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بررسی واژهبستهای ضمیری در گویش خالری
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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی واژهبستهای ضمیری گویش خالری ،از گویشهای استان فارس ،پرداخته است .در این گنویش
ضمایر پیوسته ،که از نوع واژهبست هستند ،از نظر نوع و توزیع با گونه فارسی معیار تفناو دارنند .این پنژوهش بنه رو
توصیفی -تحلیلی و از طریق مصاحبه با گویشوران ساک روستای خالر و نیز شهرستان شنیراز انجناش شنده اسنت .در این
مطالعه ،سعی شده انواع ،توزیع و میزبانهای واژهبستها مورد بررسی قرار گیرند .نتایج نشان داد واژهبستهای ضنمیری در
ای گویش در نقشهای فاعل ،مفعول مستقیم ،غیرمستقیم و اضافی کاربرد داشته و به سازههای مختلفنی از مملنه فاعنل،
مفعول ،قید و غیره متصل میشوند .ای گویش در سیر تحولی نظاش واژهبستهای زبان فارسی در مرحله مجاور فعنل بنا
گرایش غالب نظاش پیشافعلی قرار دارد .کاربرد عمدهی واژهبستها و تفاو مهم ای گویش با گونهی معیار در نقش نشانهی
فاعل در زمان گذشته است که در مایگاههای مختلف قبل از فعل واقع میشوند.
کلید واژهها :واژهبست ضمیری ،گویش خالری ،میزبان ،نظاش واژهبستی

 -1استادیار زبانشناسی دانشگاه یاسوج (نویسنده مسئول)
تاريخ دريافت97/04/13 :
شناسه دیجیتال (10.22084/RJHLL.2018.16724.1840 :)DOI

| mhooshmand78@gmail.com
تاريخ پذيرش97/09/07 :

226

بررسی واژهبستهای ضمیری ...

 -1مقدمه
گویشها بخشی از میراث ارزشمند هر قوش بهشمار میروند و مزئی از هویّت ملّی و پیشینه فرهنگی ملّنتهنا
هستند؛ در واقع در کنار زبانهای معیار ،گویشها آیینهی فرهنن ،،باورهنا ،آداو و رسنوش و ارز هنای هنر
قومی هستند .عوامل مختلفی همچون گستر مهامر و شهرنشینی ،گستر ارتباطا  ،منر گویشنوران
قدیمی ،آموز ندادن گویش به کودکان در محیط خانواده میتواند به انقراض یک گویش بیانجامد کنه این
امر به منزله از بی رفت بخشی از فرهن ،و نظاش فکری گویشوران است .یکی از راههای حفن گویشهنای
محلی ،ای وارثان فرهن ،که ای مرز و بوش ،تال برای بررسی ،توصیف و ثبت آنهاست .از آنجا که ثبنت
گویشها و لهجهها و تال برای توصیف دقیق آنها گامی است منثثر بنرای حفن آداو و سنن و فرهنن،
مردمان ،اهمیّت ای گونه تحقیقا به خوبی روش میگردد .در ای پژوهش ،با هدف کمک بنه ملنوگیری از
روند رو به رشد زوال گویشها ،نگارنده بر آن شد که نظناش واژهبسنتهای ضنمیری در یکنی از گویشهنای
فارسی ،یعنی گویش خالری ،1را بررسی کرده و گامی هر چند کوچک در راه احیای فرهن ،بنومی و ثبنت و
حف ای گویش بردارد.
 -1-1روستای خالر و گویش خالری

خالر روستایی کوهستانی در  50کیلومتری شمال غرو شیراز است .ای روستا از آبادیهنای بخنش مرکنزی
دهستان همایجان ،از توابع شهرستان سپیدان (اردکان) است .درباره پیشنینهی خنالر اثنر مکتنوبی در دسنت
نیست ،ولی در برخی آثار پس از اسالش به ای روستا اشاره شده است .بهعنوان مثال در صورة االرض (:1345
 )54از کتاوهای مغرافیایی قرن چهارش ،آمده است که «از شیراز به شهر مویم  5فرسن و از آنجنا تنا قرینه
خالر  4فرس است» .در فارسنامه ناصری هم توضیحی در مورد ای روستا آورده شده است (حسینی فسنایی،
« :)1292 :1367خالر  9فرس میانه شمال و مغرو شیراز است .انگور دیمی خالر را ارامنه و یهود شنیراز بنه
چهار چندان قیمت انگنور شنیراز خرینده ،شنراو سناخته ،حمنل فرنگسنتان کنرده و بنه قیمتهنای گنزاف
میفروشند».
با تومه به سرشماری انجاش شده در سال  ،1390تعداد  64خانوار و  260نفر در ای روسنتا سنکونت دائنم
دارند .تماش اهالی ای منطقه به گویش خلّاری با یکدیگر تکلم میکنند .البته ای گویش تنها منحصر به اهالی
کنونی منطقه نبوده و افرادی که به شیراز مهامر کردهاند نیز به ای گویش صحبت میکنند .البتنه ززش بنه
ذکر است که در میان نسل مدید (افرادی که در شیراز متولد شده یا از دوران کودکی سناک شنیراز شندهاند)
ای گویش از رواج کمتری برخوردار است .شکل زیر مکان مغرافیایی ای روستا را نشان میدهد.
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شکل  :1نقشه جغرافیایی روستای خالر

ارانسکی ( )163 :1378ضم تقسیمبندی زبانهای ایرانی به زبانهای شرقی و غربنی معتقند اسنت کنه
زبانها و گویشهای ایرانی منوو غربی زیرشاخه زبانهای غربی بوده و دنباله گویشهای ایرانی هستند کنه
در دوره باستان بهکار میرفتهاند .وی بیان میدارد که« :عالوه بنر فارسنی و تنامیکی (بنا لهجنههای خنا
خودشان) ،تاتی ،گویشهای بختیاری و لری ،گویش کمزاری و قسمت عمده گویشهای فارس نیز بنه گنروه
منوو غربی تعلق دارند» .اشمیت ( )563 :1383نیز از گویش خالری ناش برده است .بر طبق گفته او در میان
گویشهای فارس عالوه بر گویشهای بورنجانی ،ماسرفی ،شمغانی و پناپونی (گنویش در منطقنه کنازرون)،
گویشهای دیگری از ممله اردکانی ،کالتی و خالری که در شمال غربی شیراز رایج هستند نیز ومنود دارنند.
بنابرای گویش خالری در دستهبندی گویشها ،در ردیف گویشهای ایرانی منوو غربی و در زینر مجموعنه
گویشهای استان فارس قرار میگیرد .ریشهدار بودن بسیاری از واژههای ای گویش نشانگر قندمت و سنابقه
تاریخی آن است .ای گویش با سایر گویشهای فارس از ممله قالتی ،کنازرونی ،دواننی ،بیضنایی ،ابننویی و
غیره شباهتهای بسیاری دارد.
نظاش آوایی ای گویش خالری دارای بیست و چهار همخوان ،هفت واکه ساده و سه واکنه مرکنب اسنت.
تعداد همخوانهای ای گویش با همخوانها در زبان فارسی برابر است ولی در مقایسه با زبنان فارسنی ،این
گویش واکههای بیشتری دارد :واکه پسی  ،بسته ،گرد ،کشیده ( /ū/هوشمند .)1396 ،ای گویش از منبههای
ساختاری تفاو هایی با فارسی معیار دارد که ضرور بررسی آن را ایجناو میکنند .نظناش ضنمایر شخصنی
پیوسته از ممله ای تفاو هاست که تاکنون مطالعهای نظاشمند در مورد آن انجناش نشنده اسنت .از آنجنا کنه
منبههای مختلف زبان از ممله نحو ،ساختواژه و واجشناسی در تبیی مایگاه و نقش آنها دخیل هستند و بنه
گفتننه مزینننانی و همکنناران ( )1394پژوهشهننایی کننه بننا محوریننت بررسننی انننواع واژهبسننتها از مملننه
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واژهبستهای ضمیری صور میگیرد برای تدوی نظریهی ساختواژی مامع اهمیت خاصی دارد ،هدف این
پژوهش بررسی و تحلیل واژهبستهای ضمیری در گویش خالری است .در ای راستا ،پس از طنر مسنهله و
مروری مختصر بر مطالعاتی که در خصو واژهبستها انجاش شنده ،نظناش واژهبسنتهای ضنمیری گنویش
خالری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 -2-1طرح مسأله

