتنتتهتتان

 

 ونرردر حشررررر مرروران افررترراده سررررلرریررمررانرری 
  

 
 

 (276، ص 5) دیوان کبیر، ج 
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 قیدهای کمیت:. 3
 روند:کار میافتد و قیدها پیش یا پس از متعلق خود بهحاالت مختلفی در این قیدها اتفاق می

کار رفته در شاهد دوم، بافاصله پیش از بگذشت بهفاصله پیش از بستاییدش آمده  در شاهد نخست، بی فراوان    
 است:

 بسرررررترررایررریررردش فتتراوانخررروب داریرررد و 

 

یدش   خدمت لختی بفزای مان   (160) منوچهری، ص هر ز
 

 آقررتررابررم شرررررد برره مررغرررب چررون بسررررری

 

 (409) ناصرررخسرررو، ص بر سرررم بگذشررت تابان آفتاب  
 

 قیدهای زمان:-4
 روند:کار میو قیدها پیش یا پس از متعلق خود به افتدحاالت مختلفی در این قیدها اتفاق می

با فاصله پس از گردد  قریبعنفاصله پس از خفته آمده و در شاهد دوم، بی همه عمردر شاهد نخست ذیل،       
 کار رفته است:به

یره و مرردهوش خ مر و شررررده  ع همرره  فترره  خ  ای 

 

 وز عررمررر و جررهرران بررهررره خررود کرررده فرررامرروش  

 

 (413)ناصرخسرو، ص 
 قرررریررربتررربررره گرررردد آن مرررمرررلرررکرررت عرررن

 

 (213)بوسرررترران، ص کزو خرراطر آزرده آیررد غریررب  
 

 قیدهای مکان-5
 آید:در این نوع قیدها هم حاالت مختلفی پیش می

 با فاصله پیش از آورد به کار رفته است: از آنلاآمده و در شاهد دوم، « آ»فاصله پیش از بی پیشدر شاهد نخست،      
 هرررمررریشررررره پررریرررش آای هرررمرررنرررفرررس 

 

 (146: 5) دیوان کبیر، ج تا زنده شرررود دمی شرررکسرررته  
 

آن روز اردشیر را شاهنشاه نام کردند و لشکر از آنجا به همدان آورد و مملکت جبال و همدان و نهاوند و دینور     
 بگرفت.

 قیدهای نفی و نهی-6
 آید:در این نوع قیدها هم حاالت مختلفی پیش می

کار فاصله پیش از نتوان آمده و در شاهد دوم، با فاصله پیش از نگشاد بهبی به هیچ تأویلدر شاهد نخست ذیل،       
 رفته است:

)کلیله و هنر، خود هرگز پنهان نماند اگرچه نمایش زیادت نرود، چون نسیم مشک که به هیچ تأویل نتوان پوشانید      
 .(163دمنه، ص 
 (243)همان: د و به هیچ تأویل لب نگشاد زن... التفاتی ننمو     

 قیدهای تمنایی -7
ممکن است با )ای( کاش، )ای( کاشکی، )ای( کاج، )ای( کاجکی فعل تمنایی بکار رود. در شاهدهای ذیل، با کاجکی 

دوم، و کاشکی فعل تمنایی بکار رفته است. در شاهد نخست، فعل تمنایی با فاصله پس از کاجکی بکار رفته، در شاهد 
 فاصله پس از کاشکی آمده و در شاهد سوم، کاشکی بالفاصله پس از فعل تمنایی آمده است:فعل تمنایی بی

 کررراجرررکررری مرررعصررررریرررت بررردادی گرررنرررد

 

ند   تاب را شررردی چون ب که مغ قه، ص تا  حدی (286) 
 

 کرراشرررررکرری بشرررررکررافررتررنرردی جرران مررن

 

من   بریرران  کردنرردی دل  طقبرراز  ن م طیر، ص )  ل  (141ا
 

 نرربررودی کرراشررررکرریعشررررق جررانرران مررن هرررگررز 

 

کی   فزودی کرراشرررر تر  م ک لم  بود انرردر د چو   یررا 

 

 (631)سعدی، ص 
 قیدهای تأیید و تصدیق -8

 روند و هم پس از آن.کار میآیند که برای تأیید و تصدیق آن بهبلی و آری هم پیش از مطلبی می
 پسررررررر گرررفرررترررش آخرررر برررزر  دهررری

 

 برره سررررررداری از سرررررر بررزرگرران مررهرری... 
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 فررررمرررانررردهرررمبرررلررری گرررفرررت سررررراالر و 

 

تا در د هم   تان، ص ولی عزتم هسررررت   (349) بوسررر
 

 بررلرری مرررد آن کررس اسررررت از روی تررحررقرریررق

 

