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 چکیده  
 مقاله: ةتاریخچ

 98 ماهشهریور 12دریافت: 
 99 ماهشهریور 19 پذیرش:

اساس  های گویش طالقانی بربستهدف از پژوهش حاضر، تعیین و توصیف واژه
های متعددی را برای زوئیکی و پولوم مالک .است( 1983الگوی زوئیکی و پولوم )

ها مبین آن هستند که این مالک .دهندبست ارائه میکلمه از واژه متمایزکردن
تر وندهای ها در مقایسه با کلمات، خصوصیاتی را شبیه به وندها )بیشبستواژه

 استیلی تحل –این تحقیق به صورت توصیفی گذارند.تصریفی( از خود به نمایش می
اند. سن در آن مشارکت داشته «کیاده»نفر از گویشوران طالقانی روستای  20و 

و تمایز جنسی نیز لحاظ نشده است.  باشدمیسال  80تا  30بین کنندگان شرکت
نتایج این باشند. کرده میسواد و تحصیلگویشوران از سنین مختلف و شامل افراد بی

ساده و ویژه  ةهای گویش طالقانی به دو دستبستدهد که واژهنشان می پژوهش
 /e-/ و مفعولی ةنشان /e-/بست واژه 2های ساده شامل بست. واژهشوندمیتقسیم 

ارتند که عب باشندبست میواژه هفتشامل  نیز های ویژهبستواژه .باشندمیساز متمم
 /i-/ ساز، معرفه /e-/در زبان فارسی،  «هم»معادل  /am-/عطف،  ةنشان /o-/ از

ر نشان حاض ةمقال«. یوستهپضمایر »و « بستیهای پیفعل»، تأکید ةنشان/â-/ اضافه، 
( به عنوان ابزاری علمی و 1983توان از الگوهای زوئیکی و پولوم )دهد که میمی

به های گویش طالقانی استفاده کرد. بستواژه ةمناسب جهت تشخیص و مطالع
بندی تکواژهای وابسته در گویش طالقانی، هفت آزمون از بررسی و طبقه منظور
های انتخابی به آزمون .ندشد( انتخاب 1983های پیشنهادی زوئیکی و پولوم )آزمون

ها بستو برای بررسی و شناسایی واژه شدندسه گروه آوایی، صرفی و نحوی تقسیم 
 این گویش گردآوری و به کمک ةوابستتکواژهای  ةدر گویش طالقانی ابتدا هم

 .سنجیده شدند ،شدههای گفتهآزمون
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 دمهقم. 1

انجام  «کیاده»این تحقیق به طور عام بر گویش طالقانی و به طور خاص بر گویش روستای 

که در قسمت پایین طالقان قرار دارد و تقریبا در مرز تقسیم بندی استانی بین استان  گرفته است

. کیلومتری شهر قزوین واقع شده است 60در )در محدوده جغرافیایی استان قزوین( البرز و قزوین 

گویش  ةریش»کند که ( عنوان می1346یارشاطر ) .استهای زبان تاتی گویش طالقانی از گویش

ترین واحد معنادار واژی، تکواژ به عنوان کوچکدر مطالعات ساخت .«گرددتاتی به قوم ماد برمی

 ةها را به عنوان واژکه بتوان آنشود و بر اساس اینآزاد و وابسته تقسیم می ةزبان به دو دست

وند. شته تقسیم میآزاد و وابس ةبه دو دست ،که باید به واژه متصل شوندکار برد یا اینه مستقل ب

ی بندواحدهای زبانی در این تقسیمبعضی دهد که های مختلف دنیا نشان میاما مطالعات زبان

دارای بعضی خصوصیات  . این واحدهاگنجند و حد وسط تکواژهای آزاد و وابسته هستندنمی

« 1بستاژهو»تکواژهای وابسته و بعضی خصوصیات تکواژهای آزاد هستند. این واحدهای زبانی را 

 نامند.می

شباهت دارند  ها و از سوی دیگر به وندهاها عناصری هستند که از یک سو به واژهبستواژه

ها پس بستکه واژه جایی(. از آن42:1998، 2لذا نقش و رفتاری بین واژه و وند دارند )اندرسون

اند نامیده« 3پساواژگانی»وندهای ها را ای آنشوند، عدهاز عملکرد تمام قواعد واژگانی افزوده می

ها ها را هم از واژههای مخصوص به خود را دارند که آنها ویژگیبستواژه (.167 :2005، 4)بوی

 و شوندمیمجاور متصل  ةبه واژ ،ها فاقد تکیه هستندبستکنند. واژهو هم از وندها متمایز می

توان به دو ها را میبستواژه .(145: 1374، ها حاکم است )شقاقیاتصال آن ةنحور قواعد آوایی ب

 سه ةشدکه صورت کامل دارند و صورت کوتاه 5های سادهبستواژه .تقسیم کرد ساده و ویژه گروه

ی هابسترود. واژهاغلب در محاوره و گفتار سریع و خودمانی به کار می نیز« هم»و « و»، «را» ةکلم

 ةتخصیص نکره، کسر« ی-»نکره، « ی-»هایی مانند بستواژه .شوندبه دو دسته تقسیم می 6ویژه

                                                      
1. clitic 

2. S. R. Anderson 

3. postlixical 

4. G. Booij 

5. simple clitics 
6. special clitics 
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فعل  ةهای وابستمانند صورتها که و آنصورت کامل ندارند که « ها-» تأکید ةاضافه و نشان

 (.150:1374صورت کامل دارند اما توزیعی برابر ندارند )شقاقی،  ،و ضمایر پیوسته« بودن»

های هند و اروپایی در جایگاه دوم، ها در اغلب زبانبست( دریافت که واژه1892) 1واکرناگل

فارسی میانه و فارسی جدید نشان  ةشوند. مقایسیعنی پس از اولین واژه، در جمله ظاهر می