مانند گونه فارسی معیار ،نظاش ضمایر شخصی گویش خالری نیز دارای دو صور آزاد و پیوسته بوده و بیانگر
شخص و شمار دستوری است .ضمایر شخصی آزاد ای گویش «مو ،تو ،اویو ،ما ،شما ،اوشو» میباشند کنه از
نظر نقش نحوی با ضمایر شخصی فارسی معیار شباهت کامل دارنند و در نقشهنای نحنوی فاعنل ،مفعنول
مستقیم ،متمم و مضافالیه بهکار میروند .بر خالف ای دسته از ضمایر ،انواع و توزیع ضمایر پیوسته ،کنه در
واقع از نوع واژهبست هستند ،در ای گویش با گونه فارسی معیار متفاو است.
در واقع ضمایر پیوسته در زبان فارسی ،همانند تماش واژهبسنتهای زبنان فارسنی ،همنه از ننوع پیبسنت
هستند؛ در حالیکه در گویش خالری با تومنه بنه نقنش و کناربرد این واژهبسنتها بهصنور پیبسنت ینا
پیشبست بهکار میروند .در ای پژوهش ،سعی بر ای است که با بررسی توزیع و رفتار نحنوی این دسنته از
ضمایر ،حتی ازمکان ،به پرسشهای زیر پاس داده شود:
 .1واژهبستهای ضمیری در گویش خالری به چند گروه تقسیم میشوند؟
 .2توزیع و نقش واژهبستهای ضمیری در گویش خالری به چه صور است؟
 .3میزبانهای واژهبستهای ضمیری در گویش خالری چه عناصر زبانی میتوانند باشند؟
 .4واژهبستهای ضمیری در گویش خالری چه تفاوتی با شناسهها دارند؟
 -2مبانی نظری
از آنجا که ضمایر شخصی پیوسته گویش خالری در زمره واژهبستهای ضمیری قرار دارند ،پیش از پنرداخت
به آنها ،پیشینه مختصری در ارتباط با تعاریف و طبقهبندی واژهبستها ارائه میشود.
 -1-2تعریف واژهبست

اندرسون ( )229 :2005واژهبستها را عناصر زبانی کوچک اما حائز اهمینت معرفنی میکنند .بنوییج (:2005
 )166-168آنها را واژههایی کوچک در زمرهی طبقا نقشی و غیرواژگانی در نظر میگیرد که به میزبان خود
وابستهاند و نمیتوان آنها را واژه وامی مجزا محسوو کرد.
واژهبستها عناصری هستند که برخی ویژگیهای واژه را دارا بوده و از لحنا نحنوی آزاد هسنتند ،یعننی
میتوانند مانند واژههای مستقل بهعنوان هسته یا موضوع عمل کنند؛ از سنوی دیگنر ،همچنون ونند ،تکنواژ
وابسته محسوو میشوند .یعنی استقالل وامی نداشته و به تنهایی ظناهر نمیشنوند و نیازمنند ینک میزبنان
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وامی هستند (زوئیکی .)572 :1994 ،در واقع واژهبستها از نظر تاریخی ،از واژههای مستقل بهومود آمدهانند
و ممک است در ای سیر تحول تاریخی به وند تبدیل شوند .اسپنسر ( )351-350 :1991آنهنا را حند فاصنل
واژههای نقشی و محتوایی در نظر میگیرد .وی واژهبستسازی 1را نقطنه تالقنی واج شناسنی ،سناختواژه و
نحو میداند .گرزچ )2002( 2واژهبستها را صور های ضنعیف عناصنر نقشنی مثنل ضنمیر ،فعنل کمکنی،
منفیسازها واژههای پرسشی میداند.
با ومود شباهت واژهبستها و وندها ،ای دو دسته از یکندیگر متمنایز هسنتند .زوئیکنی و پولنوش (:1983
 )503-504مالکهایی بنرای شناسنایی و ایجناد تمنایز بنی این دو دسنته تکنواژ وابسنته ارائنه میدهند:
 )1واژهبستها همچون وندها ،که معموزً به مقوله خاصی متصل میشوند ،گزینشی عمل نکرده و در انتخاو
میزبان خود آزادتر هستند )2 .در اتصال واژهبست به میزبان خالء تصادفی ومود نندارد ،در حالیکنه در منورد
وندهای تصریفی ای امر مشاهده میشود )3 .صور های تکمیلی و تغییرا بی قاعنده واژ-وامنی بیشنتر در
ترکیبهای ونددار رخ میدهد تا گروههنای واژهبسنتی )4 .ویژگیهنای منحصنر بنه فنرد معننایی بیشنتر در
واژههایی مشاهده میشود که وند به آنها متصل شده نه واژهبست )5 .قواعد نحوی فقط بر واژههایی که ونند
به آنها متصل شده تهثیر میگذارند ،در حالیکه ترکیبهای دارای واژهبست برای این قواعند دو واحند مجنزا
قلمداد میشوند )6 .واژهبستها میتوانند به واژهبستهای دیگر متصل شوند ،اما وندها نمیتواننند در حاشنیه
واژه و پس از واژهبستها قرار بگیرند.
زبانشناسان طبقهبندیهای مختلفی از انواع واژهبستها بهدست دادهاند که به چند مورد اشاره خواهد شد.
زوئیکی ( )7-3 :1977واژهبستها را ،با تومه بهومود صور آزاد و هممعننی بنا آنهنا در زبنان و نینز رابطنه
صور وابسته با صور آزاد ،به انواع ساده ،ویژه و واژههای مقید تقسنیمبندی میکنند .واژهبسنتهای سناده
عناصری هستند که معادل واژگانی آنها نیز در آن مایگاه کاربرد دارد و از نظر توزینع هماننند گوننهی کامنل
خود عمل کرده و رابطه معنایی و آوایی آنها با گونه کاملشان روشن و شنفاف اسنت؛ ماننند واژهبسنت  ‘sدر
انگلیسی بهعنوان مخفف  .isواژهبستهای ویژه را میتنوان تکواژگوننهی ینک واژه مسنتقل دانسنت کنه در
مایگاههایی بهکار میروند که معادل واژگانی آنها احتمال وقوع ندارد ،مثنل ضنمایر پیوسنته فارسنی (شنقاقی
 .)148 :1376واژههای مقید کلماتی هستند که گونه مستقل ندارند و نمیتوان آنهنا را معنادل کوتناه شندهی
یک واژه در نظر گرفت .ای عناصر به لحا معنایی با کل سازه نحوی همراه است ،اما از نظر وامی به یکنی
از کلما ای سازه متصل شده است (اسپنسر)350 :1991 ،؛ مانند کسنرهی اضنافه فارسنی (شنقاقی:1376 ،
.)148

1. cliticisation
2. Gerlach
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همچنی میتوان واژهبست را با تومه به مایگاهشان نسبت به میزبنان تقسنیمبندی کنرد .واژهبسنتهای
پیشبستی 1به ابتدای میزبان و واژهبستهای پیبستی 2به انتهای میزبنان متصنل میشنوند .منثالً ش در منرا
پیشبست است و کسرهی اضافه فارسی در دسته پیبست قرار میگیرد.
 -2-2نظامهای واژهبستی

