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بررسی واژهبست در زبان تاتی گونۀ دروی
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چکیده
پژوهش حاضر واژهبستها را در زبان تاتی بررسی میکند .تشخیص و شناسایی این سازههای وابسته ،برای شناساندن هویت آن در
دنیای علم زبانشناسی اهمیت بسیار دارد .هدف از این بررسی این است که بدانیم واژهبستها در این زبان چه انواعی دارند و در چه
جایگاههایی مشاهده میشوند .رفتار دوگانه واژهبست و شباهت آن به وند ،انگیزه اصلی نگارندگان بوده است .بررسی و جمعآوری دادهها
به روش میدانی و بر اساس شم زبانی یکی از نویسندگان بوده است .بررسی دادههای تاتی نشان داده است که طبقهبندی انواع
واژهبستها در این زبان شباهتها و تفاوتهایی با زبان فارسی دارد .انواع واژهبستها در زبان تاتی عبارتاند از :عالمت جمع و معرفگی
برای انسان ،ضمایر متصل غیرفاعلی (ضمایر ارگتیو) ،ضمایر پیبستی یا متصل فاعلی (شناسه) ،نشانه صفت ،نشانه نکره ،نشانۀ تأکید
فعل ،قید پیبستی ،ضمیر شخصی اول شخص مفرد و حالت نماها .افعال مرکب پیبستی محیطی است که در آن ضمایر پیبستی
ظاهر میگردند .در بررسی ویژگیهای کلی واژهبستها در این زبان همانند زبانهای دیگر ،میزبان ،جهت ،نقش و تکیه اهمیت بسیار
دارند .نکته جالب در این زبان این است که شناسهها برخالف زبانفارسی ،واژهبست هستند و ترکیب چند واژهبست نیز در آن امکانپذیر
است .بر خالف زبان فارسی ،مضاعف سازی واژهبستها در این زبان وجود ندارد.
کلید واژهها :زبان تاتی ،واژهبست ،پیبست ،مضاعفسازی ،پیشبست ،وند.

 -1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت (نویسنده مسئول)
 -2استادیار زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
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 -1مقدمه
هر سازۀ زبانی به یکی از سه شکل واژه ،وند و واژهبست ظهور میکند .هر کددا از ایدن سدازههدا ،رفتارهدای خدا و
ویژگیهای خاصی دارند .بررسی واژهبست در هر زبدانی اهمیدت خاصدی دارد .واژهبسدت ،تکدواژ وابسدتهای اسدت کده
بهدنبال واژه میآید ،اما جزء سداختواژه نیسدت .بدرای مثدال ،در جملده  Mat’s ،Mat's a linguistبده هنگدا تلفد
 ،/mæts/بهطور یکپارچه تلف میشود .پس به لحاظ آوایی یک هجا تلقی میگردد؛ در عینحال ،نقشهای دسدتوری
فاعل و فعل را نیز نشان میدهد ’s .صورت تخفیف یافته فعل ربطی  isاست که به اسم پیش از خود (میزبدان) متصدل
شده است .صورت کامل و آزاد ( )isبه واژه پیش از خود وابسته نیست .بنابراین واژهبست رفتداری دوگانده از خدود نشدان
میدهد؛ از یک سو مانند وندها به پایه و میزبان نیاز دارد ،از سویی دیگر همانند واژهای مستقل ،نقش دسدتوری را نشدان
میدهد .عالوه بر زبان انگلیسی ،در بسیاری از زبانها ،واژهبستها مورد بررسی قرار گرفتهاند .در بعضی از زبدانهدا تنهدا
یک واژهبست و در بعضی دیگر ،بیش از یک واژهبست نیز مشاهده شده است بدرای مثدال در زبدان صدربی -کرواتدی،
ترتیب سازه آزاد است و واژهبستها باید به ترتیب خاصی در پی یکدیگر قرار گیرند (اسپنسر و لویی.)2112 ،
book

Taj mije
pesnik napisao knjigu
That to.me AUX.3SG poet
wrote
""That poet wrote me a book

بنابراین واژهبستها را میتوان حد واسطی بین تکواژ آزاد و مقید دانست .این سازۀ دستوری یدک تکدواژ فاقدد تکیده
است که خصوصیات خاصی دارد و اغلب در کنار واژه و وند قدرار مدیگیدرد ،یعندی یدک سدازۀ دسدتوری ،یدا تکدواژی
وابستهاست .چنین ویژگیهایی سبب شد تا بسیاری از زبانشناسان این تکواژهای وابسته را در زبانهای متفداوتی مدورد
بررسی قرار دهند .مرور سوابق و مطالعات پیشین نشان داده است که در زبان تاتی چنین پژوهشدی انجدا نشدده اسدت.
بررسی ویژگیهای واژهبستها در هر زبانی میتواند نمونهای متفاوت از زبان دیگر را نشان دهد .بنابراین نویسدندگان بدا
این انگیزه در صدد شناسایی انواع و ویژگیهای آنان برآمدند .در زبان تاتی نیز واژهبستهای بسیاری بدهکدار مدیرود ،در
این تحقیق سعی شده است در چند بخش انواع واژهبست تاتی دروی معرفی شود.
زبان تاتی از زبانهای ایرانی شاخۀ شمالغربی است که در مناطقی از ایران و خارج از آن رایج است و بده دو دستدده
تقسیم شدهاست :تاتی شمالی که در خارج از ایران در مناطقی از داغستان ،ارمنستان و آذربایجان رایدج اسدت و از دسدته
زبانهای ایرانی جنوبغربی و همخانوادۀ فارسی است و تاتی جنوبی که در مناطقی از ایران در اطدراف تبریدز ،در رودبدار
گیالن ،اطراف قزوین ،زنجان ،خلخال ،شمال خراسان رایج است .در خلخال گونههای تاتی اَسکِسدتانی ،اَسدبویی ،دِروی،
کُلوری ،شالی ،دیزی ،کَرینی ،کِهلی ،لِردی ،گیلوانی ،طهار دشتی در بخش شاهرود و گونه کَجَلدی و کَرنَقدی در بخدش
خورشرستم رایجاند .تحقیق حاضر بر مبنای دادههایی از تداتی گوندۀ دروی نوشدته شدده اسدت بدرای دسدتیدابی بده
واژهبستهای تاتی دروی ،عالوهبر مقاالتی که از آنها در متن استفاده شدده ،از شدم زبدانی نویسدندگان مقالده و پیکدره
کوتاهی با نُه داستان و خاطرۀ آوانویسی شده تاتیِ مندرج در انتهای «گنجینده تداتی خلخدال» (سدبزعلیپور ،)1931 ،نیدز
استفاده شده است .در این تحقیق واژهبست با عالمت = مشخص شدهاست.

نشريه پژوهشهاي زبانشناسی تطبيقی

سال هشتم -شماره  -61پاييز و زمستان 6931

39

پژوهش حاضر از چهار بخش اصلی تشدکیل مدیشدود .در بخدش نخسدت پدس از مقدمده مختصدر ،چدارچوب و
نقشهای کلی واژهبستها از دیدگاه اسپنسر و لویی معرفی میشوند .بخش دو یعندی پیشدینه بده مطالعدات محققدان
غیرایرانی و ایرانی اختصا داده شده است .در بخدش سدو دادههدای زبدانی تحلیدل مدیشدوند و اندواع طبقدهبنددی
واژهبستها در زبان تاتی معرفی میشوند .بخش پایانی به نتیجه بررسی و تحلیل دادهها بهطور کلی اختصا دارد.
 -2چارچوب نظری
اسپنسر و لویی ( )2112برای شناساندن ویژگیهای اصلی واژهبستها ،زبانهای متفاوتی را بررسی کردهاند .آنها در
بررسی خود به پنج گروه نقشی قائل شدهاند .هدف از این کار این است تا ویژگیهای واژهبستها را با توجه به
نقشهایی که ایفا میکنند طبقهبندی نمایند .تعیین نقشهای متنوع برای واژهبستها ،خصوصیت اصلی این چارچوب
است که آنها را از دیگران متمایز میکند.
 )1در نقش فعلی؛ واژهبست  ’sدر همان جایگاهی قرار دارد که شکل کاملش  isبهعنوان فعل کمکی در کنار فعل
آمده است .واژهبستِ فعل کمکی تکیه ندارد و تأکیدی نمیشود .چنین نمونههایی را زوئیکی ( )1311واژهبستهای
ساده مینامد .بررسی زبانهای متفاوت نشان میدهد که در زبان صربی-کرواتی ،صورت واژهبستِ فعل ربطی be
مانند زبان انگلیسی هم صورت کامل دارد و هم به شکل واژهبست بهکار میرود .در شکل واژهبست ،بدون تکیه است
و هنگامیکه آن را تأکیدی میکنند ،صورت کامل آن را بهکار میبرند .عملکرد واژهبست در این زبان ،محدودیتی دارد؛
میزبان باید در سمت چپ آن قرار گیرد .یعنی کاربرد واژهبست در جایگاه دو قابل قبول است (نمونه .)b
b. U sadu su devojke
in garden 3PL.BE girls
"" The girls are in the garden

