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بررسي پيبستهاي ضميري در گويش دلواري
محمدمهدي واحدي لنگرودي )دانشگاه تربيت مدرس(
شيرين ممسني )ـکارشناس ارشد زبانشناسي همگاني(
 ١مقدمه
بخش دلوار ٬منطقهاي در غرب استان بوشهر ٬از توابـع شـهرستان تـنگستان است کـه
درـفاصله  ٣٦کيلومتري جنوب شرقي شهر بوشهر ٬در حاشيه خليج فارس قـرار دارد.
جمعيت اين بخ ش ٬ش امل ش هر دلوار و روس تاهاي مجاور آن ٬ق ريب ب ه  ٢٥٠٠٠ن ف ر
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است.
ـگويش دلواري ٬مانند ساير گويشهاي استان بوشهر ٬نـظير دشـتي و دشـتستاني ٬از
جمله گويشهاي ايراني نو و از شاخه جنوب غربي است) .نک .رضائي باغبيدي.(١٣٨٠ ٬
ـگويش دلواري ٬گونه نوشتاري و رسمي ندارد و تا کنون ٬هيچ گونه تحقيق زبانشناختي و
حتي غيرزبانشناختي بر روي آن صورت نگرفته است .در اين مقاله به توصيف يکي از
ويژگيهاي جالب آن ٬يعني نظام ضماير شخصي پرداخته شده است .به نظر ميرسد اين
نظام ضماير ٬که بازمانده از گونههاي کهن زبان فارسي ميانه است ٬از جهاتي چند حايز
اهميت باشد .از جمله اين موارد ٬ويژگي ارگتيو و بازتاب آن در ضماير شخصي است .اما
آنچه در اين مقاله بدان پرداخته خواهد شد عبارت است از معرفي ٬توصيف و تحليل
ساختواژي و نحوي پيبستهاي ضميري در گويش دلواري .در ايـن تـحقيق بـا مـقايسه
ـگونههاي متصل و آزاد ضماير شخصي ٬به تشريح تـوزيع و رفـتار نـحوي ايـن ضـماير
پرداخته و به پرسشهاي زير ٬حتياالمکان ٬پاسخ داده خواهد شد:
٦٤

مقاله

ـگويششناسي ٣/ ١
بررسي پيبستهاي ضميري در گويش دلواري

٦٥

الف( ويژگيهاي ساختواژي و نحوي ضماير شخصي در گويش دلواري چيست؟
ب( تفاوت يا تفاوتهاي اساسي ميان پيبستهاي ضميري و گونه منفصل يا آزاد آنها از
نظر توزيع و عملکرد نحوي چيست؟
ج( عملکرد پيبستهاي ضميري را در چهارچوب تعاريف عام در نظريه واژهبست

١

چگونه ميتوان توصيف کرد؟
د( پيبستهاي فاعلي ارگتيو چه تفاوتي با پسوندهاي فعلي )شناسههاي فعلي( دارند؟
 ٢ضماير شخصي
ضماير کلماتي هستند که به جاي اسم مينشينند و به قرينه خارجي )حضور مصداق( ٬يا
قرينه زباني )وجود مرجع در بافت زباني( معرفه هستند و براي جلوگيري از تکرار به کار
ميروند )صادقي.(١٣٥٨ ٬
ضماير شخصي در گويش دلواري عبارتاند از دو گرو ِه الف( ضماير آزاد يا منفصل٬
ب( پيبستهاي ضميري.
ضماير شخصي در گويش دلواري
شمار
مفرد

جمع

پيبستهاي ضميري

ضماير آزاد

شخص
اول

من

mo

-om ٢

دوم

تو

to

-et

سوم

او

'u

§-es

اول

ما

ma

-emu

دوم

شما

§ soma

-etu

سوم

ايشان ٬آنها

'una

-es§ u

ضماير شخصي مذکور حاوي دو مقوله نحوي شخص و شمارند و بر اساس کارکرد و
جايگاه نحوي ٬ميتوان آنها را به چهار دسته تقسيم کرد .به ايـن مـعني کـه صـيغههاي
1) clitic theory

٢ـ(ــدر اين مقاله عالمت ـ قبل از ضماير متصل به کار ميرود و نشان دهنده اتصال آنها به عنصر ما قبل است.

٦٦
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مقاله

ششگانه ضماير شخصي ٬در هر دو شکل آزاد و پيبستي ميتوانند بـه عـنوان فـاعل٬
مفعول ٬متمم )مفعول غيرمستقيم( و ضمير ملکي در جمله ظاهر شوند .گونه پيبستي
اين ضماير ٬آنها را در رده ضماير واژهبستي ٣قرار ميدهد .نگـاهي اجـمالي بـه پـيشينه
وـتعاريف کلي در حوزه واژهبستها ٬به طور عام ٬و ضماير واژهبستي ٬بـه طـور خـاص٬
نشاندهنده اهميت چشمگير اين موضوع ٬در حوزه زبانشناسي نوين است.
 ٣پيشينه
»از نظر تاريخي ٬برچسب ' ـواژهبست` اوليـن بـار تـوسط دسـتوريان يـونان بـاستان بـه
عناصري اطالق ميشد که از نظر نحوي واژهاند ٬اما از نظر ساختواژي به واژه مـجاور
)بهـويژه واژه ماـقبل( وابستهاند و با آن واژه ٬نوعي واحد ساختواژي ٤تشکيل ميدهند«
)زوئــيکي» .(١٩٩٤ ٬واژهبسـتها عـناصري هسـتند کـه داراي بـرخـي از مشـخصههاي
واژههاي مستقلاند ٬اما معموًال استقاللي را که يک واژه داراست ندارند؛ بهـويژه ٬ايـن
عناصر نميتوانند به طور مستقل ظاهر شوند ٬بلکه بايد از نظر آوايي بـه يک مـيزبان

٥

متصل شوند .واژهبستها نوعًا واژههاي دستوري هستند ٬مانند ضماير و فعلهاي کمکي.
از نظر تاريخي ٬عمومًا از واژههاي کامل نشأت ميگيرند و نهايتًا بـه صـورت ونـدهاي
تصريفي در ميآيند .مجموعه پديدههاي شناختهشده تـحت عـنوان واژهبستسـازي