 (66)گلسرررتان، ص که چون خشرررم آیدش باطل نگوید  
 

 قیدهای شک و تردید -9
 فاصله پیش از فعل آمده است و در شاهد دوم، بافاصله پیش از آن آورده شده است:بی مگردر شاهد نخست، 
 برراشررررری کرره در بررا  و را مررگررر دیررده 

 

 (291) بوسرررتان، ص بتابد به شرررب کرمکی چون چرا   
 

 یرررکررری از دوسررررررتررران مرررخرررلررر  را

 

 (84) گلسرررتران، ص مگر آواز من رسررریرد بره گوش  
 

 قیدهای ترتیب -10
 توان دید:ترتیب این قیدها را در این مثال می

 اوال بشررررنررو کرره چررون مررانرردم ز شرررسررررت

 

 اول و آخرررر ز پررریرررش مرررن برررجسرررررت 

 

 ثرررانررریررراً بشرررررنرررو ترررو ای صررررردر ودود

 

 کرره بسررررری جسرررررتررم تررو را ثررانرری نرربررود 

 

 امثرررالرررثررراً ترررا از ترررو بررریررررون رفرررتررره

 

 ام گرررویررریرررا ثرررالرررث ثرررالثررره گرررفرررتررره 

 

 (269، ص 2) مثنوی، ج 
 (162، ص 2ها، جلد)نامهای اوالً، تا حدیث زکات و صدقه گویند با تو تو مال از کجا آورده      

 قیدهای تأکید -11
منکر بود.  سختبی فاصله پیش از صاحب آن: در نشابور، امامی بود، او را ابوالحسن تونی گفتندی و شیخ را 

 (333، ص 2االولیا، ج )تذکره
 بی فاصله پس از صاحب آن:       

 برره هرریررکررل قرروی چررون تررنرراور درخررت

 

نده بی  ما خت ولیکن فرو تان، ص بر  سررر  (215)بوسررر
 

 قیدهای سبب و هدف -12
 در مثال نخست، قید هدف و به قصد در مثال دوم، قید سبب است: قدرت راکمال 
اند از برای حاجت خلق را، و این آب که در زمین است هم از آسمان به زمین آمده است و به خاک، امانت نهاده      

 (60الفریقین، ص وضه)رفرستد، گاه شور، گاه تلخ. آورد و گاه از باال فرو میو کمال قدرت را، گاه از زیر برمی
او را نگزارد، خون وی هدر شود عصمت خون وی باطل شود مگر ایمان  به قصدهیچ عبادتی نیست که اگر کسی 

 (236)همان: 
 قید تفضیلی در جمله -13

 رود:بکار می« که»، و «تا»، «از» قید تفضیلی با 
 فررررسرررررتررراده بررره مررررو آمرررد نرررهرررانررری

 

 (206رامین، ص )ویس و براد مهرگرانی  زتر شرررترابران 
 

 اگرررر زیرررن ابرررر بررریررررون آیرررد اخرررترررر

 

من   فزون زبرره درد  گریررد  همرران: من   (222تر ) 
 

 «:که»مثال با      
 تررررشرررررروی برررهرررترررر کرررنرررد سررررررزنرررش

 

یاران خوش طبع شررریرین  تان، ص منش که   (243)بوسررر
 

 شود:، که متمم آن جمع باشد، بیان میبرتری مطلق در قید با قید تفضیلی -14
 و بررام تررو از لررذت جررام ترروای بررر در 

 

ها  ن تر  جا مگرران زو ه من از  ینررد  بوح آ  برره صرررر

 

 (275، ص 2)دیوان کبیر، ج 

 ، متمم نیکوتر است و نیکوتر معنی قید عالی دارد:همهدر جملۀ ذیل،      
 (85نامه، ص )قابوستر نماید نماید مگر به چشم دیگران زشتمی همهکه به چشم تو نیکوتر از وی... چنان     
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 اسم و جایگاه آن 1-2
 در پارسی باستان 1-2-1

 شود.اسم در هر جای جمله ممکن است بیاید. از حالت اسم، نقش آن در جمله مشخ  می
حالت مختلف دارد: فاعلی، مفعولی، مفعولی معه، مفعولی عنه، اضافی، مفعولی  8توضیح: در پارسی باستان اسم      

 (26ص )دستور تاریخی، فیه و ندایی 
های ذیل، از زبان اسم هنگامی که نهاد و گزاره و فاعل و نایب فاعل جمله باشد، حالت فاعلی دارد. در نمونه     

 نایب فاعل است و همگی حالت فاعلی دارند: pirusگزاره و   porone نهاد، zaفاعل،   zaraustroاوستایی، 

Porosat zaraustro ahuram mazdam 
 (1، بند 2)وندیداد  مزداره را. پرسید زردشت اهورَ

Aat he im bvat porone pasvamca staoranamca… 
 (12، بند 2) وندیداد آنگاه او را )جمشید را( این پر بود )شد( از دامها و ستوران 

Pirus … haca kusat … abaryat. 
 (43) کتیبۀ داریوش در شوش، س عاج ... از حبشه... آورده شد. 

