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هاي هاي واژه و برخی از ویژگیی زبانی هستند که برخی از ویژگییها واحدهابستواژه

.شودمینحو و صرف مرتبط  حوزةدو نها بهآرو مطالعۀ، از ایندارند در خود را تکواژهاي وابسته

که  اندکردهها از دیگر واحدهاي زبانی، پارامترهایی معرفی بستبراي تمایز واژه ،شناسانبانز

 دلیلِبهبر این اساس، .ها باشد ها و گویش ها در زبان بستتواند پایه و اساس شناسایی واژه می

تا شدتالش وهش این پژدر ها،  گویش حفظ و مطالعۀاهمیت ها و نیز  بست اهمیت واژه

گویش .شناسایی شوند)2003(والد پارامترهاي آیخن برپایۀتنگستانی و گویشها در بستژهوا

رایج در استان هاي جنوب غربی غربی، گروه گویش ستۀهاي ایرانی دتنگستانی یکی از گویش

روستاي  گفتگو با افراد سالخوردة ازطریقِ توصیفی -این پژوهش کیفیهاي داده .فارس است

نتایج .آوري شده استجمعدر استان بوشهر از روستاهاي شهرستان تنگستان جمالی، یکی 

که  استبست واژه 8داراي که گویش تنگستانی  دهد مینشان  ها از بررسی آمدهدستهب

 بست پی ،یاي تخصیص نکره،یاي نکره ،اضافه ةکسر ،هاي ضمیري بست پی :اند از عبارت
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/vo/»و«مخفف /=o/،)یابد نمود می /=oku/و/=u=/،/ku/هاي صورت بهکه (ساز معرفه

همچنین .»...هستم، هستی و«معادل /…,am,=i=/و  ،تأکید»ها«مخفف/=ɑ/،همپایگی

هاي بستپیاست،  ارگتیواینکه گویش تنگستانی یک گویشه با توجه بدهد نتایج نشان می

صریح و ملکی ظاهر فعول غیرچون فاعل، مفعول صریح، مآن با کارکردهاي مختلفی  ضمیريِ

.ندشومی

هاي بستهاي ضمیري، واژهبستبست، واژهواژهتکواژ وابسته، گویش تنگستانی، :ها واژهلیدک

.ضمیريغیر

مقدمه -1

ها »گویش«شناسی، مطالعه و بررسی علمی و تخصصی  امروزه، یکی از مباحث مهم حوزه زبان

ها،  حوزهشناختی هر گویش و نیز وجود  احث زبانها، گستردگی مب به دلیل تعدد گویش .است

براي  را چنینی این ها و مطالعات وسیع بررسیشناختی،  رویکردها و نظریات زیاد زبان

در گویش  1بست، پژوهش حاضر، تنها به بررسی واژهرواز این.سازد ممکن نمی پژوهشگران

.پردازدشناختی میبا رویکرد رده 2تنگستانی

هایی را یافت که حد توان واحدهاي دنیا میتقریباً در تمام زبان،دهدمی مطالعات نشان

ال ؤهاي آزاد و وابسته باشند و در حقیقت، این تفکر و اعتقاد سنتی زیر سوسط و بینابین تکواژ

هم داراي را دارند و بعضی از خصوصیات واژه هم وجود دارد که  اي هاي زبانیزیرا واحد ؛رودمی

هاي بینابینی را این واحدشناسان زبانکه هستندیات تکواژهاي وابسته بعضی خصوص

و هم به نحو مربوط صرف ها هم به بسترو، مطالعات مربوط به واژهاز این.نامندمی »بستواژه«

، باید نظریات صرفیها، عالوه بر استفاده از نظریات بستواژهبارت دیگر، در مطالعۀبه ع ؛شودمی

.یز مد نظر قرار دادنحوي را ن

پژوهش نظري مبانی-2

 ،اندبست محسوب شدههعناصر گوناگونی که واژ بنديِبراي طبقه،هاي اخیردر طی سال

بست  واژه مینۀزدر  در آن که ییها ترین پژوهش یکی از قدیمی.هایی صورت گرفته استتالش

1. clitic
2. Tangestani dialect
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.، است»هاي هند و ژرمانیانتحقیق در زب«،)1892(1واکرناگل شده است مربوط به بحثنیز

در جایگاه دوم جمله و بعد از یک عنصر  که بست واژه هازباناین در  اعالم کردوي ،در این اثر

3، کالونس)1985و1977(2هاي زوئیکیبندي توان به طبقه از دیگر کارها، می .آید دار می تکیه

 عنوان نمونه، به.)1374:4قی، شقا(اشاره کرد)1983(4لوموپ، و زوئیکی و )1982،1985(

ها از وندهاي تصریفی شش معیار ارائه  بست براي تشخیص واژه)83’19(زوئیکی و پولوم 

هاي میزبان قدرت انتخاب بسیار  ها در ارتباط با واژه بست واژه)1:ازاند دهند که عبارت می

هاي  ند است تا گروههاي داراي و اتفاقی بیشتر از خصوصیات واژه خأل)2بیشتري دارند؛ 

هاي داراي وند است تا  صرفی، بیشتر از خصوصیات واژه فرد هاي منحصربه ویژگی)3بستی؛  واژه

هاي داراي  معنایی، بیشتر از خصوصیات واژه فرد هاي منحصربه ویژگی)4بستی؛  هاي واژه گروه

ي داراي وند تأثیر داشته ها توانند بر واژه قواعد نحوي می)5بستی؛  هاي واژه وند است تا گروه

توانند به  ها می بست واژه)6بستی تأثیر داشته باشند؛ و  هاي واژه توانند بر گروه باشند، اما نمی

.توانند هاي تصریفی نمی بست هستند، اما وند هایی اضافه شوند که داراي واژه واژه

.است )2003(5والدآیخنمربوط به  در این زمینه، هاي جدیدتر یکی دیگر از بررسی

آنها  براساسِ،کند که به ادعاي اورا معرفی می عیارپانزده م شناسی زبان، رده در حوزةوي، 

ها این معیار.تشخیص دادهاي وابسته  از میان تکواژرا ها زبان ۀهاي همبست توان تقریباً واژهمی

 به آغازِها  بست پیش(شوند  اضافه می 6هاي میزبان ها به واژه بست جهتی که واژه -1:ازندا عبارت

 واحدهاي زبانیها به همۀ بست واژه -2؛)شوند آن اضافه می به پایانها  بست میزبان و پی واژة

وند؛ ش خاصی اضافه می میزبانِ شوند، ولی وندها به واژة اضافه  توانند می واژه، گروه و جملهچون 

، ولی وندها عمدتاً شوند می اضافه مییک گروه اسمی یا هر اس ها به آخرین کلمۀ بست واژه -3

نوان ع تنهایی به توانند به ها نمی بست واژه -4شوند؛  یک گروه اسمی اضافه می به اولین کلمۀ

 کار بهیک واحد واژه واجی  عنوانِ بهتوانند حال آنکه وندها می کار برده شوند، به 7واجی واژةواحد 

ها همچون بسیاري از  بست واژهبه این نحو که :يآرایی و زنجیر خصوصیات واج -5؛ گرفته شوند

1. J. Wakernagel
2. A. Zwicky
3. J. L. Klavans
4. G. Pollum
5. A. Aikhenwaled
6. host
7. phonological word
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6نیستند؛  برتکیه،فرآیند گفتاريدر  ،ها و وندها واژه وندها تک واج هستند، ولی  برخالف-

فرآیند واجی بر روي (شوند  بست اعمال می انسجام واجی، یعنی فرآیندهایی که بر یک واژه

در(ها با مکث  بست واژه رابطۀ -7؛)دهند بست رخ می واژه–ها عمدتاً در مرز واژه میزبان بست واژه

هایی که داراي  ها و وضعیت واژه بست ترکیب واژه -8؛)توان مکث کرد بست نمی واژه-مرز میزبان

بست هستند، اضافه شوند و  توانند بر کلماتی که داراي واژه ها می بست واژه(ند هستبست  واژه

 قرارگرفتنِ نحوة -9؛)بست دارند، اضافه شوند تی که واژهتوانند به کلما آنکه وندها نمی حال

عنوان وند تعریف  جایگاه آنها در رابطه با آنچه که به-10بستی؛  واژه ةها در زنجیر بست واژه

ها  بست ارتباط واژه -11؛)شوندیا بعد از همه وندها افزوده میها عمدتاً خارج بست واژه(شود  می

هاي مختلفی که به طبقات دستوري مختلف متعلق  ها با واژه بست هواژ(هاي دستوري  با واژه

 ها فقط به حوزة بست واژه(ها  بست واژه نحويِ عملِ میدانِ -12؛)شوند برده میکار هستند، به

