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 چكيده

كنيم.  ها در گروه و جمله را بررسي مي اي ضميري در گويش  بهبهاني و نقش آنهبستدر اين مقاله، واژه
نقش فاعلي، مفعولي صريح، مفعولي غيرصريح و اضافي دارند.  هاي ضميري در گويش بهبهاني چهاربستواژه

يش دارند در اين گو -ازنظر نقش دستوري-هاي فاعلي پانزده ميزبان بستدهيم كه واژه در اين مقاله، نشان مي
اند هاي مفعولي صريح عبارتبستهاي واژه كنيم. ميزبان تفصيل در اين مقاله اين موضوع را بررسي مي كه به

از پيشوند امري يا پيشوند فعل پيشوندي، جزء غيرفعلي فعل مركب، پيشوند استمراري، فعل و پيشوند نفي. 
هاي اضافي نيز بستند استمراري هستند. واژههاي مفعولي غيرصريح، مفعول صريح و پيشوبستميزبان واژه

هايي از نوع فاعل، مفعول صريح و متمم دارند. ازنظر مقولة فعل، اسم، صفت، انواع ضمير (شامل ضماير ميزبان
» را«بست، حرف اضافه، ضمير پرسشي، پسوند تصريفي جمع و حرف نشانة شخصي، اشاري و مبهم)، واژه

هاي اين گويش به ظهور در جايگاه دوم، پس بستد. ازنظر جايگاه، تمايل غالب واژهكننعنوان ميزبان عمل مي به
هاي اصلي و نقطة افتراق بين گويش بهبهاني و از اولين واژه يا پس از اولين سازه در بند است. يكي از تفاوت

لي وجود ندارد؛ بست فاعهاي فاعلي است. در فارسي معيار، عنصري با عنوان واژهبستفارسي معاصر واژه
  هاي متنوع وجود دارد.ها با ميزبانبستدرحالي كه در بهبهاني، نظامي غني از اين واژه

  
  بست، گروه، جمله.بست، جايگاه واژهبست ضميري، گويش بهبهاني، ميزبان واژه: واژهواژگان كليدي

  

 . مقدمه1

ميراث فرهنگي و معنوي آن هاي هر كشور و منطقه، بخش مهم و ارزشمندي از ها و گويشزبان
روند و حفظ و صيانت از اين ميراث، تكليفي برعهدة همگان است. سرعت انقراض و شمار مي به

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 148-125، صص1395 مهر و آبان)، 32(پياپي  4، ش7د
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دليل مهاجرت و  هاي محلي درمقايسه با زبان و گويش رسمي و معيار، بهها و گويشنابودي زبان
: 1389دوست، تر است (حسنها به آموختن زبان مادري به كودكان بسيار بيشترغيب نكردن خانواده

-ها، قصه). متأسفانه با انقراض هر گويش، بسياري از عقايد، آداب و رسوم و ادبيات، شامل افسانه9

هاي فرهنگي، دهندة ارزشها انتقالروند؛ زيرا گويش ها و اشعار عاميانه نيز ازبين ميالمثلها، ضرب
بيني افراد، دهي به هويت و جهاند و در شكلديني، ملي، قومي، خانوادگي، سياسي و تاريخي هستن

  نقش بسيار مهمي دارند.
ها و هاي موجود در دنيا در معرض خطر انقراض قرار دارند و زبانها و گويشبسياري از زبان

شناسان هاي زبان ترين وظيفههاي ايران نيز از اين مسئله مستثني نيستند. بنابراين، يكي از مهمگويش
هاي مختلف است. در اين آوري و تحليل گويشاين حوزه، مستندسازي، جمع و متخصصان در
هاي فارسي، يعني گويش بهبهاني را بررسي هاي ضميري در يكي از گويشبستپژوهش، نظام واژه

  ايم. كرده
كه در شهرستان بهبهان، واقع  ستهاي جنوب غربي زبان فارسي ا يكي از گويش بهبهانيگويش 

، 1385مطابق آمارگيري سال  رواج دارد. در جنوب غربي ايران، و تان خوزستاندر جنوب شرقي اس
واژگان  ازنظر ). اين گويش9: 1389(معماري، نفر بوده است  175/373جمعيت اين شهرستان حدود 

هاي دستوري، ازجمله نظام ضماير شخصي پيوسته، با فارسي معيار تفاوت و برخي ساخت
بستي است بر ضماير شخصي آزاد، داراي نظامي از ضماير واژه وهمحسوسي دارد. اين گويش عال

هاي ضميري در گويش بهبهاني را بستهايي دارند. در اين پژوهش، واژهكه با فارسي معاصر تفاوت
  اند از: هاي اصلي اين پژوهش عبارتكنيم. سؤالبررسي مي

  شوند؟ميهاي ضميري در گويش  بهبهاني به چند گروه تقسيم بستواژه. 1
  هاي ضميري در گويش  بهبهاني چه عناصري هستند؟بست. ميزبان واژه2
  هاي ضميري در گويش  بهبهاني چيست؟بستهاي واژه. نقش يا نقش3
  هاي ضميري در اين گويش چگونه است؟بست. جايگاه واژه 4
 بستي گويش بهبهاني چه تفاوتي با فارسي معيار دارد؟. نظام واژه 5

 

  ينة پژوهشپيش . 2
هاي  بست طور كلي و واژه ها بهبست شناساني دربارة واژهدر چند دهة اخير، پژوهشگران و زبان

هاي نسبتاً مفصلي انجام هاي مختلف، مطالعات و بررسيها و گويشطور ويژه در زبان ضميري به
). در Klavans; Zwicky, 1985 ;Anderson, 2004 2005; Zwicky & Pullum, 1983 ;1985اند داده

اختصار  ايران نيز در يكي دو دهة اخير، كارهايي در اين زمينه انجام شده است كه در اين بخش، به
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شده درزمينة  هاي انجامكنيم. درپايان، پژوهش ها با موضوع اين مقاله را معرفي مي ترين آنمرتبط
  كنيم.گويش بهبهاني را معرفي مي

 و توزيـع  ،»رايجـي آران و بيـدگل   گويش در ضميري هاي بست واژه«) در مقالة 1391مهند ( راسخ
بررسـي   غربي است، شمال نوي ايراني هايزبان ها را در اين گويش كه ازبستمختلف واژه هاينقش

انجـام داده اسـت.    ايراني هاي ن زبا از ديگر برخي در ها بست واژه اين كاربرد با هم ايمقايسه كرده و
 زمـان  در متعـدي  فاعـل  نشـانة  نقـش  در رايجـي  در هابستپي ن است كه ايناز نتايج اين پژوهش اي

 رايجـي،  رونـد. در كار مي به اضافه حروف متمم و غيرمستقيم و مستقيم مفعول ملكي، ضمير گذشته،
 و باستان ايراني هاي زبان با حيث، اين از و روندنمي كار به واكرناگل جايگاه در ديگر ها بست واژه اين

 شـناور  صورت به گذشته، زمان در جمله منطقي فاعل به اشاره در هابستپي ت دارند. اينتفاو ميانه

 هستة به ديگر، هاينقش در هاتبس واژه شوند. اين اضافه فعل از قبل مختلفي هاي سازه به توانندمي

  شوند.مي اضافه خود
 در ضـميري  هـاي  بسـت  پـي  بـه  شـناختي  رده نگاهي« عنوان با ديگري مقالة در )1388( مهند راسخ

 بـا  .اسـت  كـرده  بررسي را تاتي زبان در ضميري هايبستپي مختلف هاينقش و توزيع ،»تاتي زبان
 زمـان  در متعـدي  فاعل ةنشان نقش در جنوبي تاتي در هابستپي اين كه شد مشخص ها،داده بررسي
 جنـوبي  تـاتي  در بسـتي پي مايرض روند.يم كار به اضافي نقش ةنشان و مستقيم مفعول ةنشان گذشته،