 . (1: 1388مهند، اند )راسخها به سمت انتهای جمله حرکت کردهبستدهد که این پیمی

مکه از مه ندابست توسط محققان غربی و ایرانی صورت گرفتهواژه ةردربامطالعات زیادی 

(، 1985و  5198) 3(، کالونس1985و  1977) 2(، زوئیکی1892توان به واکرناگل )ها میترین آن

( 2005( و بوی )1993) 6(، کاتامبا1994(، اندرسون )1991) 5(، اسپنسر1983) 4زوئیکی و پولوم

 ،(1389، 1388، 1384مهند )راسخ(، 1380(، ممسنی )1374شقاقی )به عنوان محققان غربی و 

(، مزینانی و کامبوزیا 1386(، قطره )1384(، واحدی لنگرودی و ممسنی )1394الدینی )شکوهم

  ( به عنوان محققان ایرانی اشاره کرد.1394و گلفام )

به  ،اندصورت گرفته بستبر روی واژهها و مطالعات مختلفی که در این مقاله ابتدا دیدگاه

( معرفی 1983سپس الگوهای زوئیکی و پولوم ) .د شدناختصار تحت عنوان پیشینه معرفی خواه

های گویش طالقانی بر اساس الگوهای این محققان مورد بررسی قرار بستخواهند شد. سپس واژه

 د گرفت.نخواه

 پژوهش ةپیشین. 2

های هند و اروپایی شناسایی در مطالعات زبانها را بستواژه( 1892اولین بار واکرناگل )

 (. 19: 1977ها را عناصر جایگاه دوم نامید )زوئیکی، کرد و آن

کند که دارای برخی از ها را به صورت عناصری تعریف میبست( واژه1991اسپنسر )

ه ند بتوانند، اما استقالل یک واژه را ندارند. این عناصر نمیهست های مستقلهای واژهمشخصه

ها مانند بستصورت مستقل ظاهر شوند، بلکه از لحاظ آوایی باید به یک میزبان متصل شوند. واژه

                                                      
1. J. Wackernagel 

2. A.  Zwicky 

3. J. Klavans 

4. K. Pullum  

5. A. Spencer 

6. F. Katamba 
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 ةرا نقط 1سازیبستهای دستوری تعلق دارند. وی واژهبه طبقة واژه ،های کمکیضمایر و فعل

 داند.شناسی میواژه، نحو و واجتالقی ساخت

ود شاز نظر نحوی به یک گروه نحوی متصل میبست ( معتقد است که واژه1985کالونس )

بست کردن اتصال واژهشود. وی پارامترهایی را برای مشخصبست از وند میو این باعث تمایز واژه

 4( و تقدم3پایانی-)آغازی 2سه پارامتر تسلط کالونسکند. ها پیشنهاد میو حوزة عملکرد آن

 ها پیشنهاد کرد. بسترا برای تمایز واژه( 7بستپی-بست)پیش 6و پیوند واجی 5بعد(-)قبل

تقسیم  های ویژهبستو واژه های سادهبستواژه ةها را به دو دستبست( واژه1994زوئیکی )

باشند. دارای صورت واژگانی کامل نیز می ،شدههای ساده عالوه بر شکل کوتاهبستکند. واژهمی

ها به کار شوند که صورت کامل آنبرده می های ساده در همان جایگاه نحوی به کاربستواژه

 اندرسون های ساده را باید به میزبان متصل کرد.بستها این است که واژهرود و تنها تفاوت آنمی

های ویژه را به دو گروه اشتقاقی بستنامد. او واژهمی 8های ویژه را وند گروهیبست( واژه1994)

های زمان دستوری، عناصر های کمکی، نشانهکند و معتقد است فعلو تصریفی تقسیم می

 های تصریفی هستند.بستهای اسمی و عالئم مالکیت از جمله واژهضمیری، وابسته

ت اسمیری فارسی پرداخته های ضبستمفعولی پی ة( به کارکرد مطابق1384مهند )راسخ

های ضمیری در زبان بست( به بررسی پی1388و به مطابقت میان فعل و مفعول اشاره دارد. وی )

 فاعل متعدی در زمان ةهای ضمیری در زبان تاتی جنوبی در نقش نشانبست. پیپردازدمیتاتی 

ز جایگاه واکرناگل خارج ا نیز مفعول ةدر نقش نشان .شونددر جایگاه واکرناگل ظاهر می ،گذشته

های بست( به بررسی واژه1389مهند )اند. راسخاند ولی هنوز به جایگاه پس از فعل نرفتهشده

ها در کنار فعل دو نقش دهد که آنپردازد و نشان میضمیری زبان فارسی در کنار فعل می

مطابقه  ةو به نشانحضوری اجباری دارند  بستیهای افعال مرکب پیبستواژه .متفاوت دارند

                                                      
1. cliticization 

2. dominance 

3. initial-final 

4. precedence 

5. before-after 

6. phonological liaison 

7. proclitic-enclitic 
8. phrasal affix 
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حاصل ، های منضم هستندبستواژه نیزمفعول  ةها در نقش نشانبستواژه. اندتبدیل شده

 اند.مطابقه تبدیل نشده ةو به نشان باشندمی بستواژه 1سازیمضاعف

: الف( به دنبال کند که عبارتند ازمیها اشاره بستهای واژه( به ویژگی1394الدینی )مشکوه

شوند. ب( از لحاظ واژه اشتقاقی و یا صرفی محسوب نمیچسبند، اما بخشی از ساختمیواژه 

، صفتی، رابط ة)ملکی(، اضاف اسمی ةمعنی، به رابطة ساختی و یا دستوری خاص از جمله، اضاف