٦

نقطه تالقي ساختواژه ٬نحو و واجشناسي است« )اسپنسر.(١٩٩١ ٬
در اـکثر مطالعات توصيفي در زمينه واژهبست ٬بر لزوم برقراري تمايز ميان ويژگيهاي
واژه و وند تأـکيد شده است .در اين مطالعات ٬واژهبست در برخي از ويژگيها به واژه شبيه
است و در برخي ديگر به وند .زوئيکي ) (١٩٩٤چنين بيان ميکند که »دو مقوله واژه و
وند از نظر نحوي ٬ساختواژي ٬معناشناسي و واجي با هم در تقابل هستند .واژهها داراي
مقوله نحوي خاصي هستند ٬بالقوه قادرند هسته يک گروه واقع شوند و توصيفگرها ٧به
آنها افزوده شوند .واژهها ٬تکواژهاي واژگاني ٨و داراي تکيه مستقل هستند .حال آنکه
وندها داراي مقوله نحوي نيستند ٬هسته يک گروه قرار نميگيرند ٬معناي آنها مبتني بر
روابط نحوي است و صرف نميشوند .بهـعالوه ٬وندها تکـواژهـايي فـاقد تکـيهانـد و
5) host

4) morphological unit
8) lexical morphemes

3) clitic pronouns
7) modifiers

6) cliticization
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٦٧

تکواژ گاو  ٬علف ٬
صورت آوايي آنها متأثر از پايه آنهاست .در جمله »ـگاو علفها را خورد« چهار
ِ

تکواژ
را و خورد مصداق تعريف واژهاند ٬در صورتي که
دستوري جمع ــها مصداق يک
ِ
ِ
ِ
وند است .واژهبستها با توجه به نوع خود برخي از ويژگيهاي واژه و برخي از ويژگيهاي
وندها را دارا هستند و بر روي پيوستاري که انتهاي آن از يک طرف واژهها و از سـوي
ديگر وندهاست قرار دارند .واژهبستها را به سه دسته ساده ٬ ٩ويژه ١٠و واژههاي مقيد

١١

تقسيم ميکنند .ضماير کوتاهشده در زبان انگليسي از نوع واژهبستهاي سادهاند
ـکه کوتاهشده

them

در جمله

give-m to me

)مثل -m

است( .واژهبستهاي ساده از نظر توزيع٬

مانند گونه کامل خود هستند و ارتباط معنايي و آوايي آنها با گونه کامل خود ٬روشن و
شفاف است .مثًال در زبان فارسي پيبست  /-o/کوتاهشده پيواژه را است.
تکواژ را در
ِ
محاوره به صورت  /ro/تلفظ ميشود و در صورتي که پس از واژه مختوم به صامت بيايد٬
ـکوتاه شده و به

صورت /-o/

تلفظ ميشود )شقاقي.(١٣٧٤ ٬

واژهبست ويژه را ميتوان تکواژگونه ١٢يک واژه مستقل دانست؛ اما ٬از گـونه کـامل
خود توسط فرايند تخفيف ١٣مشتق نميشود .مثًال در زبان صربيــکرواتي واژهبست
)به من ٬مفعول غيرصريح(  ٬داراي گونه کامل
 /-am/ـ/-i/٬

meni

mi

است ٬يا فعلهاي پيبستي زبان فارسي

و غيره که معادل کامل آنها »هستم ٬هستي و «...است .واژههاي مـقيد کـلماتي

هستند که گونه مستقل ندارند ٬کلمات واقعي مـحسوب نـميشوند و نـميتوان آنـها را
معادلهاي کوتاهشده يک واژه واقعي ناميد ٬با اين حال ٬نياز به يک ميزبان دارند )اسپنسر٬
 .(١٩٩١پيبست کسره اضافه

)(-e

را ميتوان جزو اين گروه دانست.١٤

ـکالوانس ) ١٩٨٢و  (١٩٨٥معتقد است که آنچه باعث تمايز واژهبست و وند ميشود
اين است که واژهبست از نظر نحوي به يک گروه نحوي متصل مـيشود و ايـن گـروه٬
درـواقع ٬حوزه عملکرد واژه و واژهبستسازي آنهاست .پار امترهاي پيشنهادي کالوانس
اتصال واژهبست به ميزبان و حوزه عملکرد آن را مشخص ميکند .براي مثال ٬يکي از اين
پارامترها مشخص ميکند که آيا واژهبست به انتهاي يک ميزبان متصل ميشود يا به آغاز
12) allomorph

11) bound words

10) special

9) simple
13) reduction

١٤ـ(ــدر طبقهبندي واژهبستها ٬واژههاي مقيد اغلب تحت عنوان همان واژهبستهاي ويژه قرار داده ميشوند .به
طور مثال شقاقي ) (١٣٧٤پيبست کسره اضافه را نوعي واژهبست ويژه محسوب ميکند.
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مقاله

آن .در صـورت نـخست واژهبست يک پـيبست ١٥و در صـورت دوم يک پـيشبست

١٦

محسوب ميشود.
اسپنسر ) (١٩٩١معتقد است که تعامل ميان واژهبستسازي و ساخت موضوعي٬ ١٧
اهميت و نقش بارز نظام ارجاع ضميري ١٨در نظريه نحو و ٬نـهايتًا ٬تـغيير واژهبسـتهاي
ض م ي ري ب ه عناص ر مطاب ق هاي جمل ه ٬س ه دليل عمده ب راي مطالعه ضماير واژهبست ي
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ــ

