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 چکیده

شوند. میمحسوب  هامتفاوت و مجزا در زبان کاملا  واژگانیِ ۀحروف اضافه و ضمایر دو مقول

مانند  ،ردازد که از یک سوپمیکرمان  گفتاریۀ گوندر  «خود»ۀ حاضر به بررسی واژ پژوهش

 «با»ۀ را دارد و از سوی دیگر معادل حرف اضاف تأکیدیرد ضمیر انعکاسی و ککار ،فارسی معیار

ای ههداد. مواجه هستیم گفتاریۀ ونین گدر ا «خود»ۀ با دو واژ ،درواقع. در فارسی معیار است

و  هامثلالضرب تعدادی از منابعی است که بهبرگرفته از مورد بررسی در این پژوهش 

که در  مواردی، هامثلضرب الاز میان این  .اندهپرداخت کرمان گفتاریۀ گوندر اصطلحات رایج 

 «خود»ۀ واژ هامثلالضرباز این  تعدادی در .است تخراج شدهاس ،رفته کاربه «خود»ۀ آنها واژ

این واژه در کارکرد  .تأکیدیرد ضمیر انعکاسی و ککارتعدادی  در و ردحرف اضافه دا ردکارک

فارسی معیار  در «با» ۀحرف اضاف مشابهِ کاملا کرمان توزیع نحویِ گفتاریۀ گون در حرف اضافه

مشابه فارسی معیار عمل  کاملایز ن تأکیدیعنوان ضمیر انعکاسی و رد بهرا داراست و در کارک

در این  «خود»ۀ ی میان دو واژنامهم معناییِ ۀ پژوهش حاکی از این است که رابط نتایج ند.کمی

 ست.هادر زبان شدگیدستوری زبانیِ ۀ ی پدیدنامهمدلیل این برقرار است و گفتاری ۀ گون

 .فه، حرف اضاتأکیدیانعکاسی، ضمیر ضمیر  ی،نامهم ها:کلیدواژه

                                                           
1. mahdie_eshaghi@ut.ac.ir 

2. asharif@uk.ac.ir 
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 مقدمه -1

هستند  هی از افرادگرو شامل دارد که جوامع زبانی وجود شورکهر  جغرافیاییِ در نقاط مختلفِ

ه به زبان معیار آن . تعداد سخنگویان یک گویش خاص نسبت به تعداد افرادی کبا زبان مشترک

 نوشتاری و آثار مکتوب صورت هانند کمتر است و ممکن است این گویشکمیکشور صحبت 

که جزئی از  هاضبط و پرداختن به این گویش این موضوع ضرورت ثبت و .باشند هم نداشته

های زبانی به لحاظ واجی، گونه. ازدسمیوند را دوچندان شمیشور محسوب کمیراث ملی هر 

  واژگانی و صرفی و نحوی ویژگیهای خاص خود را دارند.

گفتاری متعدد وجود دارد و هایونهگ جغرافیاییگستردگی  یواسطهکرمان بهاستان در 

 گفتاری مورد استفاده در بخشهای مختلف این استان پهناور یافت، گونۀ توان تفاوتهایی را در می

های ویژه توان زبانمی که مورد استفاده درشهرستان کرمان استگونۀ  کرمانگفتاریگونۀ 

 شیفرهنگ گوکتاب  ۀدر مقدم یزیپار یباستانیافت،در آن واجی،واژگانی و صرفی فراوان 

زبانی مورد  گونۀ را  ، آنیزبان گونۀ ی این در رابطه با تاریخچه (2971) یف صرافیلتأ ،کرمانی

 یگرید ۀلهجرا عدم وجود  دلیل آنو  ،داندمیش از آن یپش و یها از هزار سال پیکرمانکاربرد 

 کند.می معرفی یا اشکانیو  یعصر ساسان یپهلو مرتبط بادر کرمان 

آوایی نامی، هممعنایی،چندمعنایی، همها از جمله همبررسی روابط واژگانی موجود بین واژه

موجود  ی واژگانیرابطهو... از مباحث مورد توجه در بررسی زبانهاست، پژوهش حاضر به بررسی 

 در گونه ی گفتاری کرمان می پردازد.  «خود»یبین دو واژه

گفتاری  ۀهای مرتبط با گونوکتاب هافرهنگاز رفته از تعدادی ای مورد بررسی، برگههداد

 امثال فارسی در گویش کرمان(، 2971) تألیف صرافی فرهنگ گویش کرمانیازجمله  ،کرمان

. است( 2922تألیف انجم شعاع ) ترین اصطلحات در گویش کرمانرایج و (2922) تألیف بقایی

که  استخراج شد «خود»ۀ مورد حاوی واژ 12اد تعد، المثلضرب 1000پس از بررسی بیش از 

 در جهت پاسخ دادن به پرسشهای ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

