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نمودها و کاربرد متفاوت «آرکائیسم» و «گویش سبزواری»
در رمان کلیدر محمود دولتآبادی
دکتر علیرضا عابدیان
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مرتضی دولتآبادی
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چکیده
در مجموعه آثار دولتآبادی و از جمله رمان کلیدرر ،همدوار دو گداار مهد و متمدازا از
مقولۀ هنجارگرزای و آشنازیزدازی ،زعنی کاربرد گوزش سباواری و گدرازش بده آرکائیسد
(باستانگرازی) ،توجّه خواننر را به خود جلب میکنر .خواننر در پاسخ به ازن پرسش کده
کرام واژ و ساختار صرفی و نحوی متن ،برگرفته از متون نظد و نردر کهدن و در واقد از
مصادزق آرکائیس است و کرام در زمر گوزش (سباواری) است ،بسته به میداان آگداهی و
شناخت خود از دو منب زادشر  ،تقسدی بندریای عرضده کدرد و انتسدا هدازی صدور
می دهر .در جستار حاضر ،برای پاسخ به ازدن پرسدش ،بدا بررسدی رمدان کلیدرر و عرضدۀ
مصادزق هنجارگرزای بر معیار و سنجۀ متون نظ و نرر کهن و لغدتنامدههدای فارسدی ،و
همچنین پرسوجو از گوزشدوران گدوزش سدباواری ،کوشدش شدر مدرز آشدراری میدان
مصادزق ازن دو گرازش و کاربرد مشخص شود؛ حاصل ازن کار آن است که حجد بدایزی
از مصادزق هنجارگرزای در کلیرر ،مربوط به آرکائیس و انواع واژگدانی ،صدرفی و نحدوی
آن است .در ازن میان ،پار ای از ازن دسته ،در گوزش سباواری نیا کاربرد داشته و درواقد
میان دو منب  ،مشترک است؛ پار ای نیا ،تنها در متون کهن کاربرد داشدته اسدت؛ افداون بدر
ازن ،دولتآبادی در کلیرر ،واژگان و ساختهای صرفی و نحویای به کار گرفته است کده
تنها در گوزش سباواری (و زا دزگر گوزشها بهوزژ خراسانی) دزر میشدود .و امّدا دسدتۀ
دزگری از مصادزق هنجارگرزای را بازر برخاسته از ذهدن و زبدان و حاصدل تدراو
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کلیدواژهها :آرکائیس  ،گوزش سباواری ،رمان کلیرر ،محمود دولتآبادی

1د مقدّمه

محمددود دولددتآبددادی نوزسددنر رمددان سددتر

()1

کلیددرر از هنرمنددران صدداحبسددبا ازددرانزمددین

است؛ برای او همدوار شدیو هدای برتدر «چگونده گتدتن» مطدر بدود اسدت"« :گتدتن" و "چگونده
گتددتن"؛ بحددد در ازددن اسددت .رمددا بقددا و تددراوم جاودان دۀ هنددر در همددین اسددت و زرددی از رمددوز
شددروفازی آن نیددا ،در همددین تددال

بددرای "چگوندده گتددتن" نهتتدده اسددت؛ زعنددی در هدد آنچدده

امروز میتوان به ندام "بیدان هندری" تعدرزتش کدرد .اگدر "سدخن" وسدیلۀ ارتبداط اسدت" ،چگونده
سددخن گتددتن" هنددر ارتبدداط اسددت» (دولددتآبددادی .)279-273 :1333 ،از ازددن رو ،او همددوار در
پی زافتن راهی برای چگونه گتتن و «چگونده بهتدر ،عمیدقتدر و دقیدقتدر گتدتن ،دلنشدینتدر گتدتن،
مددوثرتر گتددتن» اسددت و مددیکوشددر تددا شددریلتددرزن نحددو بیددان را بیابددر (همددان) و ندداگازر بددرای
دسددت زددافتن بدده ازددن هددر  ،در کنددار دزگددر شددگردهای نوزسددنرگی ،همددوار بدده دو مقولدده از
هنجددارگرزای ،توجدده وافددر دارد :گددرازش بدده زبددان گ شددتگان زددا «باسددتان گرازددی» و بدده کددارگرفتن
گوزش مادریا « ،سباواری».
1د1د پیشینۀ پژوهش

آشددنازیزدازددی و هنجددارگرزای از مباحددد فرمالیسددتی اسددت و زرددی از اشددرال آشددنازیزدازددی،
کاربرد واژگدان و سداختار صدرفی و نحدوی جمدال کهدن در متدون معاصدر اسدت؛ آنچده در ازدن
جسددتار بددا نددام آرکائیس د زددا باسددتانگرازددی و کهددنگرازددی از آن زدداد شددر اسددت .جتددری لددی
زبددانشددناس انگلیسددی بددرای ازددن متهددوم از اصددطال فراهنجدداری اسددتتاد مددیکنددر و آن را هشددت
نددوع مددیدانددر :واژگددانی ،دسددتوری ،آوازددی ،خطددی ،معنددازی ،گوزشددی ،سددبری و درزمددانی
(باسددتانگرازددی زدددا آرکائیسدد ) (رک :خلیلددی جهدددانتی  .)27 :1331 ،شددتیعی کددرکنی نیدددا در
موسددیقی شددعر« ،رسددتاخیا کلمددا » را بدده مباحددد مختلتددی وابسددته مددیدانددر و در ازددن میددان
آرکائیسدد و باسددتانگرازددی را در کنددار اسددتعار  ،مجدداز ،ازجدداز و حدد

و حدد آمیددای ،در

خیددالپددردازی ،تصوزرسددازی ونددی و در زددا کددالم رسددتاخیا واژ هددا م دؤثر مددیشددمارد (شددتیعی
کددرکنی 11-9 :1331 ،و  .)21نظددر بدده اهمیّددت ازددن مقولدده و روزرددرد شدداعران و نوزسددنرگان
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معاصدر بده آن ،پازدداننامدههددا و مقدای گونداگونی در ازددنبدار نوشددته شدر کده اگرچدده بدر مبددانی
نظددری و تئددوری آن چیددای نیتدداود انددر ،مصددادزق آن را در آثددار شدداعران و نوزسددنرگان نامددرار

بسدیاری بررسددی کدرد انددر؛ پازدداننامدۀ بررسددی کهددنگرازدی در رمددانهددای محمدود دولددتآبددادی و
ابددوترا خسددروی از محمددود خوشددنود ،هنجددارگرزای در شددعر احمددر شدداملو از حشددمتاهلل
روزانی و مقدایتی چدون «بازتدا باسدتانگرازدی در اشدعار نیمدازی اخدوانثالدد» از فاطمده مررسدی
و حسددن احمرونددر« ،آشددنازیزدازددی در شددعر منددوچهر آتشددی» از زهددرا محمددرنژاد« ،هنجددارگرزای
زمددانی در شددعر اخددوانثالددد» از راحلدده عبددراهللزاد بددرزو« ،روزرددرد کهددنگرازاندده بدده اشددعار م.
سرشددا» از فاطمدده مررسددی و محمددر بامددرادی در ازددن زمیندده قابددل ذکددر اسددت .در ازددن میددان،
پازاننامۀ بررسدی کهدنگرازدی در رمدانهدای محمدود دولدتآبدادی و ابدوترا خسدروی را از نظدر
آگدداهی بددر نقددش و اهمیّددت گددوزش در بددهک دارگیری مصددادزقی کدده بدده طددور عددام ،در ازددن گوندده
بررسی و پژوهشها ،جاو مصادزق آرکائیسد بده شدمار مدیآزدر ،مدیتدوان درخدور توجّده دانسدت.
نرتهای که حسنپور آیشتی نیا (چنان که خواهر آمر) بر آن واقف است.
2د باستان گرایی یا آرکائیسم

دولتآبادی بدرای رسدیرن بده زبدان وزدژ کلیدرر ،مسدیر پدر پدی و خمدی سدرری کدرد اسدت؛
ابترا زبدان و اسدلو بیدان آثدار پدیش از خدود ،در هتتداد سدال اخیدر را بررسدی کدرد و سدر