بهطور کلی ،واژهبستها در دو مایگاه قرار میگیرند و هر کداش ویژگیهای رفتاری متفاوتی دارند .در واقع ای
دو مایگاه دو نظاش واژهبستی مایگاه دوش و فعلی را در زبانهای دنیا بنهومود آوردهانند .در نظناش مایگناه دوش
واژهبست در مایگاه دوش یعنی پس از اولی سازه ممله یا بند قنرار میگینرد .واکرناگنل ،3هندواروپاییشنناس
قرن نوزدهم ،اولی فردی بود که ای مایگاه خا را در بسیاری از زبانهای هندواروپایی مشاهده کنرد (بنه
نقل از :راس مهند .)4 :1388 ،به همی دلیل آنها را واژهبستهای واکرناگل نیز مینامند.
هالپرن ( )16-15 :1995نیز ای نظاش را مورد بررسی قرار داده است .وی این ننوع واژهبسنتها را بنه دو
دسته تقسیم میکند :آنهایی که پس از اولی کلمه وامی با عنوان کلمه دوش 4قرار میگیرند و نیز دستهای که
پس از اولی سازه نحوی با عنوان دختر دوش 5واقع شدهاند .ای واژهبستها میتواننند میزبنان خنود را از هنر
طبقه نحوی انتخاو کنند و نقشهای نحوی متعددی را در ممله ایفا کنند.
در نظاش فعلی ،واژهبستها پس از فعل ،پیش از فعنل ینا متصنل بنه سنازه قبنل از فعنل بنهکار میرونند
(اندرسون .)229 :2005 ،در ای نظاش واژهبست همواره در مجاور فعل قنرار دارد ینا بنه آن منضنم اسنت و
سازههای دیگر میان فعل و واژهبست فاصله نمیاندازند.
 -3پیشینه پژوهشی واژهبستهای ضمیری زبان فارسی
واژهبستهای ضمیری یکی از انواع مهم واژهبستها هستند که زبانشناسان در دهههای اخیر به بررسی آنهنا
در زبانها و گویشهای مختلف پرداختهاند .مطالعاتی که در حوزه واژهبسنتهای ضنمیری زبنان فارسنی ینا
گویشهای آن صور گرفته را میتوان به دو گروه کلی همزمانی و درزمانی تقسیم کرد.
راس مهند ( )1384با ارائه استدزلهایی برای پیبستهای ضمیری فارسی نقش مطابقنه مفعنولی قائنل
شده است .وی ( ،)1389با تکیه بر روند دستوریشدگی ،دو نقش برای واژهبستهای ضنمیری در کننار فعنل
قائل است .در ساختهایی مانند خوابم میآید واژهبست به نشانه مطابقه تبدیل شده اسنت .او در منورد نقنش
واژهبست در ممالتی مانند علی را دیدمش تغییر عقیده داده و آنها را نمونهای از مضاعف سازی واژهبسنت در
نظر میگیرد که به نشانه مطابقه تبدیل نشدهاند .واحدی لنگرودی و ممسنی ( )1384پیبسنتهای ضنمیری
1. proclitic
2. enclitic
3. Wackernagel
4. second word position or 2W
5. second daughter position or 2D
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در گویش دلواری را مطالعه کرده و آنها را عناصر نحوی در نظر میگینرد کنه در مایگاههنای نحنوی ماننند
فاعلی ،مفعول صریح و غیرصریح و مطابقه با مضافالیه واقع میشوند.
راس مهند ( )1388توزیع و نقشهای مختلف پیبستهای ضمیری در زبان تاتی را بررسی کنرده اسنت.
بررسی دادهها نشان میدهد که ای پیبستها در تاتی منوبی در نقش نشانه فاعل متعدی در زمنان گذشنته،
نشانه مفعول مستقیم و نشانه نقش اضافی بهکار میروند .ضمایر پیبستی در تاتی منوبی در نقش نشانه فاعل
متعدی در زمان گذشته در مایگاه واکرناگل ظاهر میشوند و از ای حیث بنا فارسنی میاننه مشنترکاند .این
پیبستها در نقش نشانه مفعول در تاتی منوبی از مایگاه واکرناگل خارج شدهاند ،ولی هنوز کامالً بنه مایگناه
پس از فعل نرفتهاند و در مایگاه سازه قبل از فعل قرار میگیرند .ای نتایج حاکی از ومنود پدینده کشنش بنه
سمت راست در زبانهای ایرانی است.
راسن مهننند ( )1391بننه بررسننی نظنناش واژهبسننتی در گننویش رایجننی آران و بینندگل و نقننش و توزیننع
واژهبستهای ضمیری در ای گویش پرداخته است .وی به ای نتیجه میرسد که پیبستها در این گنویش
در نقش نشانه فاعل متعدی در زمان گذشته ،ضمیر ملکی ،مفعول مستقیم و غیرمسنتقیم و نینز منتمم حنرف
اضافه کاربرد دارد .ای واژهبستها در مایگاه فعلی بهکار میروند و از ای حیث با زبانهای ایراننی باسنتان و
میانه که در آنها واژهبستها از نظاش مایگاه دوش (واکرناگل) پیروی میکنند ،متفاو است.
بهرامی و رضایی ( )1392تشخیص ماهیت ضمایر پیبستی زبان فارسنی بنهعنوان واژهبسنت مفعنولی ینا
نشانه مطابقه را مدنظر قرار دادهاند .ایشان با تومه به معیارهای رده شناختی به رفتار دوگانه ای عناصر اشناره
میکنند ،هر چند به دلیل دارا بودن تعداد بازیی از معیارها آنها را واژهبست قلمنداد کنرده و این دوگنانگی را
حاکی از آغاز روند تبدیل ای عناصر به وند مطابقه میدانند.
مزینانی و همکاران ( )1394ای عناصر را در گویش مزینانی توصیف و به تبیی ویژگیهای واژنحوی آنها
در ای گویش پرداختهاند .طبق بررسی ایشان ،واژهبستهای ضمیری گویش مزیننانی در مجناور بالفصنل
فعل ظاهر شده و برخالف فارسی معیار به تکواژهای امنر ،نهنی ،نفنی و سنازههای نحنوی در نقنش مفعنول
مستقیم و غیرمستقیم نیز میپیوندند .همچنی  ،ای عناصر بدون استفاده از ادا نقشنما در نقشهای نحنوی
غیرصریح مانند حالتهنای بنهای ،ازی ،و براینی ظناهر میشنوند .از لحنا تناریخی نینز حنوزهی عملکنرد
واژهبستهای ضمیری ،به نفع ساختهای اضافی ،از حوزهی بند و ممله به حوزهی گروه فعلی کناهش یافتنه
است.
واژهبستهای ضمیری در گویش بهبهانی توسط حامدی شیروان و همکاران ( )1395بررسنی شندهاند .در
ای گویش نینز واژهبسنتها در نقشهنای فناعلی ،مفعنول مسنتقیم و غیرمسنتقیم و اضنافی بنهکار رفتنه و
میزبانهای مختلفی انتخاو میکنند .از نظر مایگاه تمایل واژهبستهای ای گنویش حضنور در مایگناه دوش
است .عالوه بر ای آثار ،میتوان به دبیرمقدش ( )2008نیز اشاره شده که به مطالعه واژهبست فاعلی در بلنوچی
پرداخته است .او ( )98 :2008با بررسی دادهها به ای نتیجه میرسد که در صور حضنور این واژهبسنت در
گروه فعلی ،مایگاه معمول آن بر روی واژه پیش از فعل است.
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بهطور کلی مطالعا درزمانی واژهبستهای زبان فارسی بیانگر تحول نظاش واژهبستها از مایگاه واکرناگل
به سمت نظاش فعلی است .از ممله ای آثار میتوان به مفیدی ( )1386اشاره کرد که تغیینر در مایگناه ظهنور
واژهبستهای ضمیری و نیز نقشهای نحوی آنها را نشان میدهد .وی به ای نتیجه میرسد که ای عناصر،
در فارسی میانه ،از نظاش واژهبستی مایگاه دوش تبعیت میکنند .در فارسی نو قدیم ،ضم حف نظاش واژهبستی
مذکور ،یک نظاش واژهبستی فعلی نیز شکل میگیرد .ای عناصر طی تحول تاریخی خود ،از مایگاه واکرناگنل
به مایگاهی در مجاور فعل منتقل میشوند .در فارسی نو معاصر ،نشنانهای از نظناش واژهبسنتی مایگناه دوش
مشاهده نمیشود .با حذف ساخت ارگتیو از زبان و کاربرد وندهای مطابقه در افعال متعدی ،کاربرد واژهبستها
در نقش مطابقه فاعل از زبان حذف و فقط در نقش مطابقه مفعول مستقیم یا در نقش مفعنول بهنرهور بنهکار
میروند.
مزینانی و همکاران ( )119 :1392در بررسی ضمیر تکراری در زبان فارسی نتیجنه میگیرنند کنه «آنچنه
امروزه در زبان فارسی با عنوان ضمیرگذاری تکراری مشهود است نه محصول قرضگیری زبانی بلکه میراثنی
است که طی فرایند نوآوری تدریجی در برههای از تاری ای زبان یعنی در فارسی میانه پدیند آمنده اسنت».
مزینانی و شریفی ( )1394بررسی تغییر و تحول نظاش واژهبستی زبان فارسی و علل ای تحول را مندنظر قنرار
دادهاند .نتیجه مطالعه آنها بیانگر ای است که واژهبستها در فارسنی معاصنر از سنه الگنو پینروی میکننند:
پیوست به حرف اضافه فقط در نقش مفعول آن ،پیوست به اسم در نقش مضافالیه آن و پیوست به انتهنای
مزء اول فعل مرکب یا انتهای فعل متعدی فقط در حالت مفعول مستقیم .ایشان علل ای تحنول را تحنوز
ساختواژی تاریخی و تال گویشوران به منظور رفع ابهاش ناشی از ای تحوز  ،قیاس از الگوهای زبنانی از
پیش مومود و تعمیم آنها ،باز تحلیل مکرر مایگاه واژهبست در ممله و نیز تهثیر زبان عربی در نظر میگیرنند.
عالوه بر کارهایی که توسط زبانشناسان ایرانی بر روی واژهبست انجاش شده ،آثاری همچون کنرن ( )2009و
هی ،و نعمتی ( )2013نیز بنه این مبحنث پرداختهانند .کنرن ( )2009اشنتقا واژهبسنتهای ضنمیری در
زبانهای ایرانی غربی معاصنر را مندنظر قنرار داده اسنت .وی این فنرض کنه تمناش آنهنا از واژهبسنتهای
اضافی/ازی ایرانی باستان مشتق شده را رد کرده و امکان دیگری را مطر میکند مبنی بنر ای کنه برخنی از
ای واژهبستها از حالتهای مفعولی ایرانی باستان گرفته شدهاند یا بیانگر یک صور غیرفاعلی کلی هسنتند
که از آمیختگی واژهبستهای اضافی /ازی و مفعولی ایرانی باسنتان حاصنل شندهاند .وی چننی اشنتقاقی را
بهطور عمده برای واژهبستهای ممع در گونههای ایرانی غربنی محتمنل میدانند کنه از صنور های مفنرد
مشتق نشدهاند .هی ،و نعمتی ( )2013در بررسی واژهبستهای ضمیری در دلواری به این نتیجنه میرسنند
که حضور واژهبستهای فاعلی در تماش بندهای متعدی گذشنته امبناری اسنت ،ولنی حضنور واژهبسنتهای
مفعولی فقط در صور عدش حضور گروه اسمی هممرمع در مایگاه مفعول امکانپذیر است .ایشان همچننی
به تهثیر ساختار اطالعا در مایگاه واژهبستها در ای گویش اشاره دارند .در ای گویش فاعل ،ستاک فعل و
تکواژ منفی از ممله میزبانهای ای عناصر هستند .در پایان ززش بهذکر است که پژوهشی نظاشمنند در بناو
واژهبستهای گویش خالری انجاش نشده است و ای امر دلیلی بر ضرور ای پژوهش است.
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 -4روش پژوهش
ای پژوهش با هدف مطالعهی واژهبستهای ضمیری در گویش خالری به رو توصنیفی -تحلیلنی انجناش
میشود .اطالعا و دادههای مورد نیاز از طریق مصاحبه با گویشورانی که متولد روستای خنالر بنوده و زبنان
مادری آنها خالری است بهدست آمده است .گویشوران از ردههای سنی مختلنف و دارای مینزان تحصنیال
متفاو انتخاو شدهاند که برخی ساک روستای خالر و تعدادی از آنها ساک شیراز میباشند .عالوه بر این ،
خود نگارنده نیز گویشور ای گویش بوده و در مواردی که نتوان از پیکره زبانی بهدست آمنده بنرای تجزینه و
تحلیل استفاده کرد ،از شم زبانی خود بهره گرفته است.
 -5تحلیل واژهبستهای ضمیری در گویش خالری
نظاش ضمایر واژهبستی در گویش خنالری بنا ضنمایر شخصنی آزاد و نینز ضنمایر شخصنی متصنل
(شناسهها) در ای گویش متفاو است .ای واژهبستها ،مانند معادلهای غیرواژهبستی خود ،بیانگر شخص و
شمار دستوری هستند و از حیث حالت در دسته ضمایر غیرفاعلی 2قرار میگیرند .ای عناصر با تومه به بافنت
آوایی ،تکواژگونههای مختلفی دارند.

