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Abstract
The attempt in this article is to study the clitic pronouns in some Persian dialects of Razavi and southern Khorasan as
there are many language verities in Khorasani dialects. Clitics have been used in the Persian Language from the very far
past, that is, Ancient period, up to now. Passing of time have undergone changes in the functions and frequency of these
clitics in Persian and its dialects. Since language changes of the dialects do not necessarily adhere to intra- and interlingual conditions of the changes in standard language, reviewing these changes can illuminate significant records about
the process of creating these changes. It’s a descriptive-analytic research. The data of this research is taken either from
the theses and articles or via the speech users of these dialects. The results showed while in some Persian dialects of
Khorasan (such as Raqqe &Tabasi), the function of clitic pronouns is more diverse and frequent than standard Persian,
in some other ones (Taybadi & Khafi), these clitics are not used or (in some like Sadeh) are not frequent or (like
Kakhki) are in a different position comparing to standard Persian. Data analysis also showed that the factors like
animacy and definiteness can affect the presence or absence of some clitic pronouns in some of these dialects (like
Raqqe, Tabasi, Kakhki and sadeh).
Keywords: Khorasani Dialects, Clitic Pronouns, Animacy, Definiteness, Typological Hierarchies.
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بررسی ضمایر واژهبستی در برخی گویشهای فارسی خراسانهای رضوی و جنوبی
 شهال شریفی

نرجس بانو صبوری

چکیده
با توجه به تنوعات زبانی موجود در گويشهای خراسان در اين مقاله به بررسی کارکرد ضماير واژهبستی در شماری از گويشهای
فارسی خراسانهای رضوی و جنوبی پرداخته میشود .ضماير واژهبستی از گذشتههای دور ،يعنی از دوره باستان تاکنون در زبان
فارسی بهکار میرفتهاند ،اما گذر زمان کارکردها و بسامد اين ضماير را هم در زبان فارسی و هم در گويشهای ايرانی دستخوش
تغييراتی کرده است .از آنجا که تغييرات زبانی گويشها لزوما تابع تغييرات درونزبانی و برونزبانی زبان معيار نيست ،بررسی اين
تغييرات میتواند نکات بسياری را در خصوص روال و شرايط ايجاد آنها روشن سازد .اين پژوهش به شيوۀ توصيفی -تحليلی انجام
شده است .بخشی از دادههای اين پژوهش برگرفته از پاياننامهها و مقاالت ،و نيز بخشی از طريق پرسش از گويشوران اين
گويشها بهدست آمده است .نتيجۀ اين پژوهش نشان میدهد که در برخی گويشهای فارسی خراسان (همانند رقهای و طبسی)
کارکرد ضماير واژهبستی هم متنوعتر و هم فراوانتر از فارسی معيار است و اين در حالی است که در برخی گويشها (همچون
تايبادی و خوافی) اين ضماير اصالً به کار نمیروند و در برخی ديگر (همانند سدهای) بسيار کمکاربرد بوده و يا (همانند کاخکی)
کاربردشان بسيار متفاوت از فارسی معيار است .بررسی دادهها همچنين نشان از آن دارد که در شماری از گويشهای خراسان
(همانند رقهای ،طبسی ،کاخکی و سدهای) متغيرهايی همچون جانداری و معرفگی در چگونگی ظهور برخی واژهبستها
تاثيرگذارند.
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 .1مقدمه
واژهبست 9سازهای زبانی است که بهطور مستقل ظاهر نمیشود و به ميزبان میپيوندد .واژهبست به لحاظ آوايی به ميزبان
وابسته است و اين دو سازه با هم تلفظ میشوند ،اما به لحاظ نحوی مستقل هستند .واژهبست هرگز دارای تکيه نيست .اين
سازه میتواند پيش از ميزبان قرار گيرد که در اين صورت به آن پيشبست 1میگويند ،يا پس از ميزبان قرار میگيرد که
پیبست 9ناميده میشود و يا در داخل واژۀ ميزبان وارد میشود که ميانبست 4خوانده میشود (تراسک .)92 :1001 ،5در
بسياری از تعاريف (همانند تعريف تراسک و يا تعريف هسپلمث و سيمز ،) 1090 ،1ميزبان موردنظر يک ميزبان آوايی
است ،اما از آنجا که واژهبستها افزون بر واژهها (يا به عبارت دقيقترهستهها) به گروهها هم متصل میشوند ،گاهی
ميزبان آوايی آنها ،به قول مفيدی ( )9921از ميزبان ساختاریشان متفاوت است .از جملۀ اين واژهبستها ضماير
واژهبستی 1هستند .اين ضماير میتوانند کارکردهای متنوعی داشته باشند .در اين پژوهش با هدف اشنايی بيشتر با اين
گونه ضماير به بررسی توزيع و کارکردهایشان در برخی گويشهای فارسی خراسان پرداخته شده است .به عبارت
ديگر اين پژوهش در حوزۀ ساختواژه انجام شده و مسائل آوايی مربوط به ضماير واژهبستی مدنظر قرار نگرفتهاند.
انواع ضماير واژهبستی عبارتند از 2واژهبستهای فاعلی که در گويشهايی ديده میشوند که دارای ساخت ارگتيو

1

هستند .تفاوت اين ضماير واژهبستی فاعلی با شناسهها در اين است که شناسهها به پايۀ فعلی متصل میشوند و قابليت
تحرک در جمله را ندارند؛ به عبارت ديگر ميزبان آنها مشخص و ثابت است و قابليت اضافه شدن به سازههای ديگر را
ندارند ،اجباری هستند و در صورت حذف آنها جمله غيردستوری خواهد شد ،همچون (–م) در (رفتم) .اما ضماير
واژه بستی فاعلی ترجيحاً به عناصر ديگر غير از فعل در جمله اضافه میشوند .همانند (-ش) در جملۀ ( )9از گويش
کاخکی:
بيرون رفت

1) var dar-eš beraf

مگر آن که سازۀ ديگری غير از فعل در جمله نباشد ،همچون جملۀ ( )1در گويش کاخکی:
برفتش