بده

مطالعۀ زبان آثار سر هدای پیشدین پرداختده اسدت .او خدود مدیگوزدر« :بده ازدن نتیجده هد رسدیر
بودم که کار من چه خواهر بود ،و چون مدیدانسدت کدار مدن چده خواهدر بدود مدیبازسدت ابداار و
مصددالک کددار خددودم را بشناسد  ،و البتدده ابتددرا در کددار دزگددران» (دولددتآبددادی .)55-51 :1331 ،امّددا
جستجو و بررسی باز ه ادامه میزابدر؛ چدرا کده «هندوز نتیجده نگرفتده بدودم .هندوز بدرای ازدن کده
کمر ببندرم بدرای آفدرزنش کلیدرر ،نتیجدۀ خدودم را از دوران خدودم نگرفتده بدودم .بندابرازن نشسدت
فرددر کددردم کدده مددا مردمددی هسددتی  .پ د  ،ازددن زنددرگی مددردم ازددران در زددا دور هتت داد س داله و
ادبیا پراکنر ازدن هتتداد سداله خالصده نمدیشدود .رفدت و نقدب زدم بده گ شدته .گتدت بدایخر
من توی د که بودم ،امیر ارسدالن مدیخواندرم ،حسدین کدرد شبسدتری مدیخواندرم ...بدرای خدودم،
گرشاسدبنامده مدیخوانددرم . ...امدا ازدن برگشددت هد نقدصهدازی داشددت .بندابرازن بده سرچشددمه
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برگشت  .حتی به گا ها برگشت و بدایخر ازدن کده مدا مدردم زدا زبدانی دارزد و ازدن زبدان زدا
آهنگدی دارد و ازددن آهند

زددا جددانمازده و روحددی دارد .بدده گدا هددا برگشددت  .بعدر بدده بدداززازی

زبان فارسی ،به حنظلدۀ بادویسدی برگشدت  .بده تدارزخ سیسدتان برگشدت  ،بده تدارزخ بخدارا برگشدت .
رفت آنجاهدا را دزدرم .چدراو چدون مدن سدیرا نشدر بدودم ،از دور خدودم سدیرا نشدر بدودم»
(همان).
3د گویش سبزواری

افاون بر ازدن ،منبد دزگدری کده دولدتآبدادی را بده خدود فرامدیخواندر و او را در بهدر بدردن
از ازن امرانا

برای دست زافتن به زبدان و بیدان مدورد نظدر خدود و همچندین دقیدقتدر بده تصدوزر

کشیرن زنرگی ،زاری میکنر ،گدوزش اسدت« :مدا بدا توجده و پد زر

ازدن اصدل کده زبدان فارسدی

در ازران ما زبان مادر است ،حدق دارزد و بده گمدان مدن یزم اسدت کده از مازدههدای گدوزشهدای
بومی مدردم خودمدان بده سدود زبدان اصدلی ،زعندی زبدان فارسدی بهدر ببدرز و ازدن همدان کداری
است کده مدن کدرد ام  . ...مدن سدعی کدرد ام کده بدا حد

و بیدان رو و جدوهر و مازدهای کده در

بافت و جان کدالم جداری و سدیال اسدت ،و مدیتواندر تدا حدرود تقرزبدی آن زندرگی وزدژ را بیدان
کنر به کار نادزا شوم و در حقیقدت از

بهدر مندر بشدوم .چدون از نظدر مدن ،زبدان مدردم ازدران،

زبان اول مردم ما ،زبدان فارسدی اسدت .بدهخصدو

کده مدن قصدر بررسدی زبدانشناسدی در رمدان

نرارم در عین حال که عالقهمندر هسدت بده نیرومندر کدردن زبدان از لحدا ترکیبدا تداز  ،از لحدا
پیددرا کددردن واژ هددای گ د در گددوزشهددای متنددوع فارسددی و ویددر  . ...نادزددا شددرن بدده رو و
بافت و آهن

کالم زا قوم یزمۀ کار رماننوز

است» (دولتآبادی.)312-311 :1331 ،

4د زبان و بیان خاصّ دولتآبادی

برزنسان ،دولتآبادی در آثار خدود و بدهوزدژ در کلیدرر بده زبدان و بیدانی خدا
زابددر و موفددق مددیشددود زبددان خددا

دسدت مدی-

داسددتانی خددود را کدده تلتیقددی از زبددان بددومی خراسددان و نرددر

سددنتی قددرزمی اسددت بدده وجددود آورد« .زبددان داسددتانی او دو خصوصددیت عمددر دارد :اوّل،
وزژگیهدای زبدان محلدی و قدومی را بدا همدۀ خصوصدیت خدود داراسدت؛ زعندی اسدتتاد وسدی و
همددهجانبدده از لغددا  ،اصددطالحا و ضددر المرددلهددا و کنازددا و ترکیددب و کدداربرد عبددار و
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ویر که گاهی آمرنشان در رمان ،یزم و ضدروری بده نظدر مدی رسدر و روحدی تداز بده رمدان مدی-
دهددر  ،...دوم ،باسددتانگراز دی «»Archaism؛ توجدده نوزسددنر بدده باسددتان گرازددی زبددان ،از برجسددته-
تددرزن عوامددل مشددخص زبددان داسددتانی دولددتآبددادی اسددت» (میرصددادقی .)317 :1351 ،اخددوان-
ثالددد در مصدداحبهای مددیگوزددر« :زرددی از چیاهددازی کدده شددما در دولددتآبددادی شددیتته شددرزر و
دربار ا

تتصیل دارزر که من خودم هد بدر آن عالقدهمندر هسدت ازدن اسدت کده چندان کده گتدت

زددا زبددان تدداز خلددق کددرد ؛ از زبددان محلددی همددان دور و بددر

زددا زبددان ادبددی سدداخته»

(محمرعلی.)212-211 :1372 ،
5د بررسی جلوههای متفاوت آرکائیسم و گویش سبزواری

منظور از ازن عندوان آن اسدت کده خوانندر در کلیدرر بده انبدوهی از واژگدان زدا مدوارد فراواندی
از سدداختارهای صددرفی و نحددوی متتدداو و ناآشددنازی برمددیخددورد کدده بسددته بدده میدداان دانددش و
آشددنازی خددود بددا متددون نظ د و نرددر کهددن و زددا گددوزش سددباواری (و حتددی دزگددر گددوزشهددای
خراسانی) ممردن اسدت واژگدان و مدوارد پدیشگتتده را بده آرکائیسد  ،و زدا گدوزش نسدبت دهدر؛
در تحلیل ازن موضدوع بدرای نمونده مدیتدوان بده ازدن واقعیدت اسدتناد کدرد کده «بده جهدت پیوندر
تدارزخی میدان گوندۀ سدباواری و زبددان کهدن دری و بده دلیدل تحدوّل کندرتر و تدررزجیتدر گوندده-
های زبانی نسبت بده زبدان معیدار ادبدی ،بسدیاری از واژ هدای کهدن در گوندۀ سدباواری هندوز بداقی
است و وقتی نوزسنر ای مردل دولدتآبدادی آنهدا را بده کدار مدیگیدرد دد بده دلیدل همدان پیوندردد
چنین به نظر میآزر کده ازدن واژگدان ،کهدن اسدت و آنهدا را از متدون کالسدیا اخد کدرد اسدت؛
در حددالی کدده ممرددن اسددت برگرفتدده از زبددان رازددن در منطقدده باشددر .خواننددر ای کدده از بیددرون بدده
مددتن نگددا مددیکنددر و از زبددان وزددژ منطقده سددباوار آگدداهی دقیددق نددرارد و چددون ازددن کلمددا در
متون کالسیا هد آمدر اسدت ،ممردن اسدت برندرارد کده م خد کلمدا  ،متدون کالسدیا اسدت
نه گونۀ بومی» (حسدنپدور آیشدتی )113 :1335 ،و البتده (چندان کده قدبال اشدار شدر) عرد

ازدن

قضددیه نیددا ممرددن اسددت رو دهددر و حج د بددایزی از ازددن واژگددان و مددوارد متتدداو بدده گددوزش
مربددوط دانسددته شددود؛ از ازددن رو ،بددرای رسددیرن بدده پاسددخ درسددت مددیتددوان بددا عرضددۀ واژگددان و
موارد متتاو بر دو بخش متدون نظد و نردر کهدن و لغدتنامدههدا ،و همچندین گوزشدوران گدوزش
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جستارهای ادبی (ادبیا و علوم انسانی سابق)

سددباواری (کدداری کدده نگارنددرگان کددرد انددر) حقیقددت را درزافددت و دانسددت کدده حج د بددایزی از
ازن واژگدان و مدوارد متتداو را مدیتدوان بده صدور مشدترک در هدر دو بخدش زادشدر دزدر و
البته در برخورد با ازدن مشدترکا بازدر آن هدا را از مصدادزق آرکائیسد بده شدمار آورد؛ چدرا کده بده
هددر رو ،ازددن دسددته از واژگددان و مددوارد متتدداو مربددوط بدده فارسددی کهددن هسددتنر و همچنددین در
متنی مربوط به فارسی امروز به کار رفتدهاندر .فقد آنچده در ازدن میدان بداقی مدیماندر و البتده خدود
مجال دزگری میطلبر ،بررسدی ازدن نرتده اسدت کده آزدا قلد زدن دولدتآبدادی در ادبیدا اقلیمدی
و ضددرور بدده کددارگیری زبددان درخددور و مناسددب فضددای آن در داسددتان ،در میدداان و شددرّ و
ضددعف اسددتتاد از واژگددان و مددوارد متتدداو (بددرای نموندده واژ ای مرددل «کُرپدده») چدده انددراز اثددر
داشته است .امّا حج نسدبتا بدایزی از واژگدان و مدوارد متتداو نیدا بداقی خواهدر ماندر کده نمدی-
توان آن را ذزل مقولدۀ آرکائیسد آورد و تنهدا بده گدوزش مربدوط مدیشدود .افداون بدر ازدن ،مدوارد
متتدداو دزگددری در کلیددرر ب ده کددار رفتدده اسددت کدده آنهددا را بازددر سدداختۀ ذهددن و تراوزددر قل د
دولتآبادی دانست.
1د5د آرکائیسم (باستانگرایی یا کهنگرایی)