-13؛)وندها به گروه یا جمله اضافه کرد خالفتوان آنها را بر می شوند، بلکه واژه اضافه نمی

قابل غیرمعناهاي (شدن صرفیمعنایی و  فردهداراي خصوصیات منحصرب شدن وواژگانی احتمالِ

شود و نه کلماتی  کلماتی است که وند به آنها متصل می قاعده بیشتر مشخصۀ بینی و بیپیش

قواعد نحوي ازقبیل حرکت (ها  بست واژه ویژة قواعد نحويِ -14؛)چسبد ها بدان می بست که واژه

بست  یعنی واژه کنند، عمل می»واژه+واژه«مانند »بستواژه+واژه«و حذف به قرینه، بر ترکیب

و)شود یف واژه تلقی مییک عنصر نحوي همرد ها با طبقات واژگانی بست واژه رابطۀ-15؛

).عنوان میزبان خود می پذیرد را به...صفت، فعل وتمامی طبقات واژگانی چون اسم، بست واژه(

اشاره ، در زبان فارسیدر این زمینه گرفته اي انجامهبرخی از پژوهشدر ادامه، به 

:دشومی

بست چیست؟، آیا در زبان  واژه«عنوان  اي تحت در مقاله)141-1374:142(شقاقی

،  دارد که در چارچوب دستور زایشی ، این چنین بیان می»فارسی چنین مفهومی کاربرد دارد؟

جدا و مستقل )گانی، واجی، معنایی و نحويواژ(دستور  هاي مختلف فرض بر این است که حوزه

دستوریان .هاي دیگر بیان کرد توان قواعد هر حوزه را بدون اشاره به حوزه از یکدیگرند و می

.کنند ها تخطی می این حوزه که از اصل جداییِاند زایشی در مطالعات خود به عناصري برخورده

.اند نامیده»بست واژه«شناسان آفرین را زبان مشکل این عناصرِ
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توان برمبناي  زبان را می تکواژهاي وابستۀکند عنوان می ، همچنین،)همان(وي

بست ساده و  ، واژهوند اشتقاقی، وند تصریفی ، به چهار گروه)1983(ولومزوئیکی و پ معیارهاي

ۀ د گونتوزیع مانن ازنظرِ»هاي ساده بست واژه«:گوید در ادامه می او .بست ویژه تقسیم کردواژه

.کامل خود روشن و شفاف استۀ ، با گونآنهاکامل خود هستند و ارتباط معنایی و آوایی 

صورتی شود و در تلفظ می/o/در محاوره»را«تکواژ.است»را«تکواژة شدکوتاه/o=/بست پی

یی ها بست واژه همۀ .شود تلفظ می/o/صورتمختوم به صامت بیاید، کوتاه و به از واژةکه پس 

واژه وجود  صورت بهیا فقط »ویژه بست واژه«.آیند شمار میویژه به بست که ساده نیستند، واژه

وابسته  صورت و یا توزیعِ»اضافه کسرة«مانند  اي ندارد، وابستهرد، یعنی صورت کامل و غیردا

مانند  کامل نیست، منطبق بر صورت/=am/،/=i/،... ستا»...هستم، هستی،«که معادل.

هاي ضمیري در بست پی به بررسیِ ،تفصیلبه،)1384(و ممسنی لنگروديواحدي

معرفی ضمایر آنان با  .استبست  که در حقیقت یکی از نمودهاي واژه اند پرداخته گویش دلواري

دو  اعتقاد دارند که در هر هاي ضمیريبست آزاد و پی به ضمایرِ ،شخصی در گویش دلواري

و ضمیر ملکی در جمله  ، مفعول غیرمستقیممستقیم، مفعول عنوان فاعلتوانند به شکل می

.ظاهر شوند

؛...وخوشم آمد، لجش گرفت، دردش آمد-1آوردن دو نوع مثالِ با، )1389(مهندراسخ

ول، هاي ا معتقد است در مثال ،..وزنمت، کتاب را خواندمش ، من میعلی را دیدمش-2و

هاي دوم،  حال آنکه در مثال ا کرده است؛فاعل نقش ایف ابقۀعنوان مطبست ضمیري به واژه

صورت مضاعف  عبارتی، بهکه دو بار آمده است و بهاست جمله  قیمِهمان مفعول مست ضمیر

.رود کار میمرجع با خود به هم گروه اسمیِ راههمبست به واژه ،سازي در مضاعف.رود کار میبه

وي.کند میاشاره  کاخکی گویش صرفیِبه نکات جالب توجه)1390(شریفی

 شخصیِ مستقل و ضمایرِ فاعلی به ضمایر شخصیِ بستیِ واژه شخصیِ ضمایرِ شدنِاضافه

.شمرد گویش مذکور برمی فردمنحصربههاي  از ویژگی را هاي متفاوت بستی با نقش واژه

این .ستگویش تنگستانی پرداخته ا هاي بست واژه ، به بررسی و مطالعهاین پژوهش

ستان تنگستان یکی از شهر.شودسط مردم شهرستان تنگستان صحبت میگویش تو

هاي استان  گویش.واقع شده استمرکز استان هاي استان بوشهر در جنوب شرقی شهرستان

هاي جنوب  گویشۀ تنگستانی در دست شوند که الی و جنوبی تقسیم میشم هاي بوشهر به دسته
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هاي زبانی و عدم  حوزه گستردگیِدلیلِ به).92-1387:106نی، حاجیا(گیردغربی قرار می

، بر در گویش تنگستانی ها بست واژهتا شود تالش می این پژوهش ، درآنها ۀهم امکان بررسیِ

این نیل به این هدف، براي.شناسایی و بررسی شوند،)2003(والد  معیارهاي آیخناساس 

و کارکرد توزیع بوده و بست واژهگویش تنگستانی  چه عناصري درشود که  مطرح می پرسش

؟ها چگونه استآن

پژوهشروش -3

اي و کتابخانهصورت  بهاطالعات،  گردآوريِ توصیفی است و روشِ -کیفی از نوعحاضر پژوهش

هش برگرفته از گویش تنگستانی و حاصل این پژوة شد آوري جمعهاي داده.میدانی بوده است

که این روستا.، از توابع شهرستان تنگستان است1روستاي جمالیة د سالخوردگو با افراو گفت

مرکز استان شرقی شمال  شمال مرکز شهرستان تنگستان و پنجاه کیلومتريِ در پنچ کیلومتريِ

نفر بودند که  14این پژوهش، شوندگانعداد مصاحبهت.نفر جمعیت دارد 120، بوشهر قرار دارد

 50ها بین و سن آن ندن و نوشتن سواد داشتندها در سطح خواو بقیه آنسواد  ها بینفر آن 5

هر یک از .ها زن بودند نفر آن 6شوندگان مرد و  نفر از مصاحبه 8.سال بوده است 90ی ال

ماهه مورد مصاحبه قرار  9ه زمانی و در بازساعت  4به مدت ،طور میانگین، بهشوندگانمصاحبه

ت که یکی از نویسندگان این پژوهش، خود گویشور این گویش است و ذکر اس الزم به .گرفتند

.انجام شدها  نِ کار، این مصاحبهتر شد براي دقیق

هنوز گویش  ن این روستاکه ساکنااست روستا این افراد این  دربارةتوجه کتۀ قابلن 

اند انستهونت...سیما ووگروهی چون صدا هايرسانهکنند و  خوبی صحبت می تنگستانی را به

ها بست واژه رو، این روستا براي مطالعه و بررسیِاز این کنند؛ سزایی در گویش آنان ایجاد بهتأثیر 

هاي  زمینهکه در شوندگان خواسته شد از مصاحبهبراي نیل به این مقصود، .انتخاب شده است

ن، صداهاي آنها اطالع آنابا .ندکنیا رویدادي از زندگی خودشان را بیان  کرده خاصی صحبت

 کهگردید استخراج2تکواژ وابسته 70بالغ بر  شده، ضبط نوارِ کردنِ ، با پیادهپس از آن .ضبط شد

.کنند تلفظ می liɑ/ʝem/در تنگستان، این روستا را جِمالی  -1

2. bound morpheme
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شناسایی بستواژه8تعداد ، از میان این تکواژها، )2003(والد هاي آیخنبا استفاده از معیار

.پژوهش، مورد تحلیل قرار گرفتند پرسشپاسخ به  برايند وشد

و تحلیل بحث-4

در این گویش، .بست است هاي دنیا داراي واژه بانها و ز گویش مانند بیشترِگویش تنگستانی 

عبارتی، این به ها را در خود دارند؛بستواژه د که بسیاري از خصوصیاتواحدهاي زبانی وجود دار

دیگر  زبانیِواحدهاي  نیستند، به همۀبر هیتک شوند، میواژه متصل  پایانواحدهاي زبانی به 