 صورت زیر است:هدادن به آنهاست، بکه این پژوهش درصدد پاسخ سشهاییپر

چند ۀ واژیا یک  یمامواجه نامهمۀ با دو واژ کرمان گفتاریۀ گوندر «خود» یرابطه با واژهدر  -2

 عنا؟م

 ؟با آن تفاوت داردمشابه فارسی معیار است یا  کرمان گفتاریۀ گوندر  «خود» یکارکرد واژه -1
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 گفتاری کرمان چیست؟ۀ در گون «خود»ۀ واژیا چندمعنایی  ینامهم این منشأ -9

 

 ضمایر تأکیدی و انعکاسی -2

خودم، شامل:  ،ودشمیای از ضمایر که در دستور سنتی به آنها ضمیر مشترک گفته دسته

وانند کارکرد ضمیر انعکاسی و ضمیر تمی ،خودشان و خودش، خودمان، خودتان خودت،

در زبان فارسی پیش از این  تأکیدیانعکاسی و  را در زبان فارسی داشته باشند. ضمایر تأکیدی

ه جملاز ،اند، در دستورهای سنتیهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتهجنبه در آثار فراوانی از

عنوان ضمیر مشترک معرفی شده به «خود» (،279: 2979) دستور زبان فارسی گیوی و انوری

 به کارکرد انعکاسی و ،(2921( و وحیدیان کامیار )2929ازجمله الزار ) ،اما در آثار بعدی، است

 ( و شریفی2976شناسانی ازجمله میرعمادی )آن اشاره شده است. پس از آن زبان تأکیدی

 .اندموضوع تعیین مرجع ضمایر انعکاسی پرداخته به (2977)

 

 فارسی معیار در تأکیدیضمایر انعکاسی و ۀ ریش -2-1

در  تأکیدیآنچه امروز با کارکرد ضمیر انعکاسی و ضمیر  معتقد است که (19:2927)موالیی

معنی به صورت که به مشترک فارسی باستان است همان ضمیر ،زبان فارسی کاربرد دارد

و   سنسکریتدر،  ر اوستاییداین ضمیر  وجود داشته است، «، خویشودخ»

 (21: 2921) 2شارپ؛فته استرمیکار که تنها در ترکیبات به بوده است  هندواروپایی

توجه  قابل ۀنکتنشان می دهد، و  صورت به را یرفارسی میانه این ضمصورت 

جز معلوم ه بهچراک ،رک کارکرد ضمیر انعکاسی نداشته استاینکه در فارسی باستان ضمیر مشت

داشته که در آن فاعل و مفعول به یک شخص ارجاع  برای فعل وجود 1یو مجهول، صورت وسط

  .حالت فعل تظاهر داشته استو درواقع این صورت در  اندداشته

 

                                                           
1. R. N. Sharp 

2. middle 
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 در فارسی معیار تأکیدیضمایر  و معنایی توزیع نحوی -2-2

مرجع با نهاد هم قرار گیرند و الیه، مضافدر نقش نهاد، مسند و بدل ایرضم نایکه درصورتی

 .کندمین جادیدر جمله ا یخلل آنهاحذف  و وندشمیمحسوب  تأکیدیضمیر  ،باشند

 مثال:

 (کنشگر، این کتاب را برای او خرید. )نهاد خودمریم  -2

 (پذیرکنش ،)مسند است. خودش بهترین معلم مدرسه -1

 (، کنشگر)بدل .اتمام رساندکار را به شخود او -9

دارای  تأکیدیضمایر مشترک در کارکرد ضمیر است، آمده  هاطور که در مثالهمان

 پذیر در جمله هستند.ی معنایی کنشگر و کنشهانقش

 

 کرمان گفتاری ۀندر گو تأکیدیضمایر و معنایی  توزیع نحوی -2-3

ند، همچون وشمیگفتاری کرمان یافت ۀ ونرسی در گضمایر تأکیدی مطابق معیارهای زبان فا

 موارد زیر:

  .)نهاد، کنشگر( خودم کردم که لعنت بر خودم باد( ) کردم که لنت ور خودم باد خودم -4

  - 

راب کرد که جای دفاع قدر کار را خ)آن نتونس بخوره خودشم اونقدر شورش کرد که -1

 .)نهاد، کنشگر( ی نماند(باق

 .