در تعرز دف آرکائیس د  ،باسددتانگرازددی زددا کهددنگرازددی و انددواع آن گتتدده شددر اسددت« :باسددتان-
گرازددی ادامددۀ حیددا زبددان گ شددته در خددالل زبددان اکنددون (اسددت) .شددازر پ د

از وزن و قافیدده،

معرو تدرزن و پرتد ثیرترزن را هدای تشدخص دادن بده زبدان ،کداربرد آرکائیدا زبدان باشدر ،زعندی
استعمال لتظی کده در زبدان روزمدر و عدادی بده کدار نمدیرود .زردی از علدل ازدن کده زبدان شدعر
همیشه زبانی ممتاز از زبدان کوچده و بدازار بدود اسدت ،همدین اصدل باسدتانگرازدی اسدت .احیدای
واژ هددازی کدده در دسددترس عامدده نیسددت ،مسددبب تشددخص زبددان مددیشددود و نیددا سدداخت نحددوی
کهنۀ زبان اگر جانشدین سداخت نحدوی معمدولی و روزمدر شدود ،خدود از عوامدل تشدخص زبدان
اسددت .پ د

بددر روی ه د باسددتان گرازددی را در دو شدداخۀ واژگددان و نحددو مددیتددوان مطالعدده کددرد»

(شددتیعی کددرکنی .)25-21 :1375 ،در جسددتار حاضددر ،ضددمن افدداودن «شدداخۀ صددرفی» بددر ازددن
تقسی بندری ،دربدار ازدن کده منبد و منشد واژگدان و مدوارد متتداو در کلیدرر ،مربدوط بده متدون
نظ و نرر کهن ،گوزش ،و زا ساخته و تراوزر ذهن و قل نوزسنر است ،بحد میشود.
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1د1د5د آرکائیسم واژگانی

مصددادزق کهددنگرازددی واژگددانی در کلیددرر را از دزددرگا منشدد  ،مددیتددوان بخشددی مربددوط بدده
گددوزش سددباواری و فارسددی کهددن بدده صددور مشددترک و بخشددی تنهددا مربددوط بدده فارسددی کهددن
تقسی بنری کرد .دستۀ مشدترک ،واژگدانی هسدتنر کده چندان کده پیشدتر بده اختصدار بدران اشدار ای
شددر ،بدده ذا کلددی آثددار دولددتآبددادی و از جملدده کلیدرر زعنددی ادبیددا اقلیمددی مربددوط مددیشددود؛
هنگامی که دولتآبادی قل بده دسدت مدیگیدرد و بدر آن اسدت کده زندرگی روسدتازی در خراسدان
و بددهوزددژ منطقددۀ سددباوار را توصددیف کنددر و درواقد از جهددانبینددی ،انرزشدده ،معیشددت ،فرهند

و

رواب د اجتمدداعی و  ...روستانشددینان (و حت دی شهرنشددینان شددهری چددون سددباوار) بنوزسددر ،چددار -
ای جا آن ندرارد کده بدرای بده دسدت دادن تصدوزری واقعدی و کامدل از ازدن امدور ،واژگدانی را بده
کار گیرد کده در گدوزش منطقده رازدن اسدت؛ واژگدانی کده گدا حتدی در محدی و فضدای شدهری
زمددانی کدده داسددتان در بسددتر آن رو مددیدهددر ،کدداربردی نددرارد؛ لددیرن در درازای سددر هددا ک داربرد
داشته و در زبان و متون استتاد شر است .برای نمونه میتوان به واژگان ززر اشار کرد:
ـ مصادیق مشترک میان گویش سبزواری و فارسی کهن

د د چنددر بددر د د باوالددۀ کُرپدده ،در کدداز ،از سددر و کددول زرددرزگر بددای مددیرونددر -2119 :3( ...
.)2111
د پستانهای درشت و پرشِمَها

بر شیب شر افت کرد است (.)911 :1

دد د گلخدددن ( ،)2151 :1دهنتدددر ( ،)2711 :11بدددارو ( ،)123 :2قدددر ( ،)971 :1پلشدددت (:1
 ،)937دهقان (.)979 :1
سده واژ نخسددت از اصدطالحا رازددن دامدراری در منطقددۀ سدباوار اسددت کده رزشدده در متددون
کهددن دارد (ر.ک .الددهدادی دسددتجردی و دولددتآبددادی17-11 :1391 ،؛ لغددتنامددۀ دهخددرا ،ذزددل
واژ ها)
ـ مصادیق مربوط به فارسی کهن

و امّدا دسددتۀ دزگددری از مصددادزق آرکائیسد  ،واژگدانی هسددتنر کدده در گددوزش سددباواری کدداربرد
نرارنر و نشان آنها را بازر در متون کهن و لغتنامهها و دزگر گوزشها جست:
د به خانه رفت؛ شازر به بررود.)1231 :1( ...

جستارهای ادبی (ادبیا و علوم انسانی سابق)
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د بلنربایزان .سه مرد (.)3 ،319
د عمر ترزن وظیتۀ پرر ،اختیار زن و ساختن سامان برای فرزنر است (.)352 :3
د عربر جوزان کوچههای تهی ...زبون در فرادست ،و گر دزوار فرودست (.)351 :3
د دزوار ستبر رباط .دزوار کهن ...چه استوارْ بنازی (.)531 :3
د جنبشی کنر و آرام .موروار (.)521 :3
ـ مصادیق مربوط به گویش سبزواری

واژگددان بسددیاری در کلیددرر اسددت کدده مربددوط بدده گددوزش سددباواری اسددت؛ واژگددانی کدده در
متون نظ و نرر کهن و لغتنامههدا ثبدت نشدر اندر و تنهدا آنهدا را مدیتدوان در ازدن گدوزش و گدا
در دزگددر گددوزشهددای خراسددان و بیددرون از خراسددان جسددت و بددرزنترتیددب ،بیددرون از مقولددۀ
آرکائیس قرار میگیرنر .در تحلیل بده کدارگیری ازدن دسدته از واژگدان ،مدیتدوان بده دیزلدی کده در
توضددیک عل دت بدده کددارگیری و فراوانددی مصددادزق دسددتۀ مشددترک آرکائیس د نگاشددته شددر ،اسددتناد
کرد.
را از عَلقَر بام روی سینه پیش کشانیر (.)1352 :5

د خود

د د دسددت بددر خددار و خلددور بیابددان بگسددترانر  ...تددا صددرای خلمدده در صددرای رمدده ،هددو
کالفه نررد است بازر کده بدا و مدیشهدای شدیرا تریدا شدونر  ...آن گدازل ،بده چند
کری لن

را

ززدور ،آن

به دستان سمن  ...شیر بر کف مسین دزگچه و پاتیلها .)2111-2119 :3( ...

ددد پلددوک ( ،)951 :1ازدداس ( ،)2151 :9ترختددی ()517 :3؛ خددوزر ،پدداوال ،آبچددر ،زالدده ،پسددار
(.)2711 :11
2د1د5د کهنگرایی صرفی

بددا توجدده بدده تددارزخ زبددان فارسددی ،شددواهر بسددیاری از تغییددرا آوازددی و صددرفی و نحددوی را
میتوان زافدت کده در تبدرزل زبدان فارسدی دری (کهدن) بده فارسدی امدروز کدامال از بدین رفتدهاندر؛
نشددانههددای ازددن تغییددرا در متددون شددعر و نرددر کالسددیا قابددل ردزددابی اسددت و نوزسددنرگان و
شدداعران معاصددر بددرای ادبددی کددردن و ونددای موسددیقازی کددالم خددوزش از آن بهددر مددیگیرنددر .در
کلیرر نیا نمونههدای فراواندی از ازدن ندوع کهدنگرازدی زافدت مدیشدود کده مانندر نموندههدای ندوع
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کهدنگرازددی واژگدانی بدده دو دسددتۀ مشدترک و مربددوط بدده فارسدی کهددن تقسددی مدیشددود و میدداان
فراوانی ازن دو دسته گا بسیار متتاو است.
ـ انواع ابدال ،تخفیف و سایر دگرگونیهای آوایی

