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هاواختصاراس:فهرستنشانه

توضیحنشانهتوضیحنشانه

Abl Ablativeازی]حالررررتدر

هایسبک[ماده

Num Number عدد

Acc Accusative حالررتدررایرری[

هایسبک[ماده

O Object مفعول

Adp Adposition اضافهحرفOb. Oblique غیرفررررررررراعلی

)غیرمستقیم(

-]حالررتدرمرراده

هایسنگین[

Adj Adjective صفتOpt Optative ]تمنایی]وجه

Adv Adverb قیدPl Pluralجمع

Av Auxiliary 

Verb 

 Poss Possessiveفعلکمری

Free 

Morpheme 

تررررررررواژآزاد

ملری

Comp Complementizer نمامتممPp Adpositional 

Phrase 

-حرررفگررروه

ایاضافه

BDT Branching 

Direction 

Theory 

نرریررررۀسرررروی

انشعاب

Pst.stem Past stem مادهگیشته

Cop Copula Verb فعلربطیPres.stem Present stem مادهمضارع

Dat Dative حالررتدربرایرری[

هایسبک[ماده

Pred Predicate گزاره

Dem Demonstrative 

Adjective 
 Rel Relativeصفتاشاره

Clause  

بندموصولی

Drct Ditect ،فرراعلیصررریح،

در]حالررتمسررتقیم

هایسنگین[ماده

SSentence جمله

Gen Genetive الیهمضافS Singular مفرد

Gen. Genetive اضافیSt Stanadrd of 

comparison 

مبنایمقایسه

HDT Head-Dependent 

Theory 
نرریرررۀهسرررتهو

وابسته

subj Subjunctive ]التزامی]وجه
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Impf Imperfect مرررررادهماضررررری

دارافزونه

Sub Adverbal 

Subordinator 

 پیرونمایقیدی

Impr Imperative ]امری]وجهT/APrtc Tense/Aspect 

Particl 

اداسبازنمررررای

زمان/نمود

Indc Indicative ]اخباری]وجهV Verb فعل

Indef Indefinite 

Adjective 

  صفتمبهم

Inj Injunctive درحالرتنهرادی،حرفتعریرفمعرینآن]وجه[انشایی

رایی

Inst Instrumental بررایی]حالررتدر

 هایسبک[ماده

درحالتاضافیحرفتعریفمعین آنرا

Loc Loctive حالرررتدردری[

هایسبک[ماده

برای،بهآن

برآن،آن

درحالتبراییحرفتعریفمعین

N Noun درحالتباییحرفتعریفمعینباآناسم

Neg Negative 

Paricle 

درحالتدریحرفتعریفمعیندرآناداسنفی

Nom Nominativeحالرتدرنهادی[

هایسبک[ماده

درحالتدریحرفتعریفمعیندراین
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پیشگفتار

چنردمرتنمنثرورسرغدیمرانویهرایبنیاددرراستایبررسیآرایشسازهپژوهشپیشرو،پژوهشیپیرره

اسرت.بخشریازتوجهیازآنبرجامانردههایایرانیمیانۀشرقیاستکهآثارقابلاست.زبانسغدیاززبان

کنند.پیرررۀایرنپرژوهشازمیرانهایمانیومانویانرابیانمیهاییاستکهباورهاواندیشهاینآثارمتن

اند.چارچوبنررریایرنپرژوهشبررایبررسری،انتخابشدههایمانویکهبهزبانسغدینوشتهشدهمتن

هرایهادرزبانسازهدربارۀآرایشوهشدبیرمقدمدرایروپژ«انشعابسوینرریۀ»هایپیرره،آرایشسازه

عنصررهایدرایررومؤلفرهبررپایرۀجفرت28هایپیررۀاینپرژوهشبرایبررسیآرایشسازهاست.ایرانی

است.قرارگرفتهمعیارگانهدبیرمقدم24هایمؤلفه

تعریفاصرطالحاساسرتهاوهاوفرضیهکلیاسکهشاملبیانمسئله،پرسش،درفصلنخستاینپژوهش

وپیشرنیۀایرنپرژوهشخواهردپرداخرتوچرارچوبنررریخواهدشد.فصلدومبهبررسریروشآورده

هایبرگزیدۀاینپژوهشراموردبررسیقرارخواهدداد.درفصلسومپیررۀاینپژوهشوپیشینۀپژوهش

یهرایهراوبررسریمؤلفرهتحلیرلدادهآوردهخواهدشد.فصلچهرارمبرهیدههایبرگزشدهدربارۀمتنانجام