a.* SU
u sadu
3PL.BE in garden

واژهبستهایی که از این قانون تبعیت میکنند ،واژهبستهای جایگاه دو یا واکرناگل نامیده میشوند .این نوع از
واژهبستها را زوئیکی ویژه مینامد .واژهبستهایی که با صورت آزاد خود رابطۀ واجی دارند «ساده» خوانده شده و آنها
که فاقد رابطه با صورت کامل خود هستند« ،ویژه» نا گرفتهاند.
 )2در نقشبندی؛ واژهبست ،جمله یا بند را نشانهگذاری میکند برای مثال در زبان ایمبابورا کوچوآ در پرسشهای
آری -خیر واژه بست  ،chuجمله را نشانهگذاری میکند و نوع جمله را نشان میدهد.
)imbabura quechua (cole 1982, 15
a. wasi-man=chu ri-ju-ngui
house-to=q go-prog-2
’?‘are you going to the house

 )9در نقش اسمی؛ واژهبستهایی که در این طبقه معرفی شددهاندد عبارتندد از حالدت ،معرفگدی ،مطابقدت ملکدی و
شمار .واژهبستها میتوانند نقشها و حالتهای دستوری را نیز نشانهگدذاری کنندد (و در اغلدب مدوارد نشدانهای بدرای
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مطابقت نیز باشند) .برای مثال مطابقت در زبان التین عبارتند از؛ حالت فاعلی (فاعل) ،حالت مفعدولی (مفعدول مسدتقیم)،
حالت مفعولی غیرصریح برای (مفعول غیرمستقیم) ،حالت ملکی و حالت غیرفاعلی (مکان یا ابزار).
 )1در نقش ضمیری؛ پیبستهای ضمیری در بیشتر زبانهای ایرانی وجود دارند ،امّا از حیث نقش و توزیع با
یکدیگر تفاوتهایی دارند .پیبستهای ضمیری در زبانهای ایرانی در برخی یا تما نقشهای زیر بهکار میروند
(هیگ.)1 :2119 ،
پیبستهای ضمیری براساس کارکرد نحوی به چهار گروه تقسیم میشوند؛ الف -پیبستهای فاعلی (ارگتیدو) :آن
دسته از پیبستهایی که حالت فاعلی دارند یا در جایگاه فاعل منطقی جمله قرار میگیرند .ب -پیبستهدای مفعدولی:
آن دسته از پیبستهایی هستند که حالت مفعدولی دارندد و در جایگداه مفعدول صدریح (بدیواسدطه) قدرار مدیگیرندد.
ج -پیبستهای مفعولی غیرصریح :آن دسته از پیبستهدایی کده حالدت مفعدولی غیرصدریح (بدهای -بدرای) دارندد.
د -پیبستهای ملکی :پیبستهایی که بهعنوان مالک در ترکیبهای ملکی بهکار میروند.
 )5در نقش کالمی؛ برای مثال در زبان هیتی دو واژهبست ربطی وجدود دارد؛ ( (y)aپیوندد دهندده) و ( (m)aمبتددا)
گَرِت ( .)1331در نقشهای کالمی نمونههای مبتدا ،نقل قول مسدتقیم ،غیدرمسدتقیم و اتصداالت کالمدی در جمدالت
مرکب با بندهای موصولی سبب ایجاد نمونههایی از واژهبستها میشدوند کده در زبدانهدای متفداوت گونداگون عمدل
میشود .برای مثال در این زبان ،واژهبست به ضمیر موصولی متصل نشده است و به حرف تخفیف یافته  nuمدیچسدبد
که در ابتدای بیشتر جملههای زیر مشاهده میشود.
nu=nnaš É-ir
kuit
eššuen
NU=DAT.1PLhouseREL.PRONmade.1PL
)‘the house that (we) built us . . . ’ (Garrett 1996, 88

 -3پیشینه
مرور پژوهشها نشان میدهد که واژهبستها مورد توجه بسیاری از زبانشناسان غیرایرانی و ایرانی بودهاند .که در زیر
به ترتیب معرفی میشوند؛
1
زوئیکی (1311و  ،)1395اسپنسر ( )1331و کاتامبا ( )1339هر یک بدا توجده بده معیارهدای خدود ،واژهبسدتهدا را
بررسی کردهاند .آنچه که در همه این بررسیها مشابه بوده ،این است که واژهبستها ویژگیهایی شبیه به وندد را نشدان
میدهند ،مستقل نیستند ،به میزبان نیاز دارندد و دو ندوع سداده و ویدژه دارندد .آیخدن والدد ( )2119بدا در نظدر گدرفتن
ویژگیهای کلیِ شبیه به دیگران ،معیارهای دیگدری را نیدز مدورد توجده قدرار داده اسدت .مانندد جهدت ،ندوع میزبدان،
ترکیبپذیری واژهبستها ،قواعد واجی و آوایی ،ترتیدب چیدنش آنهدا ،نحدوه واج آرایدی ،تعدداد هجدا و مانندد اینهدا .در
مجموع ،مطالعات هر یک از زبانشناسان غیر ایرانی در خور توجه بوده است.

1. F. Katamba
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 مشکوۀالدینی ( )1991ضمایر متصل به اسم (کار ) ،فعدل (دیددمش) ،صدفت (خدوبم کدرد) ،حدرفاضافه (از ) و ضمیر اشاره (اینجدا ) و پرسدشواژه (کدیش) را نیدز بده تفکیدک نشدان مدیدهدد .وی در ارزیدابی خدود
ویژگیهای آوایی ،ساختواژی ،معنایی و نحوی را مورد توجه قرار میدهد.
 شقاقی ( )1991معتقدست که با توجه به بررسیهای انجا شده در زبان فارسی ،واژهبسدتهدا عبارتندد از :ضدمایرپیبستی پیوسته ،صورت پیبستی فعل ربطی«بودن» ( -ا  - ،ای - ،س - ،ست  -ایم - ،اید - ،اند) .در دسدتور سدنتی
ضمایر متصل و صورتهای متفاوت فعل «بودن» و «هستن» را شامل میشود؛ .صدورت پدیبسدتی «هدم» ،صدورت
پیبستی نشانه مفعولی «را» ،صورتهای فعلی تأکیدی که پس از فعل میآیند« ،ها» ،یی نکره .عدالوهبدر نموندههدای
باال ،کلباسی ( )92 : 1911الف ندا در منادا را نیز واژهبست میداند.
 راسخ مهند ( )1993معتقدست حضور اختیاری واژهبست در انتهای فعل نشاندهنده اینست که آن هنوز فرآینددستوریشدگی (ضمیر مستقل ← واژهبست ← وند تصریفی ← وند اشتقاقی ← صفر) را بهطور کامل طی نکرده و
تبدیل به وندی برای مطابقه نشده است .از دیدگاه وی ،هرگاه واژهبستی به میزبانی بپیوندد که آن میزبان نخستین
سازۀ دستوری باشد ،جایگاه آن واژهبست را جایگاه دو یا واکرناگل مینامند .جایگاه دیگر واژهبستها ،جایگاه کنار فعل
است .هرگاه واژهبستی به فعل یا هستهای که کارکرد فعلی دارد بپیوندد ،جایگاه آن را جایگاه کنار فعل مینامند .وی در
بررسی دیگر خود در واژهبستهای در کنار فعل نشان میدهد که واژهبستهای ضمیری فارسی در جایگاههای
متفاوتی ظاهر میشوند .واژهبستهای فارسی در برخی ساختها به افعال مرکب پیبستی مشهورند ،مانند خوابم
میآید ،ماتش برد و نظایر آن .دراین نمونهها حضور اجباری دارند و به نشانه مطابقه تبدیل شدهاند.
 صراحی و علینژاد ( )1932با تأکید بیشتر بر ساختار ساختواژی به بررسی واژهبستهای زبانفارسی پرداختدهاندد.نگارندگان معتقدند که در بررسی حاضر بحثهای نحوی نیز به ناگزیر دنبالمیشوند .واژهبسدتهدای زبدانفارسدی بدر
اساس الگوهای ردهشناختی آیخنوالد ( ،)2119بیکل ونیکل ( )2111و کالونس ( )1395مورد مطالعده قدرار گرفتدهاندد.
مقاله حاضر ثابت میکند که میتوان از الگوی پیشنهادی آیخنوالد بهعنوان ابزاری علمی و مناسدب جهدت تشدخیص
و مطالعه واژهبستهای زبانفارسی استفادهکرد .از دیدگاه آنها پیبستهای زبانفارسی دارای ویژگیهای زیدر هسدتند؛
دو نوع واژهبستهای ساده و ویژه وجود دارد .واژهبستهای اضافه بهترین نمونده از واژهبسدتهدای ویدژه؛ و واژهبسدت
رابط نمونههای خوبی از واژهبستهای ساده هستند .ضمایر متصدل شخصدی ،نشدانۀ عطدف ،نشدانۀ اضدافه واژهبسدت
هستند .اما در مورد (الف) ندایی معتقدند نیاز به بررسی بیشتر دارد .در خصو -یی نکره نیز بر مبندای چدارچوب مدورد
نظر آن را واژهبست نمیدانند (صراحی و علینژاد.)121 : 1932 ،
 -4بررسی واژهبست در زبان تاتی
 -1-4انواع واژهبستهای تاتی دروی