 که از اوستایی است –مفعولی دارد. در شاهد زیر  مفعول جمله حالت- xvarono   که مفعول جمله است
 حالت مفعولی دارد: 

Uyram kaveam xvarono mazdaotam yazamaide. 
 (9، بند 19)یشت ستایم. فره کیانی نیرومند  مزداه داده را می

 که از  –ها به جای اینکه حالت مفعولی داشته باشد، حالتی دیگر دارد. در شاهد ذیل مفعول برخی از فعل
 است و حالت اضافی دارد: manyaiمفعول  -asahya -اوستایی است

Asahya ma yavat isai manyai 
 (9، بند 43)یسن تا زمانی که بتوانم به اشه ) ایزد راستی( خواهم اندیشید 

 اند. آیند و هم پس از آن، هر یک عامل چند حالتاز مفعول خود میهای اضافه که هم پیش حرفPaiti  در
 شاهد نخست ذیل، عامل حالت مفعولی و در شاهد دوم، عامل حالت مفعولی معه است:

Xsayata paiti bumim.   .(26، بند 19) یشت ] هوشنگ[ پادشاهی کرد بر زمین 
Apo ya zama paiti fratacinti 

 (3، بند 65)یسن مین فرا روند. آبهایی که بر ز
 

 در پارسی میانه 1-2-2
 اسم در ایرانی میانۀ غربی هر نقشی که داشته باشد، در هر جای جمله ممکن است بکار رود. در شاهد ذیل- 

نهاد جمله است و پس از قید و گزاره آمده است؛ فعل جمله در  sahryar -که از پارسی میانۀ ترفانی است
 آغاز آمده است:

Bud payadg saheniha sahryar, yazd narisah 
 بود )شد( پیدا به خوبی شهریار، ایزد نریسه ) ایزدی است از ایزدان دین مانی(

 فاعل جمله است و پیش از فعل آمده است: – wistaspsah -که از پهلوی اشکانی است –در شاهد ذیل 
Pas wistaspsah gowed ku…  

 پس گشتاسپ شه گوید که...
 فاعل جمله است و پس از فعل آمده است: – wistaspsah -که از پهلوی اشکانی است –در شاهد ذیل 

Pas gowed wistaspsah ku… 
 شه که...پس گوید گشتاسپ
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 در پارسی دری 1-2-3
یژه در پارسی دری مانند پارسی میانه، اسم هر نقشی که داشته باشد، ممکن است در هر جای جمله به کار رود، به و
 در شعر. در شاهد ذیل، کرکس و زغن، فاعل گفت هستند. یکی پیش از فعل و دیگری پس از آن آمده است:

 چررنرریررن گررفررت پرریررش زغررن کرررکسررررری

 

 ترررر کسررررریکررره نررربرررود ز مرررن دوربررریرررن 

 

 زغررن گررفررت: از ایررن در نشررررایررد گررذشررررت

 

چه بینی بر اطراف دشرررت  تا  یا  تان، ص ب  (328) بوسررر
 

اند، یکی پیش از صفت تفضیلی و دیگری پس از آن آمده فاسق متمم صفت تفضیلیدر شاهدهای ذیل، طفل و      
 است:

 تررر اسررررتپررس ایررن پرریررر از آن طررفررل نررادان

 

 (330)بوسرررتان، ص که از بهر مردم به طاعت درسرررت  
 

 بررره نرررزدیرررک مرررن شرررررربررررو راهرررزن

 

 (331) هررمرران: برره از فرراسررررق پررارسررررا پرریرررهررن  
 

 

 متمم و جایگاه آن  1-3

 پارسی باستاندر 1-3-1 

کنند. حرف اضافه  یکه به آن ها مربوط است، دخالت م یدر حالت اسم یعنیزبان عامل هستند،  نیحروف اضافه در ا
عامل مفعول شدن  ،«یبه سو: »upa : از وhaca ل،ی. در شاهد ذدیایپس از آن ب ایاز معمول خود  شیممکن است پ
 کشور هستند:

Miθr∂m… fravazaite hača karšvar∂ yaţ ar∂zahi upa karšvar∂ yaţ x aniraθ∂m bāmĪm 
 .یبام رسیکشور خون یاز کشور ارزه به سو دیآ ی... فرا ممهر
کنند و کلمات بعد از حرف اضافه، لزوماً  یم نییزبان نقش کلمات بعد از خود را تع نیحروف اضافه در ا نیبنابرا
 است: نیبعد از آن چن ۀکلم یاضافه و نقش ها یها. حرف ابندی یم یمتفاوت یبلکه نقش ها ستند،یمتمم ن
aoairi: ی: عامل حالت مفعولریز                   antaro :یاندر: حالت مفعول 