2) beraft-eš

يا فاعل آشکار پيش از فعل در جمله وجود داشته باشد که در آن صورت ضمير واژهبستی فاعلی ممکن است بهطور کلی
در جمله ظاهر نشود ،همانند نمونۀ ( )9در گويش کاخکی:
من رفتم 3) mo beraf
بنابر اين حضور اين ضمير هميشه اجباری نيست و به عبارت ديگر مطابقۀ فاعل و فعل وجود ندارد و برای تمام اشخاص
يک صورت فعلی بهکار میرود؛ نمونههای ( ) 9تا ( )1از گويش کاخکی:
1

clitic
proclitic
3
enclitic
4
mesoclitic
5
R. L. Trask
6
M. Haspelmath & A. D. Sims
7
clitic pronoun
2

اين تعاريف ،به ويژه جايگاه اين ضماير ،بجز ضماير فاعلی با توجه به زبان فارسی معيار ارائه شدهاند.
ergative
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ما رفتيم

4) mâ beraf

تو رفتی

5) tâ beraf

او رفت

6) u beraf

ضماير واژهبستی با نقش مفعول مستقيم غالباً به فعل اضافه میشوند؛ يعنی میتوانند پیبست فعل ساده يا پيشوندی
باشند همچون (-ش) در (بردمش) ،يا به جزء غيرفعلی در فعل مرکب اضافه میشوند (صداش کردم) .ضماير واژهبستی با
نقش مفعول غيرمستقيم و متممی غالبا به برخی حروف اضافه متصل میشوند همانند (-ش) در (بهش گفتم؛ ازش
پرسيدم) ،يا به فعل ملحق میشوند همچون (-ش) در (گفتمش) .ضماير واژهبستی اضافه يا ملکی به اسم يا گروه اسمی
اضافه میشوند همچون (-ش) در (پدرش) و (-م) در (کتاب گرانقيمتم) .نوع ديگری از ضماير واژهبستی هم وجود
دارد که کمی بحثبرانگيز بوده و با عناوين مختلف شناخته میشود .راسخ مهند ( )9921آنها را تحت عنوان
واژهبستهای ضميری نشانۀ مطابقه معرفی میکند که در افعال مرکب پیبستی ظاهر میشوند و حضور آنها اجباری است
همچون (-م) در (خوابم میآيد) .دبيرمقدم ( )41 :9911به پيروی از اندرسن )1005( 9بر آن است که واژهبستهای
ضميری را میتوان بهعنوان «نشانههای مطابقه» در نظر گرفت که «از مطابقۀ فعلی (يا همان شناسهها) فقط در اين که آيا
محتوای نقشی آن در يک گروه يا يک واژه بازنمايی میيابد ،متمايز است».
همانگونه که پيشتر گفتيم در اين مقاله با بهرهگيری از دادههای برخی گويشهای فارسی خراسانهای رضوی و
جنوبی بر آنيم توصيفی از نوع ،توزيع و کارکرد اين ضماير در اين گويشها که شامل تايبادی ،خوافی ،سدهای ،درحی،
رقهای ،طبسی ،کاخکی ،مزينانی و دلبری است ،بهدست دهيم .به نظر میرسد ارائۀ دادهها از گويشهای مختلف و
مقايسۀ آنها هميشه يافتههای بيشتری از مقايسه يک گويش بهدست میدهد و بهعالوه مقايسۀ مجموع اين دادهها با
دادههای بهدست آمده از دوران گذشتۀ زبان فارسی میتواند مسائل نظری مفيدی را روشن نمايد .بخشی از دادههای اين
جستار برگرفته از پاياننامهها و مقاالت است و بخشی ديگر بهصورت ميدانی و با پرسش از گويشوران جمعآوری شده
است .گويشوران موردنظر غالباً دانشجويان رشتۀ زبانشناسی بودهاند که به گويشهای موردنظر تسلط داشتهاند .منبع
دادههای برگرفته از پاياننامهها و مقاالت ،در داخل متن ذکر و در بخش منابع فهرست شدهاند و چنانچه از دادهای منبعی
ذکر نشده به اين معنی است که آن داده با کمک گويشوران آن گويش گردآوری شده است.
 .2پیشینه پژوهش
بررسی ضماير واژهبستی از جمله موضوعاتی است که بهخوبی مورد توجه قرار گرفته و آثار متعددی در اين زمينه منتشر
شده است .به جهت سهولت بررسی تعدادی از اين آثار را در چهار دسته ارائه میکنيم .دستۀ اول آثاری هستند که در
آنها به ضماير واژه بستی در زبان فارسی ،چه فارسی امروز و چه فارسی باستان و ميانه و نو پرداخته شده است .اين آثار
بيشتر هدفی نظری را دنبال کردهاند؛ برای مثال مفيدی ( )9921به تحول ضماير واژه بستی از دورۀ ميانه تا نو پرداخته و