 .(پذیرکنشالیه، )مضاف رسهتمی خودش ۀشغال از سای -6

 
 .)نهاد، کنشگر( آید(میاش بر)خودش از عهده نهکمیتنگش خرد  خودش -7



الیه، )مضاف یری(گمیبینی و به دیگران ایراد می)عیب خود را ن گم کردی تهخود آینه -2

 (پذیرکنش
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 الیه،)مضاف رفتار خودت در نظرت زیباست( )کار و چه خوش پسندی خودتور مال  -9

 .(پذیرکنش



 .(پذیرکنش ،مسند)ست و بینای مردم( )کور خود ا و بینای مردم خودکور  -20

 

توزیع نحوی و معنایی ضمایر مشترک با کارکرد  ،آیدبرمی هاطور که از مثالهمان

به این صورت که این ، کرمان با فارسی معیار یکسان استگفتاری ۀ ندر گو تأکیدیضمیر 

و نقش معنایی کنشگر و اند الیه قرار گرفتهفی نحوی نهاد، مسند و مضاهاضمایر در جایگاه

 پذیر را برعهده دارند.کنش

 

 ضمایر انعکاسی در فارسی معیار و معنایی توزیع نحوی -2-4

ضمیر  قرار گیرند، مستقیمکه این ضمایر در جایگاه مفعول مستقیم یا مفعول غیرصورتیدر

در د، که شوشدن جمله میتوریمنجر به نادسجمله وند و حذف آنها ازشمیانعکاسی محسوب 

 جملت زیر نشان داده شده است:

 .(پذیر،کنش)مفعول مستقیم را به خطر انداخت دخومریم   -22

 .(نفعذی، )مفعول غیرمستقیم دوخته است خودمریم این لباس را برای   -21

آنها و امکان و وان با توجه به نقش دستوری تمیرا  تأکیدیبنابراین ضمایر انعکاسی و 

 ایز کرد.مامکان حذف آنها از هم مت عدم

 

 کرمان گفتاریۀ ی گونهاالمثلیر انعکاسی در ضربماض و معنایی توزیع نحوی -2-5

انعکاسی مطابق با معیارهای زبان  کارکرد ضمیردر را « خود» توانمیگفتاری کرمان  گونۀ در 

. های معنایی مشابه یافتغیرمستقیم و با نقش مستقیم و مفعول مفعول جایگاه در یعنیفارسی 

گفتاری نشان  گونۀ انعکاسی را در این  با کارکرد ضمیر« خود» هایی از کاربردجملت زیر نمونه

 دهد:می

29- خودم کردم که لنت ور خودم باد )خودم کردم که لعنت بر خودم باد( )مفعول 

.نفع(غیرمستقیم، ذی  



 شناسیبانزبان و ز مجله | 94

  
 

)مفعول مستقیم/  مردگی زده است(خودش را به موشه ور ساخته )خودش -24

 .پذیر(کنش

 
ۀ با درد و رنج است و ظاهرمان مایگذرانمان ) ه کشته بیرونمون مردمهخودمونتومون  -21

 .پذیر()مفعول مستقیم، کنش رشک دیگران(

 
)مفعول  فهمد(می) انسان عیب خودش را ن ه نمشنوهخودشوار )هیاهو( روخونه ته  -26

 .پذیر(کنش مستقیم،

 
 .پذیر()مفعول مستقیم، کنش ند(کمیبه شکست اعتراف ن) پشت نمندازه ره وخودش -27



)مفعول مستقیم،  برد(میش را نخودۀ )چاقو دست برهمیه نخودشچاقو دسسه  -22

 .پذیر(کنش



)مفعول  زند(میچپ علیۀ )خودش را به کوچ زنهچپ میعلی ۀه ور کوچخودش -29

 .پذیر(مستقیم، کنش

 

ل مستقیم، مفعو) مردگی زده است(خودش را به موش) مردگی زدهه ور موشخودش -10

 .پذیر(کنش

 

) مفعول مستقیم،  ند(کمی)یک من خود را آرد  نهکمیه آرت خودشیه منو  -12

 .پذیر(کنش



توزیع نحوی و معنایی ضمایر مشترک با کارکرد  ،آیدای باال برمیههطور که از نمونهمان

به این صورت که این ضمایر در ، یش کرمان با فارسی معیار یکسان استضمیر انعکاسی در گو
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پذیر را کنشنفع و و نقش معنایی ذی اندی مفعول مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفتههاجایگاه

 عهده دارند.بر

 

 حروف اضافه -3

سنی وند، ابوالحشمیپرکاربرد در زبان فارسی محسوب  ای زبانیِههحروف اضافه نیز از مقول

 پرداختهزبانی  ۀکاربرد حروف اضافه در چندین پیکر( به بررسی آماری میزان 2999چیمه )

داند. میا یک کلمه از هر هفت کلمه ههربرد حروف اضافه را در این پیکرو میانگین کااست 

 های( حروف اضافه را مقوله2979) ( و انوری و گیوی2979ازجمله خانلری ) ،دستورهای سنتی

که  اندهبندی کردطبقهساده و مرکب  ۀحروف اضاف ۀو آنها را به دو دست اندهنظر گرفتنقشی در

در فارسی معیار  «با»ۀ ر گویش کرمان که معادل حرف اضافد «خود» ۀاز این حیث حرف اضاف

 ،شناختیی زبانهاگر در بررسییرد. ازطرف دیگمیساده قرار  ۀحروف اضافۀ در دست ،است

یی هاو ازآنجا که در میان حروف اضافه تفاوت اندهواژگانی از هم مجزا شد ی نقشی واههمقول

ی حروف اضافه از این بندای به تقسیمود، عدهشمیان بار نقشی و واژگانی مشاهده لحاظ میزبه

 و 2و الرسن (1024) پوربه کهنمویی ( که2999) جمله ابوالحسنی چیمه، ازاندهحیث پرداخت

فارسی  ۀاضاف( حروف 2926) 9بریم و میند که به پیروی از کریکمیاشاره ( 1002) 1یاماکیدو

. در این 1واقعی ۀو حروف اضاف 4ماننداسم ۀنند: حروف اضافکمیرا به دو دسته تقسیم 

 یرد.گمیواقعی قرار ۀ حروف اضافۀ در دست «با»ۀ حرف اضاف ،بندیدسته

براساس نوع  ،حروف اضافه را که (2927) 7و ساگ 6بندی پوالرد، طبق طبقهازطرف دیگر

 ۀو حروف اضاف محمولی ۀحروف اضاف ۀبه دو دست ،بین متمم حرف اضافه و محمولۀ رابط

ط معنایی با محمول جمله ایجاد از آنجا که رواب «با»ۀ حرف اضاف، دننکمیتقسیم  2غیرمحمولی

 یردگمیقرار محمولی  ۀحروف اضافۀ در طبق ،ودرمیکار ننمایی بهند و تنها برای حالتکمی

                                                           
1. R. Larson 

2. H. Yamakido 

3. M. Brame 

4. noun-like 

5. true- preposition 

6. C. Pollard 

7. I. A. Sag 

8. non-predicative 
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در گویش کرمان نیز  «خود»ۀ برای حرف اضاف هابندیاین تقسیم .(2994 ،و نوروزی )نعمتی

 ند.کمیصدق 

 

 فارسی زبان در «با»ۀ حرف اضاف ۀریش -3-1

 ازجمله ،در معانی مختلفی «با»ۀ رف اضافح(، معتقد است که 211: 2929) دوستحسن

 صورتِ این حرف اضافه در ایرانی باستان به .ودرمیکار بهاوضه مع و مقابله همراهی، استعانت،

  مشتق از صورتبه و در اوستایی و فارسی باستان «، نزدیکسویبه»معنای به 

صورتبه و در فارسی میانه   وجود داشته «همراهی، کمک، مساعدت»با معنای 

 ت.اس

 

 اردر فارسی معی «با»ۀ حرف اضاف -3-2

مورد از کاربردهای آن  21پرکاربرد در زبان فارسی است، که  ۀاز حروف اضاف «با»ۀ رف اضافح