فناعلی1

جدول  :1واژهبستهای ضمیری در گویش خالری
شخص
شمار

اول شخص

دوش شخص

سوش شخص

مفرد

om
m

ممع

(e)mu

) et (eδ
t
(e)tu

( eʒ) eʃ
)ʃ (ʒ

3

(e)ʃu

ای واژهبستها در گویش خالری در نقشهنای نحنوی مختلفنی ظناهر میشنوند و بنا تومنه بنه نقنش
نحویشان در ممله بهصور پیشبستی یا پیبستی بهکار میروند .ای عناصر به لحنا کنارکرد نحنوی بنه
چهار گروه قابل تقسیم هستند:
الف) واژهبستهای فاعلی :4آن دسته از واژهبستهایی که در مایگاه فاعل منطقی ممله قرار میگیرند.
و) واژهبستهای مفعولی :واژهبستهایی که در نقش مفعول مستقیم بهکار میروند.
ج) واژهبستهای مفعولی غیرمستقیم :ای دسته بیانگر نقش مفعولی غیرمستقیم یا حرف اضافهای است.
1. nominative
2. oblique

 .3قابل ذکر است که صدای  /d/چنانچه در مایگاه بی واکهای یا پس از واکه قرار گیرد ،بهصور وامگونه ( /δ/دندانی) تلف میگنردد،
که ای حالت بیشتر در ستاک گذشتهی افعالی دیده میشود که در فارسی معیار ستاک گذشنتهی آنهنا  /id/ ،/ad/ینا  /d/پنس از واکنه
است)
 .4اشاره به نقش واژهبست دارد نه حالت آن .بهطور کلی واژهبستهای ضمیری در حالت غیرفاعلی بهکار میروند.
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د) واژهبستهای اضافی :ای واژهبستها در حالت اضافی بهعنوان مضافالیه ظاهر میشوند.
صرف نظر از تفاو های وامی ،رفتار واژهبستهای گروههای (و) و (د) با گونه فارسی معیار شباهت دارد.
در ادامه به تفصیل انواع واژهبستهای ضمیری مورد بررسی قرار میگیرند.
 -1-5واژهبست در نقش فاعل

کاربرد عمده ای واژهبستها در گویش خالری در نقش فاعل است .آنچه واژهبسنتها را در نظناش دسنتوری
گویش خالری حائز اهمیت میکند تمایز ای تکواژها در زمان حال و گذشته است .در ای گویش ،در صنرف
افعال گذشته ،واژهبستهای ضمیری در نقش متناظر با فاعل افعال متعندی ظناهر میشنوند؛ در حالیکنه در
افعال ززش گذشته و افعال زمان حال مطابقه با فاعل در افعال ززش و متعدی با استفاده از شناسههای مطابقنه
انجاش میشود 1.به مملههای زیر تومه کنید:
 )1شبها دیر میخوابم.
ʃev-gæl
dur mi-xɑft-em
PROG-sleep.PRS-1SG

late

night-PL

 )2هر روز در مدرسه میبینمش.
hær ru tu mædresæ mi-vin-m꞊eʃ
every day in school
PROG-see.PRS-1SG꞊3SG

 )3دیشب زود خوابیدش.
duʃnæ zel xɑft-eδem
last night soon sleep.PST-1SG

 )4مادر بزرگمان را به مشهد فرستادش.
mæʃʃæd
Mashhad

nænæ꞊mu꞊m
ferssɑ:
grandmother꞊1PL꞊1SG send.PST

 )5هنوز کتاو را نخواندهای؟
næ-xond-æ-n
NEG-read-PP-PRF

ketɑb-u꞊t
book-DEF꞊2SG

hæni
yet

چنان که مشهود است در زمان حال شناسه فاعلی به انتهای افعنال ززش و متعندی وصنل شنده و فعنل از
لحا شخص و شمار با فاعل ممله مطابقت میکند (ممال  1و  ،)2اما در زمان گذشنته شناسنهها تنهنا در
افعال ززش مشاهده میشوند ( )3و در افعال متعدی واژهبستهای ضمیری در مجاور فعل ،به سازه پنیش از
آن متصل میشوند( .)4ای امر بنرای افعنال حنال کامنل نینز صند میکنند ( .)5این واژهبسنتها از ننوع
پیشبستی بوده و میزبانهای مختلفی را انتخاو میکنند .حوزه عملکرد پیشبست فاعلی ممله است و تقریباً

 .1ززش بهذکر است که کاربرد ای واژهبست به افعال (/yæ:s-æn/خواست )(/ʃæ:s-æn/ ،توانست ) و (/boδ-an/داشت ) در زمان حنال
نیز منتقل شده است .در بعضی از زبانهای دیگر نیز واژهبسنتهای ضنمیری بنه افعنال زمنان حنال متصنل میشنوند (ر .ک .رضنایتی
کیشهخاله و سبزعلیپور.)102 :1386 ،
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به تماش عناصر ممله میتواند متصل شود .اما باید در نظر داشت که از نظر نحوی میزبنان پیشبسنت فناعلی
گروه است .گروههای اسمی ،حرف اضافهای و فعلی ای نقش را بر عهده دارند.
الف) واژهبست فاعلی با میزبان فاعلی
ای واژهبست میتواند به سازهی بیانگر فاعل ممله متصل شود.
 .6الف) م به او دادش.
mo꞊m dɑd꞊eʃ
I꞊1SG give.PST꞊3SG

 .7الف) رضا میخواست به هند برود.
buʃut
ʔæ
hend
go.SUBJ pep:to India

mi-yæs
PROG-want.PST

Rezɑ꞊ʃ
Reza

در ( )6واژهبست به ضمیر فاعلی متصل شده است .در ( )7واژهبسنت ،اسنم خنا در نقنش فاعنل را بنه
عنوان میزبان انتخاو کرده است .در ای نمونهها ،واژهبست به سازه پیش از فعل متصل شده است ،کنه این
سازه در مایگاه فاعل و ابتدای ممله واقع شده است و چنانکه سازه دیگری همچون قید یا مفعول مبتدا شده
در ابتدای ممله بود ،همچنان میزبان واژهبست فاعل بود و به واژه ابتدای ممله منتقل نمیشد.
 .6و) پول را م به او دادش.
dɑd꞊eʃ
give.PST꞊3SG

mo꞊m
I꞊1SG

pul-u
money- DEF

 .7و) پارسال رضا میخواست به هند برود.
buʃut
ʔæ
hend
go.SUBJ prep:to India

mi-yæs
PROG-want.PST

Rezɑ꞊ʃ
Reza

pɑrna
last year

میبینیم که در صور حضور گروه اسمی فاعل نیز ای واژهبستها امکان حضور دارند؛ در صورتی که اگر
بخواهیم آنها را موضوع بیرونی فعل متعدی در زمان گذشته در نظر بگیریم ،حضور آنها باید مانع حضور فاعل
مستقل در ممله میشد .بنابرای ای واژهبستها ،در واقع حاصل عملکرد مضاعفسازی فاعنل مملنه بنوده و
مجوز ضمیراندازی را میدهند ،هر چند خود عنصری امباری هستند.
و) واژهبست فاعلی با میزبانی مفعول مستقیم
چنانکه گروه اسمی مفعول در ممله حضور داشته باشد ،واژهبست اغلب به آن متصل میشود.
 )8برایش پیراه خریدش.
Ɂæ
si꞊ʃ
piræ:n꞊om xæri
prep:from for꞊3SG shirt꞊1SG buy.PST

 )9همها

را آوردند.
hæmæ꞊ʃ꞊ʃu
ɑvord
all꞊3SG꞊3PL bring.PST

 )10آنها را ندیده است.