خصوصیات جمله ها ازکه این ویژگی، ...ودنشوازجمله واژه، گروه و جمله متصل می

 ،پژوهشۀدر ادام.دنمطابقت دار)2003(والدآیخنمعیارهايکه همگی آنها با  هاستبستواژه

خواهد اشاره در این گویشکاررفته در واحدهاي زبانی ها، به معیارهاي به تحلیل داده به هنگامِ

.شد

 70بر روي بیش از 1)2003(والدهاي آیخنمعیار کارگیريِهبا توجه به سنجش و ب

:از اند که عبارت ندبست در گویش تنگستانی شناسایی شدواژه 8تعداد ، تکواژ وابسته

که ساز بست معرفه پی،یاي تخصیص نکره ،یاي نکره ،اضافهسرة ک ،ضمیريهاي  بستپی

مخفف /=ɑ/،همپایگی»و«مخفف /o=/،یابد نمود می=/oku/و=/u/=،/ku/هاي  صورت به

بست واژه«به مورد دواز این تعداد،.»...هستم، هستی و«معادل/…,am,=i=/و ،تأکید»ها«

به  موردو ششتأکید»ها«مخفف  /=ɑ/-2همپایگی؛ و»و«مخفف  /o=/-1، مانند»ساده

یاي«-3؛»نکرهیاي«-2؛...)هستم، هستی و(معادل ,am,=i=/../.-1مانند ویژه بستواژه

-6و؛/u/،/=ku/،/=oku=/ساز معرفه بست پی-5؛»هاي ضمیري بست پی«-4؛»نکره تخصیصِ

/=e/هاي واژه و برخی از هاي ذکرشده، برخی از ویژگیبستواژه.اختصاص دارنداضافه  کسرة

اند که هاي مورد نظر، فاقد تکیه و وابستهبستواژهۀ هم کهچرا ،هستند هاي وند را داراویژگی

در و  هستندوندافزایی  صرفیِة قاعد و از طرفی، مانع از عملکرد.هاي وندهاستاین از ویژگی

 ن قاعدة حذف به قرینه بر همۀهمچنی.اتفاقی وجود ندارد خأل ،یکهاي هیچصورت

ن یبه ا آید،شمار میها بههاي واژهویژگیاز این کند که شده عمل میگفتههاي پیشبستواژه

.تا آنها را از یکدیگر متمایز سازد کند میبراي وند استفاده  »-«بست و  براي واژه »=«ۀوالد از نشان آیخن-1
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،بست هستند ها در گویش تنگستانی پی بست واژههمۀ.سبب، وضعیتی بینابین واژه و وند دارند

:شود ه به تفکیک به آنها اشاره میکواژه متصل می شوند به پایانِهمگی زیرا 

1هاي ضمیري بستواژه-4-1

 یراضمدر گویش تنگستانی،  ها بست واژهانواعِ رح آن رفت، یکی از ش گونه که پیش از اینهمان

سه (داراي شش صیغهکه .شوند ظاهر میهاي ضمیري بستپیصورت که بهوابسته هستند 

)الف :شوندکارکرد نحوي به چهار گروه تقسیم می براساسِو هستند )شخص و دو شمار

 یهاي مفعول بست پی)ج؛صریحفعولیهاي مبستپی)ب؛)ارگتیو(هاي فاعلیبستپی

.هاي ملکیبستپی)د و ؛صریحغیر

را در خود  ها بست واژهدربار)2003(والدآیخنهاي بسیاري از معیارها بستاین پی

:کنیم د که به برخی از آنها اشاره میندار

ی با ویژگ این.شوند که داراي تکیه است اي متصل می بر نیستند و به پایان واژهتکیه)الف

.ت داردوالد مطابق آیخن)5(پارامتر 

ده شوند و این یکی از ویژگی کار بربه 2عنوان واحد واژه واجی تنهایی به توانند به نمی)ب

.کندرا تداعی می)2003(والد آیخن4هاست که پارامتر بست واژه

دهند ستی تشکیل میب شوند و یک خوشه واژه بست است متصل می اي که داراي واژه به واژه)ج

.کندوالد را به ذهن متبادر میآیخن8که پارامتر 

.به مصادیق پارامترهاي گفته شده اشاره خواهیم کرد ها در ادامه به هنگام تحلیل داده

)ارگتیو(هاي فاعلی بست پی -4-1-1

حاويِدر جمالت کهاین شرطبست هستند بهپیوسته در گویش تنگستانی واژه شخصیِ ضمایرِ

و هستند داراي نقش فاعلی در جمله ها بستاین واژه.باشندبا زمان گذشته متعدي افعالِ

.شوندظاهر می/eʃu=/و/om/،/=et/،/=eʃ/،/=emu/،/=etu=/هايصورت به

1. pronoun clitic
2. phonological word
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در گویش تنگستانی )صریحفاعلی، مفعول صریح و مفعول غیر(هاي ضمیريبست پی-1جدول 

ي ضمیريهاپی بست شخص شمار

/=om/

/=et/

/=eʃ/ 

اول

دوم

سوم

مفرد

/=emu/

/=etu/

/=eʃu/ 

اول

دوم

سوم

جمع

:پردازیم ها می بست توزیع و کارکرد این واژهة در زیر به نحو

1-/boҫvɑrɑ ҫ'ɑs=eʃu xe/)خوردندناهار ها  بچه(.

2-/kall'u1=m ҫɑγ ke/)کشیدن کردم قلیان را آمادة.(

3-ket'ɑv=et xeri//)آیا کتاب خریدي؟.(

بر نیستند و تکیه)1چون ،هستندبست واژه/eʃu=/و/om/،/=et=/ت،جمالاین در 

)2003(والدآیخن5با پارامتر و این که داراي تکیه هستند  متصل شده ايهژبه پایان وا

بایست  ، بلکه میه شوندکار بردعنوان واحد واژه واجی به هایی بهتن توانند به نمی )2مطابقت دارد؛ 

.کندوالد را به ذهن متبادر میآیخن4ند که پارامتر نمعنا پیدا ک تا دیگري متصل شوندة به واژ

فاعلی هاي بستپیصورت بهها بستاین پی ،متعدي است ۀجمالت داراي فعل گذشتچون 

اسم(تاعل جمالف با و هستندت جمال منطقیِ فاعلِها بست این پی.شوند میظاهر )ارگتیو(

/boҫvɑrɑ/فاعل محذوف(آزاد  یراو ضم(/mo/و/to/(دهندمی عمل مطابقه را انجام.

//unɑ’و/mo/،/to/،/’u/،/mɑ/،/ʃomɑ/آزاد در گویش تنگستانی  ضمایر فاعلیِ

:زیر است شرحِشخص و شمار آنها بهکه هستند

اگر ضمایرِ شخصیِ پیوسته به عنصرِ فعلی متصل شوند، مابین دو .بست حذف شده است پی مصوتدلیلِ التقاي دو مصوت،  به -1

/xeti-y-om/.:شود، مانند مصوت، واج میانجی ظاهر می
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تنگستانی در گویش)فاعلی و مفعولی(ضمایر آزاد-2جدول 

ي ضمیريهاپی بست شخص شمار

/mo/

/to/

/’u/

اول

دوم

سوم

مفرد

/mɑ/ 

/ʃomɑ/ 

/’unɑ/ 

اول

دوم

سوم

جمع

 ازنظرِولی  دارندرا نقش فاعلی جمله)تیوارگ(هاي فاعلی بست همچون پیاین ضمایر 

حال  د؛نشوه ظاهر میآزاد در ابتداي جمل علیِفا ضمایرِزیرا .دنتفاوت دار آنهانحوي با  جایگاه

 ویژگیِ دلیلِشوند و این امر به گاه در ابتداي جمله ظاهر نمیهاي فاعلی هیچبستآنکه پی

این  اندازبودنِرضمی ویژگیِ دلیلِبه،طرفیاز .آن به عنصر سمت چپ خود است مقیدبودنِ

که ی است لحااین در و حذف کرد ابتداي جمله  توان ازرا میآزاد  فاعلیِگویش، ضمایرِ

که در  ،دند در ابتداي جمله ظاهر شونتوان و نمی نیستنداختیاري )ارگتیو(هاي فاعلی  بست پی

:شده است اشارهاین موضوعبه هاي زیر مثال

(من خوابیدم-4 (mo))هاي فعلینشانه()الزم گذشتۀ. xeti-y-om//

(u‘))بست فاعلیپی()متعديگذشتۀ(.زدمرااو-5 mo=ʃ ze //

ند، شوتوانند حذف آزاد هستند که می ضمایر فاعلیِ /u’/و/mo/هاي باال، در مثال

و)خوابیدم(/xeti-y-om/:مانند (mo=ʃ  ze/؛ بست فاعلی پی /eʃ=/در حالی که؛)مرا زد/

mo/:مانند ندارد؛وجود امکان حذف آن در جملهو است  ze/* جمله نادستوري است.