Apa: عامل حالت مفعول له است     یب :ava            :یبه: عامل حالت مفعول 
Upa: ی: عامل حالت مفعولیبه و به سو    taro          : یحالت مفعولبر: عامل 
paitiیو حالت مفعول ی: به: عامل حالت اضاف     hača : یو مفعول یعامل حالت اضاف 

 

 پارسی میانه 1-3-2

که به آن مربوط هستند،  یاز اسم شیزبان هم پ نی. حروف اضافه متمم ساز در استندیزبان عامل ن نیحروف اضافه در ا
به کار رفته  ینشان دادن همراه یبرا azاز  شیو پ  m، پس از «با» :abag ل،یو هم پس از آن. در شاهد ذ ندیآ یم

 است:
Um nūniz xward abāg rawed… uš pad zor abāg az… košem 

 خود با من رود ... و به زورش با آز... کوشم. زیاکنون ن و
 

 پارسی دری 1-3-3

آنچه  ،یو فعل یدیق ،یسه نوع متمم اسم انیکنند. از م یم فایرا در جمله ا ینقش مهم یدر یمتمم ها در زبان پارس
و  یجمله ناق  خواهد بود. متمم اسم یاست و بدون ذکر آن معنا یزبان با فعل مرتبط است، متمم فعل نیکه در ا
 هستند: حذفندارند و از جمله قابل  یبا فعل جمله ارتباط یدیمتمم ق
 : او بر مطالب کتاب مسلط است.یاسم متمم      

 داشت. یادیز دانیمر هی: موالنا در قونیدیق متمم
 ترسد. یم یاضیاز امتحان ر ی: علیفعل متمم

از فعل در جمله  شیو همواره پ ندیآ یاز ارکان جمله به شمار م ،یدر یدر پارس یفعل یمتمم ها بیترت نیبد     
 شوند. یظاهر م



 1399دی  -های زبان و ادبیات فارسیدهمین همایش ملی پژوهش/      562

 مسند در پارسی دری 1-4

و خصوصاً آن  یاسناد یرکن در جمله ها نیا تی. اهمدیآ یاز ارکان مهم جمله به شمار م یکی یدر یمسند در پارس
که در  یساختار نیچن انهیم یباستان و پارس یپارس یشود. در زبان ها یم انیاست، نما زییتم ایجا که مسند مفعول 

 وجود دارد. یدر ینقش صرفاً در پارس نیاخورد و  یکند به چشم نم فایرا ا زییکلمه نقش تم کیآن 
 به کار رود: زی( نیپس از فعل) در جمالت ادب یجمله و حت یتواند در ابتدا یم مسند     
                    .اداره، او است سیرئ
 .دارم یهوا شد سرد و من در دل غم 
 همچون شناختن، پنداشتن و به شمارآوردن است: یاز افعال شیدر جمله همواره پ زییتم گاهیجا اما
 .پنداشتم یرا راست گو م تو

 

 فال و جایگاه آن 1-5
 در پارسی باستان 1-5-1

که از  –در این زبان، فعل جای مشخصی در جمله ندارد و ممکن است در هر جای جمله بیاید. در شاهد ذیل  
اخباری سوم شخ  مفرد است به معنی گفت که پیش از فاعل ، فعل ماضی mraot فعل جمله، یعنی -اوستایی است

 جمله آمده است:
Mraoţ ahuro mazdā spitamāi zaraθuštrāi. 

 (1، بند 5) یشت گفت اهورَ مزداه سپیتمان زردشت را.        
گفت  پاسخ یسوم شخ  مفرد است به معن یاخبار ی، فعل ماض paiti.mravaţ یعنیفعل جمله  ل،یدر شاهد ذ      

 که پس از فاعل آمده است:
Ahmāi ašā… paiti.mravaţ    (3، بند 29 سنی) ( ... پاسخ گفت. یراست زدیاو را اشه ) ا 

 (3، بند 29) یسن  او را اشه ) ایزد راستی( ... پاسخ گفت.
 

 در پارسی میانه 1-5-2
که از پهلوی اشکانی  –در این زبان فعل جایگاه مشخصی ندارد و در هر جای جمله ممکن است بیاید. در شاهد ذیل 

 فعل بعد از مفعول به واسطه و پیش از مفعول آمده است: -است
O taw rošn dahām istāwišn 

 ستایم.روشنی، تو را می
 پیش از مفعول به واسطه آمده است:فعل  -در شاهد ذیل، که از پهلوی اشکانی ترفانی است

āfrĪnām o taw pidar  
 ستایم.تو را، پدر، می 

 در انتهای جمله آمده است: kardدر ابتدای جمله و  -pursid -در شاهد ذیل که از پارسی میانۀ زردشتی است
Pursid danag o menog I xard… menog I xard pāssux kard 

 مینوی خرد پاسخ کرد.پرسید دانا از مینوی خرد... 
 