تغيير نظام واژه بستی از جايگاه دوم به مجاور فعلی را يادآور شده است .راسخ مهند ( )9921در پی طرح موضوع واژه
بستهای فارسی در کنار فعل به دنبال اين مساله بوده است که ثابت کند واژهبستهای ضميریای که امروزه در
S. R. Anderson
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مجاورت فعل قرار میگيرند يا نشانۀ مطابقهاند و اجباری مثال در «خوابم می آيد» ،يا نشانۀ مطابقه نيستند و اختياریاند؛
مانند «او را بردمش» .در مقالۀ مزينانی و شريفی ( )9914که به بررسی سير تحول واژهبستهای ضميری از فارسی باستان
تا دورۀ نو و همين طور در زمان کنونی با کمک دادههايی از گويش مزينانی پرداخته شده ،هدف اين است که چگونگی
تغيير نظام واژهبستی از جايگاه دوم به مجاور فعلی و داليل اين تغيير معلوم شود.
دستۀ دوم مقاالتی هستند که در آنها ضماير واژهبستی يک گويش يا زبان خاص مورد بررسی قرار گرفته است.
برای مثال واحدی لنگرودی و ممسنی ( )9929پیبستهای ضميری را در گويش دلواری بررسی کردهاند .در اين مقاله
تصريح شده که پیبستهای ضميری در اين گويش در نقشهای مختلف نحوی يعنی فاعلی ،مفعول صريح ،مفعول
غيرصريح و اضافی (ملکی) ظاهر میشوند و بخصوص پیبستهای فاعلی آزادی عمل بيشتری دارند و میتوانند
ميزبانهای مختلف داشته باشند و بنابر اين مشخص است که اين گويش دارای نظام حالت ارگتيو است .مزينانی و ديگران
( 9921و  )9914به بررسی واژهبست های ضميری گويش مزينانی پرداخته و اين ضماير را به لحاظ جايگاه و نقشهايی
که بر عهده دارند ،مورد بررسی قرار داده و از اين لحاظ آنها را با ضماير واژهبستی دورههای گذشته زبان فارسی مقايسه
کرده است .نتيجهگيری او هم نشاندهندۀ جايگاهها و نقشهای متعدد ضماير واژهبستی درگويش مزينانی است و البته اين
که در بيشتر موارد در اين گويش نيز نظام جايگاه دومی تبديل به مجاورفعلی شده است و از اين نظر اين گويش از
فارسی ميانه فاصله گرفته است .راسخ مهند ( )9922نگاهی ردهشناختی به پیبستهای ضميری در زبان تاتی داشته است.
با توجه به اين که اين زبان دارای حالت نمايی ارگتيو در زمان گذشته است ،ضماير واژهبستی فاعلی دارد و جدا از اين
نقش ضماير واژهبستی در نقشهای مفعول صريح و اضافی هم ظاهر میشوند .به عقيدۀ راسخ مهند واژهبستهای نشانه
مفعول در اين زبان از جايگاه دوم به سمت فعل حرکت کردهاند ،اما هنوز نظام فعلی کامال مستقر نشده و اين ضماير به
سازۀ قبل فعل میچسبند .او همچنين در مقالهای ( )9919به بررسی واژهبستهای ضميری در گويش رايجی که آن هم
گويشی با نظام ارگتيو است ،پرداخته و تنوع کارکرد اين ضماير واژهبستی را خاطر نشان کرده است و تأکيدکرده که در
اين گويش ديگر ضماير واژهبستی در جايگاه دوم قرار ندارند و به مجاورت فعل تغيير مکان دادهاند.
دستۀ سوم نيز آثاری هستند که حوزۀ گستردهای همچون زبانها و گويشهای ايرانی را مورد توجه قرار دادهاند و
به نقش و جايگاه اين ضماير در گونههای مختلف پرداختهاند .از جملۀ اين آثار منصوری ( )9910است که بهطور کلی
به ضماير از وجوه مختلف در گويشها و زبانهای ايرانی مختلف پرداخته است .در اين تحقيق دادههای خوبی در
خصوص واژهبستهای ضميری وجود دارد ،برای مثال منصوری به ظاهر شدن واژهبستهای ضميری در جايگاههای
مختلف به صورت پیبست ،پيشبست و حتی ميانبست اشاره کرده است و نمونههايی از آنها را در گونههای مختلف به-
عنوان شاهد ذکر کردهاست .کتاب دو جلدی ردهشناسی زبانهای ايرانی دبيرمقدم ( )9911را نيز می توان در زمرۀ آثار
همين دسته قرار داد که به ضرورت در جایجای کتاب به واژهبستهای گويشها و گونههای بررسیشده در کتاب
اشاره کرده است.
و باالخره دستۀ چهارم آثاری هستند که نگاه تخصصیتری به واژه بستها داشتهاند و يا نوع خاصی از واژهبستها
يا کارکرد واژهبستها را مورد توجه قرار دادهاند؛ همانند راسخمهند ( )9924که واژهبستهای مفعولی را در زبان فارسی
بررسی کرده و اين واژهبستها را نشانه مطابقه مفعولی در نظرگرفته است .همچنين راسخ مهند ( )9921به بررسی ضماير
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تکراری و جايگاههای آ نها در زبان فارسی پرداخته و اختياری يا اجباری بودنشان را مشخص کرده است .مزينانی و
همکاران ( )9911نيز ضميرگذاری تکراری در فارسی ميانه را مورد توجه قرار دادهاند و با مقايسۀ آن با فارسی معاصر به
اين نتيجه رسيدهاند که ظهور واژهبستهای تکراری در فارسی کنونی حاصل قرضگيری نيست بلکه از فارسی ميانه به-
ارث رسيدهاست.
بررسی منابع فوق روشن میسازد که تاکنون کار جامعی در خصوص بررسی واژهبستها در گويشهای فارسی
خراسان انجام نشده است؛ حال آن که گويشهای خراسان از تنوع بسياری برخوردار بوده و با توجه به ارتباطشان با زبان
فارسی معيار ،بررسی آنها میتواند حاوی اطالعات مفيد زبانشناختی باشد.
 .3ضمایر واژهبستی در گویشهای فارسی خراسانهای رضوی و جنوبی
ضماير واژهبستی در گويشهای خراسان را از چند نظر میتوان بررسی کرد .از جمله اين که اين ضماير چه اندازه در اين
گويشها کاربرد دارند؛ اين ضماير در چه نقشهايی بهکار میروند ،در چه جايگاههايی ظاهر میشوند و چه متغيرهايی
در ظهور آنها مؤثرند .به نظر میرسد تنوع زيادی در اين گويشها در خصوص موارد گفتهشده وجود دارد که به بررسی
آنها میپردازيم.
در گويش تایبادی آنگونه که کاظمی ( )9911مینويسد ،ضماير واژه بستی اساساً کاربرد ندارند و فقط ضماير آزاد در
تمامی نقشها بهکار میروند .مثالهای زير از آن جملهاند (کاظمی:)10 :9911 ،
در نقش مفعول صريح:

او را ديدم /ديدمش

7) ur didom

در نقش متمم ازی:

از او /ازش گرفتم

8) azu giriftom

در نقش اضافه ملکی :کتاب من/کتابم را چرا نياوردی؟
در نقش متمم بايی:

?9) ketâb me beyči navordi
10) xodey i

با او/باهاش

به عقيدۀ کاظمی ( )9911در اين گويش حتی در خصوص ضماير مشترک ،ضمير واژهبستی بهکار نمیرود:
خودم