هاي فعلی در توزیع در مقایسه با شناسه)ارگتیو(هاي فاعلی تبسپیکه نکتۀ دیگر این

ذشته ظاهر گجمالت متعدي در زمان در هاي فاعلی بست پیاند، به این معنی که،  تکمیلی

هاي فاعلی در زمان  بست پیو ازطرفی، .شوندهاي فعلی ظاهر نمیشوند، جایی که شناسهمی

هاي فعلی  شناسه ،آنهاجاي شوند و به زم ظاهر نمیال و در زمان گذشتۀ)متعدي و الزم(حال

:توجه کنید ها مثالاین به .که این نقش را دارند آیند می

)الزمحال (/miʃ-om/)روم می(-6

)الزم گذشتۀ( /xow vɑraft-i/)خواب رفتی(-7

nun)خوري نان می(-8 mixor-i/) )حال متعدي/
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nun=om/)نان را پختم(-9 poht/)متعدي تۀگذش(

miʃ=oku=t (to)/تو آن گوسفند را بردي  -10-1 bord /

 ٭/miʃ=oku bord=et (to)/)تو آن گوسفند را بردي(-10-2

).گذشتۀ الزم(/biyɑr vɑve=omبیدار شدم  -١-١١

).الزم ۀگذشت(٭/biyɑr-om vɑv-i/)بیدار شدم(11-2

 زیرا؛اند هاي فعلی آمدهاسهصورت شنهپسوندهاي ضمیري ب ،)8(تا)6(هاي در مثال

اند کار هاي جمالت که محذوفالزم است و با فاعل در حالت حال الزم و متعدي و گذشتۀفعل 

بست ضمیري یک واژه بستپی)9(در مثال .اند، و جمالت دستوري هستندمطابقه انجام داده

5تصل شده که با پارامتر اي که داراي تکیه است مواژه پایانِبر نیست و به زیرا تکیه،است

این ،متعدي است فعل در حالت گذشتۀ چونازطرفی،  .مطابقت دارد)2003(والدآیخن

با فاعل جمله که محذوف است و در جایگاه فاعل منطقی است و  در نقش فاعلی آمدهبست پی

به اینکه با توجه ،)1-10(در مثال .جمله دستوري استبنابراین .کار مطابقه انجام داده است

آمده و در  )ارگتیو(در نقش فاعلی /et=/جمله در حالت گذشته متعدي است، پی بست 

از این رو، جمله  .استجایگاه فاعل منطقی است، و با فاعل جمله کار مطابقه انجام داده 

و امکان تولید آن توسط توري است؛جمله نادس)2-10(ولی در جمله .دستوري است

ضمیري  بستبایست پیمتعدي است و می زیرا فعل در حالت گذشتۀد گویشوران وجود ندار

فعلی ۀ صورت شناسهبست ضمیري ب، پیکهبیاید، حال آن)ارگتیو(یفاعلبستپیصورت هب

با توجه به اینکه فعل در حالت گذشته )1-11(در مثال .آمده و جمله را نادستوري کرده است

ولی در جمله .شناسۀ فعلی آمده و جمله دستوري استصورت  بست ضمیري به الزم است پی

فعل در توسط گویشوران وجود ندارد زیرا  و امکان تولید آنتوري است، جمله نادس)11-2(

آنکه ، حالانجام دهد را کار مطابقهبایست می فعلی شناسۀ همچنین.الزم است حالت گذشتۀ

با )ارگتیو(هاي فاعلیبستپی وت دیگرِتفا .انجام داده است را بست فاعلی کار مطابقهپی

قدرت هاي فعلی نسبت به شناسه)تیوگار(هاي فاعلی بستپیهاي فعلی در این است کهشناسه

هاي به مثال .اشاره شده است والد آیخن2پارامتر آنچه که در  دارد،انتخابِ میزبانانِ بیشتري را 

:زیر توجه کنید

12-/siҫe ʃum nemixor-in/حال متعدي(؟خوریداي چه شام نمیبر(.
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13- /siҫe =t1 ʃum nexe/متعدي گذشتۀ(؟يچه شام نخوردبراي(.

14- /siҫe ʃum =etu nexe/متعدي گذشتۀ(؟یدچرا شام نخورد(.

15-/siҫe ʃum ne =tu2 xe/گذشتۀ متعدي(؟چرا شام نخوردید(.

16- /siҫe lovɑsɑ neʃoʃt=etu / گذشتۀ متعدي(؟یدشُستها را نلباسچرا.(

در انتخاب پایه تنها یک گزینه دارد و آن  ،فعلی استۀ که شناس/in-/،)12(در مثال

در و هستند بست واژه/etu=/و/et=/،)16(تا)13(هاي در مثال کهفعل است، حال آن

 آناند تواست، می )فعل حرف استفهام، اسم، عنصر غیرفعلی و(اي که داراي چهار عنصرجمله

داراي معناي  15تا13ي ها مثال قابل ذکر است .انتخاب کند ان خودمیزبانعنوانِ بهرا عناصر 

فهوم خاص را شده، یک مست با عناصر متفاوت در جمالت ذکرباما اتصال پی،هستندیکسان 

.تشده اس تأکید»/siҫe/«بر عنصر استفهام ،13در مثال  ،عنوان نمونهبه.برجسته کرده است

برجسته »خوردن«مفهوم  15ینکه در مثالیا ا برجسته شده است»شام«مفهوم 14در مثال 

الزم و  ي فعلی در جمالت زمان حال و گذشتۀهاهاي فوق از شناسهبا توجه به مثال.شده است

شرح  این دو بدینو تفاوت، تشابه گذشتۀ متعديدر زمان فاعلی  بست از پیشده هاي ذکرمثال

 نقش نحويِهردو ، هاي فعلیو شناسه)ارگتیو(هاي فاعلی بستپی)الف:شودده میمشاه

حذف  و درصورتشوند ظاهر میفاعل در نقش  دوو هراستکه همان مطابقه دارند یکسانی 

هاي فاعلی نقش شخص و شمار را ایفا بستهاي فعلی و هم پیهم شناسهجمله، آشکارِ فاعلِ

و هاي فاعلی بستي که در آنها پیارگتیوهاي یاري از گویشخالف بسبر)ب؛کنندمی

شخص و شمار با  ازنظرِاین دو کنند، در گویش تنگستانی، عول مطابقت میفبا مهاي فعلی  نشانه

هاي فعلی تعیین میزبان، شناسهلحاظههاي آنها ب تفاوتاز )جکنند؛ وفاعل جمله مطابقت می

بست قلمداد که واژه)ارگتیو(فاعلی  هاي بستو حال آنکه پی شودتنها به ستاك فعل متصل می

د، نشود و به عناصر متنوعی متصل مینداررا بیشتري  انتوانایی انتخاب میزباند، شونمی

.هاي فعلی دارندعبارتی، توزیع آزادتري نسبت به شناسهبه

.بست حذف شده استبه علت التقاء دو مصوت، مصوت پی -1

.بست حذف شده استلتقاء دو مصوت، مصوت پیبه علت ا -2
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صریح هاي مفعولیِبستپی -4-1-2

ضمایر  ،در این میان.توانند در جایگاه مفعول قرار گیرند عناصري مانند اسم، ضمیر و بند می

شوند بستی تقسیم می ضمایر پی)ب و ؛ضمایر آزاد)الف مفعولی به دو گروه.

آزاد در جایگاه مفعول شخصیِضمایر -4-1-2-1

معیار،  همانند فارسیِ در گویش تنگستانی ،آیندضمایر شخصی آزاد که در جایگاه مفعول می

 ضمایرِ.هستندفعل  درونیِ موضوعِ واقع،در،این ضمایر.گیرندفاعل و قبل از فعل قرار میبعد از 

‘،mo،to:از اند تنگستانی همانند ضمایر فاعلی آزاد هستند که عبارت آزاد در گویشِ مفعولیِ

u،mɑ،ʃomɑو‘unɑ.

بستی در جایگاه مفعولضمایر شخصی پی-4-1-2-2

هاي فاعلی بستهمانند پیلحاظ شکل و تلفظ بهگویش تنگستانی  هاي مفعولی دربستپی

مفعول در گویش .om, =et, =eʃ,=emu, =etu, =eʃu=//:اند از که عبارت هستند

جایی  امکان جابه، بدین سبب.است»را«ينمافاقد نقشبرخالف فارسی معیار،  ،تنگستانی

:هاي زیر توجه کنیدبه مثال .وجود ندارددر قالب ضمیردر جمله مفعول 

17- رداُوشم/ovord=om=eʃ/)آوردم را )ضمیر صورت بهمفعول (.)آن

)ضمیر صورت بهمفعول (.)آن را خواندم(/xond=eʃ mo/مخوندش-18٭

19-/(mo) ҫarx mixer=om/)خرممن دوچرخه می(.