 بـا  نظـر،  ايـن  از و شـوند  مـي  ظاهر واكرناگل جايگاه در ،گذشته زمان در متعدي فاعل ةنشان نقش در
 جايگـاه  از ،جنـوبي  تـاتي  در مفعـول  ةنشـان  نقـش  در هـا بسـت پـي  ايـن  ند.هست مشترك ميانه فارسي

 فعـل  از قبل ةساز جايگاه در و اندنرفته فعل از پس جايگاه به كامالً هنوز ولي ؛اندشده خارج واكرناگل
 حركـت  جملـه  انتهـاي  سـوي  بـه  ميانـه،  فارسي با درمقايسه هابست پي اين نظر، اين از گيرند.مي قرار
  .اندنرفته انتهايي جايگاه به هنوز هرچند اند؛كرده

، »هاي ضـميري در گـويش دلـواري   بستبررسي پي«) در مقالة 1383واحدي لنگرودي و ممسني (
هاي ضميري در ايـن گـويش چهـار نقـش فـاعلي، مفعـولي صـريح، مفعـولي         بستكنند كه پي بيان مي

آينـد و اغلـب   هاي فاعلي در جمالت متعدي زمان گذشته ميبستكنند. پيغيرصريح و ملكي را ايفا مي
هـاي  بسـت شوند؛ درحالي كه پـي  هاي اسمي يا به عناصر درون گروه فعلي متصل ميبه انتهاي گروه

ها نيز در همـان نقـش    هاي كامل آنهاي فعلي هستند كه معادلمفعولي (صريح و غيرصريح) موضوع
هاي ملكي نيز بـه  بستاي و گروه فعلي متصل شوند. پياضافهتوانند ظاهر شوند و به گروه حرف مي

  شوند. مضاف در يك گروه اسمي متصل مي
هـاي دلـواري و   هـاي ضـميري در گـويش   بستمطالعة تطبيقي واژه«در مقالة ) 1392پورابراهيم (

هاي فاعلي، مفعول صريح، مفعـول  ها در نقشبستي در اين گويشكند كه ضماير واژه ، بيان مي»دشتي
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عنوان عناصر مطابقه در جملـه   هاي فاعلي كه بهبستشوند. همچنين، واژهغيرصريح و ملكي ظاهر مي
شـوند؛  بست هستند و به انتهاي ستاك فعل متصل مـي واژهر گويش دلواري ازنوع پسكنند، دعمل مي

بستي در هـردو گـويش،   بستي هستند. ساير ضماير واژهواژهدرحالي كه در گويش دشتي، ازنوع پيش
  بستي هستند.واژهپس

ا بررسي و هاي ايراني ربست و وند در نظام كُنايي زبان) در پژوهشي، رقابت واژه1391كريمي (
 الگوي در. بيان كرده است گرا كمينه برنامة برپاية ايراني هايزبان كُنايي ساخت را در رايج الگوي دو

 الگو، اين در. پذيردمي فاعلي حالت مفعول و غيرفاعلي/كُنايي نماي حالت فاعل متعدي، در بندهاي اول،
ندارد؛  كُنايي نماي حالت متعدي فاعل وم،د الگوي در. دارد قرار مفعول با كامل مطابقة در متعدي فعل
 مطابقه مفعول با فعل الگو، اين در. شودمي سازي مضاعف غيرفاعلي بستواژه يك وسيلة به بلكه
 هاي ساخت پذيرد. به اين ترتيب، درمي) مفرد شخص سوم شناسة/وند( فرضپيش شكل و ندارد
 دارند. كريمي قرار تكميلي توزيع در شناسه/وند و بستواژه توصيفي، ازلحاظ ايراني، هاي زبان كُنايي

 است؛ مفعول با زمان هستة تطابق حاصل اول، الگوي در مفعول با فعل مطابقة كه كندمي استدالل
 بين تطابق ايجاد در بستواژه ناقص تداخل ايجاد دليلبه دوم، الگوي در مطابقه نبود درحالي كه
  است. مفعول و هستة زمان

هاي ضميري در گويش جرقويه، از توابع اصفهان بست) در پژوهشي، پي1392ي (بديعي و رحيم
هاي فاعل منطقي، هاي ضميري در اين گويش، جايگاهبسترا بررسي كردند و نتيجه گرفتند كه پي

كنند. اين عناصر در جمالت متعدي زمان گذشته به مفعول مفعول صريح و اضافي را در جمله پر مي
هاي فاعلي جمالت متعدي زمان حال و گذشتة بستشوند. پيمان گذشته اضافه مييا به پيشوند ز
هاي مفعولي نيز به برخي از بستچسبند. پيهاي فعلي به ستاك فعلي ميصورت شناسه افعال الزم به

  شوند.مجهول و مضارع التزامي متصل ميهاي شبههاي متعدي، ساختساخت
هاي ضميري در تاتي تاكستاني را بررسي بستگاه و نقش پي) در پژوهشي، جاي1392فر (ايزدي

ها در تاتي تاكستاني، در اشاره به فاعل منطقي جملة حاوي ستاك  بستو توصيف كرده است. اين پي
گذشته، به اتصال به مفعول مستقيم و يا فعل جمله و در نبود مفعول مستقيم، به مفعول غيرمستقيم 

يك از عناصر  دهند كه كدامبر اشاره به فاعل منطقي جمله، نشان مي وهرو، عال گرايش دارند و ازاين
 جمله مفعول هستند.

انـد.  هاي فارسـي عالقـه نشـان داده   هاي ضميري در گويشبستپژوهشگران خارجي نيز به واژه
بستي در دلواري را بررسي و بيان كردند كـه ضـماير   اي، ضماير واژه) در مقاله2013هيگ و نعمتي (

حساس هستند كه ايـن خاصـيت در ايرانـي ميانـه نيـز وجـود داشـته         1بستي در دلواري به زمانژهوا
بستي انجـام  است. در اين گويش، در بندهاي متعدي گذشته، مطابقة فعل با عامل ازطريق ضماير واژه

 1Tense – sensit ive  
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ي هابستشود و هيچ وند تصريفي وجود ندارد كه شخص يا شمار را در فعل نشان دهد. اين واژهمي
هاي متفاوتي نيز دارند؛ براي مثال، در ها نشان دادند كه اين عناصر ميزبان اجباري هستند. آن 2عاملي

جـاني  ها به جانداري يـا بـي  بستشوند. همچنين، اين واژهجمالت پرسشي به واژة پرسشي متصل مي
 نيز حساس هستند.