 ةاسمی، متمم حرف اضافه یا مفعول صریح، عطف و رابط ةدستوری اضاف ةضمیر متصل با رابط

 شود.ها ظاهر نمیاصلی واژه بر آن ةکنند. پ( از لحاظ آوایی، تکیدستوری ندا اشاره می

های ضمیری در گویش دلواری را مورد بررسی قرار بست( پی1384لنگرودی و ممسنی )

ها در این ها ارائه بدهند. آنبستواژی و نحوی از این پیتا تحلیلی ساخت دارنددهند و تالش می

ه این ب .های ضمیری در گویش دلواری عناصری نحوی هستندبستدهند که پیان میتحقیق نش

 نند.کالیه را پر میهای نحوی مثل مفعول صریح و غیرصریح، مطابقه یا مضافمعنی که جایگاه

کند آورد اما چنین فرض میبست به شمار میرا واژه «ی نکره-»( تکواژ وابستة 1386قطره )

گرفتن از وند تصریفی به سمت با فاصله «ی نکره-»مرحله گذار قرار دارد و  که زبان فارسی در

کند و با برای اثبات ادعای خود به متون فارسی قدیم اشاره می اورود. شدن پیش میبستواژه

گروه  ةعموماً به هستدر گذشته  «ی نکره-»دهد که چند مثال از ادبیات قدیم نشان می ذکر

 شد.اسمی متصل می

های ضمیری گویش مزینان را مورد بررسی بست( واژه1394مزینانی، کامبوزیا و گلفام )

های ضمیری گویش مزینانی در مجاورت بالفصل فعل بستدهند که واژهدهند و نشان میقرار می

های نحوی در نقش های امر، نهی، نفی و سازهو بر خالف فارسی معیار به تکواژ اندظاهر شده

نما پیوندند. همچنین این عناصر بدون استفاده از ادات نقشتقیم و غیرمستقیم نیز میمفعول مس

 شوند.ای، ازی و برایی ظاهر میهای بههای نحوی غیرصریح مانند حالتدر نقش

شناسی بسیار ناچیزی صورت گرفته های معتبر زباندر خصوص گویش طالقانی پژوهش

ی، ختشناتر به بعد انسانکه بیش اندرد طالقان انجام شدهمتنوعی در مو هایپژوهش البته .است

 پردازد.فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی می

                                                      
1. doubling 
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 که گویشپرداخته است « اوانک»( به بررسی آوایی، صرفی و نحوی گویش 1372) هاشمی

ی این گویش یک که طالقان است. نگارنده آورده است ةمردم روستایی به همین نام واقع در منطق

های زبان تاتی به شمار خود یکی از گونه ةهای گویش طالقانی است که آن نیز به نوبونهاز گ

بسیط و  ةواک 6همخوان،  22این گویش از که  رود. بررسی آوائی گویش طالقانی نشان دادمی

 مرکب تشکیل شده است. ةیک واک

ی هاکه یکی از گویش پرداخته است سوهانی-( به بررسی گویش طالقانی1374) الهویی

الیه بر تقدم مضاف ،. خصوصیات اصلی این گویش عبارتند از تقدم صفت بر موصوفباشدمیتاتی 

آوایی نیز این گویش  ةدر محدود .جای قبل از اسمه ب، کاربرد حروف اضافه بعد از اسم ،مضاف

 باشد./ نیز میowمرکب / ةباشد و دارای یک واک/ میžفاقد واج /

 

 شناختی پژوهشمبانی نظری و روش. 3

 دارای طالقان ةمنطق کهاین به توجه با. است تحلیلی–پژوهش حاضر از نوع توصیفی

دستی افراد مورد حفظ یک لذا برای .گیردیعی را در بر میوس ةمنطق و است متعددی روستاهای

انتخاب شدند. « کیاده»طالقانی روستای  سالة 80تا  30، بالغ بر بیست نفر از گویشوران ،حقیقت

 است. سواد تا دارای تحصیالت عالی از بیشان تمایز جنسی میان افراد لحاظ نشد و تحصیالت

 ته است.پرداخپژوهشگر از راه تماس مستقیم با گویشوران گویش طالقانی به بررسی این گویش 

کردن شرایط طبیعی برای بحث و منزدیک با گویشوران محلی و فراه ةبا ایجاد رابطاین امر 

ها، سرگذشت خود و رسوم المثلها، ضرببیان تجربیات، داستان بهگو و تشویق گویشوران وگفت

یار با عالقه و بس در این شرایط گویشوران. محقق شدگذشتگان و وضعیت زندگی مردمان روستا 

 .گفتندموضوعات سخن  ةطبیعی دربار

و آیا  های گویش طالقانی کدامند؟بستاست که واژه آنپرسش اصلی این پژوهش 

های گویش بستکردن واژه( برای مشخص1983شده توسط زوئیکی و پولوم )های ارائهآزمون

 مةها در گویش طالقانی ابتدا هبستطالقانی کارآمد هستند؟ برای بررسی و شناسایی واژه

شدند. در این شده سنجیده های گفتهو به کمک آزموناین گویش گردآوری  ةتکواژهای وابست

 .شودفراهم میها از وندهای تصریفی و اشتقاقی بستواژه صورت امکان متمایزکردن
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ای هبندی تکواژهای وابسته در گویش طالقانی، هفت آزمون از آزمونبرای بررسی و طبقه

های انتخابی به سه گروه آوایی، صرفی آزمون شدند.( انتخاب 1983پیشنهادی زوئیکی و پولوم )

 و نحوی قابل تقسیم هستند: 

 

 آزمون آوایی. 1-3

یعنی  ،واژه از نظر تکیه مستقل است ،اما ؛بست از نظر تکیه متکی به عنصر دیگری استواژه

فاوتی مت ةهای دستوری مختلف الگوی تکیبست است. مقولهعنصر فاقد تکیه احتماالً یک واژه