236

بررسی واژهبستهای ضمیری ...

næ-dit-æ-n
NEG-see-PP-PRF

Ɂuʃu꞊ʃ
they꞊3SG

 )11چه چیزی خرید؟
ʧe꞊ʃ
xæri
what꞊3SG buy.PST

در ای مثالها ،مفعول مستقیم میزبان واژهبست فاعلی شده است .ای سازه میتواند از مقولنهی اسنم(،)8
کمیت نما( ،)9ضمیر( ،)10کلمه پرسشی( )11باشد.
ج) واژهبست فاعلی با میزبانی مفعول غیرمستقیم
ای واژهبست ممک است به مفعول غیرمستقیم که پیش از فعل واقع شده نیز متصل شود.
 )12نهار را هم با آنها خوردش.
bɑ uʃu꞊m
)xæ(rd
with they꞊1SG eat.PST

 )13از

nɑhɑr꞊æm
lunch too

پرسیدش.
porsi
ask.PST

Ɂæz꞊(e)ʃ꞊om
prep:from꞊3SG꞊1SG

 )14از کجا گرفتی؟ (ستاندی)
sey
get.PST

Ɂæ
koyɑ꞊t
prep:from where꞊2SG

 )15کفش برای مریم خریدش.
Maryam꞊om
xæri
Maryam꞊1SG buy.PST

Ɂæ
si
prep:from for

kæfʃ
shoe

در ای نمونهها ،واژهبست به مفعول حرف اضافهای از مقولههای مختلفی همچون ضمیر ( ،)13 ،12کلمنه
پرسشی ( )14و اسم خا ( )15متصل شده است.
د) واژهبست فاعلی با میزبانی فعل
بهطور کلی پیشبست فاعلی در ای گویش تمایل دارد در مجاور فعل واقع شود ،یعنی یا به سازه پنیش
از فعل متصل میشود ،یا در صور نبود چنی سازهای قبل از فعل به ابتدای فعل متصل میشود .نموننههای
زیر بیانگر ای مطلب هستند.
 )16آنها را ندیده است (ندیدتشان)
Ɂeʃ꞊ne-yt-æ-n꞊ʃu
3SG꞊NEG-see-PP-PRF꞊3PL

 )17برداشتم آوردمش.
m꞊ɑvord꞊eʃ
1SG꞊bring.PST꞊3SG

توضیح :در افعال مرکب ،واژهبست در انتهای مز غیرفعلی ظاهر میشود.
 )18خفه ا کردند.

m꞊esey
1SG꞊get.Past
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xæfæ꞊ʃ꞊ʃu
suffocate꞊3SG꞊3PL

 )19هنوز ازدواج (شوهر) نکرده است.
næ-kerd-æ-n
NEG-do-PP-PRF

ʃu꞊ʃ
spose꞊3SG

hæni
yet

در افعال پیشوندی و فعلهایی که وند منفی و/یا وند استمراری دارند ،ای واژهبست نمیتواند بنی فعنل و
پیشوند آن فاصله انداخته و پیش از پیشوندها ظاهر میشود( .)21 ،20همچنی در افعال دارای صفت مفعنولی
نیز پیشبست قبل از صفت مفعولی بهکار میرود(.)22
 )20پیدایش نکردش (نجستم)
Ɂom꞊vɑ-næ-jos
1SG꞊NEG-find.PST

 )21در را نمیبست.
dær꞊eʃ
door꞊3SG

ni-mi-bæs
NEG-PROG-close.PST

 )22نگفته بودش.
vi
be.PAST

Ɂom꞊næ-goft-æ
1SG꞊NEG-say-PP

هن) واژهبستهای فاعلی با میزبانی قیدها
قیدها دسته دیگری از واژهها هستند که در صور نزدیکی به فعل امکان میزبانی واژهبست ها را دارند.
 )23کجا دیدیش؟
dit꞊eʃ
see.PST꞊3SG

koyɑ꞊t
where꞊2SG

 )24اگر خوانده بودی،
vi
be.PAST

 )25کا

xond-æ
read-PP

Ɂæyæ꞊t
if꞊2SG

نگفته بودش.
vi
be.PAST

næ-goft-æ
NEG-say-PP

xæʃkæ꞊m
wish꞊1SG

در تماش ای ممال  ،قیدهایی که پیش از فعل واقع شدهاند ،بهعنوان میزبان انتخاو شدهاند.
 -2-5واژهبست در نقش مفعول

کاربرد دیگر واژهبستهای ضمیری در گویش خالری در نقش موضوع درونی فعل یعنی مفعول مستقیم ممله
است که با فارسی معیار تفاو چندانی ندارد .چنانکه اشاره شد ،ای واژهبستها حالنت غیرفناعلی دارنند .در
صورتی که مفعول مستقیم یک گروه اسمی یا ضنمیر آزاد نباشند ،این واژهبسنت بنه فعنل افنزوده میشنود.
واژهبستها در نقش مفعول بهصور پیبستی در انتهای فعل بهکار رفته و از ای لحا با کاربرد نقش فاعلی
متفاو هستند .تفاو دیگر آنها در ارتباط با زمان فعل مشهود است .همانگونه که دیدیم کناربرد واژهبسنت
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در نقش فاعل (ارماع به موضوع بیرونی فعل) تنها منحصر به افعال متعدی در زمان گذشته است ،در حالیکه
ای واژهبستها ،صرفنظر از زمان فعل ،امکان حضور در ممال مختلف را دارند .در نمونههای زینر کناربرد
همزمان ای دو دسته واژهبست در ممال زمان گذشته مشاهده میشود:
 )26تو م را کشتی (تو کشتیم).
koʃt꞊om
kill.PST꞊1SG

to꞊t
you꞊2SG

 )27تا دیدمشان ،شناختمشان.
dit꞊ʃu,
m꞊eʃnɑxt꞊eʃu
see.PST꞊3PL, 1SG꞊know.PST꞊3PL
توضیح :در ( )26واژهبست اول شخص مفرد « »omدر نقش مفعول مستقیم به انتهای فعل افنزوده شنده
tɑ꞊m
as soon as꞊1SG

است .در ( )27هم واژهبست سوش شخص ممع « »(e)ʃuدر انتهای هر دو فعل مشاهده میشود.
در ادامه چند نمونه دیگر از واژهبست مفعولی با میزبانی فعل آورده شده است.
 )28فرستادیمش.
mu꞊feressɑd꞊eʃ
1PL꞊send.PST꞊3SG

 )29م را میبری؟
me-vr(-e)꞊om
PROG-take.PRS(2SG)꞊1SG

در ای ممال  ،ضمیر آزادی در نقش مفعول بهکار نرفته و واژهبست ای نقش را ایفا میکند.
البته چنانکه فعل ممله فعلی مرکب باشد ،واژهبست مفعول به انتهای مزء غیرفعلی متصل میشود.
 )30صدایش میکنم.
me-n-em
PROG-do.PRS-1SG

sedɑ꞊ʃ
sound꞊3SG

توضیح :در ممله زیر با فعل متعدی زمان گذشته ،به ترتیب دو واژهبست در نقشهای مفعول و فاعل پنس
از مزء غیرفعلی ظاهر شدهاند و واژهبست در نقش فاعل در مایگاه نزدیکتری به فعل واقع شده است.
 )31پدرشان آنها را صدا کرد.
sedɑ꞊ʃu꞊ʃ ke
sound꞊3PL꞊3SG do.PST

buɑ꞊ʃu
father꞊3PL

چنانکه از نمونههای فو بر میآید ،تفاو دیگر ای واژهبستها با واژهبستهای فاعلی در ای است کنه
در ای ممال  ،ضمیر آزاد با واژهبست مفعولی در توزیع تکمیلی هستند و تنهنا زمنانی از واژهبسنت اسنتفاده
میشود که ضمیر آزاد در نقش مفعول ممله ظاهر نشده باشد .نادستوری بودن ممال زیر در گویش خالری
بیانگر ای امر است:
 * )32م را با خود میبردش.
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mi-ver-d꞊om
PROG-take.PRS-3SG꞊1SG

xo꞊ʃ
self꞊3SG
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*mo bɑ
I
with

 * )33تو را دید .
did꞊et
see.PST꞊2SG

نمونه دستوری ای ممال بهصور زیر است:
)34
mi-ver-d
( mo bɑ xo꞊ʃو
I with self꞊3SG PROGtake.PRS-3SG

mi-ver-d꞊om

xo꞊ʃ

*to꞊ʃ
you꞊3SG

bɑ

(الف

with self꞊3SG PROG-take.PRS3SG꞊1SG

)35
)di(t
see.PST

to꞊ʃ

(و

you꞊3SG

eʃ꞊dit꞊et

(الف

3SG꞊see.PST꞊2SG

بنابرای  ،تنها در صورتیکه یکی از ای دو سازه (واژهبست (الف) یا ضمیر آزاد (و)) در ممله بنهکار رونند،
ممله حاصل دستوری است .ای در حالی است که ،امکان حضور همزمنان ضنمیر آزاد و واژهبسنت در نقنش
فاعل ومود دارد:
 )36م ندیدمش.
næ-dit꞊eʃ
NEG-see.PST꞊3SG

mo꞊m
I꞊1SG

در ای ممله ،نه تنها ضمیر آزاد اول شخص مفرد در نقش فاعل مانع حضور واژهبست فاعلی مطابق با آن
نشده ،بلکه عدش حضور واژهبست منجر به غیردستوری بودن ممله میشود.
 -3-5واژهبست در نقش مفعول غیرمستقیم

واژهبستهای ضمیری در گویش خالری میتوانند در نقش مفعول غیرمستقیم بنههمراه حنرف اضنافه بنهکار
روند .در ادامه میبینیم که ای واژهبستها با همسانهای خود در فارسنی معینار کنامالً متفناو بنوده و بنه
گونههای مختلفی قابل استفاده هستند ،ای عناصر ممک است با حرف اضافه پیشی یا پسی بنهکار رونند و
نیز پیش از فعل یا پس از آن واقع شوند؛ لذا ،کاربرد پیشبستی واژهبستها در نقش مفعول غیرمستقیم بهطور
کلی مای خود را به پیبست نداده است.
الف) کاربرد واژهبست با حرف اضافه پیشی 1
ای واژهبستها میتوانند پس از حروف اضافه (مانند از) موضوعهای داخلی فعلهای متعدی دومفعنولی را
شکل دهند یا بهصور گروه حرف اضافهای افزوده در ممله بهکار روند .ای کاربرد با فارسنی معینار منطبنق

