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 )آران و بيدگل(هاي ضميري در گويش رايجي  بست واژه

  )ي همداندانشگاه بوعلي سينادانشيار  (مهند محمد راسخ

هاي ضميري در فارسي باستان و ميانه تا حدودي ثابت بوده است  بست جايگاه پي: چكيده
له ظاهر يا جايگاه دوم، يعني پس از اولين واژه، در جم ،و آنها در جايگاه واكرناگل

هاي ايراني دچار تحول شده و از حيث نقش و  ها در اكثر زبان بست اين پي. شدند مي
هاي ضميري در  بست هاي مختلف پي در اين مقاله توزيع و نقش. اند جايگاه تغيير كرده

غربي، بررسي شده شمال هاي ايراني نو  از زبان يا گويش آران و بيدگل، ،گويش رايجي
هاي  ها در برخي ديگر از زبان بست اي هم با كاربرد اين واژه سه و در ضمن مقاياست

 فاعل متعدي در زمان گذشته، ة در نقش نشانرايجيها در  بست  اين پي.ايراني شده است
  در رايجي.روند  به كار ميمتمم حروف اضافه و ضمير ملكي، مفعول مستقيم و غيرمستقيم

هاي  زبان و از اين حيث با روند به كار نمي در جايگاه واكرناگلها ديگر  بست اين واژه
در اشاره به فاعل منطقي جمله در زمان ها  بست اين پي. اند تفاوت ميانه مايراني باستان و

اين . هاي مختلفي قبل از فعل اضافه شوند توانند به سازه گذشته به صورت شناور مي
  .شوند  خود اضافه ميةهاي ديگر به هست ها در نقش بست واژه

هاي  هاي ضميري، جايگاه واكرناگل، كشش به سمت راست، زبان بست  واژه:ها كليدواژه
  .ايراني، رايجي
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  مقدمه. 1
ها و روستاهاي كاشان به زبان محلي  نامي است كه گويشوراني در بخش» دي«يا » رايجي«

آن را در شهرهاي آران و بيدگل بررسي كرده و ) 1989(كنند و يارشاطر  خود اطالق مي
هاي ايراني شمال  اين گويش از زبان. نام آن را نيز گويش آراني و بيدگلي گذاشته است

هاي اين گويش   و همخوانā ،(o) ،u ،ü ،ö ،a ،ə ،e ،iهاي اين گويش شامل  واكه. غربي است
اسامي بر اساس شمار مفرد و جمع، و جنس دستوري از . هاي فارسي است همانند همخوان

و جنس دستوري در ) yür-oها  ، بچهyürبچه ( است o-نشانة جمع . وندش همديگر متمايز مي
بيل چوبي   كجi ka:t مانند ؛i (masc.)/e (fem.)هاي اسم، مانند صفت عددي ــ   وابستهةمطابق

 اين گاو ne gā مانند ؛ne (masc.)/nam (fem.) ــ و صفات اشاره )مؤنث( بيل e bol، )مذكر(
  . شود  ديده مي)نثؤم(او ماده  اين گnam gāو ) مذكر(نر 

هاي ضميري است كه در دو  بست اين گويش عالوه بر ضماير شخصي، داراي واژه  
  . آمده است2 و 1جدول 

كند كه در آراني براي سوم شخص مفرد و جمع، دو  البته يارشاطر عنوان مي  
اي  برšeyon براي سوم شخص مفرد و šeشود، كه شامل  بست جديد نيز ديده مي پيش

هاي   داده. شود هاي بخش بعد كاربرد آنها نيز ديده مي سوم شخص جمع است و در مثال
ها در  بست در بخش بعد به كاربرد اين واژه. است) 1989(اين مقاله بر اساس يارشاطر 

هاي ايراني  ها با زبان بست بخش سوم به مقايسة نقش اين واژه. شود رايجي اشاره مي
پردازد و تغييراتي را كه در گذر زمان در   مي،استان و ميانهخصوص فارسي ب ديگر، به