پایانی دارد. افزودن وندهای اشتقاقی و تصریفی  ةاسم در زبان فارسی تکی ةمقول ،د. برای مثالدارن

پایه  ةکلم ةبست تغییری در طرح تکیافزودن واژه ،اما ؛شوداغلب موجب تغییر جایگاه تکیه می

شود. البته بست از وند تصریفی یا اشتقاقی استفاده میکند. از این آزمون برای تمیز واژهایجاد نمی

حامل  یبست در شرایط خاصواژهتکیه نباید به تنهایی مالک تشخیص قرار گیرد زیرا ممکن است 

 (. 146: 1374تکیه باشد )شقاقی، 

 ود:شتصریفی موجب تغییر جایگاه تکیه میدر گویش طالقانی، افزودن وندهای اشتقاقی و 

(1) ke'tâb             ketâ'b-ân 
     book               book-PL     

       « کتاب«                    »هاکتاب»

د. کن، تکیه از جایگاه دوم به جایگاه سوم تغییر می/ân-/شدن پسوند تصریفی جمع با اضافه       

 :کندنمیبست جایگاه تکیه تغییر شدن واژهاما با اضافه

(2) ke'tâb             ke'tâb-et 

     book               book-2SG  

 «  کتاب«                 »کتابت»                                                                  

 آزمون صرفی. 2-3

ویژه به وند تصریفی شباهت دارند اما از جهاتی نیز همانند بهتر به وندها ها بیشبستواژه

بست، وند تصریفی و واژه( از چهار آزمون صرفی واژه هستند. لذا برای تمیز این سه گروه )واژه
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شود. در گویش استفاده می 4خالء اتفاقیو  3، توزیع2وند افزایی جلوگیری از، 1وابستگیموسوم به 

 دهد.بست خالء اتفاقی رخ نمی+ واژهطالقانی در ترکیب واژه 

 وابستگی. 1-2-3

نهایی ت ها نیز وابسته هستند و بهبستواژه .ها عناصر آزاد هستندوندها عناصر وابسته و واژه

. به عنوان شودمیبست استفاده روند. از این آزمون برای تمایز بین واژه با وند و واژهبه کار نمی

گروه اسمی استفاده  ةآزاد در هست ةبه عنوان یک واژ« ِ ت-»بست ضمیری توان از پینمی ،مثال

 شود:می (3) ةشدن جملکرد و باعث نادستوری

  -et  re    xâne-de       bior-d-am*(3)  

    2.SG  OM  house-from  bring-PST-1SG 

 «         ت را از خانه آوردم-* »   

گروه اسمی موجب  ةبست به عنوان هستاستفاده از واژه شودهمانطور که مشاهده می     

 .شودمیشدن جمله نادستوری

 جلوگیری از وندافزایی. 2-2-3

ز مانع ها نیبستشوند. واژهبعضی از وندهای تصریفی مانع از افزودن وند جدیدی به پایه می

و « ِ ش-»شوند. به طور مثال، با افزودن وندهای اشتقاقی میافزایی بستاز وندافزایی و گاه واژه

، «دانش» ةتوان به ترتیب سه واژمی« دانستن»از فعل « دان»به ستاک حال « ئی -»و « گاه-»

را بیافزاییم « ها -»دانشگاه پسوند جمع  ةچه به واژرا ساخت. چنان« دانشگاهی»و « دانشگاه»

 ةتوان به کلماما می ؛موسوم به یای نسبت را افزود« ئی -»توان پسوند اشتقاقی دیگر نمی

« اهدانشگاهی»و « دانشگاهیان»های را اضافه کرد و کلمه« ها -»و « ان -»دانشگاهی پسوند جمع 

 (. 147: 1374د )شقاقی، ررا به دست آو

                                                      
1. relevance 

2. affixation blocking  
3. distribution  
4. arbitrary gap  
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مانع از افزودن وند صرفی  شود،بست به پایه متصل چه واژهدر گویش طالقانی اگر چنان

آزمون وندافزایی نیز در گویش طالقانی دارای  بست وجود دارد.ولی امکان افزودن واژه شود،یم

 ها از وند استفاده کرد.بستتوان از این آزمون برای تشخیص واژهباشد و میکاربرد می

 بست وجود دارد:امکان اتصال چند واژه      

(4) qazâ -m-e          bexor-d-am 

    food-1SG-OM      eat-PST-1SG 
       «غذامو»

 باشند.بست میواژه (e-)و نشانه مفعولی  (m-)در این مثال ضمیر متصل 

 بست وجود ندارد:مکان اتصال وند تصریفی بعد از واژها -  

(5) *qazâ -m–e–ân 

        food-1SG-OM-PL 
            «غذاموها*»

های ضمیر بستبعد از واژهتواند نمی (ân-)وند تصریفی جمع  ،شودهمانطور که مشاهده می

  ظاهر شود. (e-)مفعولی  ةو نشان (m-)متصل 

 بست بعد از وند تصریفی وجود دارد:مکان اتصال واژها -  

(6) qazâ–ân-e-m–e 

    food-PL-LINK-1SG-OM  
     «غذاهامو»

توانند می (e-)مفعولی  ةو نشان (m-)های ضمیر متصل بستشود واژههمانطور که مشاهده می 

 ظاهر شوند. (ân-)بعد از وند تصریفی جمع 

 توزیع. 3-2-3

های تری برخوردار است اما وندها به واژهپایه از محدودیت کم ةبست در گزینش واژواژه

-»جمع  ةصفتی و یا نشان ةفقط به پای« تر -»وند تصریفی  ،. برای مثالشوندمیخاصی متصل 

در گویش  توان به عناصر متفاوتی افزود.بست را میاما واژه ؛شودبه پایه اسمی متصل می« ها

 د:بست استفاده کرتوان از این آزمون برای تمیز وندهای تصریفی و اشتقاقی از واژهطالقانی می