طور كلي بررسي  ر را بههاي ضميري در ايراني غربي معاصبست) اشتقاق واژه2009كورن (
ها بستكرده است. بحث اصلي او در اين نوشتار اين است كه برخالف اين فرضية رايج كه همة واژه

اند، اين امكان نيز ايراني باستان مشتق شده 3هاي ضميري ملكي/مفعولي غيرصريحبستاز واژه
هاي مفعولي ر، از صورتهاي ايراني غربي معاصها در گويشبستوجود دارد كه برخي از واژه

  ايراني باستان مشتق شده باشند.
را بررسي  نمايي در گونة دروي زبان تاتينظام حالتاي،  ) در مقاله1393فر (پور و ايزديسبزعلي

هاي  براي نشان دادن نقش نحوي همة گروه، نمايي در تاتي درويالتح اند كه اند و نشان داده كرده
به روابط  هاي اشاره ضماير شخصي و ملكي و اسم هاي عام، ، اسمهاي خاصاسمي، ازجمله اسم

هاي نمايي دورهاين گونة تاتي هنوز نظام حالتهمچنين، بيان كردند كه رود. كار مي به ،خانوادگي
هاي بررسي ساختار جمالت داراي زمان باها  آنحفظ كرده است.  بسيارايراني را  هايپيشين زبان

هاي ديگر در  زيادي از هجوم زبان اندازة بهگونة دروي  كه ، نتيجه گرفتندبانيمختلف در اين گونة ز
نمايي متمايز براساس هاي ايراني، ازجمله نظام حالتكهن زبان هاي امان مانده و بسياري از ويژگي

محور براي نشان  زمان نمايي كنايي گسستةكرده است و از نظام حالت زمان دستوري فعل را حفظ
هاي ضميري در بستطور كه در بخش واژه . همانبردش عناصر نحوي درون جمله بهره ميدادن نق

 محور است. اندازة زيادي زمان ها در بهبهاني نيز بهبستبهبهاني خواهيم ديد، كاربرد واژه

، بعد از بيان آواشناسي و »دستگاه فعل در گويش بهبهاني توصيف«) در مقالة 1385گرامي (
هاي فعلي، اي آوايي اين گويش، دستگاه فعل و نقش و جايگاه قرار گرفتن شناسههبرخي مشخصه

ها در اين گويش را توصيف كرده است. وي در اين مقاله، بيان  ضماير پيوستة شخصي و روابط آن
هاي حال و گذشته، دو الگوي متفاوت دستوري را براي كند كه الزم يا متعدي بودن افعال در زمان مي

هاي فعلي، وندها يا ضماير شخصي پيوسته و حتي ضماير فاعلي جدا ل ازلحاظ شناسهصرف افعا
دهد. در الگوي اول، افعال الزم (حال و گذشته) و افعال متعدي (زمان حال) الگوي دستوري نشان مي

شود، صرف افعال دارند. در الگوي دوم كه شامل افعال متعدي در زمان گذشته مي مشتركي ازنظر
روند. گرامي درپايان كار مي اي به، ضماير شخصي پيوسته و ضماير فاعلي جداي ويژهاهشناسه

نمايي خنثي و ارگتيو مطلق است. گيرد كه گويش بهبهاني داراي مخلوطي از نظام حالت نتيجه مي

 2 Agent Cl itics 
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عنوان ضماير فاعلي جدا درنظر گرفته  و ... را به Me=m ،Te=t هايي چون گفتني است كه او صورت
- ها در نقش فاعل و كامالً تجزيهبستها تركيبي از ضماير فاعلي جدا و واژه ؛ درصورتي كه ايناست

  پذير هستند و اين تعبير درست نيست.
گويش بهبهاني را  ،واژگان معمول گويش بهبهاني دستور صرفي،راستي بهبهاني در كتاب  

نكه گفتارهايي مقدماتي درمورد معرفي و بررسي كرده است. وي در اين كتاب هفت فصلي، پس از اي
-كند، فعل و اجزاي آن، اسم و گروه اسمي، ضمير، صفت، قيد، شبه گويش، لهجه و دستور را بيان مي

  ).198- 21: 1388نمايد (راستي بهبهاني،  اضافه و واژگان معمول اين گويش را معرفي ميجمله، حرف 
اختار صرفي فعل در زبان محلي بهبهاني، گويش يا لهجه؟ بررسي س«درمقالة  وي همچنين

شناختي گونة محلي بهبهاني، مشخص كند كه اين گونه سعي كرده است با بررسي زبان ،»بهبهاني
هاي اين پژوهش اين است كه ساختار اصلي جمالت در اين گونه  گويش است يا لهجه. ازجمله يافته

هاي مختلف، بين اين گويش و  زمان كامالً شبيه فارسي معيار است؛ اما در ساختار صرفي افعال براي
هاي افعال در اين زبان، با توجه به الزم يا متعدي بودن، شود. شناسههايي ديده مي زبان معيار تفاوت

ها در بن فعل متغير است؛ به همين دليل، ها و همخواندهند و حتي تعداد واكهجايگاه خود را تغيير مي
گيرد كه طبق تعريف يول و  د. نويسنده درپايان نتيجه ميشو هاي ارگتيو مياين گونه جزو زبان

هاي زبان فارسي  توان گفت كه بهبهاني گويشي از گويشهاي اين تحقيق، ميفرامكين از گويش و يافته
  ).84- 61: 1391شود (راستي بهبهاني، محسوب مي

ها،  اي مختلف آنهويژه جايگاه هاي ضميري و بهبستها، به واژهگفتني است كه در اين پژوهش
اي نشده است؛ بنابراين، پژوهش گزينند، اشارههايي كه برميها و ميزبان هاي دستوري آننقش

  كنيم. طور دقيق و كامل بررسي مي ها را بهبستحاضر، اين واژه
  

. چارچوب نظري پژوهش3  
ن، گرفته شده است معناي تكيه داد ، بهklineinشناختي، از واژة يوناني ازلحاظ ريشه Cliticواژة 

)Russi, 2008: 7) ها، معتقد است با اينكه اين عناصر زباني بست) دربارة اهميت واژه2005). اندرسون
شناسي ها، دكتري زبان كوچك هستند، آنقدر اهميت دارند كه افراد بسياري براساس مطالعة آن

  اند. گرفته
بر نيستند و با يك واژة شان تكيهداند كه خودعوامل دستوري مي«ها را بستديكسون واژه

تواند قبل از واژة  بست ميبر باشد). واژهسازند (اين واژة ميزبان بايد تكيهمي 4ميزبان، يك واژة آوايي
است و يا بعد از آن بيايد كه در اين صورت، به آن  5بستميزبان بيايد كه در اين صورت، آن يك پيش

 ).Dixon, 2007: 574» (گويندمي 6بستپي
 4 Phonological W ord 5 Proclitic  6 Enclitic  
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شمار  بر هستند و يك واحد آوايي مجزا به تكيهگفتني است كه همة اين عوامل دستوري دو صورت دارند؛ يا 
بست هستند. به سخن ديگر، هاي مجزا نيستند؛ بلكه واژههاي زيادي، تكيه ندارند و واژهدر موقعيت روند يا مي

). جايگاه Ibid: 575بستي هم دارند (يرواژهبست باشند، حتماً يك صورت غهمة عواملي كه ممكن است واژه
 :Ibidشوند (ها ظاهر ميها پس از وندها يكي است و هميشه در حاشية واژه ها و صورت آزاد آنبستواژه

595.( 

اي از دانند كه يك وند به واژهها با وندها را اين ميبستهاي واژهاسپنسر و لوئيس يكي از تفاوت
اي كه در بست به هر واژهشود؛ اما واژهاسم يا يك فعل) خاص متصل مييك مقولة دستوري (يك 

ها از آنجا كه بايد به يك ميزبان بستشود. به سخن ديگر، واژهكنارش باشد (حتي ضماير) متصل مي
كنند؛ اما از آنجا كه به واژگاني از هر مقوله متصل متصل شوند، ازنظر واجي مانند وندها عمل مي

  ).Spencer & Luis, 2011: 1-2كنند (نظر ساختواژي مانند وندها رفتار نميشوند، ازمي
، مانند ضماير، 7هاي ضعيف عوامل نقشيها ازنظر مقوله، معموالً صورتبستگويد واژهگرالچ مي

  ).Gerlach, 2002: 3هاي پرسشي، هستند (ساز و واژهافعال كمكي، عوامل منفي
هاي ساده بستاند. واژهكرده به دو دستة ساده و ويژه تقسيم ها رابستزوئيكي و پولوم واژه

