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ر بست دشناختي در خصوص عنصر زباني واژهيك بررسي ردهپژوهش حاضر 
است. در اين پژوهش، سعي بر آن است تا با توجه به  هاي تاتي و تالشيزبان

ندي بهاي گوناگون در طبقهخويشاوندي دو زبان تاتي و تالشي و نيز ديدگاه
 عنصرهاي ايراني از اين ها و زبانوري متفاوت گويشبست و بهرهعنصر واژه

بست در اين دو زبان و شناختي، تنوع حضور واژهزباني، با يك بررسي رده
ها مشخص شود. بدين بست در جمالت برگرفته از اين زبانجايگاه واژه
 ةشناختي موسسرده ةهاي تاتي و تالشي بر اساس پرسشنامبستمنظور، واژه

وهش تايج اين پژاند. نبست تحليل شدهشناسي واژهماكس پالنك در باب رده
هاي ميان واژههاي كلي اين دو زبان و نيز تفاوتبودن ويژگيبيانگر يكسان

اي هاي مقولهبست و ويژگيها به لحاظ تنوع حضور عنصر واژههاي آنبست
ها همچون بستست. ويژگي خاص واژها هااين عنصر زباني در هر يك از آن

بست و ويژگي حركت جايگاه واژه ،ها در جملهشكاف و نقش آن ،ترتيب ،تكيه
بست و اين عنصر نيز در هر دو زبان يكسان است و جايگاه دوم براي واژه

  تبعيت از قانون واكرناگل در تاتي و تالشي مشهود است. 
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  دمهقم. 1
ي به عناصررا » بستواژه«ح صطالر الين بااي اوبرن باستان يونان يارستو، ديخيرتاظ به لحا

و اند بستهد واخوري كنا ةواژصرفي به ظ لحاما به ا هستند، ي واژهنحوظ ند كه به لحادادنسبت 
سنتي ر ستودر دبست م واژهمفهو). 1977، 1ئيكي(زوهند دميرا حد صرفي واتشكيل يك آن با 
كه ري كناي هاواژهنتيجه به  ارد و درمستقل ند تكيةميشد كه ده ستفاا »كوچكي« ةاي واژبر

ميكند كه عنوان ) 1977(ئيكي زو). 2005، 2سنرند(اتكيه ميكند ، تكيه هستندداراي 
 )تصريفيي ندهاوص ندها (بخصوويژگي وهم و ها واژهيژگي وهستند كه هم ي بستها عناصرواژه
د. نميگيرنار كامل قر به طورسته دو دين ام از اكدهيچدر هم ل عين حاو در هند دمين نشارا 

بست تكواژ دستوري فاقد واژه« گونه توصيف مي كند:بست را اينعنصر واژه )1393( شقاقي
خود  ةوايي با پايآكند و از نظر تر از واژه (گروه) شركت ميهاي بزرگاي است كه در ساختتكيه
وايي آواجي در واقع يك گروه يا ساخت نحوي است كه از نظر  ةسازد. واژواجي مي ةواژ يك

». آيدنمينحوي و معنايي يك واژه به شمار  ،اما به لحاظ صرفي د،شوهمانند يك واژه تلفظ مي
 هايطبقات دستوري مختلفي مانند: ضماير متصل، اضافه متشكل از در زبان فارسي هابستواژه

هاي ميزبان متفاوتي اضافه شوند. توانند به واژهكه ميهستند و غيره  هاي صفتياضافه اسمي،
 آورد.بست به حساب ميكره را نيز واژهن )32: 1371( عالوه بر اين طبقات دستوري، كلباسي

 ايهطبقات دستوري مختلفي مانند ضماير متصل، اضافه متشكل از در زبان فارسي هابستواژه
هاي ميزبان متفاوتي اضافه شوند. توانند به واژهكه ميهستند و غيره  هاي صفتياضافهاسمي، 
  :كندميضماير متصل ارائه  ةدربار را )6(تا ) 1(هاي مثال )202: 1384( الدينيمشكوه

 .ات، كارشان: ضمير متصل چسبيده به واژه اسمكتابم، خانه. 1

 .فعل ةواژ شان، آوردت؛ ضمير متصل چسبيده بهديدم. 2

 .صفتكنم: ضمير متصل چسبيده به خوبم] كرد، [راحتش] مي [ .3 

 .ازم، ازت: ضمير متصل چسبيده به حرف اضافه. 4

 اينجام، اينجات: ضمير متصل چسبيده به ضمير اشاره. 5

                                                              
1 A. M. Zwicky 
2 S. Anderson 
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 .: ضمير متصل چسبيده به ضمير پرسشي)چي+ َم( چيم ،كيش (كي+ ش). 6

هاي كند كه در زبانگونه بيان ميهاي هندوژرمني اينزبانة دربار )1892( 1واكرناگل      
 كه اين جايگاه دوم شودميدار ظاهر بست در جايگاه دوم بعد از يك عنصر تكيهواژه ،هندواروپايي

ر د گيرد و به جايگاه واكرناگل موسوم است. مثالًهاي مختلف تعابير متفاوتي را در برميدر زبان
 ،2(تگي گيردن جاي ميآبست پس از واژه ،دار پيش از فعل قرار بگيردتكيه زبان پشتو اگر عنصر