ـ

است.
اندرسون ) (١٩٩٤واژهبستهاي ويژه را وند گروهي ١٩مينامد .او واژهبستهاي ويژه را
به دو گروه اشتقاقي و تصريفي تقسيم ميکند و معتقد است که فعلهاي کمکي ٬نشانههاي
زمــان دسـتوري ٬عـناصر ضـميري ٬وابسـتههاي اسـمي ٢٠و عـالئم مـالکيت از جـمله
واژهبستهاي تصريفي هسـتند .آنـچه او عـناصر ضـميري مـينامد ٬آنـهايي هسـتند کـه
موضوعها ٢١ي يک بند محسوب ميشوند.
 ٤پيبستهاي ضميري در گويش دلواري
پيبستهاي ضميري در گويش دلواري ٬مانند معادلهاي غيرواژهبستي خود ٬داراي شش
صيغه )سه شخص و دو شمار( هستند .در اين تحقيق ٬به مـنظور سـهولت تـوصيف و
تحليل ٬آنها را بر اساس کارکرد نحوي به چهار گروه تقسيم کردهايم:
الف( پيبستهاي فاعلي )ارگتيو(  :آن دسته از پيبستهايي که حالت فاعلي دارنـد يـا در
جايگاه فاعل منطقي جمله قرار ميگيرند.
ب( پيبستهاي مفعولي  :آن دسته از پيبستهايي که حالت مفعولي دارند و در جايگاه
مفعول صريح )بيواسطه( قرار ميگيرند.
ج( پيبستهاي مفعولي غيرصريح  :آن دسته از پيبستهايي که حالت مفعولي غيرصريح
)به ايــ براي ي( دارند.
د( پيبستهاي ملکي  :پيبستهايي که به عنوان مالک در ترکيبهاي ملکي به کار ميروند.
17) argument structure
20) determiners

19) phrasal affix

16) proclitic

15) enclitic

18) pronominal reference
21) arguments

مقاله
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٦٩

 ١-٤پيبستهاي فاعلي )ارگتيو(
در گويش دلواري ضمير شخصي پيوسته واژهبستي ٬ميتواند در نقش فاعلي ظاهر شود.
اين نقش را ميتوان در زمان گذشته افعال متعدي مشاهده کرد .به جملههاي زير توجه
ـکنيد:
مردي رفت) .الزم(

(1) /merd-i r×ft- ø/

بچهها رفتند) .الزم(

(2) /boc§ -a r×ft- en/

دختره ناهار ميخورد) .متعدي(

در جمله

)(1

گروه اسمي

ميکند .در جمله

)(2

گروه اسمي

مطابقت ميکند .در جمله
ميکند .جمله )(3

)(merd-i

)(3

(3) /do:t-eku § cas-eš mi-xe/

با پسوند فعلي سـومشخص مـفرد

)(boc§ -a

گروه اسمي

)(-Ö

مـطابقت

بـا پسـوند فـعلي سـومشخص جـمع
)(do:t-eku

با پيبست فاعلي

) §(-es

)(-en

مطابقت

گذشته متعدي است ٬از اين رو ٬بايد از پيبست فاعلي به عنوان عنصر

مطابقه شخص و شمار در آن استفاده شود.
ضماير فاعلي آزاد عبارتاند از

to, 'u, ma, § soma, 'una/

 /mo,ـ .اين ضماير ٬از نظر

ساختواژي و واجي تکواژهايي مستقل و با فاعل اسمي در توزيع تکميلي هستند .اين
ضماير موضوعهاي بيروني فعل جمله محسوب ميشوند و از نـظر جـايگاه نـحوي بـا
پيبستهاي ارگتيو که عناصري مطابقهاي هستند متفاوتاند .به دليل ويژگي ضميرانـداز
بودن اين گويش ٬اين ضماير را ميتوان حذف کرد ٬اما بازخواني ويـژگيهاي شـخص و
شمار آنها بايد توسط دو گروه از عناصر مطابقهاي )پسوند فـعلي يـا پـيبست فـاعلي(
صورت گيرد:
من رفتم) .الزم(
آنها ناهار خوردند) .متعدي(

(4) /(mo) r×ft- om/
(5) /('una) § cas-ešu xe/

پيبست فاعلي ٬برخالف فاعل اختياري جمله ٬هيچگاه در ابتداي جمله واقع نميشود و
اين امر به دليل وابسته بودن آن به عنصر سمت چپ خود است.
 ١-١-٤پيبستهاي فاعلي ارگتيو در مقايسه با پسوندهاي فعلي
پسوندهاي فعلي به ستاـک فعلي متصل ميشوند .حضور اين عناصر ٬در تمام جمالت٬
بهـجز جمالت متعدي در زمان گذشته ٬اجباري است )جمله شماره  5ـ( و حـذف آنـها
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مقاله

باعث غيردستوري شدن جمله ميشود .در جدول زير ٬پسوندهاي فعلي )شناسههاي
فعلي( نمايش داده شده است:
مفرد

جمع

اول شخص

/-om/

/-im/

دوم شخص

/-i, -ey/

/-itu, -in, -eyn/

سومشخص

/-Ö, -en, -e, -etu/

/-an, -en/

دويدم) .الزم(

(6) /j×:'s- om/

خنديديد) .الزم(

(7) /xen-itu/

علي ميدود) .حال ٬الزم(

(8) /('eli) mi jex-et/

ـگنجشکها ميپرند) .حال ٬الزم(

(9) /(bujik-a) mi-per- en/

ما ناهار ميخوريم) .حال ٬متعدي(

(10) /(ma) § cas mi-xor-im/

تو کتاب را ميخواني) .حال ٬متعدي(

(11) /(to) ketav-eku mi-xun-i/

شناسههاي فعلي ٬يا به عبارتي پسوندهاي فعلي ٬در جمالت گويش دلواري ٬که گويشي
ارگتيو است ٬در زمانهاي حال )الزم و متعدي( و گذشته الزم ٬به عنوان عـنصر مـطابقه
جمله به انتهاي ستاـک فعلي ميچسبند و ٬در واقع ٬پسوند فعلي محسوب ميشوند .اما
در جمالت متعدي در زمان گذشته نميتوانند ظاهر شوند:
تو آن کتاب را خواندي) .ـگذشته ٬متعدي(

(12) */(to) ketav-eku xund-i/

غيردستوري بودن جمله فوق به علت وجود پسوند فعلي در يک جمله گذشته متعدي
است .استفاده از پيبست فاعلي
پيبستهاي فاعلي

/-et/

جمله را دستوري ميکند.