هاي بستشده، صورت واژگاني كاملي دارند؛ مانند واژهيافته و سادهبر داشتن صورت تخفيف عالوه
‘ve  و‘s در انگليسي كه مخففhave   وis هاي ساده، بستهاي ويژه برخالف واژهبستهستند. واژه

- شوند؛ مانند واژهصورت وابسته به واژة ميزبان متصل مي دارند و فقط بهصورت واژگاني كامل ن

 :Zwicky & Pullum, 1983رود (كار ميدر زبان انگليسي كه فقط به همين صورت به s‘ بست ملكي

503-504.(  
شوند؛  هاي ساده ميبستهاي ضميري در گويش بهبهاني بنابر تعريف باال، جزو واژهبستواژه

ها هستند و در توزيع تكميلي با  ير شخصي جدا در اين گويش صورت واژگاني كامل آنزيرا ضما
  ها قرار دارند.بستواژه

ها هستند كه در چند دهة اخير، توجه زيادي به بستبستي يكي از انواع مهم واژهضماير واژه
 هاي مختلف شده است.ها و گويشها در زبان آن

ها  ناميد. آن 8هاواژة نقشي گروهتوان ساختي ضميري را ميهابستاندرسون معتقد است واژه
). Anderson, 2005: 227شوند (هاي مطابقه همانند ميغالباً از جهات مختلف نيز با نشانه

هاي فاعلي، مفعولي (صريح و غيرصريح) و اضافي (ملكي) بستهاي ضميري شامل واژهبست واژه
 شوند. مي

شناسان  كند كه زبانها بيان مي بستشناسان قبلي درمورد واژهزباناسپنسر با بررسي كارهاي  
ها نه كامالً شبيه يك واژة مستقل است و بستاند كه رفتار واژههاي زباني مختلف مشاهده كردهمكتب

نامد. الگوهاي توزيعي مي 9»تابعيت دوگانه«نه مانند يك وند. اين همان چيزي است كه كالوانز آن را 
 7 Functional Elem ents  8 Functional Morp hology of Phrases  9 Dual citi zenship  
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ها به ظهور در جايگاه دوم تمايل  ها نيز بسيار متفاوت هستند. درحالي كه برخي از آنتبسواژه
زيادي دارند، ظهور برخي ديگر در حاشية جمله ممنوع است و برخي نيز تمايل دارند كه يك مقولة 

هاي مختلف، عنوان ميزبان برگزينند. حتي اصطالح جايگاه دوم نيز ممكن است در زبان خاص را به
شناسان بست نيز برخي از زبانعني و نمودهاي گوناگوني داشته باشد. درمورد جايگاه واژهم
بست به مقولة واژة قبل از آن بستگي دارد) دنبال داليل دستوري و نحوي (ازجمله اينكه ظهور واژه به

بسته است بست به تعداد كلمات قبل از آن واكردند كه جايگاه واژه بودند و برخي ديگر هم بيان مي
)Spencer, 2012: 37-38.(  

- هاي جايگاه دوم را مطرح كرد. او براساس بررسي رفتار واژهبستبار، واكرناگل واژه نخستين

ها به ظهور در جايگاه دوم، يعني بعد از اولين  هاي يونان باستان بيان كرد كه تمايل غالب آنبست
ين تلقي از جايگاه دوم توسط محققان بعدي تعميم كند كه اواژه در بند، است. البته اسپنسر بيان مي

ها صرفاً بعد از اولين بستپيدا كرد و شامل جايگاه بعد از اولين گروه در بند نيز شد؛ زيرا ظهور واژه
هايي كه هردو گزينه را دارند (بعد از اولين واژه در يك زبان خيلي نادر است، درصورتي كه زبان

بست، جايگاه ن هستند. به اين ترتيب، در كارهاي اخير، منظور از واژهواژه يا گروه)، خيلي فراوا
يافتة قانون آيد يا بعد از اولين گروه و اين تعميمبستي است كه يا بعد از اولين واژه ميواكرناگل واژه

  ).Spencer, 2012: 39-41اولية واكرناگل است (
نامد و بعد  مي 2W را جايگاه  ز اولين واژهگفتني است كه هلپرن قرار گرفتن در جايگاه دوم بعد ا

  ).Halpern, 1995: 15نامد (، يعني جايگاه دختر يا سازة دوم مي2Dاز اولين گروه را 
بست به فعل اصلي وابسته است. براي نمونه، در بندهاي محور، جايگاه واژه هاي فعلبستدر واژه

بست قبل از فعل اصلي  ، واژه10د) زبان مقدونيزماندار (بندهايي كه شامل فعل امر يا مصدري نيستن
صورت  آيد و در بندهاي امري يا مصدري، بعد از فعل و بهبست ميواژهصورت پيش يا فعل كمكي به

  ).Spencer, 2012: 64-65بست (واژه پس
هاي دوگانه، مواردي است كه يك عنصر ازنظر نحوي به يك سو بستمنظور اسپنسر از واژه

بستي فعل كمكي در هاي واژهو ازنظر واجي به سوي ديگر. براي نمونه، در صورت وابسته است
با فاعل يك واحد  s‘بست فعل كمكي ، واژهTom’s a linguist, Tom’s readingزبان انگليسي، مانند 

دهد؛ درحالي كه ازنظر نحوي، اين فعل كمكي با گروه فعلي يا گروه واجي را تشكيل مي- واژيساخت
  ).Ibid: 66بعد از خود مرتبط است ( اسمي

    

 10 Macedonian 
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 11. روش تحقيق4 

هاي ميداني كه آوري كرديم. دادهاي جمعهاي اين پژوهش را به دو روش ميداني و كتابخانهداده
است كه متولد بهبهان  12دهند، شامل مصاحبه با هفت گويشورها را تشكيل ميبخش اصلي داده

سال است،  79تا  27ت. طيف سني اين گويشوران از ها بهبهاني اس هستند و زبان مادري آن
هاي ها از سوم راهنمايي تا دانشجوي دكتري است و مشاغل آزاد يا دولتي دارند. داده تحصيالت آن

هاي شعر و ادبيات ها و مقاالت موجود دربارة اين گويش و همچنين كتاباي را نيز از كتابكتابخانه
آوري كرديم. گفتني است كه درصورت استفاده از ده بودند، جمععاميانه كه به اين گويش نگارش ش

هاي ها از دادهها و مقاالت، منبع دقيق با ذكر صفحه ذكر شده است و بقية مثالهاي كتابمثال
  اي هستند.مصاحبه

  

  هاي ضميري در گويش  بهبهانيبست. نظام واژه 5
يش بهبهاني با ضماير شخصي جدا در اين هاي ضميري در گوبستبستي يا واژهنظام ضماير واژه

ها ازنظر نحوي با ضماير شخصي فارسي معاصر كامالً مطابقه دارند؛  گويش كامالً متفاوت است. آن
بستي گويش بهبهاني به چهار گروه اما ازنظر صورت با فارسي معيار متفاوت هستند. ضماير واژه

ها را  ترتيب هريك از آن شوند كه بهتقسيم مي فاعلي، مفعولي مستقيم، مفعولي غيرمستقيم و اضافي
  كنيم. بررسي مي

 

هاي فاعليبست. واژه5- 1  

طور كه در جدول مشخص  بينيم. همان هاي ضميري در اين گويش را در جدول زير ميبستواژه
  ها با توجه به بافت آوايي، بيش از يك تكواژگونه دارند.بستاست، برخي از اين واژه

- نشان داده  صورت شناسه فاعلي اين گويش در صرف گذشتة فعل خوردن، به هايبستواژه

شوند كه  ها در جمله، به عناصر ديگر جمله متصل ميها درصورت كاربرد فعلبستاند. واژهشده
كار  ها فقط در زمان گذشته بهبستكنيم. گفتني است كه اين واژه درادامه، اين عناصر را بررسي مي