در تاتی تعدادی زیادی واژهبست بهکار میرود .در ادامده هریدک از واژهبسدتهدای تداتی دروی ،همدراه بدا مثدالهدا و
ترجمههای هریک ،شرح داده شدهاست.
 -1-1-4نوعی عالمت جمع و معرفگی برای انسان
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در زبان تاتی نوعی عالمت جمع و معرفگی وجود دارد که مختص انسان است و این عالمت دقیقاً به معنای جمع
نیست ،یعنی کارکرد نشانۀ جمع را ندارد ،بلکه منظور نمایندۀ نوع ،گروه و طبقۀ خاصی است .مانند:
صمد اینا رفتند.

bəšind
go:pst.3SG

1-samad =mân
Samad Clt

این نشانه در تاتی قابل مقایسه با اینا (اینها) در زبان فارسی و  =gilدر ترکدی آذری اسدتsamad=gil dedilar :

(صمد اینا گفتند) .در تاتی دلیل واژهبست بودن این تکواژ این است که معنا دارد ،با پایۀ خدود یدک تکیده دارد و بده ایدن
وندی افزوده نمیشود ،اما واژهبست ،افزوده میشود .حوزۀ نفدوذ ایدن واژهبسدت گدروه اسدمی اسدت .ایدن واژهبسدت در
انتهای گروه اسمی قرار میگیرد .مانند:
2- zeynab =mânə =mân bind
زینب اینا را دیدیم.
see- past.13sG

Clt

Clt

Samad

در مورد پیوستن واژهبست به واژهبست دیگر در زبان تاتی ،به بند اتصال واژهبستها به یکدیگر ،همین مقاله مراجعه
شود .در این بافت اگر به جای  mânاز عالمت جمع دیگری استفاده کنیم ،بدساخت خواهد شد:
3- *samad -ân
bəšind.
صمد اینا رفتند.
این واژه بست اگر با اسمی غیر از اسمهای انسان بیاید ،بدساخت میشود .مانند زیر:
کتابها را برداشتم.

4- *kitâv =mânə =mân pegat.
Book
Clt
Clt
pick up- past.13sG

در جملۀ شمارۀ  1به جای عالمت جمع  -ânاز  -mânاستفاده شده و جمله بدساخت شده است.
 -2-1-4ضمایر متصل غیرفاعلی یا ضمایر ارگتیو

ضمایر متصل غیرفاعلی (غیرمستقیم )1یا ضمایر ارگتیو ضمایری هستند که در آخر کلمهای متصدل مدیشدوند و نقدش
میگیرند .در تاتی این ضمایر نقشهای متفاوتی میگیرند .اسم تاتی در حالت فاعلی نشانۀ خاصدی نمدیگیدرد و همدین
بینشانه بودن خود نشانۀ فاعلی بودن آن است ،ولی اگر نقشهای زیر را داشته باشد به شکل غیرفاعلی ظاهر مدیشدود.
نشانه غیرفاعلی اسمهای جمع در تاتی  -ânو نشانۀ حالت غیرفاعلی اسم مفرد در تاتی  -əاسدت کده بده انتهدای اسدم
میپیوندد؛ اگر اسم مفرد مختو به همخوان باشد ،نشانه غیرفاعلی ظاهر نمیشدود .در نقدشهدای زیدر اسدم در حالدت
غیرفاعلی ظاهر میشود:
 -1مفعول فعلهای متعدی در جمالت دارای زمان حال
 -2فاعل فعلهای متعدی در جمالت دارای زمان گذشته
 -9مفعول غیرمستقیم در جمالت دارای زمان حال از جمله مفعول ازی ،مفعولی دری ،مفعول برایی
مفعول فعل متعدی در زمان حال:
1. indirect
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vin=əm.

من گاو را میبینم.

cow-Acc see:Pst. 1sg
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5- azgâv=ə
1sg:Nom

فاعل فعل متعدی در زمانگذشته:
dnib.

احد او را دید.

a=š

3sg-CLt see:Pst 3sg

مفعول بهای در زمان حال:
به احد میدهم تا برای تو بیاورد

bring:

6- ahad=ə
Ahad-Abs

7- âdam
ahad=ətə=râ
bârə.
give:pres 1sg Ahad. Obl 2sg. obl
pres.3sg

این ضمایر در تاتی واژهبست محسوب میشوند .حوزۀ نفوذ این واژهبستها هم گروه اسمی و هم گروه فعلی است.
در هر دو مورد به انتهای گروه میپیوندد .ضمایر ششگانه متصل غیر فاعلی در جدول زیر معرفی شدهاند:
جدول  :1ضمایر متصل غیرفاعلی دروی

مفرد

جمع

-(ə)m
-(ə)r
-(ə)š

-(ə)mân
-(ə)rân
-(ə)šân

همچنانکه در جدول فوق پیداست ،شکل مفرد این ضمایر تا حدی شبیه شکل جمع آنهاست ،تنها تفاوت آنها این
است که در شکل جمع تکواژ جمع  -ânبه آنها افزوده شدهاست .به عبارتی دیگر اگر به شکل مفرد این ضمایر وند
جمع بیفزاییم ،شکل جمع آنها بهدست میآید .این ویژگی در زبان فارسی نیز وجود دارد .این ضمایر به میزبانهای
مختلفی میپیوندند ،تعدادی از میزبانهای این واژهبستها در زیر آمدهاست:
اسم:

(دستم)

حرفاضافه:

(به کجا داد؟)

ضمیر پرسشی:

(به کی گفتید؟)

قید:

(دیروز بردیم).

=əm
Clt.

8- das
hand

9- kâ
=š
?â.dâ
where Clt give: pst.2sg
10- ki =rân
bât.
who Clt.Dat.
say:pas. 3sg
11- zir
=əmân
b- vard.
دیروز
بردن (گذشته) 1جمع وند تصریفی ضمیر متصل غیرفاعلی
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ضمیر ملکی:

(مال او را برداشتند)

ضمیر شخصی:

(او را دیدیم).

فعل

(دیدمش).

pe.gat.
Clt.Erg pik up:

12- ča=kəne
=šân
3sg.Gen Clt. Obl
pst.3sg

13- av =əmân
bind
3sg Obl Clt.Erg
see:pst.3sg
bind.
see.past. 3sg

=əm
Clt.Erg

14- av
3sg Erg

ضمایر متصل غیرفاعلی در تاتی دروی ،نقش مطابقه را ایفا میکنند ،اما همیشه به فعل متصدل نمدیشدوند .اگدر در
جمله همه اجزای جمله حذف شوند و فقط فعل باقی بماند ،این واژهبستها به فعل متصل مدیشدوند واال بده اولدین یدا
نزدیکترین سازه دستوری متصل میشوند .در تاتی این ضمایر نقش اضافی ندارند ،یعنی همانند زبان فارسی کده گفتده
میشود« :دست َ ،» -در تاتی گفته نمیشود .و این ضمایر همیشه وابسته به فعل ماضی متعدی هسدتند و در جملدهای
که فعلش مضارع یا الز باشد ،ظاهر نمیشوند مگر اینکه آن جمله فعلش مرکب پیبستی باشدد .بددین خداطر در ایدن
مقاله ضمیر ارگتیو نا گرفتهاند .در زبان جوانترها گاهی این ضمایر در جایگاه بعد از دو قرار میگیرند ،یعنی بده ندوعی از
جایگاه دو یا واکرناگل خارج میشوند:
15- zir
avə
=šân pe-gat.
دیروز آن را برداشتند.
yesterday 3sg. Obl Clt. Erg pik up:pst 3sg

حسن آنها را برد خانه.

bəvard ka.
take away: pst. 3sg

=əš
Clt.Erg

avân
3pl. Obl

16- hasan=ə
Hasan Abs.