1978 :36 .(  
ار تالشي  قر-تاتيي هانباوه زگردر تالشي ر كنارا در تاتي ن باز )364: 2001( 3ستيلوا

وه ند. شش گرداغربي ميل ني شماايري اهانباز گانةهفت هايهوگراز يكي وه را ين گرو ا دهدمي
ي، مركزت فالي هايشگو، ني)راندزماو (گيلكي ر خزي يادرحل اسو هاييشگواز تند ريگر عباد
 تاتي ةتزبان تاتي به دو دس ،طور كلي بهبلوچي. ، زازا و نيراگوي)، مركزو جنوبي ، (شماليدي كر

نوبي جد و تاتي شوشمالي در خارج از ايران تكلم مي تاتي. شودمي تقسيم جنوبي تاتي و شمالي
در نواحي مختلفي از ايران از جمله مناطقي در جنوب غربي قزوين شام تاكستان، چال، اسفرورين، 

ها بدان زباني كه تات). 15: 1336(يارشاطر،  رايج است خيارج، دانسفهان، ابراهيمنباد و سگزنباد
و  تري داشته و به استناد شواهد عينيهاي گذشته گسترش بيشگويند در زمانسخن مي
اهالي آذربايجان و قزوين و زنجان و طارم را فرامي ة، زماني هماندههايي كه انجام گرفتپژوهش

از ميان رفت و تنها ساكنان چند آبادي در سراسر  به تدريجزبان تركي، تاتي  ةگرفت. بعدها با اشاع
  ).277و  65، 53: 1953 ،4(ميلر دانديار پيشين، اين زبان را نگهداري و تا به امروز رسانده

 و ستا مازندراني و گيلكي با ريشههم زبان اين. است غربي شمال هايزبان ديگر از تالشي
 زبان به زيادي بسيار تالشي نزديكي وجود دارند. هانآ ميان شكاريآ هايتفاوت حال عين در

 ردبيلا استان در نمين شهرستان از بخشي و گيالن استان باختري بخش در اين زبان. دارد تاتي
 ،)1385( 5كودزخو باور به. شودمي تكلم آذربايجان جمهوري جنوب در آستارا-لنكران استان و

                                                              
1 J. Wackernagel   
2 H. Tegey 
3 D. Stilo 
4 B. V. Miller 
1 A. Chodzko 
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 نآ توانمي شود،مي ديده آن در كه هنگيآ سبب به و است واييآ و صدا با حروف از پر زبان اين
 هايشهرستان نشينتالش مناطق در موردي هايبررسي. دانست ايتاليايي ةلهج شبيه به را

 يا يتالش واژگان از همسايه نشينگيلك روستاهاي كه است مطلب اين گوياي فومن و سراصومعه
 گويش نجپ مشخص طور به شمالي تالشي در. تفاوت دارد گيلكي با كه برندمي بهره آن به نزديك

 آستارا واليح˓ جنوبي تالشي در. دنخورمي چشم به عنبراني و لريكي˓ ماسالي˓ لنكراني˓ آستارايي
 مركزي تالش به مربوط گويش، تريناصيل و دارد رواج تركي و تالشي از آميخته گويشي ماسال تا
  ). 1380(احمدي، است  تالشدوالب تا

 ساختاري هايتفاوت و هاشباهت ةمطالع به كه است شناسيزبان از ايشاخه شناسيرده
 راساسب تا پردازدمي هاآن تاريخي ةمقايس و پيشينه گرفتن نظر در بدون مختلف هايزبان بين
 ررسيب شناسيرده ،ديگر عبارت به كند. ارائه هازبان بنديرده يا بنديطبقه براي مبنايي آن،

 250قدمتي علمي  ةاين رشت .خوردمي چشم به دنيا مختلف هايزبان در كه است هاييگوناگوني
توان از جمله به مكتب نودستوريان را مي لماني وابستهآدانشمند  )1891( 1ساله دارد. گابلنتس
ناختي شتطبيقي و مطالعات ريشه-شناسي تاريخيعلمي دانست كه به زبان ةپيشگامان اين شاخ

را براي ناميدن  2تيپولوگي لمانيآ ةواژ )1891( ورزيد. ويهاي هندواروپايي اهتمام ميدر زبان
د. ها تعريف كرمند تنوع ميان زباننظام ةلعتوان مطاشناسي را ميعلمي وضع كرد. رده ةاين شاخ

 مها حاكانگاره را در خود دارد كه برخي اصول كلي بر تنوع ميان زبانچنين تعريفي اين پيش
  ).2: 1392 ،ند (دبيرمقدمهست

هاي اين عنصر در دو ها و ويژگيبستتنوع واژهاز اين قرارند كه هاي اصلي اين پژوهش پرسش
 بست در تاتي و تالشي كجاجايگاه واژهو  شناختي چگونه استبه لحاظ رده زبان تاتي و تالشي

رسد دو زبان در مواردي به نظر ميشوند كه به اين ترتيب مطرح مي ي پژوهشهافرضيه قرار دارد.
ند و از منظر چارچوب هست ها از يكديگر متفاوتبستاي واژههاي مقولهبه لحاظ تنوع و ويژگي

به احتمال و  اي مختص به خود را دارندهاي مقولهها تنوعات و ويژگياز اين زبانمنتخب، هر يك 