*20-/ҫarx mo mixer=om/)خرمدوچرخه من می.(

گذشتۀ که فعل در حالت اینه با توجه ب.مفعولی استبست  پی/eʃ=/)17(در مثال

یکی و این،  .اندعولی همزمان در جمله آمدهفبست مو پی)ارگتیو(بست فاعلی پی است، متعدي

با .به آن اشاره کرده است 8پارامتر در  )2003(والدهاست که آیخن بست از خصوصیات واژه

لحاظ دستوري بهبست فاعلی قرار گرفته است، جمله بعد از پیبست مفعولی  اینکه پیه توجه ب

 ،گونه که گفته شدهمان.حرکت مفعول نشان داده شده است)18(در مثال .درست است

جابجایی مفعول  ،نما استر گویش تنگستانی، فاقد عالمت نقشاینکه مفعول د دلیلِبه

.ه را نادستوري کرده استجمل ،لذا آمدن مفعول قبل از فاعل پذیر نیست؛امکان

دلیلی بههم، )اسم(ضمیري مفعول در قالب غیرجایی براي  امکان جابهقابل ذکر است 

نیز حرکت مفعول اسمی را نشان )20(و)19(هاي مثال .نداردکه پیش از این گفته شد، امکان 
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ه دستوري لجم ،اینکه مفعول بعد از فاعل قرار گرفته است دلیلِ به ،)19(در جملۀ .دندهمی

.جمله نادستوري شده است ،مفعول اسمی قبل از فاعل آمدنِ دلیلِ به)20(در مثال ولی  ؛است

لحاظ واجی و ساختواژي یکسان است، هفاعلی و مفعولی ب هاي ضمیريِبستاینکه پیه با توجه ب

بست اگر پی)الف:ازاند  تابع قواعد خاصی است، که عبارت ،آنها در جمالتهمزمانِحضورِ

 شخصبه استثناي اول «هاي مفعولی با تمامی اشکال آن بستباشد، پیمفرد فاعلی اول شخص 

:مثال.بست فاعلی حضور یابندتوانند همزمان با پیمی »مفرد و جمع

بست مفعولی در حالت اول شخص مفرد  پی(،/ʃenɑxt=om=om/متمن را شناخ-21٭

).ري استاست، در نتیجه جمله نادستو

بست مفعولی در حالت دوم شخص مفرد است،  پی(،/ʃenɑxt=om=et/تو را شناختم-22

).در نتیجه جمله دستوري است

بست مفعولی در حالت سوم شخص مفرد است، در  پی(،//ʃenɑxt=om=eʃ او را شناختم-23

).نتیجه جمله دستوري است

فعولی در حالت اول شخص جمع بست م پی(،/ʃenɑxt=om=emu/را شناختمما-24٭

).است، در نتیجه جمله نادستوري است

بست مفعولی در حالت دوم شخص جمع  پی(،/ʃenɑxt=om=etu/ها را شناختمشما-25

).است، در نتیجه جمله دستوري است

 عمفعولی در حالت سوم شخص جمبست پی(.//ʃenɑxt=om=eʃuآنها را شناختم-26

است، در نتیجه جمل

).دستوري است ه

اند که این، از  هبست در کنار هم قرار گرفت هاي فوق، دو پی در مثالقابل ذکر است 

.به آن اشاره کرده است 8معیاردر )2003(والد هاست و آیخن بست هاي واژه ویژگی

اول«صورت هتواند ببست مفعولی فقط می، پیبست فاعلی سوم شخص باشداگر پی)ب

:بست فاعلی حضور یابد؛ مثالهمزمان با پی»مفرد و جمع شخص

بست مفعولی اول شخص مفرد است، جمله دستوري پی(zet=om-eʃ (u‘)//او مرا زد-27

.)است

(u‘)//او تو را زد-28٭ zet=et=eʃ)جمله بست مفعولی دوم شخص مفرد است پی ،

.)نادستوري است
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زد-29٭ را او (u‘)/او zet=eʃ=eʃ/)لی سوم شخص مفرد است، جمله بست مفعوپی

.)نادستوري است

بست مفعولی اول شخص جمع است، جمله دستوري  پی(/zet=emu=ʃ(u‘)/او ما را زد -30

.)است

بست مفعولی دوم شخص جمع است، جمله پی(/zet=etu=eʃ (u‘)/ها را زداو شما-31٭

.)نادستوري است

شخص جمع است، جمله  ست مفعولی سومبپی(/zet=eʃu=eʃ (u‘)/او آنها را زد-32٭

).نادستوري است

اي که داراي  بست است و به واژه ، و واژهبست فاعلی استپی/eʃ=/هاي فوق در مثال

)2003(والد ست که آیخنهابست و این، یکی از ویژگی واژه بست است، متصل شده استواژه

.به آن اشاره کرده است 8در پارامتر 

بست قبل از پی)براي(/si/آمدن حرف اضافۀعلی سوم شخص باشد،بست فااگر پی)ج

،بست فاعلی در جمله بیایدهمزمان با پی ،بست مفعولیشود تمامی اشکال پیمفعولی، باعث می

:مثال

./zet=eʃ si=m (u‘)/او مرا زد-33

./zet=eʃ si=t (u‘)/او تو را زد -34

زد-35 را او ./zet=eʃ si=ʃ (u‘)/او

.zet-eʃ si=mu (u‘)//او ما را زد-36

./zet=eʃ si=tu (u‘)/او شماها را زد-37

zet=eʃ si=ʃu/.1 (u‘)/او آنها را زد-38

بست فاعلی به رف اضافه قبل از فاعل بیاید و پیح همراهولی بهمغع بستاگر پی)د

:کند؛ مثالمعنی جمله کامالً تغییر می ،ستاك فعل متصل شود

)خاطر من زد اوبه(./si=m zet=eʃ/من زد )خاطر به(براي او-39

. /si=t-zet=eʃ/او براي تو زد-40

./si=mu zet=eʃ/او براي ما زد-41

./si=tu zet=eʃ/او براي شماها زد -42

.بست حذف شده استبه علت التقاء دو مصوت، مصوت پی 38تا33هاي  در مثال -1
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.//si=ʃu zet=eʃاو براي آنها زد-43

.)مقایسه شود»ج«هاي قسمت  هاي این قسمت با مثالمثال(

باشد، معناي  /si/همراه حرف اضافۀ بهمفعولی بست فاعلی، ضمیر آزاد یزبان پیاگر م)ه

:مثال بست مفعولی باشد، تفاوت دارد؛ا حالتی که میزبان آن پیآن ب

si/به من زد)الف mo=ʃ ze/براي من زد/si=m=eʃ ze/

si/به تو زد )ب to=ʃ ze/براي تو زد/si=t=eʃ ze/

si/به او زد)د ‘u=ʃ ze/ براي او زد/si=ʃ=eʃ ze/

si mɑ=ʃ/به ما زد)ه ze/براي ما زد/si=mu=ʃ ze/

si ʃomɑ=ʃ/به شماها زد)و ze/براي شماها زد/si=tu ze/

si ‘unɑ=ʃ/به آنها زد)ز ze/براي آنها زد/si=ʃu ze/

حاظ معنایی لهب 43تا 39هاي با مثال»ه«هاي دوم از بخش  شایان ذکر است، مثال

کمتر،  با صرف انرژيِ ،کوشی در زبانکم اصلِ با رعایتگویشوران  رسد نظر میبه.یکسان است

.دهندمفهوم بیشتري را به مخاطب انتقال می

)متممی(غیرصریحهاي مفعول بستپی -4-1-3

این .ندرقرار گی)متممی(توانند در جایگاه مفعول غیرصریحعناصري مانند اسم و ضمیر می

عنوان و به شوندمتصل می)در(/tu/و)، بااز(/ʃɑ/،)براي(/si/عناصر بعد از حروف اضافۀ 

:گیرنددو مفعولی قرار می هاي متعديِفعل اي داخلیِه موضوع

44-/‘i kise genom si xɑlu-m dɑ/ اسم در جایگاه (م دادم ا به دائی را گندمۀ این کیس

.)مفعول غیرصریح

45-/(‘u) ow tu maʃk=eʃ ke/ اسم در جایگاه مفعول (او آب را در مشک کرد

).صریحغیر

46-/ҫehl teman pil si mo=ʃ dɑ/ آزاد در جایگاه  ضمیر(چهل تومان پول را به من داد

).غیرصریحمفعول 

47-panʝɑ teman ʃa=ʃ=om vɑsɑ// بستی در جایگاه  پی ضمیر(پنجاه تومان از او گرفتم

).صریحغیرمفعول 
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شکل و تلفظ  لحاظ به،گیرندقرار می)متممی(غیرصریحضمایري که در جایگاه مفعول 