 شوند.صورت شناسة فعلي روي فعل ظاهر مي جمالت داراي فعل زمان حال، فقط بهروند و در مي

 
 
 
 
 

 11 هرست  ه اختصاري نمادها و عالئم ف ورد استفاده در مقال     م
ه ن  توضيح نماد                                                            نشا

دافزايي در ون واجي   -                                                        پيوند 
ه در واژ واجي  فزايي                                     بستپيوند   =ا

1اول شخص جمع                                                    PL 
مفرد                              1SG                       اول شخص 

2  دوم شخص جمع                                                    PL 
 2SG   دوم شخص مفرد                                                 

3سوم شخص جمع                                                   PL 
مفرد                 3                                  سوم شخص  SG 

يم                                                مستق  ACC         مفعول 
صريح                                                      DATمفعول غير

                                                                DEFمعرفه  
 EZي اضافه                                                       هكسر

ه يند  FUT                                                         زمان آ
ي                                                              GENحالت اضاف

مر                          مري يا باء ا  IMP                     وجه ا
 INDFنكره                                                                

نفي و نهي                                             اي   NEGتكواژه
 PASSمجهول                                                             

 PL                                                تكواژجمع             
نمود استمراري                    PRFزمان كامل                                                            PROG                      تكواژ 
  PRSزمان حال                                                          

 PST                  زمان گذشته                                      
 RA       »                                                     را«تكواژ 

تزامي                                                    SUBJ       وجه ال
  
12    
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  شمار

  شخص
  جمع  مفرد

 xærd-æm  اول شخص
Eat.PST-1SG  

 xær-mɒ  خوردم
eat .PST-1PL  

  خورديم

 xærd-et  دوم شخص
eat .PST-2SG  

 xær-tɒ  خوردي
eat .PST-2PL  

  خورديد

 xærd-ej  سوم شخص
eat.PST-3SG  

 xær-ʃɒ  خورد
eat .PST-3PL  

  خوردند

    
 

  شمار مفرد جمع

 شخص

mɒ/me æm  /m اول شخص 
tɑ/te t /et دوم شخص 
ʃɒ/ʃe eʃ/ ej/ʃ/j سوم شخص 

  
  هاي فاعلي با ميزبان فاعليبست. واژه1

بست فاعلي است و ممكن است ازنوع ضميري يا هاي زير، فاعل جمله ميزبان واژهدر مثال
  اسامي ديگر) باشد. واژگاني (اسم خاص يا 

  . من كتاب را به مريم دادم.1
Me=m             ketɒb=æ         dɒ                  æ      mærjæm 
I = 1SG           book=RA     give.PST        to       Mary  

  خواست به سفر برود.. احمد مي2
ahmed-ej             mi                               bʊʃʊ              sæfær 
Ahmad           want .3SG               go.3SG       travelling 

 ايد؟. آيا شما غذا خورده3

mej      ʃɔmɑ=tɑ        qæzɑ         xærd-e 
If         you=2PL        food        eat.PST-PRF 

شود؛ يعني جانداري و علي به فاعل متصل ميبست فادر جمالت داراي فاعل غيرجاندار نيز واژه
  گذارد.تأثيري نمي جاني در اين گويش در گزينش ميزبانبي

 گرگ مرغ را برد.. 4

ɢɔrɢ=ej           mɔrq=æ             bʊ 
wolf=3SG       hen=RA            take away.PST 

  .. او دو برادر داشت5

ʔʊ=j (ʔʊ=ʃ )            dɔ           berɒr           bi  
He/she=3SG          two      brother     have.PST 
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  هاي فاعلي با ميزبان مفعول غيرصريحبست. واژه2

، اسم خاص كه متمم 6بست فاعلي است. در مثال ها، مفعول غيرصريح ميزبان واژهدر اين مثال
  بست مفعولي است:جمله است، ميزبان واژه

 پيراهن خريدم. براي مريم. 6

se                 mærjæm=æm              lebɒs                   esse                                
for                 Mary=1SG                 Clothes             buy.PST 

 بست مفعولي هستند.، ضميرهاي تو و شما ميزبان واژه8و  7در دو مثال 

 با تو كار داشت. .7

te=j                            kɒr             bi  
you.DAT=3SG        work        be.PST 

  كرد، معلم است.شما صحبت مي . مردي كه با8

Mærd-i               ke        dime    ʃɔmɒ=je         hærf      mize              mɔælem=i     
Man-a             which        to        you=3SG        talk      hit.PST      teacher=is.3SG 

 هاي فاعلي با ميزبان مفعول صريحبست. واژه3

بست فاعلي است. اين مفعول صريح ممكن ، مفعول صريح ميزبان واژهي اين بخشهادر مثال
و  12، 11هاي  صي، اشاري) باشد (مثال) يا ضميري (شخ14و  10، 9است از مقولة واژگاني (مثال 

13.(  
  خوردم.          غذا مي . ديروز9

diɢ                qæzɒ=m                 miχæ   
yesterday      food=1SG              eat.PST 

 . علي بود كه كتاب را به زهرا داد. 10

æli         bi                           ke        ketɒb=ej         dɒ          zærɒ 
Ali        be.PST.2SG         that      book=3SG     give          Zahra 

 .ها را نصيحت كرديم آن. 11

ʔæ     ʊʃʊ=mɔ      næsihæt        ke 
RA   they=1Pl     advise         do.PST 

 . در فكرش اين را مي گفت.12

te         fekr=ej                      ʔi=je=ʃ                mi-ɢɔ 
in        thought=his/her         this=RA=3SG    PROG-tell.PST 

  )156: 1388. ماست من را چرا ريختي؟ ( كلباسي، 13
mɑss=e            me=t                            si      tʃe          rix? 
yogurt=EZ       my.GEN=2SG         for    what      pour.PST? 

 . كتابي را كه ديروز خريدم، هديه دادم.14

ketɒbi=m              ke                diɢ                             esse       hædjæ=m      dɒ 
book=1SG            which      yesterday=1SG             buy        gift=1SG     give 

بست ازبين موضوعات فعلي، يعني هاي متعدي، اولويت ميزباني با فاعل است و واژهدر جمله
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 هاي زير:كند؛ مانند مثالعنوان ميزبان انتخاب مي فاعل و مفعول، فاعل را به

 ام.. من غذا خورده15

mæ=m        qæzɒ      χærd-e         bi 
I=1SG         food      eat-PRf         be.PRS.3SG 

   . علي كتاب را به زهرا داد.16

æli= ʃ         ketɒb        dɒ                 zærɒ 
Ali=3SG     book      give .PST      Zahra     

  بست فاعلي است.ميزبان واژه» را«در مثال زير، نشانة مفعولي 
  . آن را خورد.17

  ʔɔn=æ=j                χæ                
 That=RA=3SG      eat.PST 

  آيد؛ مانند مثال زير:بست فاعلي پس از عالمت جمع ميبودن مفعول، واژهدرصورت جمع 
 چيدند. درخت از را ها . سيب18

sib-ɒ=ʃɒ                æ       deræχ         tʃi 
apple-PL=3PL      from   tree             pick.PST  

  هاي فاعلي با ميزبان قيديتبس. واژه4

  بست فاعلي است.هاي زير، قيد جمله ميزبان واژهدر مثال
 . كتابي را كه ديروز خريدم، هديه دادم.19

ketɒb-i                  ke            diɢa=m                         esse    , hædjæ=m      dɒ 
book-INDF            which     yesterday=1SG              buy     gift=1SG     give 

 
                  .خوردمغذا مي . ديروز20

 diɢ=æm                            qæzɒ       miχæ        
yesterday=1SG                 food        eat              