-گیریوبررسریفرضریههااینپژوهشاند.فصلپنجمنتیجهآرایشسازهخواهدپرداختکهمعیاربررسی

ایرنپرژوهشوبررسریجایگراهپیررۀهایسازه«انشعابسوی»دربارۀهایاینپژوهشواعالمنررنهایی

 .هایجهانخواهدبودآسیاوزبان-هایمنطقۀاروپامیانزبانزبانسغدیباتوجهبهپیررۀبرگزیدهدر
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کلیات
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 مقدمه 1-1

ایرراندارد.هرایباسرتانیزبانایدرمطالعاسهایایرانیمیانۀشرقیکهجایگاهویژهزبانسغدییریاززبان

-قابرلهایایرانیمیانۀشررقیازحجرمودرمقایسهبادیگرزبانمتنوعاندمنابعموجودازاینزبانچشمگیرو

برخوردارند.منابعموجودازاینزبانبراساسمحتوایبهسهگرروهمترونبرودایی،مرانویومسریحیتوجهی

-تالشیبرایمطالعهوبررسینحویمتونمرانویزبرانسرغدیازمنرررردهشوند.پژوهشپیشروتقسیممی

-مریوپرردازدهادرجملهمیرویرردنحویبهمطالعۀترتیبقرارگرفتنواژهاینهاست.شناسیآرایشسازه

.بندیکنردهادستهتشخیصدهدوآنراهاسازهنحویمیانهایارتباط،هابررسیروساختجملهباکوشدتا

گانرۀوچهاربیسرتهرایومؤلفه(1992)شدۀدرایرعنصرهایارائهاستبراساسجفتدراینپژوهشسعیشده

متونسغدیمانویمنثور)تمثیلدومار،قصههایسغدی،کیهانشناخت،موعرۀنوسروشن،(1392)دبیرمقدم

 .دنموعرۀروحوخواستوانیفت(موردبررسیقراربگیر

مسئلۀپژوهش 1-2

هایایرانریمیانرهایدرمیانزبانهایایرانیمیانۀشرقیاست.اینزبانازنرامِصرفیویژهسغدیاززبانزبان

وازسروییدیگررنروعیاسرتتانهایایرانیباسرازسوییوارثدستگاهصرفیزبانسغدیبرخورداراست.

ۀایرنزبراننررامصررفیویرژ.دادهیمیانهاست،درخودجرایهایایرانصرفسادهراکهازمشخصاسزبان

هراارتباطسازهبررسیهاینحویوبهدنبالآنتحلیلبهکند،آنجاکهازدستگاهصرفیدورۀباستانتبعیتمی

هرایدورۀمیانرهرامشخصۀزبان،آنجاکهصرفاماکندی،کمکمیهمدرکنارهاوچگونگیقرارگرفتنآن

هرایایرنزبراننروعیآرایرشسرازهرونردمطالعرۀدرازایرنحیرث.گرددمیهاینحویسختدارد،تحلیل

رسراندوجراییهرایراریمریهاینحویومطالعۀآرایشسازهییرجاصرفدرتحلیلشودمیدیدهدوگانگی

سازد.هاینحویراروشنمیهاونقشهایمعناییمتن،ارتباطسازهدیگربافتمعناییجملهوتحلیل

درایرنزبرانهراگررفتنسرازهاینحویزبانسغدیوچگرونگیقرارهپژوهشمستقلیدربارۀویژگیتاکنون

ازمیراندرایرنزبراناسرت.،بنابراینپژوهشپیشروینخسرتینگرامدرمطالعرۀآرایرشسرازهگرفتهانجام

مبنرای(1392)دنبرالآنپرژوهشدبیرمقردمبرهو(1992)شناسیآرایشسرازه،رویرررددرایررهایردهرویررد

.استهشدهونسغدیمانویتشخیصدادهایمتطالعهوبررسیآرایشسازهمناسبیبرایم

 قلمروپژوهش 1-3
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د.ایرنانرپردازدکهبهزبانسغدینوشتهشردهمتونمانویمیدربهمطالعهوبررسیآرایشسازهاینپژوهش