(7) ?ali moallem–a 

      Ali  teacher-be.PRES.3SG 
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         «علی معلم است»

 

(8) ketâb-e             xobi–a 

    book-LINK        good-be.PRES.3SG 

     «کتابِ خوبی است»

    

(9) qarâr-e–mân         emruz–a 

    date-LINK-1PL        today-be.PRES.3SG  

        «قرارمان امروز است»

« hasta»صورت فعل  ةشدکوتاه ةتکواژگون« a-»بست پی (9( و )8(، )7)های در مثال      

 های اسم، صفت و قید افزوده شده است.که به ترتیب به مقوله استطالقانی 

 

 آزمون نحوی. 3-3

بست مانند ترکیب بر ترکیب واژه+واژه 2و حرکت 1حذف به قرینهقواعد نحوی از جمله 

 کنند.ردیف واژه تلقی میبست را عنصری نحوی همواژه قواعد. این کنندواژه+واژه عمل می

 حذف به قرینه ةقاعد .1-3-3

نه یعنی حذف به قری ؛توانند به قرینه حذف شوندها بر خالف وندهای تصریفی میبستواژه

 کند.کند اما در واژه+وند عمل نمیبست و واژه+واژه عمل میدر واژه+واژه

 ام به هم نزدیک نیستند.نزدیک نیستند = خانه و مدرسه ام به همام و مدرسهخانه -

 تر از اون یکی است.و روشن تر از اون یکی است = * این اتاق بزرگتر و روشنین اتاق بزرگا -

 کند:های گویش طالقانی نیز وجود این قاعده را  اثبات میبررسی داده 

(10) ali  inje   debi-a              vali (?ali)  beši-a 

        Ali  here  be-PST.3SG     but (Ali) go-PST.3SG  

«ه استاما )علی( رفت ه استجا بودعلی این»   

(11) xâne(m)   va   madresi-m      beham            nezdik-an 

                                                      
1. ellipsis  

2. transference 
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       house      and  school-1SG       each other      near-be.PRES.3PL 

    «  ام به هم نزدیک هستندمدرسهخانه)ام( و »  

ارسی همانند زبان فجمله ای که حذف به قرینه پسوند تصریفی صورت گرفته باشد اما در جمله   

 :شودمیغیردستوری نخواهد بود اما باعث تغییر معنا 

(12) medâd-o   daftar-ân-em-a                 vigi-t-am 

       pencil and notebook-PL-1SG-OM        take-PST-1SG 

             «مداد و دفترهایم را برداشتم»

(13) medâd-ân-o    daftar–âne-m-a                vigi-t-am 

       pencil-PL-and notebook-PL-1SG-OM      take-PST-1SG 

             «مدادها و دفترهایم را برداشتم»

ارسی همانند زبان فجمله  ،پسوند اشتقاقی صورت گرفته باشد ةرینای که حذف به قاما در جمله   

 غیردستوری خواهد بود:

 (14) ?inân     hamiš   bexâtere  javân-i       va    xâm-i-a 

this-PL     all         because   young-NOM  and   inexperienced-NOM-be.PRES 

           «ها همه ناشی از جوانی و خامی استاین»

 (15) *?inân hamiš   az      javân   va    xâm-i-a 

          this-PL    all     from   young  and  inexperienced-NOM-be.PRES 

                 «ها همه ناشی از جوان و خامی استاین»*

 حرکت ةقاعد. 2-3-3

جا هکل کلمه را در جمله جابتواند میکند و حرکت نیز بر بخشی از واژه عمل نمی ةقاعد

را بدون دیگری حرکت دهد، با  X+Yکند. هرگاه این قاعده بتواند یکی از دو بخش یک ترکیب 

 ،به عبارتی ؛جا کردهتوان جابجا کرد اما واژه را میهتوان جابها را نمیبستواژه سروکار داریم. واژه

 جا کرد آن بخش واژه است:هابهرگاه بتوان یکی از دو بخش یک ترکیب را ج

(16) ?ali  xâna  bešš-a                    =     ?ali  bešš-a              xâna 
        Ali  house go-PST.3SG             =     Ali   go-PST.3SG   house 

=             خانه  علی رفت «علی خانه رفت»                                     

(17) ketâb-et  inje  der-a                 =    * ketâb inje   der-a-t 

   book-2SG    here  be-PRES.3SG      =    * book  here  be-PRES.3SG-2SG  
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«جاستکتابت این»                                                   «            جاستتکتاب این»    

 بریم.بست و واژه به کار مین بین واژهشتحرکت را برای تمایزگذا ةقاعد   

 

 هادادهتحلیل . 4

ها در گویش طالقانی بپردازیم. برای بستاز پژوهش قصد داریم به بررسی واژه بخشدر این 

ویش این گ ةتکواژهای وابست تمامها در گویش طالقانی ابتدا سعی شد بستبررسی و شناسایی واژه

ها را از وندهای تصریفی بستشده سنجیده شوند تا بتوان واژههای گفتهگردآوری و به کمک آزمون

 و اشتقاقی جدا کرد.