 ود:شمیی زیر معرفی هادر مثالبرگرفته از فرهنگ سخن 

 اجاقی با گرمای زیاد  :«ۀدارند، دارای» در معنیِ -

 با پدرم به بازار رفتم.  «:همراهِ» در معنیِ -

 اتاق را با بخاری گرم کرد. «:سطِتو، ۀوسیلبه» در معنیِ -

 نید؟کمیبا گرمای هوا چه   «:موردِ، درۀدربار» در معنیِ -

 دست آوری؟وانی پول زیادی بهتمیبا این کار ن «:، درقبالِدرعوضِ» در معنیِ -

 وان با ملطفت برخورد کرد.تمیبا دشمن ن  «:دربرابرِ» در معنیِ -

 خواندن در امتحان رد شد.با آن همه درس  «:بودنِ، باوجودِبا» در معنیِ -

 زنند.آنها همیشه با هم حرف می : برای بیان ارتباط بین دو شخص یا دو مفهوم -

 است. این مواد ساخته شده باغذا    «: از» در معنیِ -

 بدون یاری کسی با دشمن جنگیدند.  «:بر ضدِ، علیهِ» در معنیِ -

 خانه با من جاروکردنِ  «:ۀبرعهد» در معنیِ -

 وزان پس چنین کرد با کدخدای   «:به» در معنیِ -

 یرد نیاز و ناز ما با حسن اوگمیدر ن   «:در» در معنیِ -
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 چرده که شیرینی عالم با اوست.آن سیه  «:متعلق به» در معنیِ -

تندی چنان است باالی او/که با آسمان است پهنای به  «:، برابرِۀاندازبه» در معنیِ -

 .(2991، و رضایی )مختاری او

 

 کرمانگفتاری ۀ گوندر  «با»ۀ در کارکرد حرف اضاف خود -3-3

 در فارسی معیار را دارد، «با»ۀ مشابه حرف اضاف یکارکرد «خود»ۀ کرمان واژ گفتاریۀ ندر گو

در فارسی معیار با  «با»ۀ برای حرف اضاف 1-9 بخششده در ی ارائههاتمامی مثال 2کدگردانی

 «با»ۀ کرمان با حرف اضاف گفتاریۀ گونۀ مشابه این حرف اضاف کاربرد کاملا  «خود»ۀ افحرف اض

 .ندکمی ییدرا تأدر فارسی معیار 

 «:ۀدارند، دارای» در معنیِ -

 (گرمای زیاد با اجاقی) اجاقی خود گرمای زیاد

 «:همراهِ» در معنیِ -

 (پدرم به بازار رفتم. با) خود پدرم به بازار رفتم.

 «:توسطِ ،ۀوسیلبه» ر معنیِد -

 (بخاری گرم کرد. بااتاق را ) اتاق را خود بخاری گرم کرد.

 «:موردِ، درۀدربار» در معنیِ -

 (کنید؟گرمای هوا چه می با) نید؟کمیخود گرمای هوا چه 

 «:، درقبالِعوضِدر» در معنیِ -

دست توانی پول زیادی بهاین کار نمی با) دست آوری؟ول زیادی بهوانی پتمیخود این کار ن

 (آوری؟

 «:دربرابرِ» در معنیِ -

 (توان با ملطفت برخورد کرد.دشمن نمی با) وان با ملطفت برخورد کرد.تمیخود دشمن ن

 «:بودنِ، باوجودِبا» در معنیِ -

 (خواندن در امتحان رد شد.آن همه درس با) .شد رد امتحان در خواندندرس همه آن خود

 :ارتباط بین دو شخص یا دو مفهومبرای بیان  -

                                                           
1. code switching 
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 (زنند.هم حرف می باآنها همیشه ) زنند.آنها همیشه خود هم حرف می

 «:از» در معنیِ -

 (است. این مواد ساخته شده ازغذا ) است. غذا خود این مواد ساخته شده

 «:بر ضدِ ،علیهِ» در معنیِ -

 (دشمن جنگید. بابدون یاری کسی ) بدون یاری کسی خود دشمن جنگید.

 «:ۀبرعهد» در معنیِ -

 (من باجاروکردن خانه ) جاروکردن خانه خود من

 «:به» در معنیِ -

 (کدخدای باوزان پس چنین کرد ) وزان پس چنین کرد خود کدخدای

 «:در» در معنیِ -

 (حسن او باگیرد نیاز و ناز ما در نمی) یرد نیاز و ناز ما خود حسن اوگمیدر ن

 «:متعلق به» در معنیِ -

 (چرده که شیرینی عالم با اوست.آن سیه) چرده که شیرینی عالم خود اوست.آن سیه

 «:، برابرِۀاندازبه» در معنیِ -

تندی چنان است باالی به) که خود آسمان است پهنای او. تندی چنین است باالی او/به

 (.که با آسمان است پهنای او او/

لحاظ معنایی و گفتاری کرمان کاربرد دارد و بهۀ در گون شدهگردانیکد تمامی این مواردِ

 ساخت است.نحوی خوش

که  دشومی ارائه ،ی گویش کرمانهاالمثلضرب برگرفته از ،ی زیرهامثال ،علوه بر این

 است. کار رفتهبه «با»ۀ با کارکرد حرف اضاف «خود»در آنها 

 :«همراهیِبه، همراهِ» در معنیِ -

 (.با خرس توی جوال رفتیم) جوال رفتیم خرس تو خود -11



 (.وییمگمیعمر نیا ،با کسی که یاعلی گفتیم) یمگمیعمر نیا ،کسی که یاعلی گفتیم خود -19
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با کفن  ،سی رفتیبا پیراهن سفید عرو) گردیمیکفن سفید ور خود ،پیرن سفید میری خود -14