وضمایر آزادبر دو نوع، گیرند، و صریح قرار می ضمایري هستند که در جایگاه مفعولِ ندهمان

)در(/tu/و)، بااز(/ʃɑ/،)براي(/si/این ضمایر بعد از حروف اضافۀ.دهستن بستیضمایر پی

:هاي زیر توجه کنید به مثال.گیرندمیقرار 

ҫɑs=eʃ si (u‘) /او ناهار را به من داد -48 mo dɑ/.) ضمیر آزاد در جایگاه مفعول

)غیرصریح

ketav//کتاب را از او گرفتم-49 ʃɑ=ʃ=om vɑsɑ.) پی بست ضمیري در جایگاه مفعول

)غیرصریح

پی بست ضمیري در جایگاه (./benzin=eʃ tu=ʃ ke (u‘)/او بنزین را در آن کرد -50

)غیرصریحمفعول 

و)49(در جمالت .است آمدهغیرصریحعنوان مفعول ضمیر آزاد به)48(ۀدر جمل

بست همچنین در این جمالت، پی .اند آمده غیرصریحعنوان مفعول بست ضمیري به، پی)50(

 توالیِ.اندبستی تشکیل دادهپی اند، و خوشۀهمزمان آمده غیرصریحبست مفعولیِفاعلی و پی

مفرد باشد، در غیر این غیرصریحمفعولیِ بستبست به شرطی است که پیاین دو پی آمدنِ

:فاعلی نیاز به میزبان دیگري دارد؛ مثالبست صورت، پی

ɑ/’u ҫɑs/او ناهار را به او داد -الف si=ʃ=eʃ d.

./ҫɑs si=ʃu=ʃ dɑ (u‘)/او ناهار را به آنها داد -ب٭

.//u ҫɑs si=ʃu dɑ=ʃ‘او ناهار را به آنها داد -ج

(u‘)/او ناهار را به آنها داد -د ҫɑs=ʃ si=ʃu dɑ/.

ضمیري مفعول  بستزیرا پی ،است شدهپیوستی تشکیل  خوشۀ ،)الف(جملۀدر 

 دتوان نمی،جمع است غیرصریحبست مفعول اینکه پی دلیلِ به ،)ب(جملۀ.مفرد است غیرصریح

بست فاعلی میزبانان مختلفی پیناچار بهجمله نادستوري است و و  دهدبستی تشکیل پی شۀخو

.به اسم متصل شده است ،)د(به فعل و در جملۀ ،)ج(در جملۀ کهکند، انتخاب می

هاي ملکیبست پی -4-1-4

رت آزاد و صو هضمایر ملکی ب .توانند در جایگاه ملکی قرار گیرند عناصري مانند اسم و ضمیر می

نظر که از ذکر مجدد آن صرفهستند غیرصریحبستی همچون ضمایر مفعول صریح و پی
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صورت هیا ب ت ترکیب دو اسمصورههمانند فارسی معیار، ب ،مالکیت در این گویش.کنیم می

مالکیت، از ترکیب دو اسم استفاده  دادنِدر حالتی که براي نشان.ترکیب اسم و ضمیر است

ولی  ،/ʝume-ye1-Ali/پیراهن علی :مانند؛شود اضافه ظاهر میة ین دو اسم کسربین ا ،شود

:، دو حالت وجود دارد ضمیر بیاید -صورت ترکیب اسمهاگر ب

کتاوِمو:مانند؛شود اضافه ظاهر میة ، کسرآزاد باشد صورتهاگر ضمیر ب -الف

/ketɑv=e mo/)اضافه حذف ة غالباً کسر، شدبستی با صورت پی هاگر ضمیر ب -بو؛)کتاب من

.)کفش من(/orsi=m/اُرسیم:مانندد؛شومی

هاي بست گاهی اوقات پیاین است که  ،مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد نکتۀ

فعلی  شناسۀبست ملکی، به هنگام ظهور پی.شوند ملکی و فاعلی همزمان در جمله نمایان می

:مثال، دنشوه فعل متصل بست فاعلی اجباراً باید بپییا

.)فعلی شناسۀ /orsi=m gom vɑvey-en/)/-en’/کفشم گم شده است-51

).فاعلی بستپی orsi=m vɑʝurt=om/ )=om’/کفشم را پیدا کردم-52

بست ملکی در جمله ظاهر شود،  صریح در جمله بیایند و پیاما اگر مفعول صریح و غیر

:عنوان میزبان خود برگزیند؛ مانند مفعول صریح را بهتواند فعل و  میبست فاعلی  پی

53-/si miʃ-et ow=m dɑ/)میزبان است مفعول صریح()به گوسفندت آب دادم.(

54-si miʃ=et ow dɑ=m//)میزبان است فعل()به گوسفندت آب دادم.(

ۀ اند و یک خوشهاي فاعلی و مفعولی همزمان به گروه اسمی متصل شدهبستپی

درون گروهتوانند به هاي ضمیري نمیبستپیکه، قابل توجه این نکتۀ.اندستی تشکیل دادهبپی

والدآنچه که آیخن؛ که آن عنصر هسته تنها تکواژ گروه باشدمگر این ،متصل شوندوارد و 

:مانندبه آن اشاره کرده است،  3در پارامتر )2003(

).به همسري برگزید رادختر دائیم(ʃ vɑsɑ=(do:t=m-e xɑlu)/-55٭

.، جمله نادستوري است2درون گروهبست ضمیري به  اتصال پیدلیلِ  به55در مثال 

1-/y/ واج میانجی است.

.مطلب، گروه درون کمانک آمده است ترشدنِ روشن براي-2
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در گویش تنگستانی 1ضمیريهاي غیربست واژه-4-2

/e=/،»اضافهة کسر«-4-2-1

در  که، ویژهاز نوع و است »کسرة اضافه«ها در گویش تنگستانی تکواژ بستاز واژه ییک

شود و به گرفته می کار به)صفت+موصوف(و وصفی)الیهمضاف+مضاف(ضافیهاي اساخت

بعد از خود مربوط »گروه صفتی/صفت«یا »گروه اسمی/اسم«را به آید و آن دنبال اسم می

:کند؛ مثالمی

).موصوف+صفت(/γalle-ye gottu mɑle ka:n/مربوط به کیست؟2بلندۀ آن غل-56

).الیهمضاف+مضاف(/xune-ye mɑ tok miko/دکنمیچکهماخانۀ-57

 ،است بست واژهیک گویش این در »اضافهة کسر«دهد که نشان می والد معیارهاي آیخن

آنچه  ،پذیردخود می انعنوان میزبانبهرا...، واسم، صفت، قید ازجملهعناصر مختلفی  -الفزیرا

xune-y-e/:مانند،ستآمده اوالد آیخن)2(شمارة پیشنهاديِ معیارکه در  kahi/)کاهدان(

همچنین ؛ و)بستواژه+صفت()فرد بسیار زشت و نابکار(/ҫepel=e herum/؛)بست واژه+اسم(

/sov-e gah/) بستواژه+قید()زودصبح(.

.والد مطابقت دارد آیخن)5(ها، فاقد تکیه است و این ویژگی با معیار  خالف واژهبر -ب

توانند به آن شدن به اسم یا گروه اسمی، وندهاي تصریفی نمیبه هنگام اضافه -ج

توانند ها میبستولی واژه،)سر ها نخل بی ي تنه(/tong-e-hɑ bisar/٭متصل شوند، مانند 

به آن اشاره شده  والد آیخن10شماره معیارکه در وندها به کلمات متصل شوند، آنچه  پس از

xune-hɑ-ye/است؛ مانند geli/)بستواژه+پسوند+واژه()هاي گلی انهخ.(

)یاي نکره(»ي-«نشانۀ نکرة -4-2-2

با توجه به کهو از نوع ویژه  است»یاي نکره«اي گویش تنگستانی هبستیکی دیگر از واژه

ه اسم یا گروه اسمی افزود الیه چپِهیتبه پایه و من»ي-«بست است، زیراجهت اتصال، یک پی

بست است، نکره در گویش تنگستانی یک واژه»ي-«والد، پارامترهاي آیخن با توجه به .شود می

:زیرا

1. non-pronoun clitic

.بلند و پرپشت ساقه :غله 2-
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گونه که  همانت دارد، والد مطابقآیخن)5(فاقد تکیه است و این ویژگی با پارامتر  -الف