 .   بودم گفته او به را حقيقت ،اول همان از اش. ك21

kɒʃki     æz          ævælæ=m      hæqiqæt    æ       ʊ             ɢɔte      bi 
I wish    from       first=1SG      truth          to    him/her      tell     PRT.PST 
yevɑʃ=æm           ɑve 
slowly=1SG         bring.PST 

 فعلي فعل مركبهاي فاعلي با ميزبان جزء غيربست. واژه5

 ند.. توضيح داد22

tɔzi= ʃɒ                   dɒ 
explain=1SG          give 

 . پيدا كردي.23

 
pejdɒ=t            kæ 
find=1SG        do.PST 
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     هاي فاعلي با ميزبان پيشوند استمراريبست. واژه6

 بستم.. مي24

mi=m-bæs 
PROG=1SG-close.PST 

    .بكنم كاري برايشتم توانس. كاش مي25

kɔʃki    mi=m-tunes      kɒri    si=ʃ  bɔ-kɔn-æm 
     هاي فاعلي با ميزبان ضمير پرسشيبست. واژه7

 اي؟                هآورد خودت با پول . چقدر26

 tʃeqæde=t                pil           dim-e         χɔ=t                                ɒværd-e? 
How much=2SG     money     with-EZ      yourself=your.GEN       bring.PRS-PRF 

   هاي فاعلي با ميزبان ضمير مبهمبست. واژه8

 كرد؟       صدا مرا . كسي27

kæsi=ʃ                    bɒnɢ=em           ze? 
Anybody=3SG      call=me.ACC    do.PST 

  هاي فاعلي با ميزبان مسندبست. واژه9

  در جملة زير، مسند از مقولة حرف اضافه است.
  . چقدر پول با تو هست؟28

 tʃeqæde           pil              dim=e=t             hæj? 
Howmuch       money     with=EZ=2SG     be.3SG.PRS 

 هاي فاعلي با ميزبان پيشوند نفي فعليبست. واژه10

 .نخورده بودم. 29

næ=m-χærd-e                             bi 
NEG=1SG-eat.PST-PRF         be.PST 

 . نخوردم.30

Næ=m –χærd-e 
NEG=1SG-eat.PST 

چسبد، نه به پيشوند نفي؛ مانند جملة بست به مفعول ميدرصورت وجود مفعول در جمله، واژه
  زير:

 . غذا نخورده بودم.31

qezɒ=m           næ-χærd-e                          bi 
food=1SG        NEG-eat.PST-PRF         be.PST 

تر گفتيم، اولويت ميزباني با فاعل است و درصورت وجود فاعل، مفعول، فعل  طور كه پيش همان
  هاي زير: شود؛ مانند مثالبست به فاعل متصل ميمركب و پيشوند نفي، واژه

 ه بودم.نخورد. من غذا 32
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me=m                 qæzɒ           næ-χærd-e                         bi 
I.NOM=1SG     food            NEG-eat.PST-PRF         be.PST 

 
 .من مطالعه نكردم. 33

me=m         mɔtɒleʔe        næ-ke 
I=1SG         study             NEG-do.PST 

    بست اضافيهاي فاعلي با ميزبان واژهبست. واژه11

 مرد قصاب چاقويش را تيز كرد.. 34

qæssɒb           kɒrde=ʃe=ej                    tiz        kæ 
 butcher      knife=his/her=3SG          sharp   do.PST 

 گفتم. ام مي . براي بچه35

si         betʃæ=m=æm        mi-ɢɔ                           
for       child=my=1SG     PROG-tell.PST  

 . پولش را دادم.36

pil=eʃ=æm                            dɒ 
money=his/her=1SG      give.PST 

  بست مفعولي غيرصريحهاي فاعلي با ميزبان واژهبست. واژه12

 با تو كار داشت.. 37

kɒr=et=ej                   bi 
work=you=3SG         be.PST 

  بست مفعولي صريحهاي فاعلي با ميزبان واژهبست. واژه13

 . من را صدا كرد.38

 bɒnɢ=em=ej                         zæ           
call=me.ACC=3SG            do.PST  

  هاي فاعلي با ميزبان صفت مفعوليبست. واژه14

  هاي فاعلي است.بستو ماضي نقلي، صفت مفعولي ميزبان واژههاي زمان ماضي بعيد در فعل
  . گفته بودم.39

ɢɔft-e=m                            bi 
tell.PST-PRF=1SG         be.PST.3SG 

  هاي فاعلي با ميزبان فعل كمكي خواستنبست. واژه15

  خواهيد برويد.. مي40
mi-t=tɑ                               be-ʃɑ 

PROG-want.PRS=2PL    SUBJ-go.PRS 
  خواستم بروم.. مي41

mi=m-χɑs                               be-ʃ-æm 
PROG-1SG-want.PST        SUBJ-go.PRS-1SG 
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هاي مفعولي صريحبست. واژه5- 2  

هاي مفعولي صريح با ميزبان پيشوند امري يا پيشوند فعل پيشونديبست. واژه1  

  . ببرش.42
be=j-be 
IMP=him/her.ACC-take 

                                                                                                                  . نبرش.43

                  
næ=j-be 
NEG.IMP=him/her.ACC-take 

 
  گردانيم.او را برمي. 44

væ=ʃ-me-ɢærdɑn-im 
back=him/her.ACC-PROG-bring.PRS-2PL 

هاي مفعولي صريح با ميزبان جزء غيرفعلي فعل مركببست. واژه2  

                                                                                                 . مرا صدا كرد.45

bɒnɢ=em=ej                    ze   
Call=me.ACC=3SG     hit.PST  

 كرد؟                      صدا مرا . كسي46

kæsi=ʃ                    bɒnɢ=em           ze? 
Anybody=3SG      call=me.ACC    do.PST 

هاي مفعولي صريح با ميزبان پيشوند استمراريبست. واژه3   

 
 بينمش. . مي47

 mi=ʃ-bin-æm           
PROG=him/her.ACC-see.PRS-1SG 

  بندم.. تو را مي48
mi=t-bænd=æm 
PROG=2SG-close.PRS=1SG 

  هاي مفعولي صريح با ميزبان فعلبست. واژه4

  ).154: 1388. مرد سر كوزه را گرفت و آن را روي كولش نهاد (كلباسي، 49
mærd=ej            sær=e         kuze=je           gerɔ            vɔ         nehɑd=ej                        ri              
man=3SG        top=EZ       jug=RA            take.PST   and       put.PST=that.ACC     on       
kʊl=ej 
shoulder=his.GEN  

بست مفعول صريح به فعل نهادن متصل شده است. اين بينيم، در اين جمله، واژه طور كه مي همان
معاصر گفتاري شباهت دارد. براي نمونه، در فارسي گفتاري ممكن است گفته شود  مثال به فارسي
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  بست مفعولي صريح به فعل متصل شده است.كه در اين جمله، واژه» گذاشتش روي زمين«
  هاي مفعولي صريح با ميزبان پيشوند نفيبست. واژه5

  بينم.. تو را نمي50
næ=t-me-bin-ɔm 
NEG=you.ACC-PROG-see.PRS-1SG 

 

هاي مفعولي غيرصريحبست. واژه5- 3  

ها با توجه به معنا نقش مفعول  ها در آنبستكنيم كه واژههايي را ذكر ميدر اين بخش، نمونه 
كنند.غيرصريح را ايفا مي  

 هاي مفعولي غيرصريح با ميزبان مفعول صريحبست. واژه1

  ).155: 1388دهم (كلباسي، . من دو قَران به تو مي51
mɔ    dɔ          ɢɔrɔʃ=et                          mi-d-æm 
I        two      dollar=you.DAT         PROG-give.PRS-1SG 