/-om, -et, -es§ , -emu, -etu, -es§ u/

از نظر آوايي و ساختواژي به

انتهاي يک واژه يا گروه در جمالت متعدي در زمان گذشته مـتصل مـيشوند .از نـظر
نحوي ٬ساختواژي و واجي ٬رفتاري شبيه واژهبست دارند و با پسـوندهاي فـعلي ٬کـه
پيشتر معرفي شدند ٬در توزيع تکميلي هستند و فـاعل مـنطقي و اجـباري جـملههاي
متعدي در زمان گذشتهاند:
زهرا کتابها را برد) .ـگذشته ٬متعدي(

(13) /(z×hra) ketav-a- š bord/

مقاله

مثالهاي

ـگويششناسي ٣/ ١
بررسي پيبستهاي ضميري در گويش دلواري

٧١

آنها کتاب مرا قرض گرفتند) .ـگذشته ٬متعدي(

(14) /('una) ketav-e mo-šu k×rz gere/

من کتاب شعر را برداشتم) .ـگذشته ٬متعدي(

(15) /(mo) ketav-e § se'r-eku- m va-sa/

)(13

تا ) (15ـ ٬نمونه جمالت بينشاني هستند که در آنـها پـيبست فـاعلي بـه

انتهاي گروه اسمي ٬که در جايگاه مفعول واقع است ٬متصل ميشود .آخرين تکواژ گروه
اسمي ٬همچون ميزبان براي پيبست فاعلي به کار ميرود .در جمالت نشاندار ٬بـراي
تأـکيد بر روي يک عنصر ٬ضمير فاعلي متصل به آن عنصر ميچسبد:
کي(
ـکي گفت؟ )ـگذشته ٬متعدي ٬تأـکيد بر روي کلمه پرسشي ِ

(16) /key-š go/

من کتاب را خريدم) .ـگذشته ٬متعدي ٬تأـکيد بر روي من(

(17) /mo-m ketav xerid/

هنگامي که مفعول در روساخت جـمله ظـاهر نـميشود ٬سـاير عـناصر جـمله مـيزبان
پيبست فاعلي ميشوند:
نخورديم) .ـگذشته ٬متعدي(

(18) /ne-mu x×rd/

نگفت) .ـگذشته ٬متعدي(

(19) /ne got-eš/

پيبستها در گويش دلواري از نوع ويژهاند .دليل اين امر آن است که به يک ميزبان متصل
ميشوند و معادل مستقل دارند؛ اما ٬توزيع آنها با معادل غيروابستهشان يکسان نيست و٬
از سوي ديگر ٬نميتوان گفت که از گونههاي مسـتقل خـود مشـتق شـدهانـد يـا شکـل
ـکوتاهشده آنها هستند) .مثًال نميتوان ادعا کرد که  /-es§/ـ ٬صورت
حال توزيع پسوند فعلي )شناسه فعلي(
واژهبستي

/-etu/

/-in/

)دومشخص جمع( را با ضمير فاعلي

مقايسه ميکنيم:

چرا ناهار نميخوريد؟

در مثال

کوتاهشده /ـ  'uـ/

است(.

(20) /sic§e § cas ne-mi-xor-i n/

چرا ناهار نخورديد؟

(21) /sic§e-tu § cas ne-x×rd/

چرا ناهار نخورديد؟

(22) /sic§e § cas-etu ne-x×rd/

چرا ناهار نخورديد؟

(23) /sic§e § cas ne-tu x×rd/

چرا ناهار نخورديد؟

(24) /sic§e § cas ne x×rd- etu/

) (21پسوند /-in/

در انتخاب پايه تنها يک گزينه دارد و آن فعل است .حال آنکه

واژهبست  /-etu/ـ ٬در جملهاي که از چهار عنصر واژگاني تشکيل شده است ٬هر چـهار
مورد را ميتواند به عنوان پايه انتخاب کند

)مثالهاي 21

تا  24ـ(.

از نظر آوايي ٬پيبست فاعلي )و نيز ساير پيبستهاي ضميري( ٬تحت تأثـير تکـواژ

٧٢

ـگويششناسي ٣/ ١
بررسي پيبستهاي ضميري در گويش دلواري

مقاله

مصو ت نخستين اين تکواژها ٬در مرز تکواژ ٬جايي که تکواژ ميزبان
ميزبان قرار ميگيردّ .

با يک مصوت پايان مييابد ٬به منظور جلوگيري از تالقي دو مصوت حـذف مـيشود
)مثالهاي 21

و  23ـ(.

با مقايسه مثالهاي فوق از پسوندهاي فعلي در جمالت زمان حـال و گـذشته )الزم(
)مثالهاي  6تا 11

متعدي

و  20ـ( با مثالهاي ذـکرشده از پيبستهاي فاعلي در جمالت زمان گذشته

)مثالهاي  13تا  19و 21

تا  24ـ( به تشـابه و تـفاوت ايـن دو گـروه از عـناصر و

تکواژهاي وابسته پي ميبريم:
الف( پسوندهاي فعلي و پيبستهاي فاعلي ٬نقش نحوي يکساني ايـفا مـيکنند کـه
همان مطابقه در جمله است .اين دو گروه فاعل منطقي جـملهانـد .گـفتني است فـاعل
موضوعي جمله ٬در واقع ٬همان گروههاي اسمي اختياري هستند که در ابتداي جـمله
واقع ميشوند و در صورت حذف آنها ويژگي شخص و شمار جمله از طريق پسوندهاي
فعلي يا پيبستهاي فاعلي قابل فهم است .رابرتز ) (٢٠٠١در مورد توزيع واژهبستها در
زبان پشتو استدالل ميکند که اـگر واژهبستها موضوع باشند ٬پس بايد بتوانند هـمراه بـا
پسوندهاي مطابقهاي در جمله ظاهر شوند .در زبـان پشـتو )ـکـه زبـاني ارگـتيو است(٬
واژهبستها و پسوندهاي مطابقهاي فعلي در توزيع تکميلي هستند ٬به اين معني که هر دو
داراي نقش واحدي هستند .يعني هرـدو داراي شخص و شمار هستند .همين استدالل در
مورد يافتن وجه اشتراـک پسوندهاي فعلي و پيبستهاي فاعلي در گويش دلواري نيز از
نظر داشتن نقش مطابقه قابل توجيه است.
ب( برخالف بسياري از گويشهاي ارگتيو که در آنها پيبستهاي فاعلي با مفعول جمله
مطابقت ميکنند ٬در گويش دلواري پيبستهاي فاعلي ٬همانند پسوندهاي فعلي ٬از نظر
شخص و شمار با فاعل جمله مطابقت ميکنند.
ج( از نظر تعيين ميزبان ٬عنصر يا تکواژ پايهاي که اين دو گروه به آن متصل ميشوند و
از نظر واجي بدان تکيه ميکنند ٬پسوندهاي فعلي بايد به ستاـک فعلي متصل شوند و در
ـگزينش ساير عناصر آزادي ندارند ٬حال آنکه پيبستهاي فاعلي گزينش آزادتري دارند و
به عناصر متنوعي متصل ميشوند و توزيع به مراتب آزادتري نسبت به پسوندهاي فعلي
دارند

)مثالهاي 20

تا  24ـ(.