 در پارسی دری 1-5-3
در پارسی دری نیز فعل جایگاه مشخصی ندارد و ممکن است در هر جای جمله ظاهر شود. با این حال هرچه از 

شود و اکنون، اصل بر این است که فعل در انتهای جمله تر میگذرد، فعل به انتهای جمله نزدیکتاریخ این زبان می
 قرار داشته باشد.

 

 تکرار فال:
 در دورۀ ابتدایی پارسی دری، نویسنده باکی ندارد که فعل را در آخر چندین جملۀ متوالی تکرار کند. این تکرار به
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 کنند:آورند و به هم عطف میهای بعد چند جملۀ اسنادی را پشت سر هم میتدریج ناپسند شمرده شده و در دوره 
سپاس یزدان دانا و توانا را که آفریدگار جهان است، و دانندۀ آشکار و نهان است، و آورندۀ بهار و خزان است، و      

 )االبنیه(درود بر محمد مصطفی که خات م پیغمبران است 
 (62المحجوب، ص ) کشفچون به بازار درآمد قرصی از آستین بیرون گرفت و خوردن گرفت 

 (1) همان، ص ن اندر غرض تو در این کتاب مقسوم گشت مقصود تو معلوم گشت و سخ
 تکرار گفت 

کنند و نهاد را تکرار می« گفت»های منقول کلمۀ شود در بیان عبارتبیان می« گفت»گاهی در نقل قول که با کلمۀ       
قول پس از تنها عضو جمله است که در کالم حاضر است و بدین ترتیب با تأویل نقل « گفت»شود و فعل حذف می

 دهد:خود )در جایگاه مفعول( مجموعاً جملۀ سه جزئی با مفعول را تشکیل می
چون طالوت او را چنان دید گفت: به حرب جالوت توانی رفتن؟ داود گفت: توانم. گفت: به حرب جالوت روم       

 (155) تاریخ طبری، ص و او را هالک کنم 
 (41)همان: ص گفت عزوجل حکایت از کافران. گفت: این هردوان جادوانند 

 

 حذف ماین فال
 شوند )ماضی نقلی، ماضی بعید( هرگاه دو جملۀ معطوف یا هایی از فعل که با معین فعل صرف میدر صیغه

کنند. در دورۀ میمتوالی از صیغۀ واحدی بیاید غالباً جزء معین فعل را برای احتراز از تکرار به قرینه حذف 
های بعد فعل ابتدایی است که مورد حذف پذیرد، اما در دورهابتدای پارسی دری، حذف در فعل آخر انجام می

 شود:واقع می

 (349)تاریخ طبری، ص شیرو پدر خویش را به حصار فرستاده بود و بند کرده 
 (448التواریخ، ص ) مجملام و زیارت کرده من آنجا رسیده

 

 ترتیب اجزای جمله. 2
 در پارسی باستان 2-1

در این زبان، ترتیب اجزای جمله آزاد است. و این آزادی به این سبب است که صورت صرفی کلمات، نشانۀ جایگاه 
 .(446: 3) تاریخ زبان فارسی خانلری، جها نیز هست و بنابراین تقدیم و تأخیر اجزاء در معانی تأثیری ندارد نحوی آن

 چنین است:ن حال ترتیب عادی اجزاء جمله در بیشتر موارد اینبا ای     
 

 فال -مفاول یا مسند -نهاد
Kara hya naditabairahya ligram adaraya 

 سپاه نادینتوبل دجله را تسخیر کرد     

 آید.اما گاهی فعل برای تأکید در ابتدا می    
Gatiy Darayavaus xsauya 

 گوید داریوش شاه    
 گیرد و غرض از آن تأکید است.گاهی مفعول ) یا مسند( پیش از نهاد قرار می    

Xsacām haūv agarbayāiu 
 دست آورد.فرمانروایی را او به     

 

 در پارسی میانه 2-2
ترتیب اجزای جمله در این زبان نیز به مانند پارسی باستان است. یعنی نهاد در ابتدا و فعل در انتهای جمله قرار 

 گیرد.می
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 پاپک شاد بود = بابک شاد شد ) کارنامۀ اردشیر بابکان(      
 (21انواال  -)خسرو اُریدکشاه پسندید او ش پ راست داشت= شاهنشاه پسندید و تصدیق کرد شاهان      

 گیرد:منظور تأکید، فعل در ابتدا قرار میگاهی به
 (17)خسرو اُریدک گوید ریدک کو...= گفت ریدک که... 