  هاي مفعولي غيرصريح با ميزبان پيشوند استمراري بست. واژه2

 گفتي.. به او مي52

mi=ʃ-g-æ 
PROG=him.DAT-tell.PRS-2SG 

  صريح با ميزبان فعلهاي مفعولي غيربست. واژه3

  . به او گفته بودم.53
ɢɔft-ɔm=eʃ                                     bi 
tell.PST-1SG=him/her.DAT     be.PST 

 

هاي اضافيبست. واژه5- 4  

طور  همانهاي اضافي هستند. ها در تركيببستاسم (مضاف) و ضمير انعكاسي ميزبان اصلي اين واژه
هاي اضافي در بهبهاني و فارسي معاصر مشابه و مشترك است بستنيم، ساختار واژهبي كه درادامه مي

 هاي اضافي هستند.بست واژهبستي بهبهاني و فارسي معيار، همين و نقطة اشتراك نظام واژه
 

   مفرد جمع
emu:n æm /m اول شخص 

etu:n et دوم شخص 

eʃu:n ɒʃ /ʃ/ ej سوم شخص 

  

  با ميزبان مفعولهاي اضافي بست. واژه1

 . پشت سرت را نگاه كن.54
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pɔʃt=e                ser=et                              seil        kɔn  
backof=EZ        head=your.GEN            look      do.2SG.IPM 

 
  هاي اضافي با ميزبان متممبست. واژه2

 . مطابق نظر استادم عمل كردم.55

Tebq=e                            næzær=e                essɒ=m                              æmæl              ke 
according to=EZ              opinion=EZ           professor=my.GEN        work                do 

 . پيرتر از پدرش.56

pir-ter=e               bʊ=ɒʃ 
old-e=than          father=his/her.GEN 

 
  هاي اضافي با ميزبان فاعل يا نهادبست. واژه3

 . مدادش زير ميز افتاد.57

mædɒd=ej                 zir=e                  miz           ɔftɒd 
pencil=his/her           under=EZ          table         fell.3SG  
book=him/her            tear     become.PST.PASS 

 آيد؟              مي خانه به مدرسه از كي . پسرت58

pɔs=et                      tʃeɢæ        æ            mædresæ         mi? 
son=your.GEN       when         from         school          come.PRS.3SG 

 
  ي ضميري گويش بهبهانيهابست. جايگاه واژه5- 5

پيشين مطرح و  هايها را در بخش هاي متعددي كه بخشي از آنها و نمونهبا بررسي دقيق مثال
هاي گويش بهبهاني (فاعلي، مفعولي صريح بستگيريم كه بيشتر انواع واژه بررسي كرديم، نتيجه مي

عد از اولين واژه (آوايي يا و غيرصريح و اضافي) به ظهور در جايگاه دوم تمايل دارند؛ يعني ب
  واژگاني) يا بعد از اولين سازه در بند.

بست در جايگاه دوم پس از اولين واژة آوايي يا واژگاني را هايي از ظهور واژهدرادامه، نمونه
  آوريم: مي

  من كتاب را به مريم دادم.
Me=m            ketɒb=æ         dɒ                   æ      mærjæm 
I = 1SG           book=RA     give.PST       to       Mary  

  خواهد به سفر برود.احمد مي
ahmed-ej            mi                         bʊʃʊ              sæfær 
Ahmad           want .3SG               go.3SG       travelling 

 بستم.                مي

mi=m-bæs 
PROG=1SG-close.PST 
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 اي؟                     هآورد خودت با پول چقدر

tʃeqæde=t                pil           dim-e         χɔ=t                                  ɒværd-e? 
How much=2SG     money     with-EZ      yourself=your.GEN       bring.PRS-PRF 

                                                                                                                   ببرش.
be=j-be 
IMP=him/her.ACC-take 

  گردانيم.او را برمي
væ=ʃ-me-ɢærdɑn-im 
back=him/her.ACC-PROG-bring.PRS-2PL 

اي و گروه  اضافهفت اشاره و اسم، گروه حرفبست به اولين سازه (صهاي زير هم واژهدر نمونه
 اضافي) متصل شده است:

 آن مرد كتاب را خريد.

Ɂʊ        mærd-æ-j                ketɒb            esse 
that       man-DEF=3SG     book             buy.PST  

 به تو دروغ گفته است.

dim-e       te=j            dɔrɔ     kerd-æ 
 to-Ez   you=3SG       lie       make-PRF.PST 

 در فكرش اين را مي گفت.

te         fekr=ej                      ʔi=je=ʃ                mi-ɢɔ 
in        thought=his/her         this=RA=3SG    PROG-tell.PST 

  ماست من را چرا ريختي؟
mɑss=e           me=t                            si      tʃe          rix? 
yogurt=EZ       my.GEN=2SG         for    what      pour.PST? 

بست در دو جايگاه وجود دارد؛ شماري مانند دو مثال زير، امكان ظهور واژهدر موارد انگشت
دشناختي باشد؛ يعني در يعني پس از اولين واژه يا دومين واژه. ممكن است دليل اين اتفاق، كاربر

جاي فاعل به مفعول و يا قيد زمان متصل شده است، گوينده بر آن  بست بهصورت دوم كه واژه
  سازه تأكيد بيشتري داشته است.

 مرد قصاب چاقويش را تيز كرد.

qæssɒb=ej           kɒrd=ej                  tiz        ke 

butcher=3SG      knife=his/her          sharp   do.PST 
تواند به بست فاعلي ميصورت زير هم كاربرد دارد؛ يعني واژه بينيم، اين جمله به طور كه مي همان

مفعول متصل شود. گفتني است كه در جملة باال تأكيد بر قصاب است؛ ولي در جملة زير تأكيد بر 
  كارد است. بنابراين، اين دو جمله تفاوت كاربردشناختي دارند.

qæssɒb           kɒrde=ʃe=ej                    tiz        kæ 
 butcher      knife=his/her=3SG          sharp   do.PST 

  كتابي را كه ديروز خريدم، هديه دادم.
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ketɒbi=m              ke                diɢ                             esse       hædjæ=m      dɒ 
book=1SG            which      yesterday=1SG             buy        gift=1SG     give 

بست فاعلي از جايگاه دوم به جايگاه سوم در ساخت زير كه صورت ديگر مثال باال است، واژه
(  آمده است. گفتني است كه در اين دو جمله نيز يك بار تأكيد گوينده بر كتاب و بار دوم بر قيد زمان

  بست نيز به اين عناصر متصل شده است.ديروز) است و به همين ترتيب، واژه
 

ketɒb-i         ke           diɢa=m                        esse    , hædjæ=m      dɒ 
book-a            which     yesterday=1SG             buy     gift=1SG     give 

    
  وز خريدم، هديه دادم.كتابي را كه دير

 

گيري. بحث و نتيجه6  

هاي ضميري در اين گويش بستواژه ها مشخص شد،طور كه در بررسي و تجزيه و تحليل داده همان
بست هستند و چهار نقش فاعلي، مفعولي صريح، مفعولي غيرصريح و اضافي دارند. واژهازنوع پس

اند از: فاعل،  داشتند كه ازنظر نقش دستوري عبارت هاي فاعلي در اين گويش پانزده ميزبانبستواژه
ضمير پرسشي،  مفعول صريح، مفعول غيرصريح، قيد، جزء غيرفعلي فعل مركب، پيشوند استمراري،

بست بست مفعولي غيرصريح، واژهواژه بست اضافي،واژه ضمير مبهم، مسند، پيشوند نفي فعلي،
ها از مقوالت فعل، اسم، صفت، ضمير (شخصي، مفعولي صريح و فعل كمكي خواستن. اين ميزبان