پیرررۀالزمبهذکراسرتکرهاند.هایدینمانوینگاشتهشدهوباهدفتبینباورهاواندیشهمتونبهنثرنوشته

راهایمانوینمتمتنازشششوندوتنهاهایموجودبهزبانسغدیمانویراشاملنمیهمۀمتناینپژوهش

نوسروشرن،ۀشناخت،موعرتمثیلدومار،قصههایسغدی،کیهانعبارتنداز:ششمتناینگیرند.دربرمی

.موعرۀروحوخواستوانیفت

 اهمیتوضرورسپژوهش 1-4

انرد.امرادرایرنبرینبرهمطالعرهوهااستمحققانبسیاریبهمطالعهوبررسیصرفزبانسغدیپرداخترهسال

ای،پژوهشپریشروی،پژوهشریمیرانرشرتهازسوییدیگراست.اینشدهبررسینحواینزبانچندانتوجه

رودیزیررانخسرتبرهمطالعرهوبررسریشناسیهمگانیبهشرمارهمریزبانرشتۀوهایباستانیرشتۀزبانمیان

پردازدوساسبرایساماندهیوارائرۀچرارچوبینحرویازایرنزبران،تاریخیمتونیازیکزبانباستانیمی

هاچندمتنمنثرورسرغدیمرانوی،یشسازهبررسیآرادهد.شناسیهمگانیرامعیارقرارمیرویرردیاززبان

-ومؤلفره(1992)عنصرهایدرایربرپایۀجفتزبانسغدیبنیادازنحویاستتادرکیساختارمندوپیررهتالش

 ارائهشود.(1392)هایدبیرمقدم

فپژوهشاهدا1-5

و(1992)رعنصرهایدرایبانسغدیمتونمانویبرپایۀجفتزینحوهایویژگیبررسیهدفازاینپژوهش

انشرعابسروینرریرۀ»پیررۀاینپژوهشبنرابرهتعیینچگونگیآرایشسازهبرای(1392)دبیرمقدمهایمؤلفه

(BDT
۱
بنرابراینهرایدیگررجهراناسرت.وبهدنبالآنتعیینجایگاهردۀزبانسغدیمانویدرمیرانزبران«(

ز:اندااهدافاینپژوهشعبارس

 ،«(BDT)انشعابسوینرریۀ»هایسغدیمانویبرپایۀایمتنآرایشسازهتعیینچگونگی 1

 .جهانهایزبانوآسیا-،منطقۀاروپاهایمنطقۀخودمقایسهبازباندر زبانسغدیمانویجایگاهتعیین 2

 کاربردهایپژوهش1-6

                                                           
1. Branching Direction Theory (BDT) 
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بنیرادبودنپیررهبنیادرادرمطالعۀزبانهایباستانیایراندرپیشبگیرد.کوشدتاروشینرریهاینپژوهشمی

تانیایرراناسرتهایایرانباسایعلمیوامروزیدرمطالعۀزبانشناختیازنیازههاینوینزبانمبتنیبرنرریه

.درایرننشدهآنهبچندانیتوجهفرهنگوزبانهایباستانیۀازسویپژوهشگرانومحققانرشتکنونکهتا

رپایرۀهرایباسرتانیبرقراربگیرردومرتنسرمشرق،مبتنریبررنرریرهتحلیلِکهمهارسِخواهدشدپژوهشسعی

ازسوید.نبنیادانهباشترونرریهعلمی،شدهشوندتانتایجحاصلمطالعهشناختیهمگانیزباننوینهایرویررد

پژوهانقرارزبانسغدیدراختیارزبانیینحوهایویژگیهایجدیدیازکوشدتادادهاینپژوهشمی،دیگر

فرهنرگوۀپژوهشرگرانرشرتتواندسرمشقیبررایدانشرجویانوروشکاردراینپژوهشمیدهد.همچنین

یشرقستانیایرانبهویژهشاخۀهایباهادرزباندنبالآنساختارکلیآرایشسازههایباستانیباشدتابهزبان

روشنشود.