دگرگددونیهددای آوازددی در کلیددرر بیشددتر واکددهای ( )vowellsهسددتنر ،بدده ازددن معنددا کدده «در
واژگددان فارسددی ،گدداهی واکددهای بدده واکددهای دزگددر تبددرزل مددیشددود ،درنتیجدده صددور واژ نیددا
دگرگون شر  ،صور تاز ای به خود میگیرد» (برومنر سعیر.)27 :1379 ،
ـ تبدیل ـُ کوتاه به «او»ی کشیده ،مربوط به فارسی کهن

«در هجددای اول بعضددی کلمددا  ،حددر واو کتابددت شددر کدده ظدداهرا نشددانۀ واو مجهددول زددا
«ضددمۀ اشددباعشدر » اسددت و اکنددون بدده جددای آن مصددو مقصددور ضددمه ادا مددیشددود» (خددانلری،
 ،1337ج.)53 :2
د بیشتر دراوفتادن بود در آستانۀ تسلی (.)1923 :7
د پراکنر و پر اوفتاد ازن سوی و آن سوی .)1919 :1( ...
ددد برکشددیر و کوبنددر در برابددر دولتمنددران و اوفتدداد و برگیرنددر در کنددار دگددر مردمددان (:7
.)1923
ـآوردن صامت «ی» بعد از مصوّتهای بلند «ا» و «و» ،مربوط به فارسی کهن

د ازن دختر در هر را و جای مان بود (.)192 :1
د به کجای و ناکجدای فدرا مدیکشدانیر ...ازدن سدوی و آن سدوی باخدو بدر جدای ماندر بودندر
(.)1919 :7
د خرای بر تو وارد آمر است (.)151 :2
د گلمحمر بود؛ ک گوی و ک شنو (.)213 :1
د عبروس از جای برخاست (.)1921 :7
د روی و موی بازر شست (.)71 :1
ـ آوردن صامت «ی» بعد از مصوّتهای بلند «ا» و «و» (مشترک)

در گوزش سباواری تنها برخدی از ازدن واژگدان مانندر «جدوی» و «بدوی» هندوز بده شدرل کهدن
تلتظ میشونر.
د هرگا با او همخوی نخواهر شر (.)53 :1

جستارهای ادبی (ادبیا و علوم انسانی سابق)
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د  ...در سراشیب مرد شوزخانه کش میزافت (.)123 :2
ـ تخفیف مربوط به فارسی کهن

«در زبدان فارسددی گدداهی بعضددی از حددرو کلمددا را بینرازنددر و آن را سددبا زددا کوتددا کننددر؛
ازددن عمددل را تختیددف و آن کلمددا را مختددف گوزنددر» (قرزددب و دزگددران .)22 :1331 ،ازددن
وزژگی منحصر به متون کالسیا است و در گوزش سباواری زافت نمیشود:
د استخوان شقیقهها برونجسته از بر موها .)1921 :3( ...
د آن دگر زاویان که عبروس به آواز بشنیر بودشان .)1923 :7( ...
د نشانی و رهی به آبادانی مینمازیرنر (.)1921 :7
ـ کاربرد مصدر مخفّف یا مرخّم مربوط به فارسی کهن

«عالمت مصرر مختدف ازدن اسدت کده حدر ندون را از آخدر مصدرر برمدیدارندر ...و گدا بده
معنددی مصددرر و گددا بدده معنددی حاصددل مصددرر اسددت» (همددان .)113 :امددا گددرازش فارسددیزبانددان
امددروزی بدده کامددل آوردن مصددرر اسددت و مصددرر مددرخ  ،تنهددا بددرای کهددنگرازددی و بددرای ونددای
ادبید زبانی متن استتاد میشود و نشانی از آن در گوزش سباواری نیست.
د پنهان نمدیتوانسدتنر داشدت خرسدنری خدود را از دزدر و شدنیر ازدن کده دولتمندران بلدوک را
هول و ویی گلمحمر درگرفته است (.)1922 :7
د خورد و نو

در سرو متوقف شر است (.)2391 :9

ددد نددوکرد آن ( ،)1991 :7پنهانراشددت آشددتتگی ( ،)2399 :9دزرکددرد قربددان بلددو (،)2399 :9
باززافددت مددرز دوگددانگی ( ،)2173 :9گددر بسددت بددالهددای سددارو ( ،)1313 :5گتددت و کددرد

(:1

.)1371
ـافعال بسیط

زردی از نمودهدای برجسدتۀ کهدنگرازدی صدرفی در حدوز افعدال اسدت .در طدول تدارزخ زبدان
فارسی همدوار از تعد راد افعدال بسدی کاسدته شدر و کداربرد معدادل آن بده صدور فعدل مرکدب
رواج زافته است و در بسیاری موارد گوندۀ بسدی آن تنهدا در آثدار ادبدی زافدت مدیشدود؛ بدهعدالو
«بسددیاری از فعددلهددای سدداد (فارسددی دری) ...در دور هددای بعددر زرسددر از رواج افتدداد و متددروک
شددر  :آخددتن ،آگنددرن ،آسددودن ،آوشددتن ،آوالیددرن ( »...ناتددلخددانلری ،1373 ،ج« .)351 :1از ازددن
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دزددرگا  ،زبددان فارسددی مددرال در مقددام مقازسدده بددا زبددان هددای انگلیسددی و فرانسددوی از فقیرتددرزن
دسددتگا هددای زبددانی اسددت ،گرچدده از امرانددا زبددانی دزگددر بددرای جبددران آن بهددر مددیگیددرد»
(بدداطنی .)13-12 :1371 ،بنددابرازن اگددر در آثددار نوزسددنر ای کدداربرد افعددال بسددی بیشددتر باشددر ،اثددر
او خودبهخود زبانی ادبی و کهن خواهر زافت.
در در گددوزش سددباواری نیددا ازددنگوندده فعددل را پرکدداربردتر از فعددل مرکددب دانسددتهانددر (رک:
بروونددی .)31 :1331 ،دولددتآبددادی بددا داشددتن ازددن دو پشددتوانه« ،توجدده وزددژ ای بدده کدداربرد افعددال
بسی دارد ،به طوری کده افعدال بسدی در آثدار

بیشدترزن کداربرد را دارندر و تنهدا آنجدا کده فعدل

بسی را برای تصوزرسدازی تواندا نمدیزابدر ،از فعدلهدای مرکدب و عبدار هدای فعلدی بهدر مدی-
گیدرد» (حسدنپدور آیشدتی .)111 :1335 ،بدرزنسدان ،در کلیدرر افعدال بسدی فراواندی وجدود دارد
که از مصادزق آرکائیس (مشترک) و نیا مربوط به گوزش است.
ـ مصادیق افعال بسیط مربوط به فارسی کهن

د کالم ه را مینیوشیرنر (.)2912 :11
د پلرها بره میهلر (.)111 :1
د ناتوانی؛ نه ازن زبونتر از آن است تا بتوانر در جان گلمحمر بخلر (.)155 :2
د گله را بنگر که زرتختگی

میگسلر (.)397 :1

ـ مصادیق افعال بسیط (مشترک)

د سری جنبانر (.)711 :3
د چشمهای که از قعر گودال به نرمی برون میمخر (.)1121 :1
د دور و پیرامون خ را را پازیر .)1293 :1( ...
ـ مصادیق افعال بسیط مربوط به گویش سبزواری

د با نوک و نیش خود ،جراحا کهنهمانر را میکُلیرنر .)937 :1( ...
د آ دستهازش را تیجانر .)555 :3( ...
ـ افعال پیشوندی

متروک شدرن پیشدونرهای کهدن زبدانهدای ازراندی میانده (پهلدوی اشدرانی و پهلدوی ساسدانی)
موجب شدر زبدان بده پیشدونرهای تداز محتداج شدود« .بدرای ازدن منظدور از حدر هدای اضدافه و
قیرها استتاد شدر  .. .و از آنجدا بده فارسدی دری انتقدال زافدت؛ مانندر :بده ،بدر ،در ،اندرر ،بداز («وا»)،
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فددرا ،فددراز ،فددرو ،فددرود» (ناتددل خددانلری ،1337 ،ج .)121 :2امّددا بددهتددررزن از اسددتعمال ازددن
پیشددونرها در فارسددی دری نیددا کاسددته شددر و فعددل مرکددب جددازگازن آن گردزددر؛ بنددابرازن در ازددن
مورد نیا کداربرد فدراوان افعدال پیشدونری از وزژگدیهدای نردر شداعرانه محسدو مدیشدود .افداون
بر ازدن ،پیشدونرهای فعلدی گدوزش سدباوار بده قدرار ززدر اسدت« :وا (( )vaواجیجدین «:»vājijiyan
سدددوزانرن) ،ور (( )verورجیردددین « :»verjikianبرجهیدددرن) ،و ( ،veکوتدددا شدددر «وا») (و پدددیش
خیددازن « :»ve piš ẋizianبدده جلددو رفددتن)( ،فددرو(( )fruفددرودزن  fru dianبلعیددرن)»
(بروونی.)31-33 :1331 ،
ـ مصادیق افعال پیشوندی مربوط به فارسی کهن

د همهمهای از فرادست میران برآمر .)1927 :7( ...
د از اسب فرودآمر .)1929 :7( ...
د بار دزگر سرون درگرفت  ...مردمان به نظار بازمانرنر .)2711 :11( ...
د عنان اسب میخاد تا از میان انگشتان زبر و کلتتش وارهر (.)2311 :3
ـ مصادیق افعال پیشوندی مشترک

د بقیهشان از ارس گ شتنر  ...و جان خودشان را دربردنر (.)727 :3
د زنی زن ...خود را همه برکشیر بود .)1333 :5( ...
د میتاخت و خاک را را به س اسب ،قلو کن برمیکنر .)1317 :5( ...
ـ مصادیق افعال پیشوندی مربوط به گویش سبزواری

د هی کرام انگار که همرزگر را وانمیگرفتنر (.)2513 :9
د بایپو

را آرام واپ

زد (.)915 :1

د جلر کهنه از تن وامیگردانر .)913 :1( ...
د آذوقها

را واستانر .)911 :1( ...