 (.گردیمیسفید بر

 
 «:توسطِ ۀ،وسیلبه» در معنیِ -

 (.نیمکمی با وجود مشکلت ظاهر خود را حفظ) نیمکمیمالون سرخ  دخورومونه  -11



 (.بردیمبا پنبه سر ) برهمیپمبه سر  خود -16

 
 .(شدکمیبا دست پیش  ،زندمیبا پا پس ) شهکمیدس پیش  دخو ،زنهمیپا پس  خود -17



 (.با دم شیر هم بازی ،بازی بازی) دم شیرم بازی دخو ،بازی بازی -12

 
 (.با همه پلس با صاحب پلس هم پلس) صاب پلسم پلس دخو ،همه پلس دخو -19



 (.چسبدمیبا پنج من سریش هم ن) چسبهمیپی من سریشم ن خود -90

 

 

 2معناییو چند 1ینامهم -4

ند، ادارای معانی نامرتبط یکسانۀ وا و نویسایی با آههای است که در آن واژی پدیدهنامهم

 (.69: 1009)سعید، یرند گمیی جداگانه قرار هالغت در مدخل ای که در فرهنگگونهبه

هم مورد  «جناس تام»و  «نویسیهم -آواهم»جمله زبانی با اصطلحات دیگری ازۀ این پدید

 «شانه»آرایش مو[، ۀ ]وسیل «شانه»ۀ واژ سه (222: 2927) اد قرار گرفته است. صفویناست

ند و به این موضوع کمی ی معرفینامهم عنوان مثالی ازبهرا ]جای تخم مرغ[  «شانه» و ]کتف[

وند تا مشخص شود که شمیی مختلف آورده هاا تحت مدخلههند که این واژکمیاشاره 

 های متفاوتی هستند.واژه

                                                           
1. homonymy 

2. polysemy 
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م که در آن یک واژه دارای معانی ایمعنایی در زبان مواجهاز طرف دیگر با مفهوم چند

معنایی مشترک در تمامی کاربردها یافت ۀ واقع یک هستم است، دررتبط با همختلف اما م

: 2927) ند. صفویشومیامی این معانی تحت یک مدخل ارائه شود و در فرهنگ لغت تممی

آبی ی: هالمثا ، همچونندکمیمعنا معرفی چندۀ عنوان یک واژرا به «روشن»ۀ واژ (222

 روشن، هوای روشن، چراغ روشن.

متفاوت و با دو نقش  در دو معنی کاملا «خود» ۀگفتاری کرمان واژ ۀگون جا که درآناز

ت تصور شود ممکن اس، یریمگمیی درنظر نامهمای از ا نمونهآن ر ،دستوری متفاوت وجود دارد

در محور  «با»ۀ حذف حرف اضاف در پیگفتاری کرمان ۀ در گون «خود»ۀ که کارکرد حرف اضاف

 طور کهاما همان، ری استگفتاۀ در این گون «خود» معنای آن به ضمیرهمنشینی و انتقال 

 ،شدههای یافتدر نمونه «خود»و  «با»ۀ حرف اضافکردن همنشین ،دهدای زیر نشان میههداد

 .شودمی منجر به بدساختی ،هم در بعد معناو هم در بعد نحو 

 با خرس توی جوال رفتیم(.) خرس تو جوال رفتیم ودخبا  -*92

* 

 (.وییمگمییاعمر ن ،با کسی که یاعلی گفتیم) یمگمیعمر نیا ،کسی که یاعلی گفتیم خودبا  -*91

* 

با پیراهن سفید عروسی رفتی با ردی. )گیمکفن سفید ور خود ،یرمیپیرن سفید  خودبا  -*99