این تغییر جایگاه از دو یا واکرناگل به سو و چهار و ...نشان از فروپاشی سداخت ارگتیدو در زبدان تداتی دروی دارد
(درباره فروپاشی ارگتیو در تاتی نک .سبزعلیپور1932 ،؛ نیز رضایتی کیشهخاله و سبزعلیپور.)1991 ،
جمله شمارۀ  15را به این شکل نیز بیان میکنند که کهنتر و صحیحتر به نظر میرسد:
=šân a pe-gat.

15 b) -zir

علت واژهبست بودن ضمایر ارگتیو در این گونه،آن است که هیچ وندی بعد از آن ظاهر نمیشود ،و تنوع میزبان
دارد.
20- man =əš
bəvard.
ضمیر( :مرا بردند).
carry:pst.3sg

صفت:

(خوبها را برد ،بدها را
گذاشت).

1sg. ErgClt

21- xub=əš
bəvard, bad =əš
bašt.
good Clt.Erg arry:pst.3sg bad Clt.Erg leave:pst
.3sg

یکی دیگر از دالیل واژهبست بودن این ضمایر این است کده اگدر در جملدهای مانندد جملدۀ زیدر ،بده جدای شدکل
پی بستی ،از شکل کامل استفاده شود ،جمله بدساخت خواهد شد:
23- xalk
=ə ama
=šân
bəza.
مرد ما را زدند.
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beat.past 3pl

مرد ما را زدند.

Clt
bəza

our

Clt
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24- *xalk=ə am =avân

جمله آخر به علت استفاده از شکل کامل ضمیر ،بد ساخت و غیر دستوری شدهاست.
 -3-1-4ضمایر فاعلی پیبستی یا شناسه؟

در تعدادی از زبانهای دنیا شناسه نوعی واژهبست بهشمار میآید .در تعدادی از زبانهای ایرانی ،بهعنوان مثدال ،در زبدان
گورانی (بامشادی )219 :1932 ،نیز شناسه نوعی واژهبست است .در زبان فارسی نیدز عددهای معتقدندد شناسدههدا وندد
تصریفی تما عیار نیستند .نغزگوی کهن ( )31-39 :1993در این باره نوشدته اسدت« :شدواهد فراواندی از قدرون متقدد
هجری از زبان فارسی در دست است که نشان میدهد گویشدوران آن دوره شناسدههدای فارسدی را بده قرینده حدذف
میکردهاند .به عبارتی در دورۀ مذکور ،شناسهها هنوز بعضی مشخصههای مهم واژهبستها را داشتهاند .حتدی در فارسدی
امروز نیز شناسهها بهصورت وندهای تصریفی تما عیار در نیامدهاند ،زیرا اکثر وندهای تصریفی فارسی امروز «تکیدهبدر»
هستند ،ولی شناسهها «تکیهبر» نیستند» .در زبان تاتی شناسهها نقدش مطابقدۀ فداعلی دارندد یعندی فعدل را بدا فاعدل
مطابقت میدهند ،برخالف ضمایر متصل غیرفاعلی که کار مطابقۀ مفعولی را انجا میدهندد .در تداتی شناسدههدا هدم
جزئی از واژهبستها به شمار میآیند فعلهای تاتی در موارد زیر شناسه میگیرند:
الف) فعلهای ماضی الز  ،ب) فعلهای ماضی استمراری متعدی ،ج) فعلهای مضارع ،د) فعلهای امر و نهی.
فعلهای ماضی استمراری متعدی از شناسهها استفاده میکنند .برخالف دیگر ماضدیهدای متعددی ،کده از ضدمایر
متصل غیرفاعلی استفاده میکنند و ساخت کُنایی دارند .بهطور کلی سه دسته شناسه در زبان تاتی بهکار میرود:
الف) شناسههای ماضی الز :
ب) شناسههای مضارع:
ج) شناسههای تمنایی:
شناسۀ فعلهای
شناسۀ فعلهای الز و متعدی
شناسۀ فعلهای الز
تمنایی
مضارع
ماضی
âm
-(ə)m
-(i)m
اول شخص مفرد
âš
i
-(i)š
دو شخص مفرد
â
-ə
-ø
سو شخص مفرد
âmân
-am
-(i)mân
اول شخص جمع
-ârân
-a
-(i)rân
دو شخص جمع
)ând(ə
)ən(də
-(i)ndə
سو شخص جمع
(برای انواع شناسۀ تاتی نک .سبزعلیپور .)1931 ،از این نظر که به شناسههای تاتی وندی متصل نمیشود ،برخالف
زبان فارسی هستند .در فارسی میتوان گفت :دیدمش ).(did-am=aš

46

بررسی واژهبست در ...

در این مثال فارسی ،شناسه وندی است که به آن واژهبست اضافه شده است ،اما در تاتی طبدق ویژگدی «جلدوگیری
از وندافزایی» (شقاقی ،)111 :1911 ،بعد از شناسه هیچ واژهبستی افزوده نمیشود .بهعندوان نمونده ایدن جملده در تداتی
بدساخت محسوب میشود:
25- *bəbard.
šân
-im
بردمشان
take.past 3pl
Clt 1sg
حوزۀ نفوذ این واژهبستها هم گروه اسمی و هم گروه فعلی است در هر دو مورد به انتهای گدروه متصدل مدیشدود.
یکی دیگر از دالیل پیبست بودن شناسهها در زبان تاتی گونۀ دروی این است که اینپیبستها میزبانهدای مختلفدی
میگیرند .میزبانهای شناسههای تاتی عبارتند از:
26- az
šu
=m
(رفتی).
فعل
go

صفت

(خوبی؟)

ضمیر

(کیه؟)

اسم

(تو حسنی؟)

Clt 1sg
? =iš
are.Clt 2sg
=[y]ə
is Clt.3sg
hasan
? =is
Hassan
are Clt.2sg

I
27- xub
good
28- ki
who
29- tə
you

 -4-1-4تکواژ وصفی

یکی دیگر از واژه بستهای زبان تاتی دروی ،عالمت صفت است .این عالمت در تاتی بعد از صفت ظاهر میشود .در
تاتی صفت قبل از موصوف ظاهر میشود و از این نظر متفاوت از زبان فارسی است .مانند:
سیب سرخ
برگ سبز

30- ser =a asiv
red Clt
apple
31- sabz =a
lif
green Clt Leaf

حوزۀ نفوذ این واژهبست گروه اسمی است ،و میزبانهای مختلفی از اسم و صفت میتواند داشته باشد:
32- bəz =a
mu
موی بزی (مویی که از جنس بز است)
پشم گوسفندی

Goat Clt wool
33- pas =a
pašma
Sheep Clt wool

نکتهای که در اینجا باید ذکر شود این است که در تاتی ترکیب ( hasan.a razباغ حسنی ،باغ منسوب به حسن) با
( hasan.ə razباغ حسن) تفاوت بسیار دارد .اولی صفت است و دیگری مضافالیه .وقتی صفت یا اسم به واکه ختم
شود ،عالمت وصفی و اضافی دیگر ظاهر نمیشود و فقط از روی تکیه میتوان فهمید منظور کدا است .به عنوان
مثال در دو ترکیب زیر:
'34- nana-məlk
مِلک مادری (وصفی)
'35- nana' məlk
مِلک مادر (اضافی)
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در اولی دو کلمه فقط یک واحد آوایی محسوب میشوند یعنی هیچ مکثی بین دو بخش کلمه نیست ،ولی در
دومی بعد از  nanaیک مکثی است که نشان میدهد ،مضافالیه است نه صفت .این بدان معنی نیست که عالمت
مضافالیه با تکیه است ،البته چنین حالتی فقط در کلمات مختو به واکه اتفاق میافتد .در دو ترکیب زیر که اسم
مختو به همخواناست ،چنین اتفاقی نیفتادهاست:
36- hasan =a
raz
باغِ حسنی (باغی که منسوب به حسن است).
garden

باغ حسن (باغی که مال حسن است).

Hassan Clt

37- hasan =ə
raz
Hassan Clt garden

 -5-1-4نشانه نکره

در تاتی نشانۀ نکره همانند زبان فارسی( ،نک .شقاقی )151 :1911 ،واژهبست محسوب میشود .این تکواژ همیشه در
منتهیالیه گروه میآید و حوزۀ نفوذش گروه اسمی است .هیچ وندی بعد از آن نمیآید .اگر گروه اسمی صفت داشته
باشد ،بعد ازصفت میآید .در تاتی هیچگاه صفت به تنهایی «ی» نکره نمیگیرد .اگر بخواهد تنها بیاید ،یک طبقهنمای
گله  gəlaبدان افزوده میشود .و بعد از آن «ی» نکره اضافه میشود:
38- varg
=i
bəše
درختی را برید .
درخت بزرگی دید .