11) xod me

خودت

12) xod to

خودش

13) xod i

گويشهای خوافی (اميرینژاد )54 :9915 ،و گزیکی (خزاعینژاد )51 :9914 ،نيز ظاهرا از همين قاعده تبعيت
میکنند؛ بدين معنا که در اين گويشها نيز ضماير واژهبستی وجود ندارند.
در گويش درحی چنانکه حبيبی درحی میگويد ،ضمير واژهبستی تنها در سوم شخص مفرد ،آن هم در واژههای
مختوم به همخوان وجود دارد و در ديگر اشخاص و حالتها تنها از ضماير آزاد استفاده میشود (حبيبی :)29-21 :9914
همان که لباسش سفيد است
اينجاست جورابش
پدر او آبياری میکنه

14) hamu ke lobâs-u sofije
15) anaka arâb-u
16) podar u ʔǝujori mikon
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همانطور که در مثالها مشاهده میشود ضمير سوم شخص ،به عقيدۀ حبيبی درحی ،واژهبستیِ همان ضمير سوم شخص
آزاد است که همخوان چاکنايی آن حذف شده است .چنانکه حبيبی درحی (همان ،ص )11میگويد در اين گويش
کسرۀ اضافه بين موصوف و صفت و مضاف و مضافاليه ظاهر نمیشود؛ بنابر اين حذف همخوان چاکنايی چندان دور از
انتظار نيست .نکتۀ ديگر اين است که تمام مثالهای درحی مربوط به ضمير سوم شخص در حالت اضافی است .بهنظر
میرسد اين ضمير با حذف همخوان چاکنايی در ديگر نقشها بهکار نمیرود.
در گويش سده کاربرد ضماير واژهبستی بسيار محدود است؛ بهگونهای که فقط برای سوم شخص مفرد ضمير واژهبستی
وجود دارد و جالب آن که در همين يک مورد نيز تمايز جانداری وجود دارد .به مثالهای زير توجه کنيد (افضلنژاد،
:) 11 :9911
کفشش پاره شده 17) kouš-i vakɛndɛ
الستيکش پنچر شده 18) lâstik-enǰɛ pɛnčor šedɛ
در مثال شمارۀ ( /-i/ ،)91ضمير سوم شخص مفرد انسانی است و در مثال شمارۀ ( /-enǰɛ/ )92ضمير سوم شخص مفرد
غيرجاندار است .يعنی الستيک مربوط به يک وسيلۀ نقليه و بنابر اين شیء است .به عبارت ديگر در همين يک مورد
کاربرد ضمير سوم شخص مفرد در اين گويش تمايز جانداری ديده میشود .جز اين دو مورد در موارد ديگر ضمير آزاد
بهکار میرود ،همانند نمونههای زير:
19) beradɛr mɛ ɛz hɛmɛie hɛmsennon xo kɛlutɛre
برادرم از همۀ همساالن خود /همساالنش بزرگتره
خيلی دل من/دلم میخواد 20) xaile del mɛ may
به جای اين کارا برو درسای خود /درسات رو بخون

21) be ǰâi I karu borou dɛrson xor boxu.

همانطور که مالحظه میشود در اين مثالها که ضمير اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد بهکار رفته ،ضماير يا به
صورت آزاد يا مشترک کاربرد دارند.
در گويش کاخکی ضماير واژهبستی در برخی نقشهای نحوی بهکار میروند .در کاربرد ملکی کاربرد اين ضماير در
اين گويش همانند فارسی معيار است .همچنين اين ضماير در نقش مفعول صريح در اين گويش کاربرد دارند ،اما جايگاه
آنها در برخی موارد متفاوت از جايگاهشان در فارسی معيار است .به مثالهای زير توجه کنيد:
22) ǰiq-om-eš ke

مرا صدا کرد
خواهمش برد /او را خواهم برد

ببرش

23) be-š xom bo
24) be-š bar

در مثال شمارۀ ( )11ضمير واژهبستی مفعولی ( )-omپس از بخش پايه و پيش از فعل همکرد قرارگرفته است .اين کاربرد
در فارسی معيار هم وجود دارد .البته در اين مثال يک ضمير واژهبستی ديگر هم وجود دارد که در فارسی معيار نيست و
آن ضمير فاعلی است که پس از ضمير مفعولی قرارگرفته است .در ادامۀ بحث مجدداً به اين ضماير خواهيم پرداخت .در
مثال شمارۀ ( )19ضمير مفعولی پس از پيشوند تصريفی  /be/و پيش از فعل کمکی آيندهساز يعنی  /x/قرار گرفته است.
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همانطور که میبينيم در اين مثال پيشوند از پايۀ فعلی جدا شده است .فعل اصلی به اين صورت است .bebo :در مثال
شمارۀ ( )14هم همين اتفاق در فعل امر رخ داده است .اين کاربرد در فارسی معيار وجود ندارد .در عوض ضماير
واژه بستی با نقش مفعول صريح در اين گويش در جايگاه پس از فعل يعنی جايگاه معمول آنها در فارسی معيار ظاهر
نمیشوند.
در خصوص مفعول غيرصريح وضع متفاوت است؛ چرا که در کاخکی حروف اضافه وضعيت متفاوتی دارند .برای مثال
در مورد برخی افعال که در آنها مفعول غيرصريح با حرف اضافۀ «به» همراه است ،در اين گويش به جای پيشاضافۀ «به»،
پساضافۀ «را» بهکار میرود:
پدرت را گفتم /به پدرت گفتم