د نمیخواه گوش را واجنبانی ،تو! (.)913 :1
ـ استفاده از «ب» بر سر فعل

آوردن « » بر سر انواع فعدل از سداختارهای کهدن زبدان فارسدی اسدت و «بدر سدر صدیغههدای
زمدددان ماضدددی و مضدددارع و امدددر درمدددیآزدددر» (ناتدددل خدددانلری ،1337 ،ج .)353 :1در گدددوزش
سباواری (در بسیاری از منداطق سدباوار) نیدا ازدن پیشدونر ،جداء جدرازیناپد زر فعدل اسدت و «در
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آواز فعلهای ساد افداود مدیشدود و معندای ت کیدر بده خدود مدیگیدرد ( »...برووندی.)55 :1331 ،
دستورنوزسان نوشتهانر ازن « » همان اسدت کده آن را «بدای ززندت نوشدتهاندر و بده نظدر مدیرسدر
که در اصل ازن باء ،باءِ ت کیر فعل بدود اسدت و بده تدررزن حدال بداء زازدر را زافتده اسدت» (قرزدب
و دزگران.)113 :1331 ،
ـ استفاده از «ب» بر سر فعل (مشترک)

د پیشانی بر بقچه خوابانیر و پنراری از حال برفت (.)1111 :5
د دستها را به نشانه بای برد و ...طرحی در هوا باد (.)2119 :9
ـ استفاده از «ب» بر سر فعل مربوط به فارسی کهن
د گرسنه و برهنه براشتهانر مردمان را (.)1311 :5
د به زاد آورد که نبازر رو به خانها
د پد

برود؛ و خر

از رفتن وابراشت (.)1311 :5

بدیخدود شدر ای از آن کده نقطدۀ اطمیندان در خدود را گد کدرد ای ،از دسدت بدراد ای

.)1321 :5( ...
ـکاربرد متفاوت نشانههای نفی و نهی مربوط به فارسی کهن

در کلیرر ،ساختارهای متنوعی از نشانههای نهی و نتی به چش میخورد.
ـ آوردن «نی» به جای «نیست»« ،نبود» و یا «نه» مربوط به فارسی کهن

د هی زا را نگرانی آن نه که سخن در سخن دزگری بیامیاد (.)2113 :9
د هی کرداری آشرار نی (.)1711 :5
د به ویر از ازنش هی متری نبود و هی طرزقی ه  ،نی (.)2151 :7
د جای درن  ،نی ،کاری بازست (.)1157 :1
د مارال دل به درزا داد بود .پروای رسوازیش ،نی! (.)1711 :5
ـ آوردن «نه» به صورت جدا از فعل مربوط به فارسی کهن

د نه پیرا که درونش چگونه میگرازد (.)213 :1
د اگرچه دزگر و دزگران به تشرزر و انتجار آن ،دستید نه کوتا د داشتنر (.)1111 :1
د نه اگر ه ازنچنین میبود ،دزگر پرسشی نراشت (.)2112 :3
د چایک و بیپروا دل به درزا زدن نه اگر هی انبار اربابی را چاپیرن (.)99 :1

جستارهای ادبی (ادبیا و علوم انسانی سابق)
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ـآوردن «مَ» به جای «نَ» بر سر فعل نهی (مشترک)

ازن ساختار «در اصل «مَه» بده فدتک اوّل بدود ولدی در زبدان دری بیشدتر اوقدا بدا فعدل متصدل
نوشته شر و هاء آن مدیافتداد اسدت  ...و حدر نهدی منحصدر اسدت بده دو صدیغۀ امدر حاضدر و
صیغههدای دعدا کده حالدت نتدی بده آنهدا مدیدهدر» ( قرزدب و دزگدران .)119 :1331 ،کداربرد «مَ»
برای نهی تدا چندر دهده پدیش در گدوزش سدباواری قاعدر ای اصدلی و رازدن بدود اسدت؛ امدروز
نیا هرچنر بسیار انرکتر از گ شته هنوز کاربرد دارد.
د آوای جنگلهای دور فرومنشان (.)31 :1
د آفتا را گو متا .)2912 :11( ...
د نه! خو باور مبا

(.)1319 :5

ـاستفاده از فعل دعایی «مباد» مربوط به فارسی کهن

د فروافتادن مبداد .مبداد ...مدردان را ذلدت قدرزن مبداد ،چندین مبداد و چندان هد  ،نده ازدن ،نده آن!
(.)1923 :7
ـآوردن «ب» تأکید یا زاید به همراه «ن» نفی (مشترک)

«والبددا هرجددا کدده فعددل ماضددی تددام در صددور مربددت بددا جدداء « » اسددتعمال مددیشددود ،در
صور منتی ازن جاء حد

مدیشدود .بده عبدار دزگدر ،جمد میدان (ازدن دو) ندادر اسدت ،امدا

گاهی هر دو جداء بدا زردرزگر مدیآزندر و در ازدن حدال همیشده جداء « » مقدرّم بدر حدر نتدی
اسددت ،در پهلددوی جنددوبی (پارسددیا) نیددا والبددا جدداء صددرفی « » پددیش از حددر نتددی مددیآزددر»
(ناتددل خددانلری ،1337 ،ج .)213 :2ازددن سدداختار در نرددر بیهقددی و دزگددر شدداعران و نوزسددنرگان
سددبا خراسددانی دزددر مددیشددود« :بنرفددت ،بنددهرود (بنددرود) ،بنرهددر ،بنرزددری ،بنددهبینددی (بنبینددی )»
(بیهقی.)1213 :1331 ،
شازان ذکر است که ازن وزژگی تنها در برخی از مناطق شهرستان سباوار رازن است.
د نیست و از مادر بنااد است .)2912-2911 :11( ...
د د هددر چنددر ازددن وانمددازیهددا مددان از آن نمددیشددر تددا گددلمحمددر بدداج از ازشددان بنسددتانر (:7
.)1922
د عنان به چپ نگا داشته و قوس در گردن؛ از آن که بنرنر (.)2113 :9
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سال چهل و هشت

«آرکائیس » و «گوزش سباواری»...

11

د بنمیر ای چنار کهن ،زادنامۀ روزگاران دور (.)31 :1
د تال

آن داشت تا قرم بنلرزانر .)2115 :3( ...

د موسی خود بنرانست کی لب گشود .)1317 :1( ...
3ـ1ـ5ـ کهنگرایی نحوی
ـ تنوع مکانی ضمایر متصل (پیوسته) و بهویژه ضمایر مفعولی

تنددوع مرددانی در ازنجددا بدده معنددی آزادی حرکددت و جابددهجددازی و همنشددینی ضددمیر متصددل بددا
عناصر مختلدف جملده اسدت؛ حدالتی کده در فارسدی میانده بدود و در فارسدی دری نیدا ازدن گونده
ضمازر «در شعر زدا نردری کده از شدعر تقلیدر مدیکندر ،جدای خاصدی ندرارد و پد

از هدر زدا از

اجدداای جملدده ممرددن اسددت بیاز در» (ابوالقاسددمی .)291:1331 ،ازددن وزژگددی در گددوزش سددباواری
نیا هرچنر نه دقیقا به همان حالدت بلرده گدا بدا تتداو هدازی وجدود دارد؛ چندان کده دولدتآبدادی
در ازن مرال به آن اشار کدرد اسدت« :مدرال شدما مدی گوزیدر« :محمدر را نرزدرم» امدا در ویزدت مدا
میگوزندر« :بدهندشدیزد » ()be naš diyom؛ زعندی «بدهندها

دزدرم»» .بدرزنسدان ،ضدمیر متصدل

در کلیدرر و دزگددر آثددار دولدتآبددادی ،آزادی جابجددازی بسددیار ززدادی دارد ،کدده بررسددی و شددناخت
جددام و مددان آن خددود مبحرددی جراگاندده مددیطلبددر (رک :مهددوزاانی ،1375 ،ج .)319 :2در ززددر بددا
توجه به موضوع جستار به انواعی از آن اشار میشود:
ـآوردن ضمیر متصل بعد از جزء پیشین فعل مربوط به فارسی کهن

د تاوان بیتابی به آتش کشیر شر هوس توانش خوانر (.)1512 :5
د نمیتوان فراچنگش آورد .)737 :3( ...
 ه از ازن شب میبازرد ک بار

که گ شت .)1797 :5( ...