Wolf.Abs Clt. one go.pst. 3sg
39- pilla dâr=i
bargənəs
big
tree Clt.Acc fall:past. 3sg

در تاتی شکل کامل این واژهبست به صورت ( iیک) بهکار میرود .این شکل کامل آنقدر مستقل است که به
تنهایی میتواند هسته گروه اسمی باشد .مانند:
40- i
bəše i
bâma
یکی رفت ،یکی آمد.
یک گاو خرید .

one went one came
41- i gâv =əm
bəxəri.
one cow Clt.Obl buy.past 1pl

 -6-1-4نشانه تأکید فعل

در زبان تاتی یک تکواژ تأکیدی ( )-[y]eوجود دارد که به آخر فعل افزوده میشود و تأکید را به فعل القا میکند .این
تکواژ واژهبست است .افزودن تأکید به فعل در اینجا لزوماً به این معنی نیست که تکیه میگیرند.
42- avə bâj=e
[حتماً] به او بگو (به او بگیا)
43- pemagi=ye
برندار (برنداری ها!)
این تکواژ در تاتی همانند تکواژ تأکیدی زبان فارسی (شقاقی)152 :1911 ،؛ یک واژهبست است و دلیلش هم این
است که معنای مستقل دارد ،بیتکیه است ،حوزۀ نفوذ این واژهبست گروه اسمی است و هیچ وندی نمیتواند به
آخرش افزوده شود .این واژهبست از نظر تعداد هجا ،تکهجایی است.
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 -7-1-4قید پیبستی

در زبان تاتی شکلی از قید بهصورت واژهبست بهکار میرود .این قید شکل کاملش ( niهنوز) ،و شکل پیبستی اش-
 (y)inاست .این نشانه بیتکیه است ،بعد از آن هیچ وندی ظاهر نمیشود و معنادار است و معنایش از واژهپایهاش
نمیگیرد .حوزۀ نفوذ این واژهبست گروه اسمی است و همیشه به آخر گروه اسمی افزوده میشود .این واژهبست
میزبانهای مختلفی دارد:
44- mâsun =in
bâma
محسن هم آمد.
اسم
ضمیر

او هم برود (گفتاری :اونم بره).

صفت

خوب هم میمیرد بد هم می میرد.

قید

شب هم باز ا ست؟

Mohsen.NOm Clt .too come past.3sg
45- a
=yin bəšu
3sg Nom Clt.too go:Emp
46- xub =in
merə bad =in merə
good.Nom Clt. too die.pres bad.Nom
Clt. too
47- šav
=in
âvâj
=ə
night Clt, too open
is

 -8-1-4ضمیر شخصی اول شخص مفرد

در تاتی یکی از ضمایر شخصی بهصورت واژهبست ظاهر میشود .این ضمیر  ma-و شکل کاملش  manاست .این
نشانه پیشبست است و تنها واژهبست زبان تاتی دروی است که از نظر جهت یک پیشبست محسوب میشود .این
چنین واژهبستی در زبان فارسی نیز بهکار میرود و آن  maدر ضمیر «مرا» است .تکواژ  ma-در تاتی بیتکیه است،
معنا دارد ،نقش میپذیرد .این واژهبست ویژه تنها پیشبست زبان تاتی است میزبان این واژهبست ،واژهبست دیگری
است.
48- ma
=na
bâmâ
با من آمد.
حرف اضافه «»na
Clt. whit came.

me

 -9-1-4تعدادی از حالتنماها

در زبان فارسی حالتنمایی وجود دارد (برای حالتنمایی در زبان تاتی دروی نک .سدبزعلیپور ،ایدزدیفدر )1939 ،یعندی
حالتهای مختلف اسمی از طریق حالتنماها مشخص میشود .این حالتنماها در آخدر اسدم ظداهر مدیشدوند .حدوزۀ
نفوذشان گروه اسمی است و همیشه در انتهای گروه قرار میگیرندد .از نظدر آوایدی بدیتکیده هسدتند ،یعندی در ظداهر
همچون یک وند تصریفی به واژۀ پایه میپیوندند ولی همانند وند تصریفی تکیده ندارندد ،از ایدن منظدر یدک واژهبسدت
محسوب میشوند .همانطور که گذشت ،در زبانهای التین و هندی نیز حالتنماها واژهبست محسوب میشوند.
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 -متمم ازی ،1بایی ،2دری ،9برایی1

 -1-3-1-1حالتنمای
این حالتنماها عبارتنداز  .-ku, -na, -da, -râ :این نشانهها شکل کامل ندارند .الز بهذکر است تکواژ  -râمثل «را»
در زبان فارسی نیست که عالمت مفعول صریح باشد ،بلکه عالمت متمم برایی یا گاه قیدی است.
اسم در باغ آنها بود .
50- čəmân
raz
=da
bim
ضمیر

از او گرفت.

صفت

با همه آنها نشست.

قید

در شب (شبانه) حرکت کنیم

garden Clt.in be. past 1sg
=ku
=š
egat
Clt/ from Clt 3sg
give.
bənəšt
sit down.

=na
Clt Whit

hama
all

=râ râ dagən.
Clt.in move. Imper

them
51- ča
him/her
past 3sg
52- čəmân
Them
past 3sg
53- šavə
night

 -2-3-1-1حالتنمای ندایی
در زبان تاتی همانند زبان فارسی (کلباسی )92 :1911 ،عالمت ندا واژهبست محسوب میشود« .اگر اسم تاتی نقش
منادا داشته باشد ،با حالت ندایی نشان داده میشود .نشانه حالتنمای ندایی در زبان تاتی  -eاست که به آخر اسم
میپیوندد .اگر اسم مختو به همخوان باشد ،بیشتر از واج میانجی  -]y[-استفاده میشود» (سبزعلیپور و ایزدیفر،
 :)111 :1939در زبان تاتی منادا همانند زبان فارسی اغلب با دو نوع عالمت میآید :الف) نشانۀ قبل از اسم،
ب) نشانۀ بعد از اسم .نشانۀ قبل از اسم در تاتی  ay, hayاست که قبل اسم میآید و نشانه بعد اسم که نوعی
واژهبست محسوب میشود -e ،است .از نظر تاریخی این تکواژ ادامه حالتنمای ندایی 5اسم در دورۀ ایرانی باستان
است که به آخر اسم اضافه میشدهاست ،بهعبارتی دیگر ،در دورۀ باستان نیز حالتنما ندایی وجود داشتهاست.
حسنا (ای حسن)،کمی اینجا بیا!
54- hasan =etəlâqâli yâ bu. Hasan
Voc
زینبا (ای زینب) ،کجایی؟
علیا (ای علی) ،برگرد بیا خانه

!come here
55- zeynab =e
?kâriš
?Zeynab-Voc where are you
56- ali-y=eâgard bu
!ka
!Ali-Voc return come home

تکواژ ویژه ندا ( )-eدر زبان تاتی تکیه نمیگیرد و امروزه در حال از بین رفتن است .این تکواژ یک واژهبست است و
در انتهای اسمهای مناد قرار میگیرد یعنی چیزی بعد از آن نمیتواند ظاهر شود و حوزۀ نفوذ این واژهبست گروه اسمی
است.
1. Ablative
2. Instrumental
3. Locative
4. Dative
5. Vocative

50

بررسی واژهبست در ...