 

 در پارسی دری 2-3
های بعد در پارسی دری دورۀ نخستین )آغاز تا اوایل قرن هفتم( ساختمان جمله از نظر ترتیب اجزاء، نسبت به دوره

 نوع یکنواختی در ترتیب اجزاء جمله پدید آمده است.های اخیر یکای که در قرنگونهآزادی بیشتری دارد. به
 شود به این ترتیب است.این دوران دیده می ترتیب رایجی که در متون منثور تاریخی

های نهاد ) صفت، متمم اسم( + اجزاء گزاره )مفاول، مسند، متمم مفاول، هستۀ نهاد )اسم، ضمیر( + ) وابسته
 متمم فال، قید( + فال

 آید: شود، غالبًا نهاد در آغاز و پیش از فعل میدر جملۀ ساده با فعل الزم که از دو جزء تشکیل می 

 (.83نامه، ص )قابوسامیر بدید          (.309االنبیاء، ص )قص بریل بیامد ج
 گیرد:هرگاه متمم فعل نیز وجود داشته باشد در میان نهاد و فعل قرار می

 (239)تاریخ سیستان، ص فضل به سیستان بازگشت     (31نامه، ص )قابوسمالحان در دجله اوفتادند 
  ،ترین صورت جمله و ترتیب آن چنین است: فاعل + مفعول + فعلکوتاههرگاه فعل جمله متعدی باشد 

(133) تاریخ بلعمی، صخدای نوح را پیامبری داد    ( 110نامه، ص ) سیاستعضد قاضی را بخواند   
 آید:قید گاهی پیش از فعل می 

 (22التواریخ، ص )مجملایزد تعالی عمر دنیا از اول تا آخر دوازده هزار سال نهاد 
 (554) تاریخ بیهقی، ص جای آید:   سه روز درنگ کردند آنگاهی پس از فعل میو 
  در موارد متعدد دیگر، صورت ترتیبی اجزاء جمله به این صورت است که نهاد در آغاز و فعل در پایان جمله

 گیرد.های نهاد و گزاره میان این دو جزء قرار میآید و تمام وابستهمی

 دهد: بارات آثار این دوره، آزادی ترتیب اجزاء جمله است که به دو دلیل رخ مییکی از مختصات ساخت ع
نویسندگان به حکم سادگی و پیروی  -2یابد به اقتضای اغراض بالغی، جمله ترتیبی خالف نظم عادی می -1

مله های خود مقید به رعایت ساختمان واحد و ثابتی در ترتیب اجزاء جاز گفتار عادی روزانه در نوشته
 اند.نبوده

 

 چنین است:مهمترین انواع ترتیب جمله در این دوره این
 تقدیم فعل بر فاعل و اجزاء دیگر جمله: -

 .(104)تاریخ بلعمی، ص بداد خدای ) عزوجل( هرچه از نسل وی فرزند خواست بودن تا رستخیر 
 تقدیم فعل بر مفعول:  -

 (75)تاریخ بلعمی، ص ابلیس سجده نکرد آدم را 
 (78)التفهیم، ص به شمار بیرون باید آوردن هر وقتی را      
 تقدیم فعل بر قید: -

 (329التواریخ، ص )مجملکردند پنهان ) باطنیان( بر هر جایگاه دعوت همی
 تقدیم فعل بر متمم فعل -

 (525) تاریخ طبری، ص من شما را از ایشان برهانم به قدرت خویش 
 (73تاریخ بلعمی، ص ) شما را بیازمودم بدین سخن 



 565   /    ها در زبان فارسیسیر تحول تاریخی ارکان جمله و ترتیب آن 

 آید:مفعول درحالت ضمیر پیوسته، پس از فعل می -

 (73)تاریخ بلعمی، ص اگر خدای مرا بر وی مسلط کند هالک کنمش 
 آید:گاهی صفت یا بدل مفعول بعد از فعل می -

 (298التواریخ، ص )مجملولید را فرمود، امیر مدینه، تا بیعت از این چهار کس بستاند 
 (204نامه، ص )سیاستشویی داشتم بازرگان 

 آید:و گاهی نیز بدل مفعول یا صفت پیش از فعل می
 (292التواریخ، ص )مجملخارجه را، صاحب شرط، فرمود تا نماز کند 

 ) همان(سعد، برادرزاده را، هاشم بن عتیبه را، از پس یزدجرد بفرستاد 
 :تقدیم مفعول بر فاعل و فعل 

 (81) تاریخ بلعمی، ص ی از بهشت بیرون خواهد کرد شما را خدای تعال
 گیرد:گاهی قید در ابتدای جمله قرار می 