1. preposition
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است ،با ای تفاو که در ای گویش حرف اضافه «از» (/ʔæz/یا )/ʔæ/تظاهری است برای حالتهای ازی و
بهای .در واقع حرف اضافه «به» در ای گویش نمود آوایی ندارد .1به مثالهای زیر تومه کنید:
 )37به او میگویم به کسی نگوید.
Ɂæz꞊eʃ
mi-gu-m
æ
kæsi
næ-gu-t
NEG- say.SUBJ-3SG

body

prep:to

prep:to꞊3SG PROG-say.PRS-1SG

 )38به او میدهند.
Ɂæz꞊eʃ

mi-de-n
PROG-give.PRS-3PL

 )39ماشی خرابش رو به ما انداخت ،اما موتور
bes,
ɑmɑ motor꞊eʃcar
fell.PST, but motorcycle꞊3SG

prep:to꞊3SG

رو به ما نفروخت.
æz꞊mu꞊ʃ

mɑʃin
xærɑb꞊eʃ
broken down꞊3SG prep:to꞊1PL꞊3SG
æz꞊mu꞊ʃ
næ-foroxt
prep:to꞊1PL꞊3SG
NEG-sell.PST

در مثالهای فو واژهبست بهصور پیبستی به انتهای حرف اضافه متصل شده و حنرف اضنافهی «از»
بهعنوان مایگزی «به» حضور دارد .در ادامه نیز کناربرد پیبسنت در انتهنای حنرف اضنافه «از» را مشناهده
میکنیم.
 )40از خریدش.
Ɂæz꞊ʃ
om꞊xæri
1SG꞊buy.PST

prep:from꞊3SG

 )41چقدر از تو (از ) گرفتند؟
æz꞊t
ʃu꞊sey
prep:from꞊2SG 3PL꞊take.PST

ʧæn
how much

 )42از تو (از ) سثال پرسیدش ،نفهمیدی.
(e)t꞊næ-fæ:mi
2SG꞊NEG-understand.PST

porsi,
ask.PST,

Ɂæz꞊t

soɁɑl꞊om
question꞊1SG

prep:from꞊2SG

در ممال زیر واژهبست در مایگاه متمم حرف اضافه (موضوع غیر زیر مقولهای فعل) بهکار رفته است.
 )43یکی برایش بیاور.
biyɑr
bring.IMP

si꞊ʃ
for꞊3SG

yeki
one

 )44گذاشتیم داخلش.
tu꞊ʃ
in꞊3SG

mu꞊nɑ:
1PL꞊put.PST

 . 1البته در مواردی اندک در گفتار نوموانانی که ساک شیراز بوده و گونه گفتاری اصلی آنها فارسی معیار است نه گویش خنالری کناربرد
حرف اضافه «به» مشاهده شد که از دید گویشوران اصلی خالری قابل قبول نیست :بهش اش دا .ای نمونهها بیانگر تهثیر فارسی معیار بر
گفتار ای افراد است.
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1

و) کاربرد واژهبست با حرف اضافه پسی
حرف اضافه «از» ،تظاهر دو حرف اضنافه «از» و «بنه» ،در این گنویش بنهعنوان حنرف اضنافه پسنی
بهصنور تکننواژ  /ʔæ/نیننز کنناربرد دارد .در این صنور واژهبسننت مننتمم پننیش از آن قننرار میگیننرد و در
واژهبستهای مفرد تنها از تکواژگونهی ردیف دوش (مدول  )1اسنتفاده میشنود .این گوننه بیشنتر در گفتنار
گویشوران مس تر و نیز افرادی که هنوز ساک روستای خالر هستند مشاهده میشنود .در واقنع میتنوان بنه
تغییر ای واژهبست از گونهی پیشبستی به پیبست در گفتار افراد موانتر و یا افرادی که ساک شیراز بوده و
بیشتر تحت تهثیر فارسی معیار قرار دارند اشاره کرد .مثالهال زیر بیانگر ای کاربرد واژهبستاند:
 )45دیگر آن پول را به او نمیدهند.
ʃ꞊æ꞊ni-mi-de-n
3SG꞊prep:to꞊NEG-PROG-give.PRS-3PL

 )46طالها را هم از

pul-u
money-DEF

dæ
any more

Ɂu
that

میگیرند( .میستانند)
ʃ꞊æ꞊mi-sun-en
3SG꞊prep:from꞊PROG-take.PRS-3PL

(h)æm
too

telɑ-gæl
gold-PL

 )47دیه را به او نمیبخشند.
ʃ꞊æ꞊ni-mi-bæxʃ-en
3SG꞊prep:to꞊NEG-PROG-forgive.PRS-3PL

diyæ
blood money

در ای مملهها واژهبست و حرف اضافه پسی قبل از فعل زمنان حنال واقنع شندهاند .این حنرف اضنافه
بهصور واژهبست عمل کرده و نمیتوان گروه حرف اضافهای را واحد وامی مسنتقلی در نظنر گرفنت ،بلکنه
ای سازه به ابتدای فعل متصل شده و در صور حضور نشانه استمراری و منفی نیز پیش از ای عناصر قنرار
میگیرد(.)47
 )48از تو (از ) پرسیدش ،نفهمیدی.
(e)t꞊næ-fæ:mi
2SG꞊NEG-undrestand.PST

porsi,
ask.PST,

t꞊æ꞊m
2SG꞊prep:from꞊1SG

 )49باغ را از او (از ) خریدش.
xæri
buy.PST

ʃ꞊æ꞊m
3SG꞊prep:from꞊1SG

bɑɣ-u
garden-DEF

در ای مثالها ،گروه حرف اضافهای واژهبستی به ابتدای فعل زمان گذشنته متصنل شندهاند .ززش بنهذکر
است که در ای صور  ،واژهبست نشانه فاعل مایگاه نزدیکتری به فعل را اشغال کرده (اول شخص مفنرد) و
گروه حرف اضافهای در حاشیه فعل قرار میگیرد (.)49 ،48
همانگونه که پیشتر در مورد افعال مرکب دیدیم ،در ای مورد نیز ،گروه واژهبستی در فعنل مرکنب بنی
مزء غیر فعلی و خود فعل واقع میشود (.)51 ،50
1. postposition
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 )50از او سثال کردش.
ke
do.PST

ʃ꞊æ꞊m
3SG꞊prep:from꞊1SG

soɑl
question

 )51به م خندید (خنده کرد)
ke
do.PST

m꞊æ꞊ʃ
1SG꞊prep:to꞊3SG

xænæ
laugh

ج) واژهبست با میزبانی فعل
کاربرد دیگر ای واژهبست به صور پیبست در انتهای فعل یا مزء غیرفعلی فعل مرکب است.
 )52کتاو را به م داد.
dɑd꞊om
give.PST꞊1SG

ketɑb-u꞊ʃ
book-DEF꞊3SG

 )53یک کارد به او بده( .یک کارد بد )
(h)ɑd꞊eʃ
give.IMP꞊3SG

kɑrd
knife

yæ
one

در ای مثالها واژهبست (اول شخص مفرد در ( )50و سوش شخص مفرد در ( ))51بدون حنرف اضنافه بنه
سمت مایگاه پس از فعل حرکت کرده و بهصور پیبستی بهکار رفته است.
بهطور خالصه میتوان در باو واژهبست مفعول غیرمستقیم به سه گونه کاربرد برای آنهنا در این گنویش
اشاره کرد :پس از حرف اضافه (مانند ( ،))37پیش از حرف اضنافه و متصنل بنه ابتندای فعنل (مثنل ( ))45و
بهصور پیبست در انتهای فعل (نظیر (.))52
نمونه قابل تومه دیگری که در گفتار گویشوران مس تر مشاهده شد ،قرار گرفت ضمیر منفصنل در نقنش
مفعول حرف اضافهای بی واژهبست فاعلی و فعل در زمان گذشته بود.
 )54به م داد.
dɑ
give.PST

ʃ꞊æ꞊mo
3SG꞊prep:to꞊I

 )55از ما گرفت.
ʃ꞊æ꞊mɑ
(e)sey
3SG꞊prep:from꞊we
take.PST

شایان ذکر است که ضمایر منفصل تنها عناصری هستند که میتوانند بی واژهبست نشانه فناعلی و فعنل
فاصله ایجاد کنند و بسامد ای گونه نیز محدود به گروه حرف اضافهای است که مزء موضوعا زیرمقولنهای
فعل محسوو میشود .ای گونه در بافت تقابلی کاربرد دارد (تهکید بر مفعول غیرمستقیم).
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 -4-5واژهبستهای اضافی

ای واژهبستها از نوع پیبستی بوده و همچون ضمایر آزاد ،پس از مضاف قرار میگیرنند و از حینث عملکنرد
مشابه واژهبست های اضافی زبان فارسی معیار هستند .ای عناصر میزبنان خنود را از مقولنه گنروه اسنمی در
نقشهای مختلف فاعل ( ،)56مفعول ( ،)57مفعول حرف اضافهای ( )58انتخاو میکنند.
 )56سر شکسته است.
eʃkæ:s-æ-n
break-PP-PRF

sær꞊eʃ
head꞊3SG

 )57کتابش را گم کرد.
kerd-a-n
do-PP-PRF

gom꞊eʃ
loss꞊3SG

ketɑb꞊eʃ
book꞊3SG

در ای ممله اولی واژهبست سوش شخص مفرد در نقش اضافی بهکار رفته و واژهبسنت دوش نقنش فاعنل
فعل گذشته را ایفا میکند.
 )58چا تر از برادر هست.
(h)en
be.3SG