نمیتوان پنراشت (.)2931 :11

ـ آوردن ضمیر متصل بعد از جزء اسمی فعل (گویش سبزواری)

چسددبیرن ضددمیر متصددل متعددولی بددر سددر جدداء اسددمی فعددل ،زرددی از قواعددر بسددیار رازددن در
گددوزش سددباواری اسددت .ازددن حالددت در متددون کهددن فارسددی وجددود نددرارد و از نحددو گددوزش
گرتهبرداری شر است:
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د کمتر چنین بیپرد و بیپروا شنیر شان بود .)2911 :11( ...
د خود را از آن همه نمای و نقش که در خود گرفتها

بود ،مجاا کنر (.)2931 :11

د مبادا که از زادشان برد باشر (.)2112 :9
ـ آوردن ضمیر متصل بعد از فعل اصلی (در پایان عبارت فعلی یا فعل) (مشترک)

آمددرن ضددمیر در ازددن مرددان ،در متددون نظدد و نرددر کهددن بسددیار رازددن بددود و در گددوزش
سباواری نیا بهفراوانی کاربرد دارد:
د توپرالیها به اجیری پ زرفتنر

(.)11 :1

 دست بر کال ها تا باد برنرنرشان (.)2277 :3 نادعلی به او نادزا شر و شناختش (.)751 :3 کارد و مصقل را ...مقراضوار بر ه نشانیرشان (.)2113 :9ـ آوردن ضمیر متصل بعد از واژگان «اگر»« ،هیچ» و «چنین»« ،چندان» مربوط به فارسی کهن

د اگر فراوی میبود .)1711 :5( ...
د ه از ازن رو هیچت در انرزشه نیست .)1321-1321 :5( ...
د نیروزی پرواگسلنر چنینا

به بیباکی واداشته بود (.)2539 :11

د و شوق شتا چنانت به آتش درکشیر .)2957 :11( ...
د اما مرد را چنرانش گنجا بود تا ،بیآن که زبون بنمازر ،خوددار بمانر (.)2117 :9
ـ گذرا کردن افعال گذرا (متعدی ساختن دوبارۀ افعال متعدّی) (برساختۀ نویسنده)

ازن مقولده در کتدا هدای دسدتور زبدان ازدنگونده تعرزدف شدر اسدت« :فعدلهدای متعدری بدا
افاودن ازن جاء (انر و انیر) به مدادّ مضدارع ،عدالو بدر متعدول محتداج بده مدتمّ مدیشدونر« :ندان
را خددوردن نددان را بدده بچدده خورانددر خورانیددر» ،زددا واداشددتن کسددی بدده انجددام دادن کدداری از ازددن
سدداختمان برمددیآزددر و ازددن صددور را وجدده کنانشددی ( )causatifمددیتددوان خوانددر« .نامدده را
نوشددتن نامدده را نوزسددانر نوزسددانیر»» (ناتددل خددانلری ،1337 ،ج  )119 :2برخددی نیددا ازددنگوندده
فعل را گ رای سببی و «اندر و انیدر» را عنصدر سدببی دانسدتهاندر کده جملدۀ سدهجائدی بدا مسدنر را
به جملدۀ چهدارجائی بدا متعدول و مسدنر تبدرزل مدیکندر؛ مانندرِ هدوا سدرد گردزدرن بداران هدوا را
سرد گردانیر (رک :وحیرزانکامیار 21 :1391 ،و مشروۀ الرزنی.)119 :1335 ،
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اما هی کرام از ازن تعارزف دربار نمونههای کلیرر صرق نمیکنر.
د تن بر خاک میماینیر (میمالیر) (.)1395 :1
د چانه بر شانه میماینر (میمالیر) (.)151 :2
د باد ...هر دو لَت در را به ه کوبانیر (کوبیر) (.)1393 :1
د مشتی کا و خاک روی سر دزدها در هوا پاشانر (پاشیر) (.)1929 :7
د همه تردزرها ...را میشر دره شرانیر (شرست) (.)2235 :3
د بالهای لحا را بار دزگر روی شانهها کشانیر ( ...کشیر) (.)2151 :9
اگرچدده مددوارد نددادری از ازددن شددیو بدده کددارگیری فعددل در گددوزش سددباواری و فارسددی
محاور ای تهدران رزشده دارد ،امدا مقصدود و منظدور از ازدن شدیو  ،انتسدا هرچده بیشدتر فعدل بده
فاعل و تصوزریتر شدرن روزدرادِ گداار شدر اسدت .در توضدیک انتسدا هرچده بیشدتر فعدل بده
فاعدلدد و درواقد بددایبردن حدرّ فاعلیددت فاعددل دد بازدر گتددت بدده نظددر مددیرسددر ازددن شددیو بدده-
کارگیری ،در به تصدوزر کشدیرن دزدرگا اقلیمدی و جهدانشناسدانۀ متعلدق بده محدی گوزشدورانیدد
که والب داستانهدای دولدتآبدادی راوی زندرگانی ازشدان اسدت -بده بهتدرزن و آسدانتدرزن شدیو
مؤثر افتاد است.
ـ نوعی فعل مجهول

منتقران دربار کاربرد گونههای فعدل مجهدول در آثدار دولدتآبدادی نوشدتهاندر« :گدا بدر طرزدق
تددارزخ بیهقددی رفتدده و زمددانی ه د بددیرسددمی کددرد بدده را خطددا افتدداد  ،نوزسددنر از فعددل ناگ د ر
(یزم) فعدل مجهدول مدیسدازد؛ در حدالی کده طبددق قاعدر  ،فعدل مجهدول چدون بده متعدول اسددناد
داد مددیشددود ،بازددر از فعددل گ د را (متعددری) سدداخته شددود» (اسددحاقیان .)351-351 :1333 ،حددال
آن کدده بیهقددی نیددا مرترددب بددیرسددمی شددر و از هددر دو گوندده فعددل مجهددول بهددر بددرد اسددت؛
برزنسان ،دولتآبادی در ساخت ازن دو گونه فعل ،از کهنگرازی نحوی استتاد برد است:
دد خیلددی از ترکمانددان فرسددتاد و شددغل ازددن مخ د ول کتازددت کددرد آمددر ( ...بیهقددی ،1331 ،ج
( )193 :2مجهول از متعری).
دپ

از ازن تدا ازدنگدا کده ازدن پادشدا گ شدته شدر  ...عجازدب بسدیار افتداد (بیهقدی،1331 ،

ج ( )911-911 :3مجهول از یزم)

جستارهای ادبی (ادبیا و علوم انسانی سابق)
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اگرچه دولت آبادی ازدن شدیو را بده سدبا زبدان متدون کالسدیا و از جملده تدارزخ بیهقدی بده
کددار بددرد  ،امددا هددر وددازیا

جنبددۀ بالوددی آن ،زعنددی بیددان ناخودآگدداهی و ناخواسددتگی و بددی-

اختیاری شخصیت های داسدتان اسدت؛ زعندی دقیقدا آن زمدان کده شخصدیت داسدتان فداعل ّیتی ندرارد
و همۀ اعمال او از منش د درونی زا بیرونید نامشخصی سرچشمه میگیرد.
ـ فعل مجهول از فعل متعدی مربوط به فارسی کهن

د بیخدود ،مدارال بده سدوی شدوی کشدانیر شدر و برابدر گدلمحمدر ،ماندر سدخنی نبدود (:11
.)2911
د دانسته نشر کرام زا از ازشان چنین گتدت و نیدا درزافتده نشدر کده کدی ازدن گتدت بدر زبدان
آمر (.)2913 :11
ـ فعل مجهول از فعل الزم مربوط به فارسی کهن

د تن به دشواری سوی دزدوار کشدانیر ،بده جدرز ازدوان تریده داد شدر و جدازی را بدرای اتردای
دستها جستجو کرد (.)2911 :11
د چون جناز ای از دزوار فرو افتاد شر (.)1791 :5
د برخاسته شر و ازستاد تا روی پاهای لرزانش قرار گیرد (.)2393 :9
ـ به کار بردن حروف به جای یکدیگر (اضافه ،ربط ،عطف) مربوط به فارسی کهن