 (249) التفهیم، ص المقدس اندر آمد بدین روز مسیح )ع( به بیت
 (146نامه، ص )قابوسوقتی به ری زنی پادشاه بود 

 آید:های اسنادی بعد از فعل میصفت مسندالیه در جمله 

 (197نامه، ص )سیاست رئیسی بود محتشم
 (226نامه، ص ) سیاستگبری بود توانگر 

 نقش رابطه را بر عهده دارد، اما در تداول عامه، « است» های اسمیه در دورۀ اول پارسی دری، کلمۀ در جمله
رفته است. کار میبه« چنینَ» این کلمه )نشانۀ اسناد( فتحۀ آخر کلمه است. یعنی مثال به جای چنین است، 

ین ویژگی اکنون نیز در تداول عامه کاربرد دارد؛ با این تفاوت که حرکت کسره نیز کاربرد دارد. مثال: دیوار ا
 دیوار سفید . -دیوار سفیدَ –سفید است 

های در پارسی باستان و میانه، آوردن این صیغۀ فعل برای اسناد ضروری نبوده است و غالباً جملۀ اسنادی از گروه
 شود:رابطه ساخته میاسمی بدون فعل 
 baga vazraka Auramardaپارسی باستان: 

 بزر  خدای اهورمزدا ) است(  =
 پارسی میانه: این دشت نیَوک اُگور ایدر َوس
 = این دشت نیکو و گور اینجا بسیار )است(

 جملۀ اسمی در پارسی دری
 های گوناگون و موارد استعمال مختلف داردجملۀ اسمی در پارسی دری صورت: 

گونه ها صفت برتر است گاهی فعل )رابطه( محذوف است. خانلری اینهای اسنادی که مسند آندر جمله -
 داند:ها را جملۀ اسمی میجمله

 (2)حاالت و مقامات ابوسعید، ص تر هرکه در این معنی کاملتر فضیلت او بر امثال خود زیادت
 دارد:« از» می با حرف اضافۀ ها گاهی صفت برتر که مسند است متمگونه جملهدر این -

 (291) تاریخ بلعمی، ص زندان بر من دوستر از آنکه ایشان را بدان همی خوانند 
 المحجوب هجویری(به نزدیک گروهی فقر تمامتر از صفت و به نزدیک گروهی صفوت تمامتر از فقر )کشف

همراه است، فعل به قرینۀ جلۀ « ندانچنین، چنان، همچنان، چ»هایی که با ادوات تشبیه و قید مقدار در جمله -
 :2شودقبل حذف می

 (232االنبیا، ص ) قص ای بود که که ترساآن آن را معظم داشتند چنان که عرب کعبه را آن کنیسه
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 (181) تاریخ بلعمی، ص هر روز چندان ببالیدی که کودکان دیگر به یک ماه 
کند و در این مورد به عقیدۀ حالت مفعول را بیان میآید که وضع و های اسمی میپس از فعل دیدن، گروه -

 خواند:« عبارت وصفی» ها را خانلری باید آن

 (456)تاریخ بیهقی، ص ها درگشاده و مردم شادکام سخت نیکو شهری دیدم همه دکان
 (474ص  ) تاریخ طبری،آن بتان را بر آن حال دیدند، همه را پاره پاره کرده و تبر بر گردن آن مهین نهاده 

 شود:گاهی در بیان تعلق و ملکیت، فعل اسنادی حذف می -

 ز مرررن جسرررررترررن و ره نرررمرررودن ز ترررو

 

 )نررظررامرری( برره جرران آمرردن جرران فررزودن ز تررو 

 

 اندازد:گاهی فعل یا اجزاء دیگر جمله میان صفت و موصوف فاصله می 

 (528)تاریخ طبری، ص کوهها پدیدار آمد بزر  
 (226ص  نامه،) سیاستگبری بود توانگر 

  ها فعل )یا رابطه( گاه در این گونه جملهآید و هیچهمیشه در جملۀ اسمی استفهامی می« کو»حرف پرسش
 رود:کار نمیبه

 دسررررت بررنرره بررر ر  او ترریررز روان کررن تررگ او

 

 ؟ 3ای دم تررو رونررق مررا رونررق بررازار تررو کررو 

 

 )غزلیات شمس(
 گرررواو مررررا غرررمررراز کررررد و راسررررررت

 

 )مثنوی، دفتر اول(تا بگویم زشررررت کو و راسررررت کو  

 

 رود:کار میقید پرسش مکان ) کجا( گاهی در بیان ناپیدایی کسی یا چیزی، با حذف فعل ) یا رابطه( به 

 کرررجرررا خرررواهرررران جرررهرررانررردار جرررم

 