 (.گردیمیکفن سفید بر

* 
 «:توسط ۀ،وسیلبه» در معنیِ -

 (.نیمکمیبا وجود مشکلت ظاهر خود را حفظ ) نیمکمیمالون سرخ  دخو رومونه با -*94

*  

 (.بردمیبا پنبه سر ) برهمیپمبه سر  خود با -*91

 * 
 .(شدکمیبا دست پیش  ،زندمیبا پا پس ) شهکمیدس پیش  دخو با ،زنهمیپا پس  خود با - *96

* 
 (.با دم شیر هم بازی ،زیبازی بادم شیرم بازی ) دخو با ،بازی بازی - *97

* 
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 (.با صاحب پلس هم پلس ،با همه پلس) صاب پلسم پلس دخو با ،همه پلس دخو با -*92

* 
 (.چسبدمیبا پنج من سریش هم ن) چسبهمیپی من سریشم ن خود با -* 99

* 

 پردازیم.میی نامهمبه بررسی منشأ این  1در بخش 

 

 نامهمهای منشأ ظهور واژه -5

 ،«در زبان فارسی نامهمهای ی واژهکلّ ۀلمسأ» ( در مقاله ای با عنوان0211) 1و گرایوا 2احمدوف

در آن به  که غات متشابهترین فرهنگ لکامل ( با عنوان2949با توجه به اثر بهرام خواجه )

( که 2922) یرجندیاست و احمد ب ی در زبان فارسی اشاره کردهنامهممورد از موارد  90000

ی هاعنوان مواردی از پیچیدگیی بهنامهمبه موارد  آموزش املی زبان فارسیۀ شیودر کتاب 

ی در زبان فارسی نامهم ۀردازند که پدیدپمیبه این نکته  ،ن اشاره کرده استاین زبا املییِ

آنها  .اندهنپرداخت نامهمهای پیدایش واژه ود، اما این نویسندگان به منشأشمیفراوانی یافت به

 د:ننکمیدو دسته تقسیم شان به را براساس رفتار نحوی نامهمهای واژه

 یکسان نحویِ ۀ دارای مقول نامِ همهای واژه .2

 تفاوتم نحویِ  ۀدارای مقول نامِ همهای واژه .1

 یرند.گمیدوم قرار ۀ در دستحاضر  پژوهشدر  مورد بررسی نامِ همای ههواژ ،از این حیث

موجود است که از  هادر زبان نامهمهای مورد منشأ واژهمختلفی در هایهفرضیاین،  علوه بر

 د:کراشاره  (1020)9برگرفته از گریگوریوا زیر وان به مواردتمیآن جمله 

 واژه ممکن است در مراحل نهایی-یک وام ؛از یکدیگر هازبان ی واژگانیِهاگیریامو اول: ۀفرضی

 گیرنده بیابد.ای در زبان وامصورتی مشابه واژه، تطابق آوایی

 باشد. های در زباننامهمواند منشأ دیگری برای تمیتبدیل صفر نیز ۀ پدید دوم: ۀفرضی

واند منشأ دیگری برای تمیسازی تژی واژهک استراعنوان یسازی نیز بهکوتاه سوم: ۀفرضی

 باشد. های در زباننامهم

                                                           
1. M. Akhmedova 

2. A. Garayeva 

3.M, Grigoryeva 
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موسی زبان قاۀ ای که در آن یک واژعنوان پدیدهواند بهتمینیز  شدگیدستوری چهارم: ۀفرضی

، ودشمیی دستوری جدید های دارای ویژگیدستورۀ ذیرد و یا یک واژپمیی دستوری هاویژگی

 باشد. هادر زبان ینامهمرای موارد منشأیی ب

مورد بررسی  نامهمۀ شدگی برای دو واژچهارم یعنی دستوری ۀفرضی ،از میان این فرضیات

ان اصیل از فارسی باستۀ عنوان یک واژبه ل که این واژهسد، به این دلیرمینظر تر بهمحتمل

سازی کوتاه ،و از طرف دیگر نیستآن محتمل  ایبر یریگبنابراین فرض واماست، وجود داشته 

، بر عناصر واژگانی یا ازدسمیرا مطرح  ض سوم هم که تبدیل صفرندارد و فر در این واژه وجود

 زبان معمول است. قاموسیِ

 

 کرمان گفتاریِ ۀ گون در «خود»ای ههواژ یِنامهمنشأ عنوان مبه شدگیدستوری -6

کار به ،شناس فرانسویانبز ،2میهتوسط آنتوان  2921اولین بار در سال شدگی دستوریۀ اژو

ی دستوری به هادادن ویژگیبتنس»شده برای این واژه عبارت بود از تعریف ارائه .گرفته شد