مقاله

ـگويششناسي ٣/ ١
بررسي پيبستهاي ضميري در گويش دلواري

٧٣

 ٢-٤پيبستهاي مفعولي
جايگاه مفعول صريح ميتواند توسط اسم ٬ضمير ٬يا بند پر شـود .ضـماير مـفعولي را
ميتوان به دو گرو ِه الف( مفعولي آزاد و ب( پيبست مفعولي تقسيم کرد.
 ١-٢-٤ضماير شخصي آزاد در جايگاه مفعول
اين ضماير پس از فاعل و قبل از فعل واقع ميشوند:
زهرا او را ميبرد.

(25) /z×hra 'u mi-ver-et/

ـگويش دلواري ٬بر خالف زبان فارسي معيار ٬فاقد نقشنماي را پس از مفعول است .به
همين دليل ٬مفعول از توانايي کمتري جهت جابهجايي در جمله برخوردار است .براي
مثال ٬مفعول نميتواند قبل از فاعل واقع شود.
من حسن را ميبينم.

(26) /(mo) hesæn mi-vin-om/

حسن را ٬من ميبينم.

(27) */hesæn mo mi-vin-om/

همچنين ٬بايد اين نکته را اضافه کـرد کـه مـفعول اسـمي و ضـمير مـفعولي آزاد هـردو
ميتوانند ميزبان پيبست فاعلي باشند:
حسن کتاب را برد.

(28) /(hes×n) ketav-es§ bord/

زهرا من را ديد.

(29) /z×hra mo-s§ di/

 ٢-٢-٤پيبستهاي مفعولي
اين پيبستها ٬در واقع ٬همان پيبستهاي فاعلي هستند که نقش مفعول صريح جمله را نيز
ايفا ميکنند .در مثالهاي زير حضور همزمان اين دو دسته مشابه پـيبستها در جـمالت
زمان گذشته ديده ميشود:
من آن را ميخورم) .ميخورمش( )زمان حال(
)در اين جمله

/-om/

§(30) /mi-xor-om-es

پسوند فعلي است چرا که زمان جمله ٬حال است(.

او را کشتي) .ـکشتيش( )زمان گذشته(
او مرا شناخت) .زمان گذشته(

(31) /kos§ t-et si-š/
(32) /s§ena:t- om-eš/

در دو جمله اخير پيبست فاعلي و مفعولي ٬به دليـل گـذشته و مـتعدي بـودن جـمله٬
همزمان بايد حضور داشته باشند.

٧٤

ـگويششناسي ٣/ ١
بررسي پيبستهاي ضميري در گويش دلواري

مقاله

پيبستهاي مفعولي توزيعي متفاوت از ضماير مفعولي آزاد دارند و اين امر به دليل
لزوم اتصال آنها به يک ميزبان است .اين ضماير ٬در زمان حال ٬به گروه فـعلي مـتصل
ميشوند )جمله  30ـ( ٬اما در زمان گذشته ٬توزيع پيچيدهتري دارند که در جملههاي
و

)(32

)(31

مشاهده ميکنيم .پيبستهاي فاعلي در زمان گذشته )جمالت متعدي( ٬ضرورتًا

حضور دارند .همان طور که قبًال گفته شد ٬پيبستهاي فاعلي و مفعولي از نظر ساختواژي
و واجي کامًال شبيه همانـد و ٬در واقـع ٬تکـواژهـايي يکسـان بـا عـملکردهاي نـحوي
متفاوتاند .به عبارت ديگر٬

تکواژهاي /-om, -et, -es§ , -emu, -etu, -es§ u/

هم ميتوانند

فاعل جمالت متعدي گذشته باشند و هم مفعول جمالت متعدي و اين دوگانگي در نقش
بايد به شکلي در جمله متعدي زمان گذشته حل شـود .پـيبست مـفعولي ٬در حـضور
پيبست فاعلي در جمالت متعدي گذشته همراه با حرف اضافه  ٢٢/si/به کار ميرود و به
آن متصل ميشود .نکته جالب توجه اين است که اـگر مجموع حـرف اضـافه و ضـمير
مفعولي )مثًال § si-sـ( را به ابتداي جمله و قبل از فعل بياوريم ٬جمله معناي ديگري خواهد
يافت:
براي او کُ شتي.

در جمله

)(34

(33) /si-š kos§ t-et/

پيبست مفعولي قبل از پيبست فاعلي واقع شده است .ايـن تـوالي در

پيبستهاي مفعولي و فاعلي ٬هنگامي رخ ميدهد که پـيبست مـفعولي ٬اولشـخص و
پيبست فاعلي ٬سومشخص باشد.
او ما را زد) .پيبست مفعولي اولشخص(

(34) /zet-im-eš/

پيبست مفعولي را در جمله باال ميتوان به صورت زير ٬همراه حرف اضافه  /si/ـ ٬نيز به
ـکار برد:
او ما را زد.

(35) /zet-eš si-mu/

اـگر پيبست مفعولي اولشخص و پيبست فاعلي سومشخص نباشد ٬اين دو پـيبست
نميتوانند به صورت متوالي به يک ميزبان )ستاـک فعلي( متصل شوند:
او تو را زد) .پيبست مفعولي دومشخص(

(36) */zet-et-eš/

٢٢ـ(ــاين حرف اضافه در اين مورد معادل »را« در فارسي محسوب ميشود .معني تحتاللفظي اين حرف اضافه
در ساير موارد »به« و »براي« است.