                                                              
2 G. V. Gabelentz 
2 typologie 
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واكرناگل  ةهاي تاتي و تالشي مشابه است و هر دو زبان از قاعدبست در زبانقوي جايگاه واژه
  كنند.بست تبعيت ميمبتني بر جايگاه دوم براي واژه

  
  پيشينة پژوهش. 2

، نوشتههان. در ميان آاندبست صورت گرفتهمورد واژه اي درهاي جهاني گستردهپژوهش
بستي از در باب ساختارهاي واژه) 1992( 1بست و اسپورتيشواژه ةدربار )1977(زوييكي  هاي

چه باعث تمايز واژه) معتقد است آن1982( 2ونسكالهمچنين  ند.هست اي برخورداراهميت ويژه
ها از نظر نحوي به يك گروه نحوي متصل ميبستاست كه واژه مطلب اين ،شودبست و وند مي

 و زوييكي 3هلپرن ست.ا هانسازي آبستو واژه هاعملكرد واژه ةاين گروه، حوزدر واقع شوند و 
يابد و در د كه در جايگاه دوم هر دامنه حضور مينكنبست جايگاه دوم اشاره ميبه واژه )1995(

 سازد.خود نمي ةاي نحوي يا معنايي با پايخاص نيست و الزاماً سازهاي نتيجه مقيد به پايه
هاي يوناني معاصر هاي ضميري در گونهبست) به بررسي واژه2004( 5كيپارسكيو  4كاندوراودي
هاي ضميري متصل به يك بستها، واژهمعتقدند كه در برخي از گويش هانپردازند. آو ميانه مي

) 2005( نندرسا س فعلي هستند.أها متصل به يك رتصريفي و در ديگر گويشفرافكني از بند 
هاي خود ويژگي ةبستي به نوبضماير واژهو  بست هستندكه ضماير از موارد رايج واژهكند بيان مي
برخي ديگر به و ارتباطي ندارد  هانبودن آبستبه واژه شانيهابرخي از ويژگي كه ددارن مهمي
چون را همدر فارسي  /-e/ ةاضاف ة) كسر2005( 6سمولين .مرتبط است هانبودن آبست واژه

او حرف  ةكند. به عقيديك وند تصريفي تلقي مي/» e-ه // ةمعرف ةو نشان/» haها /جمع«پسوند 
از  پس /-e/ ةمعرف ةاي نشانرود. اما در فارسي محاورهكار نميتعريف معرفه در فارسي معيار به

                                                              
1 D. Sportich 
2 J. L. Klavans 
3 A. L. Halpern 
4 C. Condoravdi 
5  P. Kiparski 
6 P. Samvelian 
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بر عرفه تكيهمهاي جمع و او نشانه ةبه عقيد رود.كار ميها بهبعد از واكه  /-/he ةو گون هانهمخوا
  . روندبكار دو اسم به  ةتوانند در ساخت همپايهستند و نمي
كه برخي اند هاي ايراني انجام شدهبست در زبانواژه ةهاي داخلي متعددي در زمينپژوهش

در زبان فارسي بست، انواع و خصوصيات آن به تعريف واژهكه ) 1374(عبارتند از شقاقي  هانآاز 
به . 1: شماردرا به اين صورت برميها بستههاي واژويژگي )18: 1384(الديني همشكو .پردازدمي

از لحاظ  .2شوند. واژه اشتقاقي و يا صرفي محسوب نميچسبند، اما بخشي از ساختدنبال واژه مي
ساختي و يا دستوري  ةاز لحاظ معني به رابط .3شود. ها ظاهر نميها بر آناصلي واژه ةآوايي تكي

راسخ مهند  كنند.صنعتي، رابط و غيره اشاره مي ةملكي، اضاف ةاضاف همچون خاصي از جمله
گيرند: هاي دنيا در دو جايگاه قرار ميهاي ضميري در زبانبستكه واژه كندميبيان ) 1388(

جايگاه واكرناگل، يعني پس از اولين كلمه، سازه يا واژه واجي ب) مجاور فعل، پيش از فعل، الف) 
  . قبل از فعل ةپس از فعل يا متصل به ساز

بست در زبان ي واژهختشناپيرامون بررسي رده) تحقيق خود را 1392( نژادو علي حيراص
به تحليلي از ) 1393( محمدينژاد و علي اند.انجام داده هاي زبان فارسيبستفارسي و تنوع واژه

ها . آناندبا حروف اضافه پرداخته هاهاي ضميري در گويش كردي سوراني و تعامل آنبستواژه
ها بستساده و واژه ةكه گروه اسمي و ضماير مستقل همواره به همراه حروف اضاف كنندبيان مي

ها را بستواژه )1395(شريفي و الياسي  ،حامدي شيروانشوند. مطلق ظاهر مي ةبا حروف اضاف
ها در اين گويش چهار نقش فاعل، مفعول بست. واژهاندكردهدر گويش بهبهاني توصيف و بررسي 

اند نشان داده )1395( عليزاده و شريفي ،مزيناني پذيرند.صريح، مفعول غير صريح و اضافي را مي
ي براي توجهبستي زبان فارسي، تبيين قابلكه بررسي سير تحول تاريخي مشهود در نظام واژه

بيست گرينبرگ  ةو همگاني شمار  )1992دراير ( گانهناهمخواني اين زبان با معيارهاي بيست
محور، ختبندي روسابه عنوان يك رده نبرگ اثر گريدر  ،زبان فارسي دهد.دست مي به )1963(