25) pedar-et ra-m gof

او را گفتم  /به او گفتم

26) u-r-om gof

بنابر اين در کاخکی صورت «بهش گفتم» نمیتواند وجود داشته باشد و ضميری که نقش مفعول غيرصريح دارد به
صورت ضمير آزاد ظاهر میشود .اما در مورد برخی از افعال ،مفعول غيرصريح به همراه حرف اضافه بهکار میرود .برای
مثال:
اونو به من بده 27) ur va mo de
چنانکه مالحظه میشود حرف اضافۀ  /va/به معنای «به» پيش از ضميری که نقش مفعول غيرصريح دارد ،آمده است.
اما در اينجا هم طبق اين قاعدۀ کلی که در اين گويش پس از حروف اضافه ضميرواژه بستی ظاهر نمیشود ،نمیتوان
صورت «اونو بهم بده» را توليد کرد .بنابر اين طبق همين قاعده در اين گويش برای مثال صورت «ازت بدم مياد» وجود
ندارد و به جای آن صورت  az tâ-m bad miyaبهکار میرود که ضمير واژهبستی متممی در آن به صورت آزاد (tâ
/تو) است .ساختهايی را که در آن افعال مرکب پیبستی وجود دارند ،تنها باقیماندههای نظام ارگتيو ناقص دورۀ ميانه
دانستهاند که در گويش کاخکی که هنوز آن نظام را حفظ کرده ،واژهبستی که موسوم به نشانۀ مطابقه است ،تابع قواعد
معمول اين نظام است و بنابر اين ترجيحاً به سازهای غير از فعل که در آغاز جمله قرار گرفته باشد ،اضافه میشود .با وجود
آن که در خصوص ضماير واژهبستی با نقش مفعول صريح حرکت به سمت جايگاه مجاور فعل ديده میشود ،گويش
کاخکی را نمیتوان هنوز از اين نظر دارای نظام فعلی دانست.
در گويش کاخکی جانداری نقش اندکی در کاربرد ضمير واژهبستی دارد و آن اين که چنانچه در جمالت دارای مفعول
بیجان ،اين مفعول به صورت اسم يا گروه اسمی حضور نداشته باشد ،در فعل متعدی اين ضمير به صورت  /-e/که اشاره
به ضمير سوم شخص مفعولی بیجان دارد ،ظاهر میشود:
غذا را خورد 28) qazâ-š boxâ
آن را خورد/خوردش 29) boxârd-eš-e
اگر جمله به صورت «علی را برد» باشد و سپس بخواهيم فعل را به صورت «بردش» بازتوليد کنيم که اين /ش /اشاره به
«علی» داشته باشد ،نمیتوان از اين ضمير واژهبستی يعنی  /-e/استفاده کرد .در جمالت اسنادی همين امر در خصوص
فاعل بیجان اتفاق میافتد؛ بدين معنی که اگر فاعل بیجان در جمله ذکر نشود ،در فعل به صورت ضمير واژهبستی /-e/
حضور پيدا خواهدکرد:
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هوا سرد بود 30) havâ sard bo
سرد بودش 31) sard bod-e
اما چنانکه گفته شد در اين گويش به جای شناسۀ فعلی ،ضمير واژهبستی فاعلی وجود دارد؛ چرا که اين گويش نظام
ارگتيو ناقص دارد .در اين مقاله قصد نداريم وارد جزئيات بحث نظام ارگتيو در گويش کاخکی شويم (برای کسب
اطالعات بيشتر به شريفی و زمرديان  9921مراجعه کنيد) .همين اندازه میتوان گفت که وجود ضماير واژهبستی فاعلی،
اين گويش و گويشهای اندک ديگری چون خانيکی و فردوسی را از ديگر گويشهای فارسی خراسان متمايز میکند.
با توجه به مجموع آنچه گفته شد ،مشخص میشود کاربرد ضماير واژهبستی در گويش کاخکی با محدوديتهايی همراه
است.
در حالیکه در گويشهای تايبادی و خوافی چنانکه گفته شد ضماير واژهبستی کاربرد ندارند ،در گويش رقه (اسدی،
 )9912کاربرد اين ضماير فراوان و به لحاظ جايگاه متنوع است و متغيرهايی همچون معرفگی و جانداری بر کاربرد اين
ضماير تاثيرگذارند .مثالهای زير اين ويژگیها را نشان میدهند:
32) didom-et

در نقش مفعول صريح :ديدمت

33)de piš-eš bodom

در نقش اضافی :پيشش بودم

34) sar-om dard makona

در نقش اضافی :سرم درد میکنه

35) goftom-eš

در نقش مفعول غيرصريح :به او گفتم

مثالهای باال نشان میدهند که اين ضماير در اين گويش در نقشهای مختلف بهکار میروند ،اما مثالهای زير جزئيات
بيشتری را از جايگاه واژهبستها در اين گويش نشان میدهند:
36) did-am bodan

مرا ديده بودند
به ما گفته بودهاند

37) gofta-mu bodeyan

شما را ديده باشند

38) dida-tu bâšan

مثالهای فوق که انواع ساختهای گذشته را نشان میدهند ،مشخص میکنند که در اين گويش ضماير واژهبستی در
نقشهای مفعولی (صريح و غيرصريح) تمايل دارند که به سازۀ اول فعل که سازۀ پايه است ،بپيوندند اما چنانچه سازۀ اول
عنصر پايه نباشد و سازۀ ديگری همچون عنصر نفی در آغاز فعل باشد ،اين ضماير به آن اضافه میشوند:
مرا نديده بودند

39) na-m dida bodan

به شما نگفته باشند

40) na-tu gofta bâšan

اين امر حتی در خصوص فعل نهی نيز صدق میکند:
به او نگو

41) ma-š gu

بررسی زمان آينده نشان از آن دارد که ضماير در اين زمان هم تمايل دارند پس از فعل کمکی که سازۀ اول است ،ظاهر
شوند:
به او خواهم گفت
شما را خواهند ديد

42) xom-eš gof
43) xan-etu di
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بنابر اين مشخص میشود که ضماير واژه بستی در اين گويش تمايل به ظاهر شدن در فعل دارند .بسته به اين که فعل
پيشوندی (چه صرفی چه اشتقاقی) يا مرکب است و اين که آيا سازههای ديگر چون عنصر نفی در آن وجود دارد يا خير،
اين جايگاه کمی متفاوت است (اسدی:)942 :9912 ،
برشان نمیداشتم 44) var-ešu nemidâštom
45) râhi-t xom ke

خواهمت فرستاد

46) mi-tu gorof

میگرفتتان
بهم نداد

47) na-m dâ

در مثالهای باال شاهد ظاهر شدن ضماير واژهبستی مفعولی در جايگاههای مختلف هستيم؛ همانند پس از پيشوند اشتقاقی
(مثال شماره  ،)44بخش اسمی فعل مرکب (مثال  )45و پس از پيشوند صرفی (مثال  )41و باالخره پس از عنصر نفی (مثال
 .)41تا اينجا نشان داديم که ضماير واژهبستی در گويش رقه در کارکردهای مختلف بهکار میروند و در خصوص
ضماير مفعولی تمايل به جايگاه فعلی دارند .اما در اين گويش محدوديتها و تنوعاتی در کاربرد ضماير مفعولی وجود
دارد .مثالهای زير اين نکات را روشن میسازند (اسدی:)919-914 :9912 ،
شغاله بزغاله را برده
حسن آن جوال را برد