بخش چهارم . كند ها در رايجي رخ داده است، بررسي مي بست توزيع و نقش اين واژه
  .گيري از بحث است نتيجه

  
  ها در آراني بست  واژه.2جدول   ها در بيدگلي بست  واژه.1جدول   

  جمع  مفرد     جمع  مفرد  
  m  =mun(a)=  اول شخص    m =mo(a)=  اول شخص
  d  =yun(e)=  دوم شخص    t  =do(e)=  دوم شخص
  e  =šun=  سوم شخص    š  =šo(e)=  سوم شخص
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  هاي ضميري بست كاربرد واژه. 2
در ساخت ملكي به عنوان : هاي ضميري در رايجي پنج نقش متفاوت دارند بست واژه

ول غيرمستقيم و ضمير ملكي، پس از حروف اضافه به عنوان متمم، مفعول مستقيم، مفع
  .روند در نقش نشانة فاعل افعال متعدي در زمان گذشته به كار مي

 نقش ساخت ملكي  در هاي ايراني، ، مانند بسياري از زبانهاي ضميري بست پي  
  :1؛ مانند مثال  دارندرامالك 

1. čaš=e uve bo-var. 

 eye=3sg. water bring. 

 .چشمش آب آورده

 كه پس از 3مانند نمونة .  نيز واقع شوند متمم حرف اضافهتوانند  ها مي بست واژه  
» براي«به معني » را« كه همراه حرف اضافة پسين 2بست به كار رفته و نمونة  واژه» بعد«

  .در بيدگلي به كار رفته است

2. še=râ i xâsgâr ba-mad-e bu. 
 3sg.=for suitor came was. 

  .بودخواستگار برايش آمده 

3. ba:d=e. 

 after=3sg. 

  بعدش

كند، در  بست در نقش مفعول غيرمستقيم ذكر مي مثالي كه يارشاطر براي كاربرد واژه  
  . آمده است4مثال 

4. pül=e-y=am še=dā  

 money=3sg.-glide=1sg. 3sg.=give. 

 .پولش را بهش دادم

ش  در نقe=اولي . بست به كار رفته است در اين مثال، به قول يارشاطر، سه واژه  
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 در نقش نشانة فاعل متعدي در زمان گذشته، و سومي am=ضمير ملكي، دومي 
  . كه نشانة مفعول غيرمستقيم است و به فعل اضافه شده است=šeبست  پيش
 در نقش مفعول مستقيم به كار رفته است و همزمان e=بست   واژه5در مثال   
  .در نقش مفعول غيرمستقيم به كار رفته است =šeبست  پيش

5. xodā amr=e še=da.  

 God [long] life=3sg. 3sg.=give. 

  .خدا به او عمر طوالني بدهد

. هاي ايراني در زمان گذشته ساختي شبيه به ارگتيو دارند افعال متعدي در اغلب زبان  
رود و براي نشان   با فاعل يا مفعول به كار ميه مطابقةدر زمان گذشته، فعل بدون نشان

به (در اين ساختارها افعال شناسه . شود ها استفاده مي بست واژهدادن فاعل جمله از 
در رايجي نيز . شود ها آشكار مي بست ندارند و عامل فقط از طريق واژه) معناي پسوند
كند و بدون   فعل در مقولة شمار از فاعل يا مفعول خود تبعيت نميه،در زمان گذشت
آيند و معموالً به  مي) بن فعل(خود فعل ها پيش از  بست اين واژه. ماند نشانه باقي مي

آنها وقتي به فعل . شوند مفعول مستقيم، مفعول غيرمستقيم، ضمير يا خود فعل متصل مي
. روند  استمرار به كار ميةفعل يا نشان شوند، در واقع پس از عنصر پيش اضافه مي

  .دهد  در اين نقش نشان مي راها بست هاي زير كاربرد واژه مثال

6. sang=am da-ru čâ pes. 

 stone=1sg. into well threw. 