 -9-3-1-1حالتنمای اضافی
در زبان تاتی همانند زبان فارسی (شقاقی )152 :1911 ،عالمت کسره یک واژهبست محسوب میشود .مضافالیه نیز
همانند صفت ،مقد است .در این زبان عالمتی که به مضافالیه میپیوندد ،نوعی واژه بست محسوب میشود .این
تکواژ در زبان تاتی گونۀ دروی  -əاست که تکیه نمیگیرد و در زمانی که اسم یا همان مضافالیه مختو به واکه باشد،
هیچ تظااهر آوایی ندارد .مانند:
57- hasan =ə
raz =ə
bar
درِ باغِ صمد
Hasan Clt garden Clt
door
58- rəzâ amu
ka
Reza uncle house

خانۀ عموی رضا

همچنان که معلو است در مثال اخیر هیچکدا از دو مضافالیه مختو به همخوان نیستند ،بنابراین هیچکدا تکواژ
اضافهنما نگرفتهاند .حال اگر چنین حالتی برای اسم مختو به همخوان پیش بیاید ،یعنی ،تکواژ  -əدر آنها ظاهر نشود،
موجب بدساختی آن میشود .مانند:
59- *hasan raz
bar
درِ باغ صمد
Hasan garden

door

این تکواژ در زبان تاتی یک واژه بست محسوب میشود ،اوالً تکیه نمیگیرد ،ثانیاً بعد از آن هدیچ سدازهای دسدتوری
اضافه نمیشود ،ثالثاً چندین میزبان دارد .حوزۀ نفوذ این واژهبست گروه اسمی اسدت .هدمچندانکده معلدو اسدت ،ایدن
واژهبست از نظر هجایی یک هجایی است.
60- maryam =ə
das
(دستِ مریم).
اسم
hand

صفت

نا ِ بد را بینداز (بر زبان نیاور).

baran
take aeay

Clt

Maryam

=ə nâm =ə
Clt name Cl

61- bad
bad

 -1-3-1-1تکواژ ملکی
در زبان تاتی ضمیر ملکی با تکواژ  -kən / kinو  -kəneبه صدفت ملکدی تبددیل مدیشدود .از ایدن تکواژهدا ( kənو
تکواژگونۀ دیگر آن  )kinدر حالت فاعلی بهکار میروند و تکواژ  kəneدر حالت غیرفاعلی بهکار مدیرود .ضدمایر ملکدی
و صفات ملکی تاتی دروی در جدول زیر معرفی شدهاند.
جدول  : 2ضمایر و صفات ملکی دروی
شخص و شمار
اول شخص مفرد
دو شخص مفرد

ضمایر ملکی

صفات ملکی
حالت غیرفاعلی

حالت فاعلی

čəman

čəman. kən

čəman. kin

čəman. kəne

əštə

əštə.kən

əštə.kin

əštə.kəne
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ča

ča.kən

ča.kin

ča.kəne

čama

čama.kən

čama.kin

čama.kəne

šəma

šəma.kən

šəma.kin

šəma.kəne

čəmân

čəmân.kən

čəmân.kin

čəmân.kəne

تکواژهای صفت ملکی در تاتی (چه در شدکل فداعلی (مسدتقیم) و چده در شدکل غیرفداعلی (غیرمسدتقیم) ،ندوعی
واژهبست محسوب میشوند .دلیل واژه بست بودنشان ایدن اسدت تکیده ندارندد و در انتخداب میزبدان گزینشدی عمدل
نمیکنند؛ یعنی فقط با میزبان خاصی ظاهر نمیشوند .در تاتی دروی این دسته از تکواژهدا بدا میزبدانهدای زیدر ظداهر
میشوند .حوزۀ نفوذ این واژهبست گروه اسمی است و همیشه در انتهای گروه اسدمی قدرار مدیگیرندد و صدورت کامدل
ندارند:
اسم

مالِ حسن را بیاور

ضمیر اشاره

مالِ این را بیاور

ضمیر پرسشی

مال کی را برداشتی؟

ضمیر مبهم

مال همه را بیاور

ضمیر ملکی

مال من خاموش شد

صفت

مال [شخص]خوب را
بیاور مال بد را بگذار.

62- mami
=kənə
bâ
Mami Clt.indirect
bring
63- čəmə =kin salim =ə
This Clt intact Clt 3sg
64- čiki
=kən =ər
?pegat
Whose Clt
Clt picking up .past 2sg
65- hamaynân
=kəne bâ.
all
Clt
bring
66- čəma =kən
damard
mine Clt
die out past: 3Sg
67- xubə
=kəne bâ,
badə
=kəne
barz
good.Gen Clt bring: Emp, bad Gen Clt
leave: Emp

همانطور که معلو است در تاتی دروی تکواژهای ملکی میزبانهای مختلفی دارند .این تکواژ در تاتی از دستۀ
تکواژهایی است که یک تکواژ دیگر نیز میتواند بدان متصل شود .در مثال  9دو واژه بست در کنار همدیگر آمدهاند .در
مثالهای  1 ،1و  1واژهبستها در حالت غیرفاعلی و در مثالهای  9 ،2و  5در حالت فاعلی ظاهر شدهاند.
 -5-3-1-1حالتنمای غیرفاعلی
همانطور که گذشت ،اسم تاتی دو حالت کلی فاعلی (مستقیم) و غیرفاعلی (غیرمستقیم) دارد« .اسم تاتی در نقش
مفعول فعلهای متعدی در جمالت دارای زمان حال ،فاعل فعلهای متعدی در جمالت دارای زمان گذشته ،مفعول
غیرمستقیم در جمالت دارای زمان حال از جمله مفعول ازی ،مفعولی دری ،مفعول برایی دارای حالت غیرفاعلی است.
نشانه حالت غیرفاعلی اسم مفرد در تاتی  -əاست که بهصورت پسوند به انتهای اسم میپیوندد؛ اگر اسم مفرد مختو
به همخوان باشد ،نشانه غیرفاعلی ظاهر نمیشود .نشانه غیرفاعلی اسمهای جمع در تاتی  -ânاست .جمالت زیر
کاربرد نشانه غیرفاعلی در تاتی را نشان میدهند» (سبزعلیپور ،ایزدیفر:)112 :1939 ،
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68- azgâv=ə
vin-əm
1sg:Nom cow-Acc see-Pst
69- a əsbiy divâr=ə kasif âmaka.
that white wall-Acc dirty don’t

در تاتی اسمهایی که نشاندهندۀ روابط خانوادگی هستند ،مثل پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،شوهر ،و  ...دو حالت فاعلی
و غیرفاعلی جداگانهای دارند .این اسمها در حالت غیرفاعلی مختو به  -arهستند (سبزعلیپور -ایزدیفر.)111 :1939 ،
این حالتنما نیز در تاتی یک واژهبست محسوب میشود .مانند( čəman xâv bəše :خواهر رفت)čəman ،
 xâv=ar bâtخواهر را دید ) .در جملۀ اخیر  xâv.arنقش غیرفاعلی دارد و حالتنمای خا آن را پذیرفته است.
دلیل واژهبست بودن این نشانه این است که همیشه در انتهای واژه ظاهر میشود ،تکیه نمیپذیرد و نقش نحوی
میزبان خود را مشخص میکند.
 -2-4میزبانهای واژهبست در زبان تاتی دروی

هر واژهبستی به یک پایه متصل میشود .پایهای که واژهبست به آن متصل میشود را میزبان میگویندد .در زبدان تداتی
واژهبستها میزبانهای مختلفی دارند .در هر جایی از این مقاله که واژهبستی برای اولین بار ،معرفی شدده ،میزبدانهدای
احتمالی آن نیز معرفی شدهاند ،در زیر برای جلوگیری از تکرار ،فقط آن نوع یا سدازۀ دسدتوری کده مدیتواندد بدهعندوان
میزبان واژهبست ،قرار گیرد ،معرفی شده و در مقابلش شمارههایی آمده که نشاندهندۀ مثدال مدورد نظدر در ایدن مقالده
است:
 .1اسم :مانند مثالهای شمارۀ )15 ،1 ،1 ،1 ،5 ،1 ،1
 .2فعل (شاملِ الز ماضی و مضارع ،فعلهای متعدی ماضی ،فعلهای مرکب ضمیری) .نمونههایی برای هر
یک از این نوع میزبان در مثالهای شمارۀ  21 ،11 ،1آمده است.
 .9صفت ،شاملِ صفت ساده ،نسبی ،ملکی ،مبهم ،اشاره .مانند مثالهای شمارۀ .91 ،91 ،21
 .1ضمیرشاملِ ضمایر شخصی ،ملکی ،مبهم ،پرسشی ،اشاره .مانند مثالهای شمارۀ .19 ،19 ،12 ،1 ،1 ،5
 .5حروف :مانند مثالهای شمارۀ .51 ،9
 .1قید :مانند مثالهای شمارۀ .21 ،59 ،11
 -3-4اتصال واژهبستها به یکدیگر

هرگاه واژهبست به پایه متصل شود ،دیگر نمیتوان به آنها (پایه +واژهبست) هدیچگونده وندد صدرفی اضدافه کدرد ،گداه
اتصال واژهبست مانع از افزودن واژهبستهای دیگر نیز میشود .مانند« :کتابمو خوندد » (شدقاقی .)111 :1911 ،کروگدر
( )2115معتقد است واژهبست میتوانند به واژهبستهای دیگر متصل شوند .مثالً در جملۀ انگلیسدی زیدر واژهبسدت 've
به واژه بستِ  'dمتصل شدهاست کروگر ( )913 :2115زوئیکی (I'd've done it if you'd asked me. :)1395
در بافتهای خاصی از زبان تاتی تا چهار واژهبست میتوانند به یکدیگر متصل شده ،پشت سر هم قرار بگیرند:
مال مرا بردند
69- čəman =kəne =šân bəvard
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my
Clt
Clt take away . past 3sg
70- hasan
=mân =kəne =šân pegat
Hasan
Clt
Clt Clt pick up. pst 3sg
71- hasan=ə =kəne =ku =šân
pegat.
Hasan OblClt. Poss Clt.fromClt pic up: pst. 3sg