48) šoɣâla bezɣala ra be-š borda
49) hasan u ǰavâl bebord

مقايسۀ دو مثال باال نشان می دهد که وقتی مفعول جاندار است عالوه بر مفعولی که به صورت گروه اسمی ظاهر شده ،اين
مفعول به صورت ضمير واژهبستی در فعل هم ظاهر میشود و به عبارتی مضاعفسازی صورت میگيرد .اما اين امر زمانی
که مفعول جاندار نيست ،اتفاق نمیافتد.
به مثال زير توجه کنيد (اسدی:)914 :9912 ،
اکبر يک بز خريده 50) Akbar ya boza bexarida
مقايسۀ اين مثال با مثال شمارۀ  50نشان میدهد که در صورتی مفعول جاندار در فعل مضاعف میشود که مفعول معرفه
باشد.
و نکتۀ آخر اين که بهنظر میرسد اين مضاعفسازی در خصوص ساختهای يکمفعولی صدق میکند .نمونۀ زير که
يک ساخت دومفعولی است اين ادعا را تاييد مینمايد:
ما زمينهایمان را به محمد دادهايم 51) mâ zamiyâmu be mammad dadeyem
ضماير واژهبستی بهعنوان مفعول صريح و غيرصريح در گويشهای دلبری و طبسی هم ترجيحا در داخل فعل يا در
مجاور آن ظاهر میشوند:
دلبری (دلبری:)9920 ،
نديدمش 52) na-š diyom
بخورش 53) bâ-š xâr
طبسی (عطاری:)9911 ،
مرا کشت

54) be-m koš
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55) be-š xom za

خواهمش زد

56) na-m dâ

به من نداد

57) var-emu gof

برای ما بازگو کرد

در هر دو گويش فوق ضماير واژهبستی به سازۀ اول که عنصر نفی يا پيشوند بوده ،اضافه شدهاند .در گويش دلبری هر دو
ضمير واژهبستی نقش مفعول صريح دارند .در گويش طبسی در مثالهای  54و  55ضمير واژهبستی نقش مفعول صريح و
در مثال  51و  51نقش مفعول غيرصريح دارد ،اما تفاوت نقش تاثيری در جايگاه ضماير واژهبستی ايجاد نکرده است .نکتۀ
ديگر در خصوص کاربرد ضماير واژه بستی در گويش طبسی اين است که همچون گويش کاخکی عليرغم تنوع
کارکردها و جايگاههای اين ضماير ،اين واژهبستها به حروف اضافه نمیچسبند و پس از حروف اضافه ،ضماير تنها به
صورت آزاد ظاهر میشوند:
58) bâ ʔu beraftom

با او رفتم

59) ʔaz to bexomeston

از تو خواهم گرفت

کاربردهای ديگری از ضمير واژهبستی در گويش طبسی هست که به نظر میرسد بسيار کمبسامد باشد .به مثالهای زير
توجه کنيد (عطاری:)911 :9911 ،
60) vargofta-t nara

توسط تو گفته نشود
خوردهات هم خواهد شد؟ (خواهی توانست ان را بخوری؟)

?61) xorda-t ham xa šo

همچنين جانداری در گويش طبسی در ساخت جمالت يک مفعولی تاثيرگذار است .بدين معنی که باعث ظهور ضمير
واژهبستی مضاعف در فعل میشود:
کبوترها را گرفتم

62) kaftarâ re be-šu goroftom

ظاهر شدن اين ضمير واژهبستی مضاعف در ساختهای حاوی مفعول جاندار چنان که عطاری ( )991 :9911میگويد
در گويش طبسی اجباری است.
و البته چنانچه مفعول به جای اسم معرفه اسم جنس باشد ،ضمير واژهبستی مضاعف ظاهر نمیشود:
بچه را نبايد زد

63) beča re nabâs beza

عامل ديگری که بر جايگاه واژه بستهای مفعولی در گويش طبسی تأثيرگذار است ،تأکيد است .به مثالهای زير توجه
کنيد(عطاری:)999 :9911 ،
نکشته بودمش

64) be-na-š košta bodom

نکشته بودمش

65) be-š nakošta bodom

در مثال شمارۀ  14ضمير واژهبستی مفعول صريح پس از عنصر نفی آمده است .اين ترتيب ،ترتيب معمولی و رايج اين
سازه ها در ساخت فعل ماضی بعيد در اين گويش است ،اما چنانچه قرار باشد ساخت اطالعی جمله تغيير کند و ضمير
مفعولی مورد تأکيد قرار گيرد ،ضمير واژهبستی پيش از عنصر نفی قرار میگيرد.

99

بررسی ضماير واژهبستی در برخی گويشهای فارسی خراسانهای رضوی و جنوبی

و نکتۀ آخر در خصوص اين گويش اين است که چنانکه مثالها نشان میدهند اين واژه بستها غالبا ميانبست و
پیبست هستند ،اما در مورد افعال غيرپيشوندی امکان ظاهر شدن واژهبست به صورت پيشبست هم وجود دارد .مثالهای
زيرمؤيد اين نکته هستند (عطاری:)910 :9911 ،
من خودم او را ديدمش