 .  چاه پرتاب كردمدرمن سنگي 

7. borvar=ed=am be-di. 

 brother=2sg.=1sg. saw. 

  .برادرت را ديدم 

8. da-ne=m dâ. 

 to-3sg.=1sg. gave 

  .بهش دادم
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9. der=am-puš. 

 PV=1sg.-wear. 

  .پوشيدم

10. gerge gal=eš bo-yâd. 

 wolf flock=3sg. struck. 

 .گرگ به گله زد

هاي ضميري رايجي در مقايسه  بست در بخش بعدي به بررسي جايگاه و كاربرد واژه  
 در اين گويش  راها بست پردازيم و كاربرد اين واژه هاي ايراني باستان و ميانه مي با زبان

  .كنيم اجمال مقايسه مي هاي ايراني نو به با ديگر زبان

 هاي ايراني ديگر انمقايسه با زب. 3

مفعولي  بوده است، يعني فاعل   ـ  ها، فاعلي نظام حالت در فارسي باستان، در تمام زمان
اند، كه متفاوت با مفعول  شكل يكساني داشته) A( متعدي ةو فاعل جمل) S(  الزمةجمل

هاي غيرمستقيم يا  در اين زبان صورت. )1953كنت (بوده است ) O(جملة متعدي 
رفته است؛ يعني اين  بست به كار مي ضماير شخصي به صورت پي) oblique(غيرفاعلي 

 ها بست هاي اين پي  صورت)42: 2008(هيگ . اند ها در جايگاه فاعلي كاربرد نداشته بست پي
  : چنين آورده است)67- 66: 1964( در فارسي باستان به نقل از براندنشتاين و مايرهفر را

  فارسي باستانهاي ضميري در  بست  پي.3جدول 
 جمع مفرد 

 1 2 3 1 2 3 

 رايي
=mā – =šim 

=dim 

– – =šiš 

=diš 

 maiy =taiy =šaiy – – =šām= برايي/اضافي

ها پس از اولين سازة هر  بست دارد كه اين پي  عنوان مي)97- 96: 1953(كنت   
از اين حيث، اين . شدند جمله، بدون توجه به مقولة دستوري واژه، اضافه مي
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نامند،  مي) second-position clitics(بست جايگاه دوم  ها را اصطالحاً واژه بست هواژ
كنند، زيرا   ياد مي)Wackernagel’s position(و از اين جايگاه با نام جايگاه واكرناگل 

ها را در  بست اولين بار ياكوب واكرناگل در قرن نوزدهم اين جايگاه خاص واژه
هاي زير، به نقل از كنت،  در مثال. وپايي مشاهده كردهاي هندوار بسياري از زبان
هاي به كار  بست  واژه12 و 11هاي  در مثال. ها مشخص است بست جايگاه اين واژه

رايي  نقش 14 و 13هاي   و در مثال)genitive/dative( برايي/رفته نقش اضافي
)accusative(دارند .  

11. avaθâ=šâm hamaranam kartam 

 thus=3pl.gen. battle do:PTCPL 

  .سپس، توسط آنها جنگ شد

12. aita=maiy Auramazdâ dadâtuv 

 this=1sg.dat. Ahuramazda may.give  

  .مزدا اين را به من دهد اهوره

13. pasâva=dim manâ frâbara 

 after. that=3sg.acc. 1sg.dat. bestow:PST:3sg  
  .سپس، آن را به من داد

14. kâra hya Aθuriya hau=dim abara yâtâ Bâbirauv 

 pepole who Assyrian dem.=3sg.acc. brought to Babylon  

  .]ند[مردم آشور او را به بابل آورد

اي كه   نه به سازه،بست به اولين سازة دستوري جمله اضافه شده است  واژه14در جملة 
نقش هاي ضميري  بست پس به طور خالصه در فارسي باستان پي. پيشايند شده