اند هايي شناخته شدهعنوان زبان ها بهاين دسته از زبان گيرد.ميهاي نوع سوم قرار زبانف در ردي
ها كاربرد الگوهاي برند. از خصوصيات ديگر اين زبانكه فعل را در جايگاه پاياني جمله به كار مي

  است.» اضافه اسم + پس» و «صفت + اسم «
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  پژوهشچارچوب نظري . 3
پذيرد. شناختي زبان صورت ميرويكرد رده ةتر اشاره شد اين پژوهش بر پايهمانگونه كه پيش

كند كه بيان مي) 1974(شناسي نوين ناميد. گرينبرگ را پدر رده 1توان گرينبرگگمان ميبي
 شد و در مقابلمي بندي صرفي خواندهدسته ن عموماًآشناسي صرفي قرن نوزدهم تا پيش از رده

هاي ساختارگرايي را يكي از نقش) 1974(رفت. گرينبرگ كار ميبندي خويشاوندي بهدسته
ر ردهتساز به كارگيري اصطالح كليتواند زمينهداند كه ميهاي ساختاري و همزماني ميمقايسه

پارامتر  چهارها را بر اساس تركيبي از نوع ممكن از زبان 24). گرينبرگ 3 :1974شناسي باشد (
VSO/SOV/SVO, Pr/Po, NG/GN, NA/AN در نمونه هانمورد از آ 15 دهد كهمي ارائه

 ،به معني اسم N3 عنصر ،به معني صفت A2 جا عنصرمشهود است. در اين هانها و يا ديگر زبا
. استاضافه به معني پس  Po6 و عنصر اضافهبه معني پيش Pr5 عنصر ،به معني اضافه G4 عنصر
  گيرد.در نظر مي SOVي هاندو تركيب از چهار پارامتر را براي زبا )1974( وي

SOV/Po/GN/AN  
SOV/Po/GN/NA 

اليه) و اضافه، تركيب اضافي ( مضاف و مضافداراي پس SOVي هانزبا ،به عبارت ديگر
  ).95: 1989، 7تركيب وصفي به دو صورت صفت و موصوف و يا موصوف و صفت هستند (كامري

شناسي رده ةآثار متعدد و ارزشمندي را در زمين شناسان معاصر،ترين ردهاز بزرگ كامري
 8شناسي زبانهاي زبان و ردهجهانيي مختلف عرضه كرده است. از جمله آثار وي كتاب هانزبا
اطلس  تحت عنوان) 2005( همكارانو  9است و كار مشترك وي به همراه هسپلمث) 1989(

هاي حالت و ديگر ويژگي ،واژيساخت ،اسمي ،هاي واجيشامل ويژگي 10جهاني ساختارهاي زباني

                                                              
1 G. H. Greenberg 
2 Adjective 
3 Noun  
4 Genetive  
5 Preposition 
6 Postposition 
7 B. Comrie 
8 Language universals and linguistic typology 
9 M. Haspelmath 
10 The world atlas of languages structure  
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  از اين اطلس 33براي نمونه در مقاله شماره  ،1درايري مختلف است. هانبندي زبازباني در رده
كند كه اسامي به دو صورت جمع بسته اشاره مي 2̎،جمع اسميصورت كدگذاري  ̎تحت عنوان 

واژي با يك تغيير ساختن است. يعني آاسامي صورت عرف  بستنجمعشوند. صورت اول مي
ايجاد يك تكواژ در جاي  ،بستنشكل دوم جمع. در انگليسي dogوdogs  پذيرد. مثالًصورت مي

/ جمع انگليسي است و به صورت تكواژ /s–در هاوايي معادل  mau ديگري از جمله است. مثالً
كه  استبست جمع متعلق به واژه بستنجمعشود. يك بخش از اين نوع مستقل ظاهر مي

 957گذاري شده است. از مجموع پراكندگي جغرافيايي آن در اين اطلس بر روي نقشه عالمت
  زبان داراي اين ويژگي هستند.  59 ،شدهزبان بررسي

 ،بست جمع اغلب در جنوب شرق آسياد كه كلمات جمع و واژهندهها نشان ميبررسي
. منظور از كلمات هستندجنوبي متداول  آمازون در آمريكاي ةي غربي آفريقا و در حوزهانزبا

كامري  يابند.كه به صورت جداگانه نمود مي هستنداسامي  بستنجمعجمع وندهايي براي 
شده مربوط به ردههاي تهيهليستي از پرسشنامه 3همچنين در سايت موسسة ماكس پالنك

گردآوري و عرضه كرده است. هاي گوناگون زباني در ابعاد و ويژگيرا ي مختلف هانشناسي زبا
) تدوين 9199( 5و وسلوسكا 4رايتتوسط  »بستواژه ةپرسشنام«ها با عنوان يكي از اين پرسشنامه

ها در دستور جهاني: بستواژه«نام به  NWO 008-174-300 ةعنوان بخشي از پروژ شد كه به
اي قابل مقايسه در اطالعات پايه آوريبراي جمعبار  اولين و شدمطرح  6»فهرست و پرسشنامه