 ،بست شناسایی شدند که همگی فاقد تکیه هستندواژه 9 ،از مجموع تکواژهای مورد مطالعه

ها را توان آنحرکت نمی ةدارای خالء اتفاقی نیستند و طبق قاعد ،شوندو مانع از وندافزایی می

ها توان آنمیحذف  ةاز نظر توزیع نیز محدود به عنصر خاصی نیستند و طبق قاعد .جا کردهجاب

پایه متصل  ةدر انتهای کلمهای گویش طالقانی بستواژهکه به قرینه حذف کرد. به دلیل اینرا 

 2شده، بست شناساییواژه 9. در گویش طالقانی از هستندبستی یشوند، همگی از نوع پمی

 باشند. بست ویژه میواژه 7ساده و بست واژه

 ة)نشان /e-/  عبارتند از:  ،بست هستندهای ساده در گویش طالقانی که همگی از نوع پیبستواژه

عطف(،  ة)نشان /o-/ عبارتند از:های ویژه در گویش طالقانی بستساز( و واژه)متمم/e-/ مفعولی(، 

/-am/  در زبان فارسی(، «هم»)معادل /-e/ساز(، )معرفه /-i/،)اضافه( /-â/(، تأکید ة)نشان

های مورد استفاده در آوانگاری برای نوشتفهرست کوته «.ضمایر ییوسته»و « بستیهای پیفعل»

 است. آمده( 1های مختلف، در پیوست )اشاره به مثال

 

 مفعولی ةنشان /e-/بست ساده پی. 1-4

قبل از آن نقش مفعولی دارد ة مفعول است و کلم ةنشان« را» ةدر زبان فارسی حرف نشان

 ة)نشان« re» ةشدصورت کوتاه /e-/بست در گویش طالقانی پی (.270:1378)انوری و گیوی، 

شود. این صورت می شده و به آن واژه متصل مختوم به همخوان، کوتاه ةکه در واژ استمفعول( 

نامیم چون توزیعی برابر با صورت کامل خود دارد و بعد از پایه قرار بست ساده میشده را پیکوتاه

 گیرد:می
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      (18) ketâb-e      bebar        xâna 

       book-OM    take-IMP     house 

            «را ببر خانه کتاب»

 کند:مختوم به واکه شکل اصلی خود را حفظ می ةاین حرف در مجاورت واژ  

      (19) gâli  re     betekân 
        rug OM     shake.IMP 

               «قالی را بتکان»

 است. مفعول صریح  ةگیرد و نشاناین واژه بست بعد از اسم قرار می   

 

 سازمتمم /e-/ ةبست سادپی. 2-4

مختوم به  ةباشد که در واژمی« re» ةشدصورت کوتاه /e-/بست در گویش طالقانی پی

 شود:همخوان، کوتاه شده و به آن واژه متصل می

                                    begun                      e-t-neni(20)           

       mother-2SG-COMP      tell.IMP 

        «به مامانت بگو»

 رود:به کار می« re»های مختوم به واکه به صورت کامل خود واژهبست در این پی

                                          (21) ?ali  re        begun  
        Ali COMP     tell.IMP 

         «به علی بگو»

 عطف ةنشان /o-/ ةبست ویژپی. 3-4

همجنس یا دو جمله یا دو عبارت را به هم  ةرود و دو کلمبرای عطف به کار می« و»حرف 

فقط به صورت « و»در  گویش طالقانی حرف عطف  .(253:1378کند )انوری و گیوی، وصل می

 وجود دارد و صورت کامل ندارد:  /o-/بستپی

yan-ahmad  biâmi     o-hasan(22)       

      Hasan-and  Ahmad  come-PST.3PL 

     «حسن و احمد آمدند»
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 /am-بست ویژه /پی .4-4

از جمله این ؛متنوعی دارد هایدر زبان فارسی است. این حرف کاربرد« هم»معادل حرف 

بست در گویش طالقانی برخالف زبان فارسی صورت کامل رود. این واژهبه کار می تأکیدکه برای 

 ندارد:

                                             (23) ketâb-am  hagir 

      book-too   take.IMP     

        «بگیر هم کتاب» 

 ساز/ معرفهe-/ ةبست ویژپی. 5-4

 :شودمیدر گروه اسمی ظاهر و به اسم متصل ، این تکواژ صورت کامل ندارد

                  a-dišow       bišši    e-pesar) 24( 
       boy-DEF   last night  go-PST.3SG 

       «پسر )پسره(  دیشب رفتآن »

 / اضافهi-/ ةبست ویژپی. 6-4

 :شودمیدر گروه اسمی ظاهر و به اسم پایه متصل  ةتکواژ حالت اضافه صورت کامل ندارد

                                       edščarx    pančar           i-mâšin) 25( 

       car-LINK     wheel    flat        be.PST.3SG 
 «چرخِ ماشین پنچر شد»

     

 تأکید ة/ نشانâ-/ة بست ویژپی. 7-4

ن تکواژ . ایشودمیرود و به فعل متصل به کار می تأکیداین تکواژ در گویش طالقانی برای  

 صورت کامل ندارد:

                          â-?emšhow  inja   bemâni) 26( 
       tonight      here  stay.IMP-EMPHASIS 

      «هاجا بمانیامشب این»
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 1بستیهای پیفعل. 8-4

 در زمان حال که عبارتند از:« بودن»های مختلف تصریفی فعل صورت

/-am/  ،هستم/-i/  ،هست/-a/  ،)هست )است/-im/  ،هستیم/-in/  ،هستید/-an/ :هستند 

                                     am-?emruz   xub) 27( 

        today     fine  be.PRES.1SG     

       «است امروز حالم خوب»

های کمکی است که هم از جمله فعل ،در گویش طالقانی همانند زبان فارسی« بودن»فعل 

آن هم به عنوان فعل ربط برای  ةبه صورت آزاد و هم به صورت وابسته وجود دارد. صورت وابست

های ماضی ساخت اسنادی در زمان حال کاربرد دارد و هم به عنوان فعل کمکی برای ساخت زمان

 :عبارتند از د کهگوینبستی میپی هایفعل این مواردبه  .رودنقلی و ماضی بعید به کار می

/-am/ - / ،ام/-ey - ،ای/-a/  ،است/-eym/ - ،ایم/-eyn/ - ،اید/-an/ -.اند 

                                am-y-d-mive  bexor) 28( 
       fruit    eat-PRES.PRF-1SG  

      «اممیوه خورده»