 )شرررراهررنررامرره(کررجررا ترراجررداران بررا برراد و دم  

 

 کرررجرررا آن تررریرررا کررر ترررش در جرررهررران زد

 

چه بر درفش کاویان زد   پان ظامی(ت  )خسررررو و شررریرین ن

 

  رود، آنجایی که مراد از عبارت تقسیم و توزیع باشد در جمله کار میکه در بیان تعلق و مالکیت به« آن» کلمۀ
 سازد:آید و جملۀ اسمی میگاهی بدون فعل می

 رازدار مررن تررویرری ای شررررمررع و یررار مررن تررویرری

 

 )منوچهری( غمگسررررار من تویی من آن تو، تو آن من 

 

  شود:سازد و فعل حذف مینیز زمانی که در بیان مالکیت و تعلق بکار رود، گاهی جملۀ اسمی می« را»کلمۀ 

هی خوا قیررامررت کرره چرره  ننرردم برره  ک ب یر  خ م  گر 

 

 )سرررعدی(دوسرررت ما را و همه نعمت فردوس شرررما را  

 

  کند:رود و فعل را حذف مینیز در ساختمان جملۀ اسمی بکار می« بس» کلمۀ 

هوا  َم از  لیبسررر نمررانررد و بررا پری  تن کرره  ف  گر

 

که نمی  تت  جا روم ز دسررر جالی به ک عدی(دهی م  )سررر

 

 

 نتیله
در این پژوهش تحول تاریخی ارکان جمله و جایگاه هر یک از ارکان در سه زبان پارسی باستان، میانه و دری بررسی 

 چنین تبیین کرد:توان اینشد. نتایج حاصله از این پژوهش را می
 جایگاه ارکان جمله در هر سه زبان پارسی باستان، میانه و دری یکسان است.الگوی کلی  -

 در هر سه زبان، این الگوی کلی قابل تغییر است و جایگاه ارکان جمله می تواند تغییر کند.  -
تحول آن  در ذکر شدن یا حذف ارکان جمله، شباهت هایی میان این زبان ها وجود دارد که از جنبۀ بررسی  -

 از جمله قابلیت حذف فعل اسنادی در زبان های پارسی باستان و دری.؛ توجه استها قابل 

متمم به عنوان یکی از ارکان جمله، بیش ترین تحول جایگاه تحول را در این سه زبان داشته است. چنانکه  -
عولی در زبان پارسی باستان، حروف اضافه عامل هستند و متمم ها عالوه بر نقش خود، انواع حالت های مف

را نیز می پذیرند، ولی در پارسی میانه، حروف اضافه غیر عامل هستند و کلمات بعد از آن ها را صرفاً باید 
یابد و به سه نوع اسمی، قیدی و فعلی گسترش می متمم دانست. در پارسی دری متمم گستردگی بیشتری می
 یابد که در نوع آخر، جایگاه مهمی را در جمله ایفا می کند.
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به عنوان یکی از ارکان جمله در جمله های اسنادی، در زبان های پارسی باستان، میانه و دری از نظر  مسند -
جایگاه و نوع تحول یافته است. بدین ترتیب که در دو زبان ابتدایی، مسند صرفاً پیش از فعل ربطی و پس از 

دای جمله یا پس از فعل نیز )درجمله نهاد در جمله قرار می گیرد؛ اما در پارسی دری، مسند ممکن است در ابت
 های ادبی( قرار بگیرد. 

از سوی دیگر، در دو زبان پارسی باستان و میانه، نشانی از تمییز وجود ندارد، حال آنکه در پارسی دری،  -
ای از مسند است که با افعال خاصی بکار می رود و جایگاه آن نیز همواره پس از نهاد و پیش از تمییز گونه

 ست.فعل ا
 
 نوشتپی
شخ  جمع از نهادن ۀغیص  āmaθnidaدر اینجا  .1 ست و به این ترتیب به نظر می اول  شد که دو ا صحیح ترجمه این با شیوۀ  سد  ر

 پرسش در جمله طرح شود.
هایی همچون اسلوبهای ابتدایی، کامالً متأثر از زبان عربی است و باید به این نکته توجه داشت که تحول جایگاه ارکان جمله در سده .2

 شود نیز به تبع زبان عربی شکل گرفته است.مفعول مطلق و مفعول الجله که در زبان نویسندگان این دوره مکرراً دیده می

باید توجه داشت که شعر به دلیل ماهیت ساختارشکنانه در زبان و نیز به دلیل ضرورت وزن مالک مناسبی برای تشخی  جایگاه ارکان . 3

؛ لیکن از آنجایی که تنها شواهد موجود برای برخی از موارد استثنایی، اشعار هستند، به ناچار اشعار نیز در این تحقیق گنجانده جمله نیست

 شده است.
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