. در اين پرسشنامه فهرستي از شداستفاده  7ي اروپايي در دانشگاه تيلبورگهانبرخي از زبا
هاي كلي ويژگي .1 :عبارتند از هاپرسشاند. اين بندي اساسي ارائه شدهدر پنج تقسيم هاپرسش

بستبست از جمله واژهاي واژهمقوله حاالت. 2 ،ترتيب تركيب اضافي ،زبان از قبيل ترتيب كلمات
 ،هاي موجود در زبانبستافعال و حرف اضافه و انواع واژه ،صفات ،هاي ضميري متصل به اسامي

                                                              
1 M. Dryer 
2 Coding of Nominal Plurality   
3  https://www.eva.mpg.de/lingua/tools-at-lingboard/questinnaires.php   
4 V. Riet 
5 Veselovska 
6  Clitics in Universal Grammar: Appendix and questionnaire.  
7 Tilburg university 
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بست در سازي و يا حضور واژهامكان مضاعف ،هابستهاي خاص شامل ترتيب واژهويژگي. 3
واژه ،هابستي اوليه براي واژههابست شامل جايگاهجايگاه واژه. 4 ،ساختارهاي مختلف جمله

  حركت از جمله جهش و مبتداسازي. . 5جايگاه ثابت   ،فعلهاي پيشبست
اين  ،هاي ساختاري اين عنصري ايراني و ويژگيهانبست در زبابا توجه به حضور عنصر واژه

ظر در ن اين پژوهشهاي زباني در به عنوان چارچوبي در جهت تحليل داده هگانبندي پنجتقسيم
ر هاي موجود دبستشناختي در مورد واژهشود. بنابراين در اين پژوهش به تحليلي ردهگرفته مي

برگرفته از  ،شناختي مذكوررهاي ردهاز ابزا شود. همچنين،ميدو زبان تاتي و تالشي پرداخته 
ن در دو آه اها و بررسي جايگبست، بيان ويژگيبراي تعيين تنوع عنصر واژه ،مكس پالنك ةسسؤم

  شود. استفاده مي زبان تاتي و تالشي
  

  پژوهشروش  .3-1
 ةهاي اينترنتي و تحقيقات ميداني از جامعپايگاه ،مقاالت ،هاهاي اين پژوهش از پرسشنامهداده

اژهاند. واي را شكل دادهمقايسهو  توصيفي-اند و پژوهشي تحليليوري شدهآماري موردنظر گردآ
و ) 1989(شناختي كامري از دو زبان تاتي و تالشي بر اساس چارچوب ردههاي مورد نظر بست

) 1999و وسلوسكا ( رايتتوسط . اين پرسشنامه شوندمشخص مي ،بستاز واژه يك پرسشنامه
خب با هاي منتبستاست. سپس واژه شدهماكس پالنك درج  ةسسؤتدوين و در پايگاه اينترنتي م

شود بخش كلي تقسيم مي 5به  . اين پرسشنامهشوندميمثال در ميان دو زبان مقايسه  38 ةارائ
ي هاي كلست. بخش اول به ويژگيا هابستهاي مختلف مربوط به واژهاالتي در حوزهؤكه شامل س

 بخش ،نظر هاي خاص زبان موردبخش سوم ويژگي ،بستاي واژهبخش دوم به حاالت مقوله ،زبان
 .پردازدميبست در سطح جمله جمله و بخش پنجم به حركت واژه بست دره جايگاه واژهچهارم ب

  شود. نگار فارسي بهره گرفته ميشده از نظام واجهاي گردآوريدر نگارش داده
زماني در نواحي مركزي تالش از استان گيالن و شهرستان تحقيقي هم ،پژوهش حاضر

  زبان و تاتي است. محدود به گويشوران بوميتاكستان از استان قزوين است و 
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  ها. تحليل داده4
ا و ههاي تاتي و تالشي در اين پژوهش بر اساس ويژگيبستواژه ،تر اشاره شدگونه كه پيشهمان

ماكس پالنك با عنوان  ةسسؤمنتخب از پايگاه اينترنتي م ةشده در پرسشنامموارد مطرح
هاي كلي ويژگي. 1شوند كه عبارتند از: ميبست در پنج بخش مختلف بررسي واژه ةپرسشنام

بستبست از جمله واژهاي واژهحاالت مقوله. 2 ،ترتيب تركيب اضافي ،زبان از قبيل ترتيب كلمات
 ،هاي موجود در زبانبستافعال و حرف اضافه و انواع واژه ،صفات ،هاي ضميري متصل به اسامي

بست در سازي و يا حضور واژهامكان مضاعف ،هابستخاص شامل ترتيب واژههاي ويژگي. 3
-واژه ،هابستهاي اوليه براي واژهجايگاه از جملهبست جايگاه واژه. 4 ،ساختارهاي مختلف جمله

  . 1حركت و از جمله جهش و مبتداسازي. 5 و جايگاه ثابت ،فعلهاي پيشبست
  

 هاي كليويژگي. 4-1

مد نظر  ،) و ضميراندازيGNترتيب اضافي ( ،سه ويژگي ترتيب كلمه ،هاي كليدر بخش ويژگي
  گيرد.  قرار مي

  ترتيب كلمه. 4-1-1
  دانست. SOVهاي تالشي و تاتي را داراي آرايش واژگاني توان زبانطور مسلم مي به