و)دارد یک پسراو (/ /u boҫ=i ʃen‘؛»)خواند یک کتاباو (خواند کتابیاو«هاي در مثال ؛

/merd=i’eme/)تکیه بر روي  بست،داراي واژههاي در واژه شود، مشاهده می)آمد مرد یک

واردکردن تکیه بر  باهاي مذکور گفتنی است در تلفظ واژه.استنکره »ايی-«قبل ماهجاي

واژه»ي-«روي ساز است که پسوند صفت نسبی»ي-«شوند و میتبدیل ها به صفت نسبی ،

.نیستجستاردر این  مراد ما

 گزینشیِ عبارتی، درجۀبه.کندنتخاب میزبان خود زیاد گزینشی عمل نمیدر ا-ب

)2(چه که در پارامتر شمارةپذیرد، آنمی طبقات مختلف مختلفی با هاي پائینی دارد و میزبان

 ʝume-ye/پیراهن گشادي؛)اسممیزبان(/do:t=i/دختري:مانند والد آمده است؛آیخن

vɑz=i/)میزبان صفت(گاهی؛ و گه/ga gɑh=i/)میزبان قید.(

 استبست هاي واژه شود که این یکی از ویژگیلفظی در جمالت حذف می به قرینۀ-ج

:مانند است، به آن اشاره کرده )14(والد در پارامترآیخنکه 

گفته می  )؟در این مکان چه وجود داشت قبالً(/kavlan ‘inǰâ ҫi bi/ال اب سؤدر جو-58

خانه و ترمینال  قبالً در اینجا قهوه(/kavlan inǰâ kavxune=i vo gârâǰ=i bi/:شود

).مسافربري وجود داشت

.ه استشدلفظی حذف  به قرینۀ»خانهقهوه«در واژةنکره »ي-«)58(در جملۀ

صیص نکرهتخ»یاي«-4-2-3

تور هاي دسدر کتاب.صیص نکره استتخ»یاي«هاي گویش تنگستانی  بست هیکی دیگر از واژ

»ي-«واره، یک  جملهازواره باشد، پس از اسم و قبل  اسم، یک جمله گاه وابستۀآمده است، هر

:مانند تخصیص نکره گویند؛ که به آن یايشود  اضافه می

59-/zemin=i ke ʃohm=om ke γowd bi/)زمینی که شخم زدم، حاصلخیز بود.(

60-/‘i‘anguʃtir=i ke daseten ҫekad xeriten/) ،این انگشتري که به دستت هست

).اي؟چقدر خریده
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 برايشناسان شده توسط زبانمطرح معیارهايدهد که بسیاري از  ها نشان می بررسی

ه به برخی شود ک نیز دیده میگویش تنگستانی تخصیص نکره »یاي«در»بست واژه«شناساییِ

:کنیم از آنها اشاره می

نفوذ گروه اسمی  آید و در حوزةه یا گروه پایه میتخصیص نکره بعد از واژ»یاي«-الف

به  1شماره  در پارامتروالد آیخنکه بست است یک پی ،جهت اتصال گرفتنِنظرقرار دارد و با در

=dimit:مانند آن اشاره کرده است؛ i ke bu:=m dɑ, kavkɑv bi/)افشانی نخلی که بذر

).کردم، از نوع کبکاب بود

در انتخاب میزبان خود با محدودیت زیادي روبرو نیست و  تخصیص نکره»یاي«-ب

:مانندپذیرد،  را می ازجملهمختلفی  عناصر

61-/do:t=i ke ʝumey sowz=i teneʃen, dɑyɑm=en/)س سبزي به دختري که لبا

.»بست واژه+اسم«)تن دارد خواهر من است

62-/sɑ:t keʃang=i ke tu daseten, key xeriten/)بایی که در دست داري، ساعت زی

بست واژه+صفت«)ی خریدي؟ک«.

63-/kes=i ke donbɑleʃ migaʃt-om,vaʝord-om/) ،کسی که به دنبالش بودم

.»بست واژه+ضمیر«)پیدایش کردم

والد آیخن 2در پارامتر شمارة بست است که هاي واژهویژگی ازجملهشده اشاره ویژگیِ

.آمده است

والد مطابقت آیخن 5فاقد تکیه است که این ویژگی با معیار تخصیص نکره»یاي«-ج

:مانند دارد؛

/mo’allem=i ke ‘eme, mo’alleme riɑziyen/»معلمی که امِ، معلم ریاضیین«-64

).معلمی که آمد، معلم ریاضی است(

.است/i/تکیه بر روي ماقبل  ،در این جمله

ازس معرفه/u,=ku,=oku’=/»او،کو،اُکو«-4-2-4

«او«هاي ها در گویش تنگستانی، تکواژبستدیگر واژه از سازي معرفه با کارکرد »اُکو«و»کو»

صورت که اگر به این؛دنشوظاهر می ،هاي مشتقواژهدر  ،شرایط خاص آواییدر هستند که 
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/gol=oku/»گُلُکو«شود، مانند  ظاهر می»اُکو-«صورت بست به پایه به صامت ختم شود، پی

(zemin=oku/»زمینُکو«،)گل آن( (zen=oku/»زِنُکو«و)آن زمین/ زن/ و اگر پایه به  ؛)آن

/ǰumey=ku/»جومیکو«مانند  شود؛ نمایان می»کو-«بست به صورت مصوت مختوم شود، پی

(xuney=ku/»خونیکو«،)آن لباس( (hevâ=ku/»هواکو«و)آن خانه/ همچنین ).آن هوا/

شود؛ مانند  ظاهر می»او-«صورت اسامی خاص و صفات افزوده شود، بهه بست مزبور ب اگر پی

(hesen=u/»حسنو« (ϒol=u/»غُلو«،)حسن/ (el=u’/»علو«،)غالم/ »درازو«،)علی/

/derâz=u) (pæhn=u/»پهنو«و)دراز/ »هاي کواژت«دهد  ها نشان می بررسی).پهن/

:کنیم ه به برخی از آنها اشاره میدر خود دارد ک بست را هاي واژهذکرشده، بسیاري از معیار

نفوذ گروه اسمی قرار  آید و در حوزة واژه یا گروه میدر پایان مورد نظر هاي تکواژ  -الف

به آن  1معیار شمارةوالد در که آیخن بست است یک پی ،رگرفتن جهت اتصالدارد و با درنظ

).آن گل(/gol=oku/کوگل ؛ و)کاسهآن (/kɑsey=ku/مانند کاسیکو اشاره کرده است؛

اي که داراي تکیه است متصل و به پایه ندبر نیستگاه تکیهموصوف هیچهاي تکواژ  -ب

آن(/xunˊey=ku/»خونیکو«:مانند ؛کندوالد را تداعی میآیخن معیارد که این ویژگی، نشومی

.بست است ماقبل واژه واج، تکیه بر روي )خانه

رشده در انتخاب میزبان محدودیت چندانی ندارد و به واحدهاي ذکهاي تکواژ  -ج

زوئیکی و پولوم همچنین،شود؛ والد تداعی می آیخن 2معیار شود که  مختلف زبانی متصل می

/do:t=oku/»توکو:دو«:مانند اند، ه کردهخود به این موضوع اشار)1(شمارة معیاردر )1983(

(zeʃt=u/، زشتو)بست واژه+اسم( به جمله شده گفته بستضمن اینکه واژه).بست واژه+صفت/

.شودمتصل نمی

شدنِ، امکان افزودهشودان متصل میمیزبۀ برپایذکرشده  بست واژهبه هنگامی که  -د

در)2003(والدهاست و آیخن بست واژه این ویژگیِ به آن وجود ندارد که»وندهاي تصریفی«

 اند؛ به آن اشاره کرده خود)6(شمارةدر معیار )1983(ولوم و زوئیکی و پ)10(شمارة معیار

و)آن پسرها(/boҫ=oku-ɑ1/»بچکوا«٭:مانند ).ها آن کثیف/(ҫepel=u-ɑ/»لواچپ«٭؛

1-/ɑ/جمع است»ها«مخفف ویفید تصرنو.
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عالمت عطف/o=/»اُ =«-4-2-5

عالمت عطف است که براي /o=/»اُ-«ها در گویش تنگستانی،بستیکی دیگر از واژه

و داراي ارزش دستوري یکسانی ارز که هم درو کار می به ايیا جمله ، گروهدو واژه کردنِمتصل

تکواژ .شوداست که غالباً در گفتار ظاهر می/vo/»و«شدةشده صورت کوتاهذکر تکواژِ.هستند

بست را داراست که در زیر به برخی از آنها اشاره هاي واژهمورد بحث، بسیاري از ویژگی

:کنیممی

والد  ست که آیخنها بست واژههاي بر نیست که این، یکی از ویژگیتکیه»اُ=«ژ تکوا -الف

شدة صورت کوتاه»اُ=«گونه که گفته شد، تکواژ  همان.تبه آن اشاره کرده اس)5(در پارامتر 

»و«/vo/استبست از نوع ساده  رو، این واژه از این.بوده است.