که با صورت کامل خود در توزیع تکمیلی هستند و بر صورت بستی به دلیل اینهای پیفعل   

 بستی در گروه فعلیهای پیشوند. فعلمیبست ویژه محسوب کامل خود منطبق نیستند، واژه

چه در جایگاه پس از گروه باشند فعل ربطی و چنان ةچه در جایگاه هستحضور دارند و چنان

 .شوندمیفعل کمکی محسوب  ،هسته باشند

 

 2بست ضمیریپی. 9-4

 دهد:بستی سه دلیل ارائه مینظام ضمایر واژه ةاسپنسر در مورد اهمیت مطالع

 دلیل دوم اهمیتی .افزایی و ساخت موضوعی استبستمربوط به تعامل بین واژهدلیل اول 

که اغلب دلیل سوم این . ونحوی دارد ةهر نوع نظام ارجاع ضمیری برای نظری ةاست که مطالع

                                                      
1. clitic verbs  

2. pronominal clitic 
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اند  )اسپنسر، ای تبدیل شدههای مطابقهزمان به نظام ربستی با گذهای ضمیری واژهنظام

180:1991) 

 های غیرفعلیجایگاه .دنروهای ضمیری در دو جایگاه فعلی و غیرفعلی به کار میبستواژه

 شامل سه جایگاه پس از اسم، پس از حرف اضافه و در بند موصولی به عنوان ضمیر تکراری

بستی هایی که به افعال مرکب پیبستدو نقش متفاوت دارند؛ واژه نیز در جایگاه فعلی هستند.

 هایی که در نقشبستاند و واژهمطابقه تبدیل شده ةحضوری اجباری دارند و به نشان مشهورند و

 مهند،خاند )راسمطابقه تبدیل نشده ةبه نشان باشندمیسازی حاصل مضاعف ،مفعول هستند ةنشان

 وند.ربستی در جایگاه غیر فعلی و فعلی به کار می. در گویش طالقانی ضمایر پی(75: 1389

 های ضمیری در جایگاه غیرفعلیبستواژه. 1-9-4

 بستی در گویش طالقانی عبارتند از:های مختلف ضمایر پیصورت

 /am/ ،/-et/ ،/-eš/ ،/-emân/ ،/-etân/ ،/-ešân-/پس از همخوان:  -

 /m/ ،/-t/ ،/-š/ ،/-mân/ ،/-tân/ ،/-šân-/پس از واکه:  -

م به توانند پس از اسبستی میپیدر گویش طالقانی ضمایر : بستی پس از اسمضمایر پی

 کار بروند و در این جایگاه نقش ملکی دارند:

                              (29) pul-eš-e                hadâ-m 

     money-3.SG-OM    give-PST.1SG 

     «پولش را دادم»

(30) kelâ-m-e        vigi-t-am 

      hat-1SG-OM    pick up-PST.1SG 

    «کالهم را برداشتم»     

ر این آیند و دبستی بعد از حرف اضافه میضمایر پی :بستی پس از حرف اضافهضمایر پی

 ها استفاده کرد:جای آن بهتوان از ضمایر منفصل دقیقاً ساختار می

š-am      aze-t-mâl   bexares) 31( 

      sheep buy-PST-1SG    from-3SG 

        «ازش خریدمگوسفند »

(32) mâl    bxares-t-am       az     ?ou 

       sheep  buy-PST-1SG  from   3SG 
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        «گوسفند از او خریدم»

بست در این ساختار پی: 1بستی در بند موصولی به عنوان ضمیر تکراریضمایر پی

 :کندمیآید و با فاعل جمله اصلی مطابقت بعد از فاعل بند موصول می /š-/ضمیری

a-a                   biâm-sabz     š-e      ke         kelâ-mard) 33( 

       man-DEF   whose     hat-3SG   green-be.PRES.3SG    come-PST.3SG 

      «مردی که کالهش سبز است آمد»

  های ضمیری در جایگاه فعلیبستواژه. 2-9-4

 بستی در جایگاه فعلی در دو جایگاهضمایر پیهمانند زبان فارسی در گویش طالقانی نیز 

 .روندبه کار می فاعلی و مفعولی

 در گویش طالقانی همانند زباندر این ساختار فعل : بستی در نقش مطابقه فاعلیضمایر پی

  ,/am/, /-et/, /-eš-/ های ضمیریبستآید. پیمیبه صورت سوم شخص مفرد فارسی 

 ešân/-etân/, /-emân/, /-/ را دارند و هم مرجع با فاعلی  2فاعلی ةدر این جایگاه نقش مطابق

مار بین شخص و ش ةمطابق هابست. این پیتواند حضور داشته باشد یا نداشته باشدهستند که می

 ةنهاد با فعل وجود دارد اما این وظیفه برعهد ةدهند. در این جمالت مطابقفاعل و فعل را نشان می

 ،. در زمان گذشتههای فعلی این وظیفه را برعهده ندارندشناسهو  های ضمیری استبستپی

 رود:به کار می (a-)ة مطابق ةمطابقه تکواژ صفر است و در زمان حال نشان ةنشان

 مثال برای زمان حال:

                          â-š           miy-vače  xow) 34( 
        kid    sleep-3SG    be-PRES.3SG 

         «آیدبچه خوابش می»

                                        â-miy         m-xow) 35( 

       sleep-1SG    be-PRES.3SG   

         «آیدخوابم می»

 مثال برای زمان گذشته:

(36) ?ali   miv-ân-eš       besu-t-Ø 

                                                      
1. resumptive  pronoun 

2. subject agreement 
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      Ali     fruit-PL-3SG    freeze-PST.3SG 

     «هایش سوخت )سرما زد(علی میوه»

 (37) miv-ân-am      besu-t-Ø 

        fruit-PL-1SG     freeze-PST.3SG 

          «)سرما زد(هام سوخت میوه»