 .tə                  jozvæ=r                          xændæ   (تالشي)     7

ش م            2ضمير فاعلي    /  ش م= جزوه 2بست ضميري خواند/  واژه  
 تو جزوه را خواندي

  ân-â                         ki=šun                             mi-šinde (تاتي)  8    

ش م 3ضمير  -ش ج= خانه   /  عالمت جمع3بست ضميري رود / واژهمي    
روند.                                    به خانه مي هانآ   

 jozvӕو مفعول  tə در آخر جمله و به دنبال فاعل xændæفعل  ،تالشي زباناز   )7( در مثال
از تاتي نيز ) 8(يد ترتيب فعل پاياني در زبان مذكور است. در مثال ؤاست و خود م شدهظاهر 

                                                              
1 topicalization 
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از فاعل و مفعول در جايگاه پاياني جمله پس  mi-šindeوجود دارد؛ جايي كه فعل  SOVترتيب 
 گيرد. قرار مي

  ترتيب اضافي واژگان. 4-1-2
است. يعني در ابتدا عنصر اضافي و  GNترتيب اضافي براي واژگان زبان تاتي به صورت 

   شود.سپس اسم ظاهر مي
 mohseni               eštӕn         modir=əš                      vâtæ (تالشي)   9

  ش م  /   محسن  3مدير / صفت ملكي  =ش م 3بست ضمير مفعولي واژه  گفت/
  محسن به مديرش گفت

 .mohammad      derâz=e           ki=š                  sâbedâ    (تاتي)  10

                      / محمد  بلند =اضافه ةبست كسرواژه   / خانه = ش م3بست ضميري ساخت / واژه
 بلندش را ساخت ةمحمد خان

گر اين مطلب است كه ترتيب پيش از اسم بيان eštӕnصفت ملكي  ،از تالشي )9( در مثال
GN بست ضميري در اين زبان نيز وجود دارد. گفتني است كه در اين جمله واژهəš  نشانگر نظام

فعلي در اين زبان نقش مطابقه را بر عهده  ةمطابقه در اين زبان است و با توجه به فقدان شناس
به معني derâz=e ki  را در تركيب  GNتوان ترتيب از زبان تاتي نيز مي) 10(گيرد. در مثال مي
  مشاهده كرد.  »بلند خانه«
  ويژگي ضميراندازي . 4-1-3

 قابليت حذف فاعل ابتدايي در يك زبان است. ،منظور از ضميراندازبودن

  .æyi               bæ =tə                                     vâtæ       (تالشي)    11

  بست حرف/  فاعل محذوف                                واژه =ش م 2گفت    / ضمير مفعولي  -ش م3    
 او به تو گفت

(تاتي)    12 ( â)               šiši=š                                   biškiyӕst  

  شيشه / فاعل محذوف                           =ش م3بست ضميري شكست /   واژه-ش م3           
           او شيشه را شكست                                             
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تواند و جمله مي شودميحذف  æyiضمير فاعلي سوم شخص مفرد  ،از تالشي )5( در جمله
حذف  âشخص مفرد  سوماز تاتي نيز ضمير فاعلي  )6(بدون حضور اين عنصر بيان شود. در مثال 

نقش مطابقه را براي جمله ايفا  šبست ضميري سوم شخص مفرد واژه ،شده است. در اين مثال
 و11هايسازد كه فاعل جمله حذف شود. بنابراين بر اساس مثالكند و اين امكان را فراهم ميمي
 هاي تالشي و تاتي وجود دارد.توان دريافت كه ويژگي ضميراندازي در زبانمي 12

ين اتوان اذعان داشت كه مي هاي تالشي و تاتيهاي كلي زبانبدين ترتيب در مورد ويژگي
و ترتيب اضافي مضاف SOVداراي ترتيب  )1974( بندي گرينبرگها در مطابقت با تقسيمزبان

  برند. هستند و از ويژگي ضميراندازي نيز بهره مي) GNاليه و مضاف (
  هاي تالشي و تاتيبست در زبانبستي و انواع واژههاي واژهمقوله .4-2

هاي ضميري از حيث بستموردنظر وجود يا عدم وجود انواع واژه ةدر اين بخش از پرسشنام
قيد و فعل و نيز تنوعات ديگر از  ،حرف اضافه ،صفت ،اتصال به مقوالت واژگاني همچون اسم

  شوند.هاي تالشي و تاتي بررسي ميهاي موجود در زبانبستواژه
 هاي ضميري فعلبستواژه. 4-2-1

 ,ӕm=هاي ايراني جنوب غربي عبارتند از: هاي فعلي در زبان فارسي و ديگر زبانبستپي

=ӕt, =ӕš  ، emân, =etân, =ešân  به انتهاي  )1392 نژاد،علي(صراحي و  تانديدممانند كه
هاي منتخب زير از دو زبان تالشي و تاتي گوياي حضور يا عدم شوند. مثالبست ميپي هافعل

 بست در اين دو زبان هستند.حضور اين صورت از واژه

  æye                              tə=šun                    dəzdiyæ         (تالشي)  13

  ش ج    3ضمير دوم شخص مفرد    /      ضمير فاعلي  =بست ضميريدزيد   /   واژه    
  دزديدنت هانآ                 

/                ӕ  (تاتي)     14 vind-ǝm=âš  

  ش م  1ديد /  ضمير فاعلي-شم1=ش م3بست واژه                                   
 من ديدمش                                                                      
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 28 – 1شماره صفحات: ) 1399 / پاييز و زمستان 2، شماره 5 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