کند، بلکه به طبقات مختلف گزینشی عمل نمی در انتخاب میزبان زیاد»اُ=«تکواژ  -ب

)15(رمعیا،این ویژگی شود کهمتصل می»قید«و»فعل«،»صفت«،»اسم«دستوري چون 

به آن  خود)1(ارةکند؛ ضمن اینکه زوئیکی و پولوم نیز در پارامتر شم والد را تداعی می آیخن

:مثالاند؛ اشاره کرده

65-/bovɑm =o de’eim/،) اسم+بستواژه+اسم(،)مادرمپدر و(.

66-/gotu=o koҫik/)صفت+بستواژه+صفت(،)بزرگ و کوچک(.

67-/xard=o bord/)فعل+بستواژه+فعل(،)بردو  خورد(.

شود که، طبق معیار تنها به واژه، بلکه به گروه و جمله نیز اضافه مینه»اُ=«تکواژ  -ج

:بست است؛ مثالههاي واژاز ویژگی والد، این آیخن)2(

68-/das=o pɑ/،)واژه+بست واژه+واژه(،)دست و پا(.

69-/’ɑdeme ʝohɑl=o zen=e pir/)گروه+بست واژه+گروه(،)مرد جوان و زن پیر(.

70-/kokɑm be ʝang raft=o ʃehid vɑvi/)و شهید شدجنگ رفت  ۀبرادرم به جبه(،

.)جمله+بست واژه+جمله(

»هست«یا»است«و»بودن«ربطیِ فعلِ معادلِهايصورت-4-2-6

»است«و»بودن«فعل ربطی  معادلِهاي  هاي گویش تنگستانی، صورت بست یکی دیگر از واژه

»اُم=«:اند از ها عبارتد، این صورتنشو که در گفتار گویشوران ظاهر می هستند»هست«یا

)=om//( هستم ،»-يا«)=i//( هستی ،»=ا«)=e//(یم«،هستا«)/=im/( این=«، هستیم«
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)=in//( اَن=«، هستید«)/=’an/(دهد، تکواژهاي مورد بحث، بسیاري ها نشان میبررسی.هستند

:کنیم ر به برخی از آنها اشاره میبست را داراست که در زیهاي واژهاز ویژگی

یزبان را با هاي م واژهتوانند  کنند و میدر انتخاب میزبان زیاد گزینشی عمل نمی -الف

:هاي مثال متفاوت انتخاب کنند؛ ستوري و نحويِهاي دنقش

71-/hesen=e/)  بست رابط واژه+اسم()حسن استاو(.

72-/ҫɑγ=e/) بست رابط واژه+صفت()چاق استاو(.

73-/ri divɑr=om/)بست رابط واژه+گروه اضافه()روي دیوار هستم.(

عنوان به)5(ر معیاوالد در  که آیخن آنچه ،هستند شده فاقد تکیهتکواژهاي اشاره -ب

.از آن یاد کرده استبست  واژه نشانۀ

وندهاي «شدنِافزوده چسبند، امکانِ اي می به هنگامی که تکواژهاي مذکور برپایه -ج

به آن  )10(والد در پارامتر آیخنهاست و  بست واژه به آنها وجود ندارد که این ویژگیِ»تصریفی

.ها معلمی٭:مانند.کرده استاشاره 

شوند، معانی آنها قابل شده به میزبان خود متصل میاشارهبه هنگامی که تکواژهاي  -د

به آن )13(در پارامتر والد آیخنهاست که  بست هاي واژه این یکی از ویژگیبینی است و پیش

هاي از صورتبحثتکواژهاي مورد گونه که پیش از این شرح آن رفت، همان.است اشاره کرده

عنوان  رو، به از این.د، بلکه معادل آنها هستناند مخفف نشده)است، هست(کامل خود

.شوند میویژه قلمداد هاي بستواژه

»تأکیدها«مخفف /-ɑ/»ا-«-4-2-7

در  تأکیداست که براي »ها«مخفف /ɑ/»ا-«هاي گویش تنگسنانی  بستیکی دیگر از واژه

فعل یا کل گروه فعلی متصل  از مقولۀاياین تکواژ به پایه.شودیافت میگفتار گویشوران 

خوردم(/xard=om=ɑ/خَردوما ،)تأکیدبا حالت  :رفتم(؛/raft=om=ɑ/رفتما :مانند شود؛می

در/ɑ/»ا-«ژتکوا.)تأکیدگرسنه ام با حالت (/goʃnemen=ɑ/میناشنگ؛)تأکیدبا حالت 

از  شود وکه، به انتهاي فعل یا گروه فعلی اضافه میچرا هاست؛بستهبسیاري جهات شبیه واژ

)5(بر نیست که پارامتر گاه تکیههیچ ،کندوالد را تداعی مینآیخ)1(معیار،این منظر

نیز بوده است، بست اي که قبال داراي واژهتواند به پایهمی ،کندوالد را به ذهن متبادر میآیخن
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در پارامتر والد نآنچه که آیخ، )تأکیدم با حالت وردخ(/xardom=ɑ/خَردومامانند  د؛شواضافه 

عنوان هتنهایی بتواند به همچنین نمی.کند بست مطرح میهاي واژه عنوان یکی از عالمت به)8(

واژگانی غیر، بلکه تکواژي است که مربوط به طبقات نقشی و ه شودنظر گرفتواژه واجی درواحد 

، این ویژگی را )4(شمارة معیاروالد در  و آیخن رودکار می هقبل از خود ب میزبانِ ةاست که بر واژ

.داندها می بست ت واژهاز خصوصیا

هاي آن، ها، برخی از ویژگیبستتکواژ مورد بحث، با واژه هاي بسیارِشباهت رغمِ به

قادرند  این است کههابستیکی از خصوصیات واژهمثالً دهد؛خالف این واقعیت را نشان می

تواند تکواژ مورد نظر نمیاما هاي زبانی گزینش کنند، صورت انان مختلفی با طبقات مختلفمیزب

.شودیا گروه فعلی افزوده می فعلیۀ و صرفاً به پای کندانتخابهاي مختلفی میزبان

این جستار،  ها را داراست، بست بسیاري از خصوصیات واژه/ɑ/»ا«اینکه تکواژ ه با توجه ب

، است بوده»ها«شدة و چون مخفف صورت کامل ها قلمداد کرده استبست آن را در ردیف واژه

لحاظ سمت و سوي هنفوذ گروه فعلی است و ب شود که در حوزة بست ساده محسوب مییک واژه

.ت استبس اتصال آن، یک پی

گیرينتیجه-5

ش از هفتاد واژه در گویش تنگستانی، می توان هاي پژوهش حاضر، یعنی بررسی بیبر پایه داده

به واحدهایی برخورد کردیم که از بعضی جهات به واژه و از جهاتی دیگر به وندهاي ادعا کرد که 

با  گفته پیشي هابا آزمون واژه.اندبست نامیدهشناسان آنها را واژهند که زبانشباهت دار وابسته

تانی بست در گویش تنگسواژه 8تعداد شناسان، زبانو دیگر ، )2003(والدآیخن يهامعیار

، یاي نکره، یاي تخصیص نکره،کسرة اضافههاي ضمیري، بست پی:اند از عبارت که شناسایی شد

ي»ها«مخفف /ɑ/،همپایگی»و«مخفف /=u=/،/ku=/،/oku/=،/o/یعنیساز معرفه بست پی

 اتصال، لحاظ جهتبه هاي ذکرشدهبستژهوا.»...هستم، هستی و«معادل //…,am,-iوتأکید،

دیگر  نکتۀ.ندهستویژه بستبست ساده و شش پیساختاري، دو پی لحاظ بهبست و همگی پی

در قالب واحدهاي  ،آن ضمیريِ هاي بست پی، ش تنگستانییگوبودنِيارگتیوبه با توجه،کهاین

ملکی ظاهر  و غیرصریحل، مفعول صریح، مفعول با کارکردهاي مختلفی چون فاع نحوي

.شوندمی
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هاي شباهت رغمِبهبه این نتیجه دست یافتیم که نیز ضمیري غیرهاي بستاژهبارة ودر

با توجه  البته که ؛دهدهاي آنها خالف آن را نشان میها، برخی از ویژگیبستبسیار آنها به واژه

ها قرار بستواژه ستار، آنها را در زمرةودند، این جها را دارا ب بست پارامترهاي واژه اینکه بیشتره ب

.داد
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