در مثال اول باال دو واژهبست و در مثال آخر سه واژهبست به همدیگر متصل شدهاند .دالیل واژهبست بودن هر
کدا از واژبستها در جای خود ذکر شده است .نکتهای که در این جا باید ذکر شود این است که در این جایگاه چهار
تکواژ  hasan.mân.kəne.šânیک گروه اسمی را تشکیل میدهد و یک تکیه دارد .همانطور که گذشت ،میدان
عملکرد واژهبستها میتواند واژه ،گروه ،بند و جمله باشد .در اینجا نیز به گروه اسمی اضافه شده است .در اینجا تکیه
روی گروه است و اگر کسی بخواهد تکیۀ دیگری به این سازه دستوری بدهد ،جمله بدساخت میشود .یعنی به هیچ
وجه نمیتوان این سازه را دو پاره کرد و بینشان مکث قرار دارد.
 -4-4جهت واژهبست

از نظر جهت واژهبستها را به دو دستۀ پیشبست 1و پیبست 2تقسیم میشوند .در تاتی اغلب واژهبستها پیبستی
هستند ،و فقط یک پیشبست= maوجود دارد که شکلی از ضمیر شخصی اول شخص مفرد است .توضیحات این
واژهبست در بند ضمیر شخصی اول شخص مفرد آمدهاست .انواع واژهبستها از نظر جهت در جاهای مختلف مقالۀ
حاضر ذکر شدهاست بدانخاطر از تکرار آنها در این بخش خودداری میشود.
 -5-4واژهبستهای ساده و ویژه

«واژهبستهای ساده ،واژهبستهایی هستند که در جایگاههایی بهکار میروند که معادل تما عیار آنها نیز بهکار
میروند .مثل واژهبست  'sدر جمالت زیر که صورت تما عیار آن در جملۀ  is ،aو در جملۀ  has ،bاست:
a. Jean's here.
b. Jean's left.

واژهبستهای ویژه در مقابل ،در جایگاههایی بهکار میروند که معادل تما عیار آنها معموالً وقوع ندارد ،مانند ضمایر
پیوسته فارسی» (نغزگوی کهن.)13 :1993 ،
در زبان تاتی فقط یک واژهبست ساده وجود دارد و آن ضمایر پیبستی است که با شکل کامل خود توزیعی برابر
دارد .بقیۀ واژهبستهای تاتی همه ویژه هستند .واژهبستهای ویژه خود دو دسته هستند :الف) آنهایی که شکل کامل
دارند ،که در جدول زیر معرفی شدهاند ،ب) آنهایی که شکل کامل ندارند .مانند :عالمت ندا ،عالمت جمع ،mân
عالمت صفت ،عالمت اضافه ،عالمت تأکید ،و قید پیبستی  niو نشانۀ مالکیت.

1. proclitic
2. enclitic
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جدول  : 3شکل کامل و شکل ویژة واژه بستهای دروی
عالمت نکره

ضمیر «من»

شکل کامل

شکل کامل

i
یک

man
من

شکل ویژه
=[y]i

شکل ویژه
=ma
مَد=

ضمایر غیرفاعلی (ارگتیو)
شکل ویژه
-(ə)m
-(ə)r
-(ə)š
A-(ə)mân
-(ə)rân
-(ə)šân

شکل کامل
man
tə
avə
ama
šəma
avân

 -6-4نقش واژهبست

نقشها و کارکردهای مختلفی که واژهبستها در زبان تاتی گونه دروی برعهده دارند ،به شرح زیر است:
 -1مطابقه فاعلی .منظور از مطابقۀ فاعلی آن است که یک واژهبست فعل را با فاعل آن از نظر شخص ،شمار و
احیاناً جنس دستوری ،مطابقت میدهد .شناسههای فعل در زبان تاتی از این دسته هسنند .نمونههایی از مطابقۀ فاعلی
در مثالهای شمارۀ  13 ،21 ،11 ،15آمده است.
 -2مطابقه مفعولی .منظور از مطابقۀ مفعولی آن است که یک واژهبست فعل را با مفعول آن از نظر شخص ،شمار
و جنس دستوری ،مطابقت میدهد .ضمایر متصل غیرفاعلی در زبان تاتی از این دسته هسنند .نمونهایی از مطابقۀ
مفعولی در مثال  19آمده است.
 -9نقش معرفگی .منظور از نقش معرفگی نشاندار کردن یا تمایز اسم معرفه در کال است .در مثالهای
شمارهی ،2 ،1 :نمونههایی از کارکرد معرفگی آمده است.
 -1نقش ملکی .تعدادی از واژهبستهای تاتی نقشنمای ملکی هستند ،یعنی به مالک متصل میشوند و مالک را
نشاندار میکنند .در مثالهای شمارهی ،11 ،11 ،15 ،11 ،19 ،12 :نمونههایی از این کارکرد واژهبست ذکر شده است.
 -5متمم بهای .تعدادی از نقشنماهای تاتی نقش متممبهای دارند .در تاتی اضافهای به معنای «به» وجود ندارد
و فقط از حالت غیرفاعلی اسم در جمله مشخص است که آن متممبهای است .مانند ( hasan.ə âdaبه حسن بده).
برای مثالهای بیشتر نک .شواهدی که در شمارههای  9 ،1و  3آمده است.
 -1متمم بایی .در تاتی متمم بایی با نشانۀ خا  -naهمراه است ،در مثالهای شمارۀ 52 ،13 ،19 ،15
شواهدی برای متممبایی تاتی ذکر شده است.
 -1متمم ازی .تعدادی از نقشنماهای تاتی نقش متمم ازی دارند .نشانۀ متمم ازی در تاتی  -kuاست که به
اسم در حالتغیرفاعلی میپیوندد ،در مثال شمارۀ  51و  11شواهدی از این متمم همراه با شرحش ذکر شده است.
 -9متمم دری .نشانۀ متمم دری در تاتی  -daاست که به اسم در حالت غیرفاعلی میپیوندد .شواهدی از این
متمم در مثال شمارۀ  51آمده است.

سال هشتم -شماره  -61پاييز و زمستان 6931

نشريه پژوهشهاي زبانشناسی تطبيقی

55

 -3متمم برایی .نشانۀ متمم برایی در تاتی دروی -râ ،است که به شکل غیرفاعلی اسم میپیوندد .نک .مثالهای
شمارهی.59 ،3 ،1 :
 -11قیدی .تعدادی از نقشنماهای تاتی نقش قیدی دارند .در مثالهای شمارۀ  ،11 ،11 ،11واژهبستهای با نقش
قیدی آمده است.
 -7-4مضاعفسازی واژه بستها در کنار فعل

در زبان فارسی مضاعفسازی واژهبستها به چشم میخورد .بدین صورت که یک واژهبست ممکن است در بدافتی هدم
مرجع با مفعول جمله تکرار شود .راسخ مهند ( )13 :1993معتقد است« :واژهبستهای فارسدی عدالوه بدر سداختهدای
مورد بحث در بخش قبل [در بافتهای نظیر خوابش برد ،بد میآید] ،در جمالتی مانند من علی را دیددمش ،میزنمدت،
احمد او را دوستش داره ،نیز در کنار فعل بهکار میروند .این واژهبستهدا نشدانه مفعدول هسدتند و مدیتوانندد بده جدای
مفعول آشکار بهکار روند ،و برعکس مفعولهای آشکار که معموالً قبل از فعل بهکار میروند ،واژهبسدتهدا بعدد از فعدل
قرار میگیرند» و در تاتی دروی چنین ویژگیای برای واژهبستها وجود ندارد .و اگر واژه بستی مضاعف شدود ،بدسداخت
میشود:
72- *tə
hasan
=ər
bind
?=is
(تو حسن را دیدیش؟).
are