شدن براي فعل جمله را ندارد. اما در بستقابليت واژه təضمير  ،از تالشي )13(مثال در 
شود بست به انتهاي فعل جمله متصل ميبه صورت پي âšبست ضميري واژه ،از تاتي) 14(مثال 

ست بمندي از واژهگيرد. بنابراين دو زبان تاتي و تالشي در بهرهجمله را بر عهده ميو نقش مفعول 
اراي اين بست ضميري فعل و تاتي دفعلي با يكديگر تفاوت دارند. به عبارتي ديگر تالشي فاقد واژه

  بست است. صورت از واژه
مار شخص و شبست ضميري فعل در تاتي تنها قابليت تشخيص قابل ذكر است كه واژه

 بست وجود ندارد.سازد و امكان تشخيص زمان از اين نوع واژهجمله را فراهم مي

  بست ضميري قيدواژه .4-2-2
هاي دنيا اين شوند. در برخي از زبانهاي ضميري به قيدها متصل ميبستاين نوع از واژه

همشكو( كردهايي از آن را مشاهده توان نمونهها وجود دارند. در فارسي نيز ميبستنوع از واژه
  ». ديروزش را باخت«ش در –. به عنوان مثال ) 1384:18الديني، 

                                    id=ərun (تالشي)    15 be         hæm     gənəstæ. 

  قيد زمان عيد         =ش ج2بست ضميري ريخت    / هم   /  حرف اضافه / واژه                     
                                     عيدتان بهم ريخت                                                            

16    (تاتي)     âyӕnd=iš                      xӕrâb  âve.  

          آينده             =ش م3بست ضميري شد   / خراب  /   واژه                                  
  اش خراب شدآينده        

گونه كه در اين جمله مالحظه بست قيدي مشهود است. همانواژه ،از تالشي )15(در مثال 
شود و متصل ميعيد  به معني idبه قيد  ərunبست ضميري دوم شخص جمع واژه ،شودمي
بست ضميري سوم شخص مفرد از تاتي نيز واژه )16(مثال آورد. در مي به وجودبست قيدي را پي
iš  به قيدâyӕnde  دهد.بست قيدي را تشكيل ميپي شود وميمتصل  

قيدي  بستتوان گفت كه در دو زبان تاتي و تالشي واژهمي هابررسياين با در نظر گرفتن 
  شود.به كار گرفته مي
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 28 – 1شماره صفحات: ) 1399 / پاييز و زمستان 2، شماره 5 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

  هاي ضميري صفتبستواژه -4-2-3
ا هشود كه آيا در اين زبانهاي تالشي و تاتي پرداخته ميويژگي از زباندر اين بخش به اين 

 د كه به عنصر صفت يا گروه وصفي متصل شود يا خير. نهايي وجود داربستبست يا پيشپي

əštæn 17 (تالشي)                   qæšæng=ə               dâstân=əš       xændæ. 

صفت قشنگ  / صفت  =كسرة اضافهبست داستان /  واژه =ش م3بست ضميريخواند / واژه  
  داستان قشنگش را خواند   ش م    3ملكي 

18   (تاتي)     derâz=ǝ    dom=eš        bierbind. 

                                    راز د =كسرة اضافهبست دم /  واژه=ش م3بست ضميري بريد/ واژه 

  دم درازش را بريد                      
در  dâstânبه اسم  əš بست ضميري سوم شخص مفردواژه ،از زبان تالشي 17در مثال 

توان دريافت كه از تاتي نيز مي 18خير. در مثال  qæšængولي به صفت  ،شودميجمله متصل 
در جمله ندارد و به همين  derâzتمايلي به اتصال به صفت  ،eš بست ضميريدر اين زبان واژه

  .شودميبست به آن متصل و به صورت پي كندميرا انتخاب  domدليل ميزبان اسمي 
  بست ضميري صفت در اين دو زبان خزري اشاره دارد. به عدم حضور واژه هابررسياين 

 هاي ضميري اسمبستواژه. 4-2-4

 الديني،همشكواتصال به اسم را دارد (بست قابليت واژه ،ها از جمله فارسيدر برخي زبان
  شود.متصل مي pedӕrبه اسم  ӕšبست پي »پدرش گفت«ة . مثال در جمل)1384

pedӕr=ӕš goft 

19 (تالشي)  kârin=æš                    khæšæ 

                                                     كار  =م ش3بست ضميريدوست دارد/ واژه   
ارش را دوست داردك  

20(تاتي)     qӕzâ=š                          tâmun âve. 

  غذا                    =ش م3بست ضميري شد /   تمام /     واژه                                        
 غذايش تمام شد                                                                                                    
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بست به اسم به صورت پي æšبست ضميري سوم شخص مفرد واژه ،از تالشي )19(در مثال 
kârin آورد. در مثال مي به وجودبست ضميري اسمي را شود و يك واژهبه معني كار متصل مي

بست ضميري سوم شخص در اين مثال واژهبست ضميري اسم هستيم و از تاتي نيز شاهد واژه 20
  شود.متصل مي qӕzâبست به اسم به عنوان پي šمفرد 

يري بست ضمهاي تاتي و تالشي واژهتوان گفت كه در زبانشده ميارائههاي با توجه به مثال
هاي بست ضميري به مقولهشده در خصوص اتصال واژههاي انجاماز بررسي اسم وجود دارد.