ʧɑq-tær
fat-er

berɑ꞊ʃ
brother꞊3SG

Ɂæ
than

سازه حاصل از ترکیب میزبان و واژهبست اضافی میتواند در مایگاههای مختلف قرار گینرد .این عناصنر،
توزیعی همسان با گونه آزاد خود داشته و در دسته واژهبستهای ساده قرار میگیرند.
پیش از پرداخت به مبحث بعد ،در ادامه اشاره مختصری در باو کناربرد متنوالی واژهبسنتها میشنود .بنا
تومه به مباحث پیشی  ،در ای گویش ،به دلیل کاربرد واژهبست فاعلی پیش از فعل و قرار گنرفت واژهبسنت
مفعولی در انتهای فعل امکان حضور ای دو سازه در کنار هم نیست (مثالً در  .)28امنا از آنجنا کنه در افعنال
مرکب واژهبست مفعولی پس از مزء غیرفعلی ظاهر میشود ،ای دو سازه بهصور متوالی میتوانند کنار هنم
قرار گیرند (همچون نمونههای  18و  .)31در بخش ( )3-5دیدیم که واژهبست حرف اضافهای بهصنور های
مختلف قابل استفاده است که از آن میان هم در صور کاربرد حرف اضافه پیشی در ممله ،میتنوان شناهد
حضور دو واژهبست بهصور متوالی بود ( .)39البته روش است که واژهبست نشانه حرف اضنافه بنه انتهنای
حرف اضافه و واژهبست فاعلی به ابتدای فعل افزوده شدهاند و هر دو به یک سازه مشترک متصل نیستند ،امنا
ای دو سازه در کنار هم و در گفتار نیز بالفاصله بیان میشوند.
 -5-5واژهبستها در مقایسه با شناسههای فعلی

شناسهها وندهای صرفی هستند که به افعال اضافه شده و بیانگر شخص و شمار بنوده و ومنود آنهنا ،حضنور
فاعل را اختیاری میکند .شناسهها عناصری امباری هسنتند و حنذف آنهنا باعنث غیردسنتوری شندن مملنه
میشود .در گویش خالری ،بسته به زمان فعل شناسههای متفاوتی بهکار میرود .دو دسته شناسنه در گنویش
خالری کاربرد دارد که در ادامه به آنها اشاره شده است.
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جدول  :2شناسههای فعل در افعال زمان حال گویش خالری
شخص
مفرد
ممع

شمار

اول شخص

دوش شخص

سوش شخص

/(e)m/

/e/

/d/,/t/

/æm/

/it/

/(e)n/

در ای گویش در صرف افعال ززش و متعدی در زمان حال شناسههای فو به انتهای ستاک فعلی افنزوده
شده و نقش مطابقه با فاعل را ایفاء میکنند ،در واقع ای شناسهها پسوند فعلی محسوو میشوند.
میگویم (حال متعدی) mi-gu-m
mi-ʃin-em
مینشینم (حال ززش)
جدول  :3شناسههای فعل در افعال الزم زمان گذشته گویش خالری
شخص
شمار

مفرد
ممع

1

اول شخص

دوش شخص

سوش شخص

/(eδ)em/
/(eδ)æm/

/(eδ)e/
/(eδ)it/

/ø/,/i/
/(eδ)en/

در زمان گذشته ،شناسههای مومود در نقش مطابقه با فاعل تنها برای افعال ززش کاربرد دارند.
 )59تا نیمهشب نشستیم.
ʃɑ:s-eδæm
sit.PST-1PL

nesfa ʃev
mid night

tɑ
till

 )60شما کی آمدید؟
ʃomɑ key
ænd-it
you when come.PST-2PL

در ای افعال ،شناسه اول شخص مفرد ( )59و دوش شخص ممع ( )60قابل مشاهده است.
چنانکه اشاره شد در افعال متعدی زمان گذشته ،برای مطابقه فاعلی به منای ونند تصنریفی از واژهبسنت
استفاده میشود .حضور شناسه در ای افعال منجر به غیردستوری شدن ممله میشود(.)61
 )61کتاو را خواند.
xond-eδe
read.PST-2SG

a. *ketav-u
book-DEF

در صورتی که استفاده از واژهبست فاعلی /et/ممله را دستوری میکند.
xond
read.PST

b. ketav-u꞊t
book-DEF꞊2SG

 .1در صرف افعال ززش در زمان گذشته ای شناسهها به انتهای افعال افزوده میشوند .چنانچه ستاک گذشته فعل به  /δ/ختم شود دیگنر
نیازی به افزودن  /eδ/نیست ،ولی در مورد افعالی که به وامی غیر از ای همخوان ختم میشوند افزودن  /eδ/ضروری است.
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پیشتر گفته شد که واژهبستها در نقش فاعل از نظر آوایی و ساختواژی به انتهای سازه قبل از فعنل ینا
به ابتدای خود فعل در ممال متعدی افزوده میشوند .کاربرد ای عناصر نینز همچنون شناسنهها ،در افعنال
متعدی گذشته امباری است.
واژهبستهای فاعلی در ای گویش از نوع ویژه هستند .آنها به یک میزبان متصل شنده و معنادل مسنتقل
دارند؛ اما توزیع آنها با معادل آزادشان یکسان نیست؛ همچنی نمیتوان گفنت کنه از گوننهی مسنتقل خنود
مشتق شدهاند یا شکل کوتاه شده آنها هستند .توزیع شناسه فعلی در مقایسه با ضمیر واژهبستی در مثالهنای
زیر آمده است:
 )62شبها زود نمیخوابم ،چیزی هم نمیخورش.
ʃev-gæl zu ni-mi-xɑft-em,
night-PL soon NEG-PROG-sleep.PRS-1SG,
ʧi
(h)æm
ne-me-xr-em
thing too
NEG-PROG-eat.PRS-1SG

 )63دیشب زود خوابیدش.
zu xɑft-eδem
soon sleep.PST-1SG

duʃnæ
last night

در مثال ( )62شناسه فاعلی زمان حال بهکار رفته است ،که با شناسه در فعنل ززش گذشنته ( )63متفناو
است .ای عناصر در انتخاو پایه گزینهای منز فعنل ندارنند .در حالیکنه واژهبسنتها میتواننند میزبانهنای
متعددی انتخاو کنند (نمونههای زیر ).
 )64الف .دیروز چیزی نخوردش.
)na-xa(rd
NEG-eat.PST

hiʧi꞊m
nothing꞊1SG

dinæ
yesterday

و  .م نخوردش.
)na-xa(rd
NEG-eat.PST

mo꞊m
I꞊1SG

ج .نخوردش.
)om꞊na-xa(rd
1SG꞊NEG-eat.PST

البته شناسههای فعلنی و واژهبسنتها هنر دو نقنش نحنوی مطابقنه در مملنه را ایفنا میکننند و حامنل
ویژگیهای شخص و شمار هستند .حضورشان امباری است و امکان حذف گروه اسمی فاعل را مهیا میکنند.
ای دو سازه در توزیع تکمیلی هستند که ای امر حاکی از نقش یکسان آنهاست .از سنوی دیگنر ،چنون این
عناصر قادرند همزمان با گروه اسمی فاعل در ممله حضور داشته باشند ،نمیتوان آنها را موضوع بیرونی فعنل
در نظر گرفت.
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 -6-5کاربرد واژهبست و شناسه در نقش مفعول

پیشتر به کاربرد واژهبستها در نقش مفعول و مفعول حرف اضافهای اشناره شند (بخنش  2-5و  .)3-5این
واژهبستها را میتوان در ممال ززش و متعدی در زمانهای حال و گذشته بهکار بنرد (بنرای نموننه ببینیند
مفعول در انتهای فعل گذشته در ( ،)26مفعول در انتهای فعل ززش در ( )29و واژهبست پس از حرف اضافه در
(.))37
عالوه بر صور های مورد بحث ،در ای گویش ،از شناسههای افعال ززش زمان گذشته (مندول  )3بنرای
مطابقه با مفعول نیز استفاده میشود .ای امر ،بیانگر ساخت کنایی گسسته در ای گویش است .بر ای اساس،
سازهای یکسان در نقش مطابقه با فاعل افعال ززش و مفعول افعال متعدی در زمان گذشته بنهکار منیرود ،در
حالیکه مطابقه با فاعل فعل متعدی بهگونهای متفاو انجاش میشود.
 )65تو را ترساندیم
a. mu꞊tersond꞊et
1PL꞊frighten.PST꞊2SG
b. mu꞊tersond-eδe
1PL꞊frighten.PST-2SG