  .اند رفته غيرفاعلي داشته و در جايگاه واكرناگل به كار مي
هاي حالت  تر شده و بسياري از پايانه نظام حالت فارسي باستان در فارسي ميانه ساده  

اند، به اين معني كه  ها داراي نظام حالت دوتايي بوده اين زبان. اند ه در اين زبان حذف شد
. گذارند و حالت غيرمستقيم يا غيرفاعلي تمايز مي) direct(بين حالت مستقيم يا فاعلي 
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) split ergative (هاي ايراني ميانه و نو داراي ويژگي ارگتيو دوگانه همچنين اكثر زبان
هستند؛ به اين معني كه نظام حالت در زمان گذشته جمالت متعدي با نظام حالت در 

ام حالت در زمان گذشته ارگتيو و ها، معموالً نظ در اين زبان. ها متفاوت است ساير زمان
توان شيوة نشان دادن سه  بر اين اساس، مي. مفعولي است  ـ   ها فاعلي در ساير زمان

 4ها بر اساس زمان حال و گذشته، طبق جدول  موضوع اصلي جمالت را در اين زبان
  .)89: 2008هيگ (نشان داد 

  4جدول 
 گذشته حال

S A O S A O 

dir. dir. obl. dir. obl. dir. 

 الزم نشانة حالت مستقيم و ةنكتة قابل توجه اين است كه در تمام موارد، فاعل جمل
گيرد كه بازماندة اين  فاعل جملة متعدي در زمان گذشته نشانة حالت غيرمستقيم مي

  .حالت در ايراني باستان است
ها كاربرد بيشتري  بست هاي مطابقه و واژه  هاي حالت، نشانه  براي جبران نبود نشانه  
ها با زمان دستوري جمله ارتباط  بست نكتة مهم اين است كه نقش احتمالي واژه. اند يافته

 نشان دادن )الف: ها در فارسي ميانه پنج نقش متفاوت دارند بست واژه. پيدا كرده است
 مفعول مستقيم در زمان )، ب)A-past(جملة متعدي در زمان گذشته مطابقه با فاعل 

 )  حرف اضافه، و همتمم )، د)indirect participant(كنندة غيرمستقيم   شركت)حال، ج
هاي مختلف اين   نقش5با ارائة جدول ) 98: 2008(هيگ . مالك در ساخت ملكي

  .ها را در فارسي ميانه نشان داده است بست واژه
  

  هاي ضميري در فارسي ميانه بست هاي پي نقش. 5جدول
Tense: A O Ind. Partic. Adp.Compl. Adn.Poss. 

Present No Yes Yes 

Past Yes No Yes 
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اند به فاعل جملة متعدي  توانسته ها نمي بست همانگونه كه مشخص است، در زمان حال واژه
هاي ايراني  در زبان. د داشته استاشاره كنند، در حالي كه در زمان گذشته اين امكان وجو

ها پربسامدترين شيوه براي نشان دادن فاعل جملة متعدي در زمان  بست ميانه استفاده از واژه
  ).87: همان(اي از اين كاربرد است   نمونه15مثال . گذشته بوده است

15. u=š ēn=iz guft. 

 and=3sg. this=too speak: PTCPL. 

  . گفت را نيزاو اين

ها در  اين صورت.  آمده است6ها در فارسي ميانه نيز در جدول  بست هاي واژه صورت
ها در فارسي ميانه مانند  بست جايگاه واژه. وبيش يكسان هستند هاي ايراني كم اكثر زبان

  .)99: همان(شدند  جايگاه آنها در فارسي باستان بود؛ يعني در جايگاه واكرناگل ظاهر مي

  ر فارسي ميانهها د بست واژه. 6جدول 
 جمع مفرد

1 2 3 1 2 3 

= m = t = š = mān = tān = šān 

در واقع، . ها و ضماير منفصل همسان نبود بست در فارسي ميانه توزيع نحوي واژه
هاي زير  مثال. ها در حال تحصيل نقش جديدي بودند و آن نقشِ مطابقه بود بست واژه
: ، به نقل از1386مفيدي : ها از مثال( ميانه هستند بست در فارسي هايي از كاربرد واژه  نمونه
  .)1977برونر 

16. dahân=išân ast ud nē gǒwēnd. 