هایپژوهشپرسش 1-7

 ؟چیست«(BDT)انشعابسوینرریۀ»برپایۀمانویهایسغدیایمتنآرایشسازه .1

چگونهجهانهایزبانوآسیا-،منطقۀاروپاهایمنطقۀخودمقایسهبازبانرسغدیدزبانشناختیجایگاهرده .2

 ؟است

 هایپژوهشفرضیه 1-8

بااخرتالفانردکی«(BDT)انشعابسوینرریۀ»هادرمتونسغدیمانویبنابهبهنررمیرسدآرایشسازه .1

.داردانشعابیچپگرایشبهسوی

هرایزبرانوآسریا-،منطقرۀاروپراهایمنطقۀخرودمقایسهبازبانزبانسغدیمتونمانوییادشدهدراحتماالً .2

 .گیردمیضعیفقرارپایانیِفعلهاییردۀزبانجهاندر

 اصطالحاستعریف 1-9

 زبانسغدی 1-9-1

فاصلۀزمانیقرننخسرتتراسریزدهممریالدیدردرهایایرانیمیانۀشرقیاستکهزبانسغدییریاززبان

هرایختنری،شرناختیموضرعیمیرانزبراناست.اینزبانازنررجغرافیراییوزبرانشمالشرقایرانرایجبوده

خوارزمیوبلخیدارد.

 ونمانویمت 1-9-2
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ها،وشاملدعاها،نمازها،موعرهاندهایدینمانوینوشتهشدهبرایمعرفیوتبینباورهاواندیشههاییکهمتن

د.نشوهامیهاوتمثیلوداستان،جهانشناسیدینیشرایعوقواعد

 سغدیمانویمتون 1-9-3

 .کنندمیهایمانویرامعرفیوتبیناندوباورهاواندیشههاییکهبهزبانسغدینوشتهشدهمتن

2شناسیرده 1-9-4
 

-گرفتنپیشینۀتاریخیآنهابدوندرنررهایساختاریزبانشناسیاستکهبهمطالعۀشباهتایاززبانشاخه

 دهد.هایمختلفقرارمیبندیهارادردستهها،زبانپردازد،ساسبراساساینشباهتهامی

3آرایشسازه 1-9-5
 

-هابرمبنایترتیبونحوۀقرارگرفتنسازهبندیزبانطالعهودستهشناختیاستکهبهبررسی،مرویرردیرده

.پردازدهاکنارهمدرجملهمی

 4تهووابستههسنرریۀ 1-9-6

الگروبرامفعرول(رادرکنرارالگوبافعل(ووابسته)سرازۀهرماستکهنحوۀقرارگرفتنهسته)سازۀهماینرریه

 .(1992)درایر،دهدیردیگرموردبررسیقرارمی

 انشعابسوینرریۀ 1-9-7

الگوبا(رادرکنارسازۀهمگروهی-)مقولۀانشعابیالگوبامفعولسازۀهماستکهجهتقرارگرفتناینرریه

 .(1992)درایر،کند(بررسیمیغیرگروهی-فعل)مقولۀغیرانشعابی

5انشعابیراست 1-9-8
 

گروهرییراپرسازسرازۀغیررالگروبرامفعرول(عنصررهاکرهسرازۀگروهرییراانشرعابی)هموضعیتیدرجفت

 .بیایدالگوبافعل(غیرانشعابی)هم

                                                           
2
. typology  

3
. Word order  

4
. Head-Dependent Theory (HDT)  

5. right-branching 
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6انشعابیچپ 1-9-9
 

گروهرییراازسرازۀغیررپریشالگروبرامفعرول(کرهسرازۀگروهرییراانشرعابی)همهاعنصروضعیتیدرجفت

 الگوبافعل(بیاید.غیرانشعابی)هم

7عنصرجفت 1-9-10
 

نحویبرقراراست.ایشودکهدرمیانشانرابطهبهدوسازهاطالقمی

8همبستگیجفت 1-9-11
 

 هاییکهمیانشانرابطۀهمبستگیمعناداروجوددارد.عنصرجفت

9غیرهمبستگیجفت 1-9-12
 

هاییکهمیانشانرابطۀهمبستگیمعناداروجودندارد.عنصرجفت

  

                                                           
6
. left-branching  

7
. pair  

8
. correlation pair  

9
. noncorrelation pair  