 )66تو که مرا کشتی!
xo꞊t
koʃt꞊om
that꞊2SG kill.PST꞊1SG
xo꞊t
koʃt-eδem
that꞊2SG kill.PST-1SG
در ای مثالها ،در ممال ( )aواژهبست مفعولی به انتهای فعل افزوده شده ،اما در ( )bمفعول بنا افنزودن

a. to
you
b. to
you

شناسه به انتهای فعل بیان شده است؛ و چنانکه مشهود است در ای مورد از شناسنهای همسنان بنا شناسنه
فاعلی افعال ززش گذشته استفاده شده است.
همچنی  ،در مواردی ،کاربرد ای شناسهها بهعنوان مفعول حرف اضنافهای در انتهنای فعنل گذشنته نینز
مشاهده شد؛ که البته ای کاربرد نیز به گفتار گویشوران مس تر محدود میشود.
 )67به تو گفت.
goft-eδe
say.PST-2SG

ʃ꞊æ
3SG꞊prep:to

 )67به م خندیدی.
kerd-eδem
do.PST-1SG

t꞊æ
2SG꞊ prep:to

xænæ
laugh

در نمونههای فو  ،حرف اضافه «از» ( )/æ/بی فعل و واژهبست فاعلی ظاهر شده و مفعول آن بهصنور
شناسه در انتهای فعل واقع شده است.
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 -7-5نظام واژهبستی در گویش خالری

با مشاهده دقیق ساختهای ذکر شده در بخشهای پیشی میتوان به حضور واژهبسنت در مجناور فعنل و
تبعیت آن از نظاش واژهبستی فعلی پی برد .نادستوری بنودن برخنی از ممنال زینر بینانگر حنوزهی عملکنرد
واژهبست در ای گویش و تبعیت آنها از نظاش فعلی است:
 )68دیروز او را به پارک بردش.
a. *dinæ꞊m
æ
pɑrk
bord꞊eʃ
yesterday꞊1SG prep:to park
take.PST꞊3SG
b. dinæ꞊m
bord꞊eʃ
æ
pɑrk
yesterday꞊1SG take.PST꞊3SG prep:ro
park

 )69م همه ظرفها را شستم.
ʃos
wash.PST
ʃos
wash.PST

a. *mo꞊m
hame-y
zarfe-gæl
I꞊1SG
all-EZ
dish-PL
b. mo
hame-y zarfe-gæl꞊om
I
all-EZ
dish-PL꞊1SG

در ممال فو  ،حضور واژهبست فاعلی اول شخص مفرد در مایگاه دوش منجر به غیردستوری شدن ممله
میشود ( )aو ای سازه تنها میتواند در مجاور فعل واقع شود (.)b
ای نمونهها بیانگر چند نکته هستند:
چنانچه عنصر واژگانی بی واژهبست فاعلی و فعل فاصله ایجاد کند ،نتیجه نادستوری است ( 68الف).
در صور رعایت شرط مجاور  ،سازهای که بخشی از اطالعنا زیرمقولنهای فعنل نیسنت ( 68و) هنم
میتواند میزبان واژهبست شود.
موضوع بیرونی فعل (فاعل) تنها در صورتی میتواند میزبان واژهبست فاعلی قرار گیرد که بالفاصله پنیش
از فعل واقع شده باشد ( 69الف).
واژهبست مفعولی نمیتواند به سازه قبل از فعل متصل شود .اما در فعل مرکب ،از آنجا کنه منزء غیرفعلنی
کماکان بخشی از فعل است و موضوع فعل محسوو نمیشود ،ای واژهبست بهصور پیبستی به آن افنزوده
میشود ( 18و .)30
پیشتر (بخش  )3اشارهای به کاربرد واژهبستها در فارسی میانه شد .دیندیم کنه بنهطور کلنی مطالعنا
درزمانی واژهبستهای زبان فارسی بیانگر تحول نظاش واژهبستها از مایگاه واکرناگل بنه سنمت نظناش فعلنی
است .از ممله ،به نظر مفیدی ( )1386ای عناصر ،در فارسی میاننه ،از نظناش واژهبسنتی مایگناه دوش تبعینت
میکردهاند .در فارسی نو قدیم ،ضم حف نظاش واژهبستی منذکور ،ینک نظناش واژهبسنتی فعلنی نینز شنکل
میگیرد .ای عناصر طی تحول تاریخی خنود ،از مایگناه واکرناگنل بنه مایگناهی در مجناور فعنل منتقنل
میشوند .با تومه به شواهد مومود از گویش خالری میبینیم در ای گویش واژهبستها در مایگناه واکرناگنل
به کار نرفته و شاهد حرکت آنها به سمت فعل هستیم .ای عناصر در نقش فاعل متعدی زمان گذشته قبنل از
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فعل ظاهر میشوند؛ و در نقش نشانه مفعولی به مایگاه پس از فعل رسیده و از این منبنه بنا فارسنی معینار
همسان شدهاند .در حالیکه بنر اسناس بررسنی راسن مهنند ( )1388در گوننههایی همچنون تناتی مننوبی
واژهبستهای فاعلی از ای مرحله گذر نکرده و هنوز در مایگناه واکرناگنل ظناهر میشنوند و پیبسنتها در
نقش نشانه مفعول از مایگاه واکرناگل خارج شدهاند ،ولی هنوز کامالً بنه مایگناه پنس از فعنل نرفتهانند و در
مایگاه سازه قبل از فعل قرار میگیرند .وی ای نتایج را حاکی از ومنود پدینده کشنش بنه سنمت راسنت در
زبانهای ایرانی میداند؛ که با تومه به مباحث قبل ،ای مسهله در گویش خالری نیز صد میکند.
مزینانی ( )127 :1396با استناد به دادههای گویش مزینانی سیر تحول واژهبستافزائی ،از دورهی میانه بنه
بعد ،را تابع چند مرحله میداند :الف) نظاش واژهبستی مایگاه دوش از نوع واژهی دوش؛ و) نظاش واژهبستی مایگاه
دوش هم از نوع واژهی دوش و هم از ننوع دختنر دوش؛ ج) نظناش واژهبسنتی مایگناه دوش در کننار نظناش فعلنی؛
د) مجاور بالفصل فعل با گرایش غالب نظاش پیشنافعلی؛ هنن) مجناور بالفصنل فعنل بنا گنرایش غالنب
پسافعلی .بررسی داده ها در گویش خالری مثید ای امر است که ای گویش در مرحله (د) سیر تحنولی نظناش
واژهبستهای زبان فارسی قرار دارد.
 -6نتیجهگیری
واژهبستهای ضمیری در گویش خالری در نقشهای فاعل ،مفعول مستقیم ،مفعنول غیرمسنتقیم و اضنافی
کاربرد دارند .کاربرد عمده واژهبستها در نقش نشانهی فاعل در زمان گذشته است که همواره در مایگاههای
مختلف قبل از فعل واقع میشوند و به سمت پس از فعل حرکت نکردهاند .واژهبستها در نقشهای دیگر بنه
هستهی خود اضافه میشوند ،مانند متمم حرف اضافه و مفعول مستقیم .کاربرد پیشبسنتی ضنمایر در نقنش
مفعول حرف اضافه پسی از ای گویش حذف نشده و در گفتار گویشنوران مسن تر بنا بسنامد بنازیی قابنل
مشاهده است .تنها در نقش مفعول مستقیم شاهد حرکت واژهبست به پس از فعل هستیم.
چنانکه انتظار میرود واژهبستها در ای گویش نیز در انتخاو میزبان آزادی زیادی داشته و به سنازههای
مختلفی از ممله فاعل ،مفعول ،قید ،و غیره متصل میشوند.
شباهت نظاش واژهبستی در ای گویش با فارسی معیار در واژهبستهای اضافی و مفعولی است کنه از نظنر
مایگاه و انتخاو میزبان بهگونهای یکسان با فارسی معیار عمل میکند .البته ،در ای گویش مفعنول مسنتقیم
عالوه بر واژهبست بهصور شناسه در انتهای افعال گذشته نیز مشاهده میشود .در واقنع تفناو عمنده این
گویش با گونهی معیار در واژهبسنتهای فناعلی اسنت .در فارسنی معینار چننی عنصنری کناربرد نداشنته و
شناسههای فعلی نقش مطابقه با فاعل را ایفا میکننند؛ در حالیکنه کناربرد عمندهی واژهبسنتها در گنویش
خالری بهعنوان فاعل فعل متعدی در زمان گذشته است .در ای گویش ،در افعال زمان حال و نیز افعال ززش
زمان گذشته همچون فارسی معیار از شناسههای فعلی اسنتفاده میشنود .کناربرد ونندهای یکسنان بنهعنوان
شناسهی فاعل ممله ززش و مفعول ممله متعدی در زمان گذشته و تفناو آن بنا واژهبسنت مطابقنه فناعلی
افعال متعدی نیز حاکی از ومود نظاش حالت کنایی در افعال زمان گذشته ای گویش است.
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سپاسگزاری
از زبانشناس محترش مناو آقای دکتنر محمند راسن مهند کنه بنا تهمنل سنثاز اینجاننب را در خصنو
واژهبستها پاس داده و در مورد دادههای ای گویش مرا راهنمایی کردند بسیار سپاسگزارش.
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꞊

اول شخص مفرد

1SG

اول شخص ممع

1PL

دوش شخص مفرد

2SG

دوش شخص ممع

2PL

سوش شخص مفرد

3SG

سوش شخص ممع

3PL

معرفه

DEF

کسرة اضافه

EZ

ومه امری

IMP

ومه التزامی

SUBJ

زمان کامل

PRF

تکواژ نفی

NEG

PROG

تکواژ ممع

PL

PRS

زمان گذشته

PST

تکواژ نمود استمراری
زمان حال