مقاله

ـگويششناسي ٣/ ١
بررسي پيبستهاي ضميري در گويش دلواري

٧٥

در جمله باال پيبست مفعولي نميتواند ستاـک فعلي را به عنوان ميزبان برگزيند و بايد به
/si/

متصل شود:
او تو را زد.

در جمله

)(32

(37) /zet-eš si-t/

پيبست مفعولي بـه فـعل صـرفشده مـتصل شـده است .در جـمالت

نشاندار ٬پيبست مذکور ميتواند به عناصر يا گروههاي غيرفعلي نيز متصل شود:
با ماشين مرا ميبرد) .تأـکيد بر ماشين(
خودم او را ميبرم) .تأـکيد بر خودم(

(38) /sey mašin-om mi-ver-et/
(39) /xom-eš mi-ver-om/

در زمان گذشته ٬پيبستهاي مفعولي نميتوانند قبل از فـعل ظـاهر شـوند ٬ولي مـعادل
واژگاني آنها اين امکان را دارد:
شناختمش.

(40) /šena:t-om si-š/
(41) */si-š šena:t-om /

او را شناختم.

(42) /'u-m šena:t/
(43) /šena:t-om 'u/

 ٣-٤پيبستهاي مفعولي غيرصريح
ضماير شخصي )اعم از آزاد و پيبستي( در جايگاه مفعول غيرصريح جمله ٬همراه بـا
حرف اضافه به کار ميروند .اين ضماير پس از حـروف اضـافهاي مـثل ) /si/بـراي ٬بـه(

موضوعهاي داخلي فعلهاي مـتعدي دومـفعولي را تشکـيل مـيدهند .فـعلهاي مـتعدي
دومفعولي به يک مفعول صريح )پذيرا (٢٣و يک مفعول غيرصريح )هدف ٢٤يا بهرهور(٢٥
نياز دارند .حرف اضافه به همراه گروه اسمي ٬گروه حرف اضافهاي تشکيل مـيدهد و
جايگاه مفعول غيرصريح را پر ميکند.
احمد کتاب را به علي داد.

(44) /('×hm×d) ketav-eš si 'eli da/

احمد به علي کتاب داد.

(45) /'×hm×d si 'eli-š ketav da/

در جمله ) (44ـ ٬گروه حرف اضافهاي ٬بعد از مفعول صريح ٬و در جمله

)(45

قبل از آن

قرار گرفته است .به جاي مفعول غيرصريح اسمي در مثالهاي فوق ميتوان از ضماير آزاد
يا پيبستهايي در همين نقش استفاده کرد )پيبستهاي مفعولي غيرصريح( .ضماير آزاد و
25) benefactive

24) goal

23) patient

٧٦

ـگويششناسي ٣/ ١
بررسي پيبستهاي ضميري در گويش دلواري

مقاله

پيبستهاي ضميري ميتوانند جانشين گروه اسمي

)('eli

شوند و بـعد از ايـن حـروف

اضافه به کار روند .آنچه باعث تمايز اين دو گروه از ضماير در جايگاه مفعول غيرصريح
ميشود ٬عدم استقالل واجي و ٬در نتيجه ٬تکواژي پيبستهاي مفعولي غيرصريح است:
احمد کتابي براي من فرستاد.

(46) /('×hm×d) ketav-eš si mo 'ersond/

پيبستهاي ضميري در جايگاه مفعول غيرصريح عبارتاند از:
-es§ u

-om, -et, -es§ , -emu, -etu,

که همان پيبستهاي فاعلي و مفعولي هستند.
ـکتاب را به او دادم.

(47) /ketav-om si-š da/

به او کتاب دادم.

(48) /si-š-om ketav da/

ـکتابه را بهش دادم.

در جملههاي

)(48

و

)(49

(49) /ketav-eku si-š-om da/

دو واژهبست

)(-s§ , -om

با هـم بـه کـار رفـتهانـد و خـوشه

واژهبستي ٢٦تشکيل دادهاند .اين تـوالي ٬تـنها بـه شـرط مـفرد بـودن پـيبست مـفعولي
غيرصريح امکانپذير است ٬در غير اين صورت ٬پـيبست فـاعلي بـه مـيزبان ديگـري
نيازمند است:
به ما گفت.

(50) */si-mu-š go/

به ما گفت.

(51) /si-mu got-eš/

 ٤-٤پيبستهاي ملکي
ضماير ملکي در اين گويش ٬چه به شکل آزاد و چه متصل )پيبستي( ٬بالفاصله بعد از
مضاف قرار ميگيرند و عملکرد آنها همانند ضماير ملکيـــ يا پيبستهاي ملکيـــ زبان
)ـ مَ ٬ـ تَ ٬ـ ش ٬ـِ مان ٬ـِ تان ٬ـِ شان( است:
فارسي معيار َ
ـکتاب علي
ِ

در گروه اسمي فوق ٬مالک يک اسم است )علي( و تـوسط کسـره

(52) /ketav-e 'eli/

اضـافه /e/

بـه اسـم

مملوک )ـکتاب( اضافه ميشود .اين امر ٬در مورد ضمير آزاد نيز صدق ميکند:
ـکتاب او

(53) /ketav-e 'u/

پي بستهاي ملکي توزيعي همسان با گونه آزاد خود دارند ٬با اين تفاوت که ديگر نيازي به
وجود کسره اضافه پس از مضاف نيست:
26) clitic cluster

مقاله

ـگويششناسي ٣/ ١
بررسي پيبستهاي ضميري در گويش دلواري

ـکتابم

٧٧

(59) /ketav-om/

ترکيب فوق )مضاف و پيبست ملکي( ٬ميتواند در جـايگاه فـاعل ٬مـفعول و مـفعول
غيرصريح قرار گيرد:
پيراهنم پاره شد) .فاعل(