66) ma xodom ʔu re ʔeš-didom

من فردا او را خواهمش ديد 67) ma farad ʔu re ʔeš-xom di
به من/بهم داد

68) ʔem-dâ

در مثالهای  11و  11ضمير واژهبستی ،ضمير مضاعف است و نقش مفعول صريح را دارد .در نمونۀ اول به فعل اصلی و
در نمونۀ دوم به فعل کمکی زمان آينده پيشبست شده است .در مثال  12واژهبست نقش مفعول غيرصريح دارد و به فعل
اصلی پيشبست شده است.
گويش ديگری که از ضماير واژهبستی بسيار استفاده میکند ،گويش مزینانی است .چنانکه مزينانی ( )9914میگويد
اين ضماير در نقشها و حالتهای مختلف رايی ،بهای ،برايی ،ازی و بايی و اضافی و در جايگاههای مختلف بهکار
میروند .با توجه به اين که در اثر ذکرشده با جزئيات و مثالهای مختلف به بررسی اين واژهبستها در گويش مزينانی
پرداخته شده است ،در اينجا از ذکر مثال خودداری میکنيم و خوانندگان عالقمند را به مطالعه آن اثر ارجاع میدهيم.
چنانکه مالحظه شد در باال طيفی از گويشهای فارسی خراسان را به لحاظ کارکرد ضماير واژهبستی در اين گويشها
بررسی کرديم .در يک سو گويشهايی بودند که از ضماير واژهبستی استفاده نمیکردند همچون تايبادی و خوافی؛ و در
سوی ديگر طيف گويشهايی همانند رقهای ،طبسی و مزينانی بودند که کاربرد بسيار گستردهای از اين ضماير در آنها
وجود دارد .در ميان اين طيف هم گويشهايی قرار داشتند که برای کاربرد اين ضماير محدوديتهايی قائل بودند .اين
ضماير با توجه به کارکرد ،ميزبانهای مختلف داشتند اما بهنظر میرسد در گويشهای بررسیشده ،ديگر ضماير
واژهبستی در جايگاه دوم بهکار نمیروند .بديهی است در گويشهای ارگتيو در خصوص ضماير واژهبستی فاعلی تمايل
به اضافه شدن به سازۀ غيرفعلی وجود دارد ،اما در خصوص ضماير واژهبستی مفعولی (صريح يا غيرصريح) اين تمايل
برعکس است و جايگاه اين ضماير بيشتر داخل فعل يا مجاور آن است .در گويشهای فاعلی (فاعلی -مفعولی) تمايل
تمام ضماير واژهبستی به پيوستن به فعل يا سازۀ مجاور فعل است .بنابر اين ،اين گويشها از نظام جايگاه دومی فاصله -
گرفتهاند .نکتۀ ديگر اين است که ضماير واژهبستی در غالب گويشهای بررسیشده پیبست يا ميانبست بوده و تنها در
گويش طبسی نمونههايی از پيشبست در نقش مفعول صريح و غيرصريح مشاهده شد .در نهايت اينکه در هيچ کدام از
اين گويشها ،جنسيت عامل تمايزدهنده صورتهای واژهبستی نبوده است.
 .4بحث و نتیجهگیری
در اين جستار به بررسی کارکرد ،بسامد و جايگاه ضماير واژهبستی در چند گويش از گويشهای فارسی خراسان
رضوی و جنوبی پرداختيم و افزون بر آن برخی عوامل موثر بر ظهور يا چگونگی ظهور ضماير را در اين گويشها
بررسی کرديم .يافتههای تحقيق در بخش قبل ارائه شدهاند ،در اين بخش قصد داريم با مقايسۀ اين يافتهها با يافتههای
حاصل از بررسی سه دورۀ تاريخ زبان فارسی که در آثار ديگران ذکر شده ،به يافتههای بيشتری برسيم .به هنگام بررسی

91

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال دهم ،شماره دوم ،شماره ترتيبی  ،91پاييز و زمستان 9911

گويشهايی چون درحی و سدهای به اين نکته اشاره کرديم که در اين گويشها گويا ضماير واژهبستی بجز در مورد
سوم شخص مفرد کاربرد ندارند .اين نکته حائز اهميت است؛ چرا که مطالعۀ تاريخ زبان فارسی هم نشاندهندۀ چنين
برجستگیای در خصوص ضماير واژهبستی سوم شخص است .صورتهای بازمانده از فارسی باستان نشان میدهد که در
ميان سه شخص ،سوم شخص و از ميان دو شمار ،شمار مفرد در اين دوره بيشترين نقشها را ايفا میکردهاند بهگونهای
که برای سوم شخص (مفرد و جمع) هفت صورت مختلف برجای مانده ،در حالیکه برای دوم شخص فقط يک صورت
(مفرد) و برای اول شخص دو صورت (مفرد) ديده میشود (نک :کنت .)9159 ،9اين فرض که ممکن است به دليل
کمبود منابع بازمانده از آن دوره برخی صورتها مشاهده و ثبت و ضبط نشده باشند ،مردود نيست ،با اين حال از آنجا که
طبق آنچه قبال گفته شد همين وضعيت در برخی گويشهای فارسی خراسان و همينطور ديگر گونههای ايرانی
(منصوری  1)9910ديده میشود ،اين نظر قوت میگيرد که تنوع موجود در صورتهای سوم شخص ضماير واژهبستی
دورۀ باستان مسألهای حقيقی و قابلپذيرش است .اين يافتهها در تطابق با يافتههای ردهشناختی است .طبق سلسلهمرتبه
شخص( 9کرافت )951 :1009 ،4در بين سه شخص ،سوم شخص بی نشانترين حالت را دارد و طبق معيار نشانداری
صرفی اگر قرار باشد صورتی موجود باشد ،از بين اين سه شخص ،امکان وجود صورتی برای سوم شخص محتملتر از
دو شخص ديگر است ،و اگر برای تمام اشخاص صورتی وجود داشته باشد ،امکان وجود صورتهای متنوع برای سوم -
شخص بيشتر از ديگر اشخاص است .همچنان که گفته شد در ضماير واژهبستی دورۀ باستان شاهد چنين وضعيتی هستيم.
در فارسی ميانه برای تمام اشخاص غير از اول شخص مفرد تنها يک صورت وجود دارد و بنابر اين تنوع صورت سوم
شخص از بين رفته است و اول شخص مفرد صورتهای بيشتری دارد و اين امر در تضاد با سلسله مرتبه شخص است.
سپس تعداد صورتهای اول شخص به يک صورت تنزل پيدا میکند و همين وضعيت در فارسی نو ادامه پيدا میيابد که
وجود يک صورت برای تمام اشخاص مغاير سلسلهمرتبۀ شخص نيست .راسخ مهند و محمدیراد ( )9914به مسألۀ تنوع
صورتهای واژهبستی در سومشخص مفرد دوره باستان اشاره کردهاند ،اما تنها بر اساس سلسلهمرتبۀ شمار و تطابق اين
يافته با شمار مفرد نتيجهگيری کرده و اين تنوع را در راستای يافتههای ردهشناختی دانستهاند و تطابق اين يافته با سلسله-
مرتبۀ شخص را ناديده گرفتهاند .در خصوص جايگاه اين ضماير ،چنانکه در آثار مختلف همچون مزينانی و شريفی
( )9914آمده است ،اين ضماير در جايگاههای متفاوت ظاهر میشدهاند و ميزبانهای مختلف داشتهاند .در دورۀ ميانه
همچنان شاهد تنوع ميزبانها و جايگاههای ضماير واژهبستی هستيم (مفيدی .)9921 ،در دورۀ فارسی نو قديم ،نظام ارگتيو
تقريباً بهطور کامل از بين رفتهاست ،بنابر اين نقش فاعلی ضماير واژهبستی ديگر وجود ندارد و به جای آنها شناسهها در
افعال ظاهر میشوند .آزادی عمل ضماير واژهبستی از دورۀ باستان تا فارسی امروز کمتر شده و ضماير واژهبستی در
نقشهای مفعول صريح و غيرصريح ،اضافی (به ويژه اضافه ملکی) و مطابقه بهکار میروند .بهعالوه طبق تحقيقات پيشين
ضماير واژهبستی از دورۀ ميانه تا دورۀ نو تغيير نظام دادهاند؛ يعنی از جايگاه دوم به مجاور فعل منتقل شدهاند.
R. G. Kent
1
منصوری( )9910در مقالهای که در آن به بررسی ضماير ،جايگاهها و کارکردها و متغيرهای تاثيرگذار بر انها در گويشها و زبانهای ايرانی پرداخته ،بر
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اين نکته صحت گذاشته است .او معتقد است به لحاظ شخص ،سوم شخص تنوعات بيشتری در اين گويشها و گونهها دارد.
person Hierarchy
W. Croft