 ,/am/,   /-et/,   /-eš/,   /-emân/,  /-etân-/ بستیدر این جایگاه حضور ضمیرهای پی        

/-ešân/   .اجباری است       

-/ ,/am/, /-et-/بستیدر این جایگاه ضمایر پی :مفعول ةبستی در نقش نشانضمایر پی   

eš/, /-emân/, /-etân/, /-ešân/   به بیان  .هستند سازیمطابقه ندارند و حاصل مضاعفنقش

بست مورد استفاده همان مفعول جمله است که مجدداً به کار رفته است. این ضمیر واژه دیگر،

 شود:بستی پس از فعل ظاهر میپی

i        sar-zemin        ešan-em-d-bebar           e-ân-amal) 38( 
on       LINK-field      PL 3-SG1-PST-take      OM-PL-worker       

       «شان سرِ زمین )باغ(را بردم کارگران»

i          sar-em          zemin-d-bebar         e -ân-amal) 39(  
on      LINK-field       SG1-PST-take     OM-PL-worker       

      «کارگران را بردم سرِ زمین )باغ(»

صورت حضور  مفعولی همراه باشد در غیر این ةمفعول مستقیم در این جمالت باید با نشان   

 کند:بستی جمله را نادستوری میضمیر پی

i          sar-zemin          eša -em-d-ân     bebar-*amal) 40( 
        worker-PL   take-PST-1SG-3PL        field-LINK        on 

          «شان سرِ زمین )باغ(کارگران بردم»*

 آید:تر میبیش تأکیدبستی اختیاری است و برای در این جایگاه حضور ضمیر پی

i          sar-am          zemin-d-bebar          e-ân-amal) 41( 
on      LINK-field       SG 1-PST-take     OM-PL-worker       

          «بردم سرِ زمین )باغ(کارگران را »
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 گیرینتیجه. 5

های گویش طالقانی مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این کار بستدر این پژوهش واژه

. ند( مطرح شده بود1374که توسط شقاقی ) شداستفاده ( 1983از الگوهای زوئیکی و پولوم )

برای بررسی تکواژهای گویش  ،باشندمیهای آوایی، صرفی و نحوی این الگوها که شامل آزمون

ده شواهدی توضیح دا ةهای گویش طالقانی با ارائبستطالقانی مورد استفاده قرار گرفتند و واژه

اما  شودمیافزایی بست در گویش طالقانی فاقد تکیه است، مانع وندها واژهطبق این آزمون شد.

لف های مختدر گویش طالقانی به مقوله بستبست دیگری متصل شود. واژهممکن است به واژه

دهد و قابل جابجایی نیست. های گویش طالقانی رخ نمیبست. خالء اتفاقی در واژهشودمیافزوده 

که گویش طالقانی  به دست آمداین نتیجه  ،های ذکرشدههای پژوهش با آزمونپس از تطبیق داده

 /e-/مفعولی(  ة)نشان /e-/بست ساده؛ واژه 2: عبارتند از بستواژه 9است. این بست واژه 9دارای 

 /e-/در زبان فارسی(،  «هم»)معادل  /am-/عطف(،  ة)نشان /o-/ ةبست ویژواژه 7و  ساز()متمم

 «. ضمایر پیوسته»، «بستیهای پیفعل»(، تأکید ة)نشان/â-/ )اضافه(،  /i-/ ساز(، )معرفه

ش های گویبستاولین کارهایی باشد که بر روی واژه ورسد که پژوهش حاضر، جزبه نظر می

های دیگر که این گویش نیز همانند بسیاری از گویشبه دلیل این .طالقانی صورت گرفته است

ن هایی باشند که به ایکه گویشوران کنونی واپسین نسل رسدبه نظر میدر معرض خطر است و 

 ةه حوزکه بمفید باشد آیندگان و کسانی تواند برای کنند، این تحقیق میگویش صحبت می

 شناسی عالقه دارند.زبان
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 هاهای مورد استفاده در آوانگاریفهرست کوته نوشت( 1پیوست )

 plural PL جمع linker LINK اضافه ةکسر

 singular SG مفرد nominative NOM فاعلی

 present PRES زمان حال definiteness DEF معرفه

 past PST زمان گذشته past perfect PST-PRF ماضی بعید

 imperative IMP امری present perfect PRES-PRF ماضی نقلی

 object OBJ مفعول complement COMP متمم

 object maker OM نشانه مفعول adjective ADJ صفت
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Abstract 

The aim of the present study is an attempt to determine and describe the 

clitics of Taleqani dialect based on Zwicky and Pullum’s tests (1983). 

Zwicky and Pullum provide several criteria for distinguishing the word 

from the clitic. These criteria indicate that clitics, compared to words, 

exhibit characteristics similar to fixes (mostly inflectional fixes). The 

research was descriptive-analytical and the contributors are twenty 

Taleqani speakers from the village of Kiyadeh who were in the range 

of 30 and 80 years and sex was disregarded. They include the different 

ages and illiterate and the educated. The results of this study show that 

the clitics of the Taleqani dialect are divided into two categories; simple 

and special. Simple clitics include 2 clitics; /-e/ (object maker) and /-e/ 

(complement maker) and special clitics include 7 clitics; /-o/ 

(conjunction “and”), /-am/ (adverb “also”), /-e/ (definiteness), /-i/ 

(linker), /-â/ (emphasis), clitic verbs and pronominal clitics. The present 

study shows that the Zwicky and Pullum’s (1983) tests can be used as 

a scientific and appropriate tool for identifying and studying Taleqani's 

clitics. To examine and classify the bound morphemes in the Taleqani 

dialect, we have selected seven tests from the Zwicky and Pullum’s tests 

(1983). The selected tests were divided into three groups: phonetic, 

morphological, and syntactic. To investigate and identify the clitics in 

the Taleqani dialect, first, all of the bound morphemes of this dialect 

were collected and measured with the help of these tests. 
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