  .گويند براي آنها دهان است و نمي

17. nē=m šawēnd ō wisân. 

 .نشوندبه آرامش من داخل 

 ها كاربرد بست  شمال غربي است، واژهةهاي ايراني ميان در زبان پارتي نيز، كه از زبان
هاي آن   بست اين زبان نيز داراي دو حالت فاعلي و غيرفاعلي بوده است و واژه. اند داشته
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بيدي  رضائي باغ(اند  بوده) 6جدول (هاي فارسي ميانه  بست از حيث صورت مانند واژه
هاي زير را  اند و نقش رفته ها نيز در جايگاه واكرناگل به كار مي بست اين واژه. )70: 1381
  .)71 :همان( اند داشته

  :افعال متعدي در زمان گذشته) عامل( به عنوان فاعل )الف

18. u=š bōðistân wirâšt ēw. 

  .و او بوستاني آراست

  : به عنوان مفعول صريح)ب

19. kē=m bōžâh až rumb čē harwīn dâmðâdân. 

   جانوران رهايي بخشد؟ةكه مرا از دهان هم

  :اليه  به عنوان مضاف)ج

20. frih=um tō ay.  

  .محبوبم تو هستي

  : به عنوان مفعول باواسطه)د

21. ud wâžēnd kū=mân frawēn, šahrðâr mašīhâ. 

 .گويي كن، اي مسيح خداوند گويند كه برايمان پيش و مي

توانسته اسم، ضمير، موصول، فعل، حرف ربط، حرف عطف،  ها مي بست ميزبان اين واژه
اين فهرست نامتقارن از .  باشدقيد، حرف نفي، ضمير پرسشي، و حرف شرط

اند، نه به  شده اضافه مي) واكرناگل(دهد آنها به جايگاه  بست نشان مي هاي واژه ميزبان
  .يك هسته يا گروه نحوي مشخص

) مانند تالشي شمالي، تالشي جنوبي، و تاتي(هاي ايراني   زبان ازها در برخي بست واژه
 معتقد است )24: 2000(شولتسه . دهند اع ميعموماً به فاعل متعدي در زمان گذشته ارج

ها در تالشي شمالي منتج از نقش آنها در نشان دادن  بست شدگي واژه كه اين دستوري
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دارد كه دايرة مركزي  او با نشان دادن نمودار زير، عنوان مي. ضمير ملكي بوده است
  ازكنون در برخيهاي ايراني باستان و ميانه است؛ اما ا ها در زبان بست كاربرد واژه

؛ و ) ديدمشةدر جمل(هاي ايراني نو به سمت مفعول رفته است، مانند فارسي  زبان
رفته ) A(هاي ديگر به سمت فاعل جمالت متعدي   زبان ازدر برخي. كردي كرمانجي

توان دليلي دانست بر اينكه  ها را مي اين.  مانند تالشي شمالي، تاتي، و البته رايجي،است
  .اند به سمت نشانة مطابقه شدن پيش رفتهها  بست واژه

  
  
  
 

  

 يا به سمت ،هاي دنيا يا در جايگاه واكرناگل قرار دارند هاي ضميري در زبان بست پي
انگارانه است  بندي ساده البته اين تقسيم. كنند  پيش از فعل يا خود فعل حركت ميةساز

نشان رايجي هاي   داده. نندك هايي نيز وجود دارند كه از اين قاعده تبعيت نمي و زبان
. هاي ضميري وجود دارد بست دهد كه در اين زبان بيش از يك جايگاه براي پي مي

دهد كه اين وضعيت اتفاقي   نشان مي، اين زبان با فارسي ميانه و فارسي نوةمقايس
 اين جايگاه تقريباً از بين و شود استفاده نمي در رايجي جايگاه واكرناگلدر واقع . نيست