3
4

99

بررسی ضماير واژهبستی در برخی گويشهای فارسی خراسانهای رضوی و جنوبی

نکتۀ قابلتوجۀ ديگر در خصوص گويشهای بررسیشده اين است که در تمام گويشهايی که دارای ضماير واژهبستی
بودند ،نقش اضافی متداولترين نقش و پس از آن نقش مفعول صريح ،در مرحلۀ بعد مفعول غيرمستقيم و در نهايت
مفعول متممی است .جدا از نقش اضافی ،بسامد ديگر نقشها متناسب با سلسلهمرتبۀ روابط دستوری 9در ردهشناسی است
که نشاندهندۀ سلسلهمرتبۀ نشانداری اين نقشهاست .به عبارت ديگر در اين سلسلهمرتبه بینشانترين حالت ،فاعلی ،پس
از آن مفعول صريح ،سپس مفعول غيرصريح و در نهايت مفعول متممی است )کرافت .)1009:941 ،بینشانترين
حالتها ،محتملترين حالتها در زبانها هستند .به عبارت ديگر انتظار میرود که حالت بینشان به گونهای در نظام
ساختواژی نشانهگذاری شود .در گويشهايی که نظام حالت فاعلی -مفعولی دارند ،اين نشانهگذاری به شکل شناسه در
فعل است و در گويشهايی که نظام ارگتيو ناقص دارند در زمان گذشته ضماير واژهبستی فاعلی به عناصر مختلف در
جمله اضافه میشوند و در زمانهای حال و آينده به شکل شناسه در افعال ظهور پيدا میکنند .اما کاربرد يکسان ضماير
واژهبستی ملکی در تمام گويشهای بررسیشده ،بجز گويشهايی که بهطور کامل فاقد ضماير واژهبستی هستند ،محل
تأمل است و نياز به بررسی بيشتر دارد .همچنين يافتن علل و چگونگی روند تغيير حذف ضماير واژهبستی يا حذف بعضی
از کارکردها (همانند کارکرد متمم حرفاضافه )در شماری از گويشهای فارسی خراسان میتواند موضوع پژوهشهای
آتی باشد.
کتابنامه

اسدی ،مهدی ( .)9912بررسی و توصيف گويش رقه ،پاياننامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
افضلنژاد ،محمد ( .)9911بررسی و توصيف گويش سده ،پاياننامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
اميرینژاد ،مسعود ( .)9915بررسی و توصيف گويش خواف ،پاياننامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
دبيرمقدم ،محمد ( .)9911ردهشناسی زبانهای ايرانی(دو جلد) ،تهران :انتشارات سمت.
دلبری ،حسن ( .)9920بررسی و توصيف گويش دلبر ،پاياننامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
حبيبی ،منير ( .)9914بررسی و توصيف گويش درحی ،پاياننامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
خزاعینژاد ،ماهرخ ( .)9914بررسی و توصيف گويش گزيک از توابع بيرجند ،پاياننامه کارشناسی ارشد دانشگاه
فردوسی مشهد.
راسخ مهند ،محمد( .)9912ضماير تکراری در زبان فارسی ،نامه فرهنگستان(دستور) ،شماره چهارم ،صص .929-921
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« .)9919( ------واژهبستهای ضميری در گويش رايجی (آران و بيدگل)» ،زبانها و گويشهای ايرانی (ويژه نامهفرهنگستان) ،دوره جديد ،شماره اول ،صص .919-911
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کاظمی ،رحمت ( .)9911بررسی و توصيف گويش تايباد ،پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
مزينانی ،ابوالفضل ( .)9921بررسی پیبستهای ضميری گويش مزينانی در قياس با فارسی ميانه ،پايان نامه کارشناسی
ارشد دانشگاه تربيت مدرس.
مزينانی ،ابوالفضل؛ کرد زعفرانلو کامبوزيا ،عاليه و گلفام ،ارسالن (« .)9911پیبستهای ضميری فارسی ميانه و ظهور
ضميرگذاری تکراری در اين زبان» ،مجموعه مقاالت اولين هم انديشی بررسی واژه بستها در زبانهای ايرانی،
به کوشش محمد راسخ مهند.11-919 ،
مزينانی ،ابوالفضل؛ شريفی ،شهال (« .)9914بررسی نظام واژهبستی ضميری در تاريخ زبان فارسی و علل تحول آن»،
دوماهنامه جستارهای زبانی ،دوره ششم ،شماره چهارم.115-905 ،
مفيدی ،روحاهلل (« .)9921تحول نظام واژهبستی در فارسی ميانه و نو» ،دستور(ويژهنامه فرهنگستان) ،شماره  ،9صص -951
.999
منصوری ،مهرزاد (« .)9910ضماير شخصی در گويشها و زبانهای ايرانی» ،مجله زبانشناسی و گويشهای خراسان ،سال
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