«حددرو اضددافه در دسددتگا زبددان فارسددی کاربردهددای گوندداگونی دارنددر و معنددی آنهددا از
روی رابطددۀ ه د نشددینی اجدداای حاضددر در جملدده مشددخص مددیشددود» (بدداقری ،)153 :1377 ،امّ دا
کدداربرد دزگرگونددۀ آن ،نددوعی هنجددارگرزای محسددو مددیشددود و چددون ازددن پرزددر زبددانی در
متون کهن بیشتر زافت میشود ،میتوان آن را نوعی کهنگرازی نامیر.
د بیاار از ازن که پسر بنرار  ...ناچار

از (به) گتتگوی کنر دوبار (.)1311 :5

د شیرو ...به (برای) تارانرن او ،دست به قبضه شمشیر برد .)1311 :5( ...
د جازی به (برای) نشستن جست (.)1927 :7
د تا مردم به دل صبر و دزر سیر در (به) دزدان ...بنگرنر (.)1923 :7
د چنان که گوزی میرفت تا از زاد ببرد تا (که) به چه کار آمر است .)2111 :3( ...
دپ

(بعر از) شستن روی ،عبروس میتوانست برخیاد (.)1921 :7
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د د تددا (بددرای ازددن کدده) چش د هددا را از کددوبش نرمددههددای شددن و خدداک حراسددت کننددر :7( ...
.)1919
د هی پرزر را شوق به دزگری و هی پرزر را جاذبه با (به) دزگری نبود (.)2513 :9
ـ به کار بردن حرف اضافه «به» به جای «با» ،مشترک

استتاد از حر اضافۀ «به» معنای «بدا زدا بده وسدیلۀ» تدا چندر دهده پدیش قاعدر اصدلی بدود و
امروز کمتر کاربرد دارد.
د درولتیرن از گرد گا گردنهای به (با) شلیا گلولهای (.)1923 :7
ـ استفاده از «را» در معناهای مختلف مربوط به فارسی کهن

«را» نقشنمای متعولی اسدت؛ امّدا از دور میانده بده بعدر ،افداون بدر ازدن «متهدوم مدتمّ «بدهای»
و «برازی» پیرا مدیکندر و در متدون متقدرم فارسدی جرزدر نیدا کداربرد «را» در ازدن موضد دسدتوری
فددراوان اسددت» (بدداقری .)151 :1377 ،از آنجددا کدده ازددن کدداربرد در اولددب متددون دزددر شددر اسددت،
دستورنوزسددان معاصددر تحددت عنددوان «کاربردهددای جددانبی زددا سددبری حددر نشددانۀ «را»» بدده آن
پرداختدهاندر (مشدروۀ الدرزنی .)119 :1379 ،امدا برخددی نیدا دربدار «را» گتتدهاندر« :در زبدان فارسددی
از حددرو اضددافه اسددت و بدده اعتبددار نقددشسددازی و رقددص درون جملددهای خاصددی کدده دارد بدده
مددوارد مختلتددی قابددل تقسددی اسددت» (ذوالنددور )112 :1373 ،و بددا ذکددر ازددن نرتدده آن را «مددتم
(وابسته)سدداز» دانسددتهانددر (همددان .)179 :برخددی دزگددر نیددا آن را قسددمی از حددرو پیشددین
محسو میکنندر« :ززدرا درحقیقدت بده جدای زردی از حدرو پیشدین از قبیدل «از»« ،بدرای»« ،بدا»،
و «به» استعمال مدیشدود» (همدازونفدرو .)712 :1339 ،بندا بدر آنچده آمدر و نیدا بده ازدن دلیدل کده
چنددین کدداربردی در گددوزش سددباواری وجددود نددرارد ،ازددن جنبدده را بازددر از مصددادزق آرکائیسدد
دانست.
د تقرزر را (به تقرزر) گردن نهاد  ...بود (.)99 :1
د راستی را (به راستی) که آنچه ناگهانی رو داد بود  ...شبیه معجا بود (.)2132 :9
 گمددان را (بدده گمددان) کدده روی دوم بددا وضد و حددال پیرمددرد بیشددتر همخددوانی داشددت (:11.)2311
 -و گمان مردمان را (در گمان مردمان) که گلمحمر خود قانون بود (.)1923 :7
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 گمان را (در گمان و ذهن) در انرزشه بود که امشب چه پیش خواهر آمر (.)2151 :9 بهانددۀ عروسددی را (بدده بهانددۀ عروسددی) ب ده را افتدداد بددود ...شددب را (در) مددیتوانسددته بددودزرسر تا قلعه چمن برود (.)2513 :9
 تو کیستی و بود و نبود را (فا اضافه) چه فرقی هستو (.)2519 :9 -نگرنرگان را نت

(فا اضافه) در سینه حب

مانر است (.)2111 :9

 اقبددال او را (از اقبددال او) هدد در ازددن هنگددام لددت مورزاندده خددورد در بددر هدد خددورد (:3.)1311
 با بردباری خرمت پرر را (برای خرمت پرر) کمر بسته بود (.)2119 :9ـ حذف رای نشانۀ مفعولی مربوط به فارسی کهن

ازنره نشدانۀ «را» در جملده بیازدر از نظدر دسدتوری امدری ضدروری نیسدت« :در مدوارد خاصدی،
به دنبال گرو اسدمی ،نشدانۀ «را» بده کدار مدیرود زعندی ممردن اسدت در برخدی مدوارد نشدانۀ «را»
ظاهر نشود» (مشروۀ الرزنی.)139 :1379 ،
د نگا تار خود [را]  ...به روشنازی رن باخته پسین روز سررد (.)195 :1
د جهاز [را] بر کوهانش جای داد و  ...خورجین [را] روی جهاز انراخت (.)193 :1
د دوست ،خود [را] در دوست بازمیزابر (.)1311 :3
د او ازن خواری [را] برنخواهر تافت .)1111 :1( ...
د ازنا نه خود [را] میدزر و نه محله را (.)1719 :5
د و کرام ک

ازن [را] نمیدانست که گلمحمر ...سلطان بیجقه است (.)1921 :7

د فانوس [را] به میخ آوزخت و جارو [را] برگرفت.)1513 :5( ...
امّا ،توضدیحی از ضدرور ازدن حد
کلیرر« :پ

از زبدان دولدتآبدادی دربدار نقطدۀ آوداز نوشدته شدرن

مشدرل کدار بدراز زدافتن نقطدۀ شدروع بدود کده چندر سدالی بدا آن کلنجدار رفدت و تدا

پیددرازش کددن  ،لحظددههددای دشددواری را از سددر گ رانیددرم؛ و زددافتمش  ...و ازددن شددازر دهمددین
شروعی بدود کده تجربده کدرد و دور انراختده بدودم د و نوشدت «اهدل خراسدان مدردم کدرد بسدیار
دزددر انددر» و دزگددر آن اتتدداق آن وحددر مددن و عشددق رو داد و ح د

کددردم کدده دزگددر مهددار و

مانعی نرارم ،چدون نقطدۀ آوداز را زافتده بدودم  ...شدازر گشدودن آخدرزن و نهدازیتدرزن قتدل بدراز
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ازن بدود کده بدا حسدی نیرومندر آن «را»ی ربد را از نخسدتین عبدار برکندرم و بده دور اندراخت و
همددان لحظدده بددود کدده درزددافت سددرانجام توانسددتهام خشددت اول را بجددا در جددای خددود بنشددان »
(دولتآبادی.)315-311 :1331 ،
ـ به کار بردن واژۀ «بس» در چند معنا
ـکاربرد «بس» به عنوان پیوند

تا آنجدا کده بررسدی کدرد ازد  ،هدی کدرام از دسدتورزان دربدار معناهدای مختلدف ازدن واژ دد
بهصدور مجموعدهای از معدانی دد سدخنی نگتتدهاندر ،تنهدا در زدا جدا آن را در شدمار پیوندرها و
گرو های پیونری در جملده محسدو کدرد اندر ،کده در گدرو هدای گسسدتهای مدیآزدر «کده زدا
جدداءشددان در آو داز همرازددۀ نخسددت و جدداء دزگددر آنهددا در پازددان و اوّل همرازددۀ دوم مددیآزددر ...
ماننددر «زا...ز دا»« ،ه ...ه د »« ،نه...بلردده» « ،ندده...ب

کدده» ( »...فرشددیرورد )12 :1373 ،و سددازر معددانی

ازن واژ تنها در گنجینۀ متون کهن فارسی قابل شناسازی است.
ـ مصادیق آرکائیسم واژۀ «بس» مربوط به فارسی کهن
ـ بس به معنی بسیار (قید)

د د و بددرزن خموشددی بی د محمددر ،ب د
نگاهی ب

زمخددت مددینمددود و ازددن زمختددی او در نگددا سددتار،

برر به خردزن پسر کلمیشی میداد (.)1533 :5

د مردی گرفتار که چش و نگاهی ب
د درخت در نگا گن
د نگارستانی ب

خو

نادعلی ،ب
رن

پیچیر و پرزشان  ...داشت (.)1515 :5
پیر و مرگسار مینمود (.)2551 :9

و بار و دلر زر (.)2111 :9

ـ بس در معنای کافی

د همین قرر تا زقین کننر که حرزف به وعر گا آمر است و ب ! (.)2397 :9
د ازن خود ب

که طبیعت بر ژرفاهای جان بتابر .)92 :1( ...