(55) /[jume-m] derd/

دست دخترم سوخت) .فاعل(

(56) /[d×ss-e do:t- om] so:t/

ماشينم را برد) .مفعول(

(57) /[mas§ in-om]-eš bord/

به طرف گربهام سنگ پرتاب کرد) .مفعول غيرصريح(

(58) /s×ng- eš [si guli-m] ze/

 ٥-٤تفاوت نحوي ميان ضماير پيبستي )ارگتيو( و ساير پيبستها
پيبستهاي فاعلي )ارگتيو( در گويش دلواري ٬عناصر مطابقهاي جملهاند .اين پيبستها در
توزيع تکميلي با پسوندهاي )شناسههاي( فعلي قرار دارند ٬به اين معني که در جمالت
متعدي در زمان گذشته ظاهر ميشوند ٬جايي که شناسههاي فـعلي ظـاهر نـميشوند.
شناسههاي فعلي نيز در زمان حال و گذشته الزم ظاهر ميشوند.
از سوي ديگر ٬اـگر بخواهيم آنها را موضوع بيروني ٢٧فعلهاي متعدي در زمان گذشته
محسوب کنيم ٬قاعدتًا حضور آنها بايد مانع حضور فاعل اختياري جمله شود ٬درـحالي
ـکه هردو اين عناصر ٬فاعل )اسمي ٬ضميري( و پيبستهاي فاعلي قـادرند هـمزمان در
جمله حضور داشته باشند و حضور همزمان دو موضوع بيروني براي يک فعل غيرممکن
است.
درنتيجه ٬پيبستهاي ارگـتيو ٬مـطابقهاي و اجـباري هسـتند و مـجوز حـضور فـاعل
ضميرانداز را ميدهند ٬همچنين ميتوانند با موضوعهاي

NP

آشکار )در نـقش فـاعل(

همزمان ظاهر شوند.
در مورد پيبستهاي مفعولي )صريح و غيرصريح( مسئله فرق ميکند .ايـن عـناصر
نميتوانند به طور همزمان با معادلهاي آزاد خود در يک جمله قرار گـيرند .بـه عـبارت
بهتر ٬اين پيبستها در توزيع تکميلي با موضوعهاي واژگاني )موضوعهاي داخلي( قرار
ميگيرند و دقيقًا همان نقش نحوي را ايفا ميکنند .از سوي ديگر ٬حضور آنها در جمله
ارتباطي به زمان جمله ندارد.
27) external argument

٧٨

ـگويششناسي ٣/ ١
بررسي پيبستهاي ضميري در گويش دلواري
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 ٦-٤ميزبان پيبستهاي ضميري
پيبستهاي فاعلي بالقوه قادرند به عناصري مثل عنصر نفي ٬اسم ٬ستاـک فـعلي ٬قـيد٬
ضمير ٬حرف اضافه و فعل کمکي متصل شوند.
نخورديم) .ميزبان :عنصر نفي(
ـکتاب خواندم) .ميزبان :اسم(
زدند) .ميزبان :ستاـک فعلي(
هميشه ميگفت) .ميزبان :قيد(
من ديدم) .ميزبان :ضمير(
به او گفتم) .ميزبان :حرف اضافه(
نديده بود) .ميزبان :فعل کمکي(

(59) /ne-mu x×rd/
(60) /ketav-om xond/
(61) /zet-ešu/
(62) /hemis§ e-š mi-go/
(63) /mo-m di/
(64) /si-s§-om go/
(65) /ne-did-e-bi- š/

حوزه عملکرد پيبست فاعلي جمله است و تقريبًا به تمام عناصر جمله ميتواند متصل
شود .امّ ا ٬آنچه مهم است اين است که از نظر نحوي ميزبان پيبست فاعلي در اـکثر موارد

ـگروه است .گروههاي اسمي ٬حرفاضافهاي و فعلي اين نقش را بر عهده دارند و از ميان
تکواژهاي آنها ٬آخرين تکـواژ مـيزبان واجـي پـيبست فـاعلي مـحسوب مـيشود .در
جمالت بينشان پيبست فاعلي اغلب تمايل دارد در نزديکيهاي فعل باقي بماند و بـه
انتهاي گروه اسمي )در نقش مفعول جمله( متصل شود:
درخت انار را بريد) .ميزبان :گروه اسمي(
به دخترخاله گفت) .ميزبان :گروه حرفاضافهاي(
خورده بود) .ميزبان :گروه فعلي(

(66) /[der×xt-e nar-eku]- š borid/
(67) /[si do:t-e xale]-š got/
(68) /[x×rd-e bi]-š/

در مثالهاي فوق پيبست فاعلي نميتواند به عناصر داخل ّقالب متصل شود .مگر اينکه
آن عنصر هسته گروه و نيز تنها تکواژ گروه باشد .البته در مورد گروه فعلي ايـن امکـان
وجود دارد که پيبست فاعلي ٬عنصر نفي آن گـروه را بـه عـنوان مـيزبان انـتخاب کـند
)جملهـ 59ـ(.
پيبست مفعولي در زمان حال و گذشته ٬پس از فعل واقع ميشود .در زمان حال به
ستاـک فعلي متصل ميشود .همچنين ميتواند به عناصر غيرفعلي فعلهاي مرکب و نيز
متمم فعلي متصل شود:
)آن را( ميخوريم) .ميزبان :فعل(
آن را تميز ميکنيم) .ميزبان :عنصر غيرفعلي فعل مرکب(

(69) /mi-xor-im-eš/
(70) /pak-eš mi-kon-om/

مقاله

ـگويششناسي ٣/ ١
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آن را روشن کن) .ميزبان :عنصر غيرفعلي فعل مرکب(

٧٩

(71) /ber- eš va-ko/

پيبستهاي مفعولي در زمان گذشته ٬در توالي عناصر جمله ٬معموًال پس از گروه فعلي
قرار ميگيرند ٬اما ميزبان آنها حرف

اضافه /si/

است:

مرا کشت) .ميزبان /si/ :ـ(

(72) /kos§ t-eš si-m/

او را ديدم) .ميزبان /si/ :ـ(

(73) /di-m si-š/

او تو را بوسيد) .ميزبان /si/ :ـ(

(74) /mac§ -eš kerd si-t/

در برخي از موارد ٬اـگر پيبست مفعولي اولشخص و پيبست فاعلي سومشخص باشد٬
عالوه بر  /si/ـ ٬فعل نيز ميتواند ميزبان پيبست مفعولي باشد .در اين صورت پيبست
فاعلي پس از مفعول قرار ميگيرد و با آن تشکيل خوشه واژهبستي ميدهد:
او مرا کشت) .ميزبان :فعل(