 (.2929)نغزکوی، «ای قاموسیههواژ

، تندشدگی پرداخافراد دیگری نیز به مبحث دستوری ،دوم قرن بیستم ۀدر نیم ،میهپس از 

 ( اشاره کرد.9229) 9همکارانوهاینه(، 2921) 1وان به لمانتمیاز آن جمله 

 4هاپرشدگی صورت گرفته است. دستوریۀ ای گذشته مطالعات بسیاری در حوزههدر ده

 شدگی ارائه داد:( اصولی را برای شناسایی موارد دستوری2996)

ی جدید در حال هاطور پیوسته الیهنقشی بهۀ گستردۀ : در یک حوز1بندیالیه .2

د، بلکه نورمیی قبلی ازبین نهاالیهلزوماا  ،ی جدیدهاالیه در حین ظهور .ندظهور

 ،طبق این اصل ند.امانند و با هم در تعاملای جدید باقی میههکنار الی در

آیند اما جایگزین میوجود یی را که در زبان برای یک نقش دستوری بههاصورت

حاصل  ،یرندگمیسبکی متفاوت در کنار آن قرار  و با شوندمیصورت قبلی ن

 دانند.شدگی میدستوری

                                                           
1. A. Meillet 

2. C. Lehmann 

3. B. Heine 

4. P. Hopper 

5. layering 
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، : مواردی که یک عنصر واژگانی در روند تحول به یک عنصر دستوری2انشقاق .1

روند در  ،عبارت دیگرند، بهکمینیز حفظ عنوان عنصر واژگانی بهرا  شکاربرد

 ند.کمیرا حفظ  اششدگی کاربرد واژگانیدستوری

ای که تحت تأثیر از واژه اینقشی گاهی گونهۀ در یک حوز: 1شدگیخاص .9

 یابد.کاربرد خاص میاست شدگی قرار گرفته یدستور

شدگی به رغم اینکه تحت تأثیر دستوریبه: در بعضی موارد عنصر واژگانی 9ثبات .4

ازجمله  ،خود ۀی اولیهاشود، تعدادی از ویژگیمییک عنصر دستوری تبدیل 

 ذارد.گمی جاشده بهعنصر دستوریرا در  ،ی معناییهاویژگی

ای واژگانی ههی زبان از مقولهاصورت شدگیدستوری: طی فرایند 4زداییمقوله .1

، جهت این تغییر مقوله همواره ثابت است یابندر میای دستوری تغییههبه مقول

 )هاپر، یردگمیو این تغییر در جهت عکس یعنی از دستوری به واژگانی صورت ن

2996: 196-127.) 

ی مورد های واژهنامهمکه این موضوع است  ۀبندی، نیز تأییدکنندهصل یک هاپر، الیا

 .استشدگی حاصل دستوری حاضر پژوهشبررسی در 

 

 گیرینتیجه -7

گفتاری کرمان انجام گرفت، ۀ در گون «خود»ۀ هدف بررسی ماهیت واژ اژوهش که بدر این پ

ۀ معنا یا دو واژچندۀ با یک واژگفتاری ۀ بودند از اینکه آیا در این گون ی اصلی عبارتهاپرسش

مشابه فارسی معیار است یا خیر و  ،وکار داریم، آیا کارکرد آن در این گونهسر «خود» نامهم

 ی یا چندمعنایی چیست.نامهمشأ این نم

 ،گفتاریۀ ی این گونهاالمثلالمثل از ضربضرب 1000نتایج حاصل از بررسی بیش از 

با دو کارکرد ضمیر و حرف اضافه در این گونه وجود دارد و  «خود»ۀ بیانگر این است که واژ

 یرد.گمیقرار  نامهمای ههواژۀ ندمعنایی در ردچی و نامهمشده برای ارائه طبق تعاریفِ

                                                           
1. divergence 

2. specialization 

3. persistence 

4. decategorization 
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گیری وام یهایعنی فرضیه ،نامهمی هاشده در مورد منشأ واژهمطرحۀ از میان چهار فرضی

ی نامهمعنوان منشأ این شدگی بهدستوری ،شدگیوریسازی و دستکوتاه، واژگانی، تبدیل صفر

بندی پر، اصل یک یعنی اصل الیهها شدگیِدستوریی اصول پس از معرف .درنظر گرفته شد

 گیری حاصل معرفی شد.نتیجهۀ عنوان تأییدکنندبه
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