ـ مصادیق برساختۀ دولتآبادی از واژۀ «بس»

تا آنجا کده در متدون کهدن و گدوزش سدباواری جسدتجو شدر ،بدرای ازدن گونده کداربرد از واژ
«ب » پیشدینهای پیدرا نشدر؛ از ازدن رو ،چندین کداربردی را بازدر تراوزدر زبدان و قلد دولدتآبدادی
به شمار آورد.
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ـ بس در معنای «تنها ،فقط /نهتنها ،نهفقط»

د د او را  ...ندده ب د
ززرکیا

(ندده فق د ) بدده ارج دقددت و وسواسددش در کددار ،کدده بدده خدداطر هددو

و

در کردار ،در قهو خانۀ خود نگا داشته .)2512 :9( ...

د د ندده ب د

(نددهتنهددان نددهفق د ) راننددرگان و گ رنددرگان را  ،کدده م دردم دور و اطددرا ه د او را

خو میشناختنر (.)2531 :9
د امّا عباسجان درگرمای  ...ززدر کرسدی ،نده بد

آ چشد هدا کده خدود را هد داشدت از زداد

میبرد (.)2151 :9
د امّدا ،مدر مدادر خدوار

داشدته بدود .نده بد

از چگدونگی مدردن ،چندان ورزدبوار؛ کده از

بیپیونری خود با آن ورزب مردن مادر (.)1313 :2
د ازن پیونر در چمبر دهان و طبیعت ب
د نه ح
د مادر ،ب

و نه میل  ...ب

نگا ؛ ب

نمیمانر؛ فراتر میرود .)92 :1( ...

نگا (.)1312 :5

از فرزندر و زگاندۀ خدود چشد داشدته بدود تدا خانمدان  ...از گاندر تداراج و بلد در

امان برارد (.)1312 :5
د پرتا شرن و رهازی در ژرفای زیل درون ،ب
 -اگر هنوز زندر بدود ،بد

گهگاهی میسر است .)2231 :3( ...

بدرای آن بدود کده جدای سدرههدا و اسدرناسهدا را بده عباسدجان

نشان برهر (.)2119 :9
 -6نتیجهگیری

از بررسددی نمونددههددازی از واژگددان و سدداختارهای صددرفی و نحددوی متتدداو در رمددان کلیددرر،
چنددین درزافتدده شددر کدده ازددن تتدداو هددا و ورابددتهددا ،حاصددل روزرددرد و گددرازش نوزسددنر بدده
اسددتتاد از امرانددا و توانددازیهددای متددون نظ د و نرددر کهددن فارسددی و گددوزش سددباواری اسددت؛
افاون بدر ازدن ،نوزسدنر توانسدته اسدت بدا اسدتتاد از نتیجدۀ ودور و بررسدی در ازدن دو منبد  ،بده
برسدداختههددازی وزددژ و شددگتت دسددت زابددر؛ بددرزنسددان ،دولددتآبددادی در کلیددرر از واژ هددا و
سدداختارهای صددرفی و نحددوی گوندداگون و متتدداوتی بددرای انتقددال معنددا اسددتتاد بددرد اسددت کدده
دستهای از آنها را بازدر مربدوط بده آرکائیسد و صدرفا برخاسدته از متدون نظد و نردر کهدن فارسدی

سال چهل و هشت

نمودها و کاربرد متتاو

«آرکائیس » و «گوزش سباواری»...
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(اگرچه نده بدهتمدامی مطدابق الگدوی اصدلی) دانسدت؛ امدا در دسدتهای دزگدر ،بداقی ماندرن پدار ای
وزژگیهای فارسدی کهدن در گدوزش و درواقد زبدان شخصدیتهدازی کده دولدتآبدادی در حجد
بددایزی از کلیددرر کوشددیر اسددت زنددرگی و جهددان وزددژ آنددان را بدده تصددوزر برشددر ،باعددد شددر
اسدت کدده او بددرای کدداربرد ازددن عناصددر کهددنگرازاندده ،ضددرور و ماازددای دزگددری احسدداس کنددر.
برزن ترتیدب ،واژ هدا و سداختارهای صدرفی و نحدوی کهدنگرازانده در کلیدرر را بازدر در دو گوندۀ
مشددترک (میددان متددون کهددن و گددوزش سددباواری) و صددرفا برخاسددته از متددون کهددن تقسددی بنددری
کرد .دستهای دزگدر از ازدن نموندههدای متتداو و ورزدب ،بدا توجده بده پدرسوجدو از گوزشدوران
گددوزش و بررسددی متددون کهددن ،بیددرون از مقولددۀ آرکائیس د قددرار مددیگیددرد و درواق د برگرفتدده از
گوزش سباواری است .و امّا چهارمین دسته را بازر برساختۀ ذهن و قل نوزسنر دانست.
یادداشتها
 -1ازن تعبیر از احمر شاملو است (آدزنه،

 ،11س .)1355
کتابنامه

ابوالقاسمی ،محسن .)1331( .تارزخ زبان فارسی .وزرازش دوم .تهران :سمت.
اسحاقیان ،جواد .)1333( .کلیرر؛ رمان حماسه و عشق .تهران :گلآذزن.
باطنی ،محمررضا .)1371( .پیرامون زبان و زبانشناسی .تهران :فرهن

معاصر.

باقری ،مهری .)1377( .تارزخ زبان فارسی .تهران :قطر .
بروونی ،ابوالتضل .)1331( .بررسی زبان شناسانۀ گوزش سباواری .سباوار :ابن زمین.
برومنر سعیر ،جواد .)1379( .دگرگونی آوازی واژگان در زبان فارسی .کرمان :دانشگا باهنر کرمان.
بیهقی ،ابوالتضل .)1331( .تارزخ بیهقی .به کوشش خلیل خطیب رهبر .تهران :مهتا .
حسددنپددور آیشددتی ،حسددین« .)1335( .وزژگددیهددای زبددان روازددت در سدده اثددر محمددود دولددت آبددادی».

کاو

نامۀ زاد.
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خلیلی جهانتی  ،مرز  .)1331( .سیب با جان .تهران :سخن.
دولت آبادی ،محمود .)1337(.کلیرر (د جلر در پنن مجلر) .تهران :فرهن
________________  .)1371( .کلیرر .جلر  1و  .2تهران :فرهن

معاصر.

معاصر.
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شمار چهارم

جستارهای ادبی (ادبیا و علوم انسانی سابق)

________________  .)1333( .قطر محال انرزش ( .)1تهران :چشمه.
________________  .)1371( .کلیرر .جلر  1و  .5تهران :فرهن

معاصر.

ذوالنددور ،رحددی  .)1373( .رفتارشناسددی زبددان (تطددور واجددی ،واکددهای ،صددرفی ،نحددوی ،معنددازی و رس د -
الخ زبان فارسی تارزخی) .تهران :زوار.
شتیعی کرکنی ،محمررضا .)1375( .موسیقی شعر .تهران :آگه. 1 .
____________________  .)1331( .موسیقی شعر .تهران :آگه.9 .
شیرمحمری ،عباس .)1331( .بیسدت سدال بدا کلیدرر (در نقدر رمدان کلیدرر محمدود دولدت آبدادی) .تهدران:
کوچا.

فرشددیرورد ،خسددرو .)1373( .دسددتور امددروز (شددامل پددژوهشهددای تدداز ای در صددر و نحددو فارسددی بددا
اشاراتی به فارسی قرز و زبان محاور ) .تهران :صتیعلیشا .
قرزب ،عبرالعظی و دزگران .)1373( .دستور زبان فارسی (پنن استاد) .تهران :ناهیر.
محمرعلی ،محمر . )1372( .گتت وگو (با شاملو ،دولت آبادی و اخوان ثالد) .تهران :قطر .
مشددروۀ الددرزنی ،مهددری .)1335( .دسددتور زبددان فارسددی بددر پازددۀ نظرزددۀ گشددتاری .وزددرازش دوم .مشددهر:
دانشگا فردوسی مشهر.
مهوزاانی ،الهام .)1373( .آزنهها؛ نقر وبررسی ادبیا امروز ازران .تهران :روشنگران.
میرصادقی ،جمال .)1351( .قصه ،داستان کوتا و رمان .تهران :آگا .
ناتلخانلری ،پروزا .)1337( .تارزخ زبان فارسی .وزرازش دوم .تهران :فرهن
همازونفرو ،عبرالرحی  .)1379( .دستور جام  .تهران :علیاکبر علمی.
وحیرزانکامیار ،تقی .)1391( .دستور زبان فارسی  .1تهران :سمت.

نشر نو.