ها در نقش  بست پي. اند  پيش از فعل حركت كردهةها به سمت ساز بست رفته است و پي
 در و قرار دارند، قبل از فعل هاي مختلف  فاعل در زمان گذشته در جايگاهةنشان
. شوند، مانند متمم حرف اضافه و مفعول مستقيم  خود اضافه ميةبه هستهاي ديگر  نقش
 جمله ةاند و تنها در صورتي كه فعل تنها ساز نرسيدهها به جايگاه پس از فعل  بست پي

 را بر رايجيشناختي  نمودار زير جايگاه رده. شوند ها پس از آن واقع مي بست باشد، پي
  :دهد ها و در مقايسه با فارسي ميانه و نو نشان مي بست اساس جايگاه پي

  فارسي نو  ← رايجي  ←فارسي ميانه   
  )هاي قبل و بعد از فعل سازه(  /)حركت به سمت فعلسته و پس از ه(  /)جايگاه واكرناگل(  
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ها آنها از جايگاه دوم به سمت انتهاي جمله حركت  بست در سير تاريخي جايگاه پي
هاي روميايي نيز مشاهده شده است و اصطالحاً  اي در زبان چنين پديده. اند كرده

البته  .)31-30: 2001 ونسان( شود ناميده مي) rightward drift(كشش به سمت راست 
 فارسي ةمقايس. نيز باشد) head attraction(تواند اتصال به هسته  دليل ديگر اين امر مي

هاي ايراني نيز  پديده در زباندو  اين  كهدهد  نشان مينو و فارسي رايجي،ميانه، 
توان گفت كه در رايجي، برخالف   به طور خالصه مي.)1388مهند  راسخ( دنوجود دار

بست ضميري وجود  ي و گيلكي، واژهدرانهاي ايراني مانند مازن د اندكي از زبانتعدا
ها در ساخت ملكي نيز كاربرد دارند؛ در حالي كه در  بست در اين زبان واژه. دارد

خاله  ؛ رضايتي كيشه2008استيلو (ها، مانند تالشي، اين كاربرد كم است   زبان ازبرخي
ها  بست هاي ايراني، و بر خالف فارسي نو، واژه زبانهمچنين مانند بسياري از . )1382

در اين زبان با فاعل جمله متعدي در زمان گذشته مطابقه دارند و اين مطابقه در 
آيند، و البته  ها قبل از مادة فعل مي بست جايگاه واكرناگل نيست، بلكه اين واژه

 .شوند جا هم مي جابه

  گيري نتيجه. 4
هاي متفاوت  هاي ضميري و نقش بست اي ايراني، وجود واژهه هاي زبان يكي از ويژگي

در فارسي باستان و ميانه تا حدودي ثابت بوده ها  بست اين واژهجايگاه با اينكه . آنهاست
هاي ايراني دچار تحول شده و از حيث نقش و جايگاه تغيير  ، آنها در اكثر زباناست
گويش در ها  بست اين واژهاي مختلف ه توزيع و نقشبه بررسي در اين مقاله . اند كرده

اي هم به كاربرد آنها در   يا گويش آران و بيدگل، پرداختيم و در ضمن اشاره،رايجي
ها  بست اين پي  كهدهد نتايج اين بررسي نشان مي .هاي ايراني كرديم برخي ديگر از زبان

مستقيم و ضمير ملكي، مفعول  فاعل متعدي در زمان گذشته، ة در نقش نشانرايجيدر 
به كار در جايگاه واكرناگل ديگر  و ،روند  به كار ميمتمم حروف اضافه و غيرمستقيم،

در ها  بست اين پي. اند تفاوت ميانه مهاي ايراني باستان و زبان و از اين حيث با روند نمي
هاي  توانند به سازه اشاره به فاعل منطقي جمله در زمان گذشته به صورت شناور مي

  .ل از فعل اضافه شوند قبمختلفي
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