(75) /kos§ t-om-eš/

آنها ما را گرفتند) .ميزبان :فعل(

پيبستهاي مفعولي غيرصريح به حروف اضافهاي

(75) /geret- im-ešu/

مـثل /si/

)بـه٬

بـراي(/sa/ ٬

)بـه ٬از(

متصل ميشوند.
براي او خريدم) .ميزبان :حرف اضافه(

(77) /si-š-om xerid/

از او گرفتم) .ميزبان :حرف اضافه(

(78) /sa-š-om vasa/

براي او ميخري) .ميزبان :حرف اضافه(

(79) /si-š mi-xer-i/

پيبست ملکي در زمان حال و گذشته پس از مضاف واقع ميشود و آخرين تکواژ مضاف
)در صورتي که بيش از يک اسم باشد( ميزبان آن است .حوزه عملکرد پيبست ملکي
ـگروه اسمي است .گروه اسمي حاوي پيبست ملکي در جايگاههاي مختلف جمله ظاهر
ميشود:
دختر بزرگ او
دست راست تو

(80) /do:t-e gep-u-š/
(81) /d×ss-e rass-u- t/

 ٧-٤توالي پيبستهاي ضميري
در گويش دلواري ٬حداـکثر سه پيبست ضميري ميتوانند در يک جمله ظاهر شوند ٬با
اين شرط که از سه پيبست موجود ٬يکي پيبست ملکي باشد:
ـکتابم را بهش دادي.

(82) /ketav-om-et si-š da/

٨٠

ـگويششناسي ٣/ ١
بررسي پيبستهاي ضميري در گويش دلواري

مقاله

در جمالت زمان حال مفعول صريح و غيرصريح ميتوانند به صورت پـيبست ظـاهر
شوند:
برايتان ميخريمش.

(83) /si-tu mi-xer-im-eš/

اما در جمالت زمان گذشته ٬به عـلت حـضور اجـباري پـيبست فـاعلي ٬تـنها يکـي از
مفعولهاي صريح يا غيرصريح ميتواند به صورت پيبستي ظاهر شود:
ـکتابه را بهش داديم.

(84) /ketav-eku- mu si-š da/

در جمله فوق ميتوان خوشهاي از پيبستهاي مفعولي غيرصريح و فاعلي تشکيل داد:
(85) /ketav-eku si-š-emu da/

من را کشت.

(86) /kos§ t-eš si-m/

جمله فوق ميتواند يک خوشه واژهبستي مرکب از پيبست مفعولي و فـاعلي تشکـيل
دهد:
(87) /kos§ t-om-eš/

در جملههاي فوق خوشههاي واژهبسـتي مـوجود ٬از تـرکيب يک پـيبست غـيرفاعلي
)ملکي ٬مفعولي ٬مفعولي غيرصريح( و يک پيبست فاعلي تشکيل شدهاند .به عبارت
ديگر ٬عضو اصلي خوشههاي واژهبستي پيبست فاعلي است .بنابراين ٬اين خـوشهها
تنها در جمالت زمان گذشته متعدي شکل ميگيرند.
 ٨-٤نتيجهـگيري
پــيبستهاي ضـميري در گـويش دلواري عـناصري نـحوي هسـتند ٬بـه ايـن مـعني کـه
جايگاههاي نحوي مثل مفعول صريح و غيرصريح ٬مطابقه يا مضاف اليه را پر ميکنند.
اين عناصر مستقل نحوي از نظر واجي و ساختواژي وابستهاند ٬فاقد تکيه هستند و به
يک ميزبان در سمت چپ خود تکيه ميکنند .اين پيبستهاي ويژه ٬با توجه به ضرورت
اتصال به يک ميزبان و نيز حضور همزمان ساير پيبستها ٬داراي محدوديتهاي خاصي در
توزيع هستند که با توجه به نوع کارکرد نحوي آن پيبستها و ضرورت حضور هـمزمان
برخي از آنها در جمله از نظر توزيع با هم متفاوتاند .پيبستهاي فاعلي عناصر مطابقهاي
هستند که بايد در جمالت متعدي زمان گذشته حاضر باشند و اين باعث آزادي بيشتر
آنها در انتخاب ميزبان ميشود .حال آنکه پـيبستهاي مـفعولي )صـريح و غـيرصريح(
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٨١

موضوعهاي فعلي هستند که معادلهاي کامل آنها نيز در همان نقش ميتوانند ظاهر شوند.
بنابراين ٬در مقايسه با پيبستهاي فاعلي ضرورت کمتري دارند .از سوي ديگر ٬يکي از
عناصر ضروري در خوشههاي واژهبستي پيبست فاعلي است و حد اـکثر سه پيبست در
جمله قادرند ظاهر شوند .در خوشههاي واژهبستي که از حداـکثر دو پيبست تشکـيل
ميشود ٬پيبست فاعلي در انتها قرار ميگيرد.
پيبستهاي فاعلي اغلب تمايل دارند به انتهاي گروههاي اسمي متصل شوند يـا بـه
عناصر درون گروه فعلي .پيبستهاي مفعولي به حرف اضافه يا گروه فعلي و پيبستهاي
ملکي به مضاف در يک گروه اسمي .بنابراين ٬نميتوان با قاطعيت اذعان کـرد کـه ايـن
عناصر وندهاي تصريفي هستند ٬چرا که در آن صورت ميبايست ٬به طور خاص ٬به يک
ـگروه متصل ميشدند ٬هرچند ايـن تـمايل در مـورد پـيبستهاي فـاعلي بـيش از سـاير
پيبستها وجود دارد.
پيبستهاي فاعلي )ارگتيو( نياز به بررسي دقيقتر و جامعتري در چارچوب نظريههاي
مربوط به ساخت ارگتيو دارند ٬که بحث در آنها به فرصتي ديگر موکول ميشود.
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