» را«بست، حرف اضافه، ضمير پرسشي، پسوند تصريفي جمع و حرف نشانة اشاري و مبهم)، واژه
هاي متعدي داراي فاعل و مفعول، اولويت ميزباني با فاعل است و گفتني است كه در جمله بودند.
كار  ها فقط در زمان گذشته بهبستاست كه اين واژهچسبد. نكتة ديگر اين  بست فاعلي به فاعل ميواژه
 روند.مي

هاي مفعولي صريح عبارت بودند از: پيشوند امري يا پيشوند فعل بستهاي واژهميزبان 
پيشوندي، جزء غيرفعلي (همكرد) فعل مركب، پيشوند استمراري، فعل و پيشوند نفي. مفعول صريح و 

  اي مفعولي غيرصريح هستند.هبستپيشوند استمراري ميزبان واژه
هاي گويش بهبهاني (فاعلي، مفعولي بستنيز بيشتر انواع واژه بستازنظر جايگاه ظهور واژه

صريح و غيرصريح و اضافي) به ظهور در جايگاه دوم، يعني بعد از اولين واژه (آوايي يا واژگاني) يا 
ت كاربردشناختي بين اجزاي جمله (تأكيد بعد از اولين سازه در بند تمايل دارند. البته درصورت تفاو

شود؛ حتي اگر در جايگاه دوم بست به آن عنصر متصل ميگوينده بر يكي از اجزاي جمله)، واژه
 ايم. ها نشان دادهنباشد. اين موضوع را در مثال

هاي اضافي است. بستبستي گويش بهبهاني با فارسي معيار در واژهشباهت اصلي نظام واژه
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صورت كامالً  هاي اضافي بهبستگزيني و جايگاه، اين دو گويش از فارسي در واژهيزبانازنظر م
هاي مفعولي صريح با ميزبان جزء غيرفعلي در فعل بستكنند. در دو مورد، واژهيكسان عمل مي

مركب و همچنين با ميزبان فعل اصلي اين دو گويش شباهت دارند و مواردي چون صدام كرد، 
بست مفعولي صريح با ميزباني جزء غيرفعلي) و مواردي چون گذاشتمش روي (واژه كنمصدات مي

بست مفعولي صريح با ميزباني فعل اصلي) در فارسي معيار، مبين اين مطلب ميز و خوردمش (واژه
  هستند.

هاي فاعلي است. در فارسي معيار، بستترين تفاوت و نقطة افتراق اين دو گويش در واژهاصلي
هاي فعلي نقش مطابقه را در اين گويش ايفا بست فاعلي وجود ندارد و شناسهبا عنوان واژهعنصري 

هاي متنوع ازنظر  هاي فاعلي با ميزبانبستاي غني از واژهكنند؛ درحالي كه گويش بهبهاني گنجينهمي
  نقش دستوري و مقوله دارد.

 

  هانوشت . پي 7
1. tense-sensitive  
2. agent clitics 
3. genitive/ dative 
4. phonological word 
5. proclitic  
6. enclitic  
7. Functional Elements  
8. Functional Morphology of Phrases  
9. dual citizenship 
10. macedonian 

  كاررفته در مقاله: به اختصاري نمادها و عالئم فهرست .11
 نشانه    توضيح نماد

 -   پيوند واجي در وندافزايي

 =   ي افزاي بستپيوند واجي در واژه

 1PL   اول شخص جمع  

 1SG    اول شخص مفرد  

 2PL   دوم شخص جمع   

 2SG    دوم شخص مفرد   

 3PL   سوم شخص جمع   

 3SG    سوم شخص مفرد 

 ACC  مفعول مستقيم       
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    DAT  مفعول غيرصريح

     DEF   معرفه 

 EZ   كسرة اضافه 

 FUT      زمان آينده

      GEN   حالت اضافي

 IMP  ا باي امر وجه امري ي

 INDF  نكره   

 NEG   تكواژهاي نفي و نهي

 PASS  مجهول   

 PL   تكواژ جمع

 PRF    زمان كامل 

 PROG   تكواژ نمود استمراري

  PRS   زمان حال

 PST   زمان گذشته

 RA  »  را«تكواژ 

  SUBJ   وجه التزامي
خيراهللا آقايان  في وها فرخنده نشاطي، بهنوش صادقي مقدم و سارا يوساز گويشوران محترم، خانم .12

دريغ كه با صبر و حوصله و بي بين صابر عسگري، بهزاد عليزاده و علي حق عبدالهادي زماني، محمديان،
  بنده را در اين تحقيق ياري كردند، بسيار سپاسگزارم.

 

  . منابع 8
الت مجموعه مقا». هاي ضميري در تاتي تاكستانيبستنقش دوگانة پي). «1392فر، راحله (ايزدي •

  .201-175. صص هاي ايرانيها در زبانبستنخستين همايش ملي بررسي واژه
 ».هاي ضميري در گويش جرقويهبستبررسي پي). «1392بديعي، مرضيه و مليحه رحيمي ( •

  .303-293. صص هاي ايرانيها در زبانبستمجموعه مقاالت نخستين همايش ملي بررسي واژه
هاي دلواري و هاي ضميري در گويشبستطالعة تطبيقي واژهم). «1392پورابراهيم، شيرين ( •

- 221. صص هاي ايراني ها در زبانبستمجموعه مقاالت نخستين همايش ملي بررسي واژه». دشتي
234. 

 هران:. تهاي ايراني نو ها و گويش موضوعي زبان-فرهنگ تطبيقي). 1389دوست، محمد (حسن •
 .زبان و ادب فارسي فرهنگستان
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. تهران: طرح و اجراي گويش بهبهاني دستور صرفي، واژگان معمول). 1388( هبهاني، امينراستي ب •
  كتاب.

بهبهاني، گويش يا لهجه؟ بررسي ساختار صرفي فعل در زبان محلي ). «1391ــــــــــــــــــــ ( •
  .84- 61. صص 3. ش 2. س هاي محلي ايرانفصلنامة ادبيات و زبان». بهبهاني

 ةنام». رايجي آران و بيدگل گويش در ضميري هاي بست ه واژ). «1391. (مهند، محمدراسخ •

  .172- 161 . صص1. ش هاي ايرانيها و گويشنامة زبان، ويژهفرهنگستان
 ».تاتي زبان در ضميري هاي بست پي به شناختي رده نگاهي« ).1388( ــــــــــــــــــــ •

  . 10- 1. صص 1. ش 1. د شناسي زبان هاي پژوهش
». نمايي در گويش تاتي خلخالنظام حالت). «1393( فرپور، جهاندوست و راحله ايزديزعليسب •

  . 123- 103. صص 4. ش 5. د جستارهاي زباني
پژوهشگاه علوم  تهران: انتشارات .هاي زباني ايران فرهنگ توصيفي گونه ).1388كلباسي، ايران ( •

 .انساني و مطالعات فرهنگي

 ».بست و وندهاي ايراني: رقابت واژه زبان) ارگتيو(طابقه در نظام كُنايي م«). 1391كريمي، يادگار ( •
  .18- 1. صص 2. ش 4. د شناسي هاي زبان ژوهشپ

مجلة علوم اجتماعي و انساني ». توصيف دستگاه فعل در گويش بهبهاني). «1385گرامي، شهرام ( •

  .126- 108. صص 1 . ش23. د شناسيانگليسي و زبان نامة زباندانشگاه شيراز، ويژه
هاي ضميري در گويش بستبررسي پي). «1383واحدي لنگرودي، محمدمهدي و شيرين ممسني ( •

 .83- 64شناسي. صص . ضميمة گويش3. ش 1. د فرهنگستان ةنام». دلواري
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