see past

Clt 2sg

Hassan

You
Clt.2sg

واژهبستهای فارسی در بافت فوق ،همانطور که راسخ مهند نوشتهاند ،نشانۀ مفعولی هستند ،اما در تاتی دروی
چنین نیستند .در بعضی از گونههای تاتی ،واژهبستها نقش مطابقۀ مفعولی را به عهده دارند .یعنی با مفعول خود را
هماهنگ میکنند نه با فاعل .بهعنوان نمونه در تاتی لردی چنین جمالتی بهکار میرود (مثال از رضایتی -سبزعلیپور،
:)39 :1991
73- zeynab
=ə
âma bind
=əmân.
زینب ما را دیدمان (تاتی لردی).
Clt. 2 pl

see past

we

Zeynab Clt. 3 sg

در جمله فوق مفعول  âmâاست که فعل هم مطابق آن پیبست گرفته است .در تاتی دروی در این بافت جمله زیر
بهکار میرود:
74- zeynab
=ə
ama
bind.
زینب ما را دید (تاتی دروی).
see past 3Sg

we

Zeynab Clt. 3 sg

 -8-4فعلمرکب پیبستی

در زبان تاتی همانند زبان فارسی تعدادی فعل وجود دارد که حضور پیبسدت در آنهدا اجبداری اسدت .در افعدال مرکدب
پیبستی نیز همواره یک ضمیر وجود دارد .مانند« :خوشم آمد»« ،لجش گرفت»« ،چندشم شد» .در این دسدته از افعدال
ضمایر متصل غیرفاعلی ( ََ- ، -تَ- ،ش ،مان ،تان ،شان) قابل حذف نیستند .فعل ایدن دسدته از افعدال شدان فقدط بده
صورت سو شخص مفرد ظاهر میشود ،و معنایشان از تکتک اجزای آنها بهدست نمیآید و اغلب برای بیدان حداالت
انفعالی و عاطفه بهکار میروند (ناتل خانلری( )111/2 :1913 ،برای ویژگیهدای بیشدتر ایدن افعدال ندک .راسدخمهندد،
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 1993 ،1999 ،1991و  .)1932در تاتی نیز این افعال وجود دارند و یکدی از محدیطهدایی هسدتند کده در آنهدا ضدمیر
پیبستی ظاهر میشود .مانند:
75- vir =əm
barše
یاد رفت.
Mind Clt jump. past 3sg
76- za:la =m šu
hate
Clt go.pres.3sg

چندشم میآید.

چند نکته در مورد تعدادی از این افعال پیبستی تاتی دروی:
الف) فقط در بافت خاصی از این گونه از جمالت میتوان ضمایر پیبستی را حذف کرد ،آنهم زمانی است که
ضمایر منفصل هم مرجع با آن در آغاز جمله ذکر شده باشد .در غیر این صورت جمله بد ساخت میشود .ب) زمانیکه
فعل این جمالت حذف میشود ،ضمیر متصل غیر فاعلی را دیگر نمیتوان حذف کرد .چون کارکردی فعل پیبستی
پیدا میکنند .این در حالیست که در زبان فارسی فقط ضمایر پیبستی که نقش فاعلی داشتند میتوانند به صفت یا
اسم اضافه شوند و همچون فعل عمل کنند .مانند« :خوبم»« ،مریضم» .اما در تاتی عالوه بر ضمایر پیبستی که
میتوان آن را افعال پیبستی از مصدر «بودن» فرض کرد ،ضمایر متصل غیرفاعلی هم در بافتهای خاصی کارکرد
فعل پیبستی پیدا میکنند.
جدول  : 4نمونهای از افعال مرکب پیبستی دروی
جمالت بد ساخت
من سرد است.
من یاد هست.

80- *man sard =əm es.
me cold Clt is.
81- *man vir =əm es.
me mind Clt is.

یاد است
78- vir
=əm.
mind
Clt
79- vir =əm es.
mind Clt is.
80- man vir
-ə.
me mind
's.

سرد است
77- sard =əm.
cold Clt
78- sard=əm es.
cold Clt is.
79- man sard -ə.
me cold 's.

جدول  : 5واژهبستهای تاتی در یک نگاه
نوعی عالمت جمع و معرفگی برای انسان
ضمایر متصل غیرفاعلی (ضمایر ارگتیو)
ضمایر پیبستی یا متصل فاعلی (شناسه)
عالمت صفت
عالمت نکره
نشانۀ تاکید فعل
قید پیبستی
ضمیر شخصی اول شخص مفرد

-mân
-(ə)m, -(ə)r, -(ə)š, -(ə)mân, -(ə)rân, -(ə)šân,
-(im), -(iš), -(ə/e/ø), -(i)mân, -(i)rân, -(i)rân
-a
-(y)i
-e
-in, /-ni
ma-
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-na, -râ, -ku, -da,
-(y)e
-ə
)مفعولی( ), -kəneفاعلی( -kən, -kin
-ə/ -ar

متمم بایی ،برایی ،ازی ،دری
حالتنمای ندایی
حالتنمای اضافی
نشانۀ مالکیت
حالتنمای غیرفاعلی

 -5نتیجهگیری
بررسی دادههای تاتی گونۀ دروی نشان میدهد در این زبان واژهبستهای بسیاری بهکار میرود ،تعدادی از این
واژهبستها با زبان فارسی شباهت دارد .واژهبستهایی که در زبان تاتی بهکار میروند ،عبارتند از عالمت جمع و
معرفگی برای انسان ،ضمایر متصل غیرفاعلی (ضمایر ارگتیو) ،ضمایر پیبستی یا متصل فاعلی (شناسه) ،نشانه صفت،
نشانه نکره ،نشانۀ تأکید فعل ،قید پیبستی ،ضمیر شخصی اول شخص مفرد و حالتنماها و ضمایر پیبستی .در
بررسی ویژگیهای کلی واژهبستها در این زبان همانند زبانهای دیگر ،میزبان ،جهت ،نقش و تکیه اهمیت بسیار
دارند .نکته جالب در این زبان این است که شناسهها برخالف زبانفارسی ،واژهبست هستند و ترکیب چند واژهبست نیز
در آن امکانپذیر است .برخالف زبان فارسی ،مضاعفسازی واژهبستها در این زبان وجود ندارد.
ضمیمه
کوتهنوشتههای مورد استفاده در آوانگاریها:
غیرفاعلی
مطلق
مفعولی
واژهبست
اضافی
فاعلی

oblique
absolutive
accusative
clitic
genitive
nominative

Obl
Abs
Acc
Clt
Gen
Nom

ندایی
کنایی
جمع
حال
گذشته
مفرد

vocative
ergative
plural
present
past
singular

Voc
Erg
Plu
Pres
Pst
Sg

منابع
 بامشادی ،جواد (« ،)1932واژهبستهای ضمیری در زبان گورانی» ،مجموعهمقاالت نخستین همایش ملی بررسی واژهبسدت در
زبانهای ایرانی ،بهکوشش محمد راسخ مهند ،انجمن زبانشناسی ،با همکاری پژوهشگاه علدو انسدانی و مطالعدات فرهنگدی،
تهران :نشر نویسه.232 -213 ،
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 راسخ مهند ،محمد (« ،)1991توصیف افعال مرکب پیبستی در زبان فارسی و شیوۀ ضبط آنها در فرهنگها» ،فرهندگنویسدی،
شماره .252 -291 :1
 راسخ مهند ،محمد (« ،)1999نگاهی ردهشناختی به پیبستهای ضمیری در زبان تاتی» ،پژوهشهای زبانشناسدی ،شدماره ،1
.11 -1
 راسخ مهند ،محمد ( )1993واژهبستهای فارسی در کنار فعل» ،مجله پژوهشهای زبانشناسی ،سال ،2ش.95-15 ،2
 راسخ مهند ،محمد (« ،)1932واژهبستهای به عنوان نشانۀ مطابقۀ فاعلی در زبان فارسی» ،مجموعه مقاالت نخستین همدایش
ملی بررسی واژهبست در زبانهای ایرانی ،به کوشش محمد راسخ مهند ،انجمن زبدانشناسدی ،بدا همکداری پژوهشدگاه علدو
انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران :نشر نویسه.19 -11 ،
 رضایتی کیشهخاله ،محر و جهاندوست ،سبزعلیپور ( « ،)1991ارگتیو در زبان تاتی خلخال» ،ادبپژوهی ،شمارۀ .111-93 ،1
 سبزعلیپور ،جهاندوست ( ،)1931بررسی تطبیقی ساخت فعل در گویشهای تاتی ،تالشی و گیلکی ،دانشگاه گیالن.
 سبزعلیپور ،جهاندوست (« ،)1932شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبدانهدای تداتی تالشدی و گیلکدی» ،پدژوهشهدای
زبانشناسی تطبیقی ،شماره .192-111 ،5
 سبزعلیپور ،جهاندوست ( ،)1931گنجینۀ گویشهای ایرانی ،تاتی خلخال ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
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