توان چنين نتيجه گرفت كه صورت ضمير متصل شخصي ي تالشي و تاتي ميهاندر زباواژگاني 
بست ضميري صفت ها فاقد واژهاسم و قيد در هر دو زبان وجود دارد. اما اين زبانهاي براي مقوله

 و زبان تالشي از اين صورت شودمي مندبست ضميري فعل بهرههستند. همچنين زبان تاتي از واژه
  بهره است.بست بياز واژه

 اضافهبست ضميري پيشواژه. 4-2-5

بست ضميري قابليت اتصال به حرف اضافه را به صورت واژه ،ها از جمله فارسيدر برخي زبان
  ». گفتمبهش «ة در جمل ešبست واژه . مثالً) 1384 الديني، ةمشكوبست دارد (پي

 beh=eš goft-ӕm   

حرف اضافه به عنوان  )1974( بندي گرينبرگتقسيمبست نيز مطابق با در اين نوع واژه
رف بست به حشود و اين ضمير است كه با تغيير صورت آوايي به صورت پيشميزبان واقع مي
بيانگر وجود يا عدم وجود اين  لشي و تاتياز تا )22( و) 21(هاي شود. نمونهاضافه متصل مي

  هستند. تاتي و تالشيهاي بست در زبانصورت از واژه
                      bæ=mən (تالشي)  21    tænhâ             mæ-vin. 

  بست نشانه مفعولي    ش م= پيش1عنصر نفي/  تنها /  ضمير مفعولي  -بين                           
 مرا تنها نبين.

)   (تاتي    22 ketâb=em            jâ=ve                                     âdâ. 

  ش م= كتاب              1بست ش م= حرف اضافه/  واژه3بست ضميري داد /  واژه                     
           كتاب را به او دادم                                                                                           
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بست متصل به حرف اضافه مشهود نيست و در واقع اين حرف واژه ،تالشي )21(در مثال 
شود. در ميان مجموع جمالت بست به ضمير متصل مياست كه به صورت واژه  bæ  ةاضاف

بست متصل به حرف اضافه در تالشي يافت شده در اين پژوهش نيز موردي براي واژهگردآوري
بست و واژه شودميمتصل  jâبه حرف اضافه  veبست ضميري پي ،از تاتي 22نشد. در مثال

  آورد.وجود ميه ضميري متصل به حرف اضافه را ب
  مفعولي ةبست نشانواژه. 4-2-6

r ̎مفعولي ةنشان ةشددر زبان فارسي صورت كوتاه â̎  ̎بستبه صورت پي o= ̎  يابد نمود مي
 Ketâb=o     شود:ظاهر مي» كتابو«صورت به » كتاب را« ). مثال1374ً(شقاقي

بست در اين دهند كه آيا اين صورت از واژهاز تالشي و تاتي نشان مي )24(و  )23(هاي نمونه
  وجود دارد يا خير.  هانزبا

 .tænhâ                                                     mæ-vin )تالشي(       23

   ي بست نشانه مفعولپيش= ش م1عنصر نفي / تنها/  ضمير مفعولي  -بين               

  مرا تنها نبين.                                                                   
  24   .fӕrš=ešun                             tӕmiz   eye  (تاتي) 

 فرش =ش ج3بست ضميريكرد  /   تميز / واژه                                        

  فرش را تميز كردند                                                           
است. اما در مثال  mənمفعولي براي ميزبان  نشانة bӕبست از تالشي پيش )23( ةدر جمل

خورد. اين شرايط در مفعول به چشم نمي نشانةبست از تاتي هيچ عنصري به عنوان واژه )24(
شده با وجود درك ست و در تمامي جمالت تاتي داراي مفعول يافتا فرمااغلب جمالت تاتي حكم

در تاتي قابليت ايفاي  jâ ة. الزم به ذكر است كه حرف اضافيافت نشدبستي واژه ،عنصر مفعول
   .شودكار گرفته نميبست بهمفعولي را دارد اما به عنوان واژه نشانةنقش 

  يتأكيد ءبست جزواژه. 4-2-7
ه ي در جملتأكيدبست قادر است كه عنصري واژه هاي دنيا از جمله فارسيدر برخي از زبان

 be bâbâ=t mig-ӕm=â̎.»    به بابات ميگما« ةدر  جمل» ا« يتأكيد ءباشد. به عنوان مثال جز  
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 .əštə              nænæ           bât-im=ӕ 25 (تالشي) 

   ش م         2گويم           مادر  صفت ملكي مي -ش م1ي=تأكيدبست واژه                   
   گويم ها       به مادرت مي                                                     

 .pier=i                   mâj-em=ǝnӕ 26(تاتي)  

  ش م= پدر               2بست گويم   /    واژهمي -ش م1ي= تأكيدبست واژه 
 گويم ها    به پدرت مي                    

ت بس. در اين جمله پيشودميي آشكار تأكيدبست از زبان تالشي وجود واژه )25( در مثال
ӕ  در انتهاي فعلbâtim  آورد. همچنين مي به وجودي را تأكيد بستواژه  »گويممي«به معني

متصل » گويممي«معني به  mâjemبه انتهاي فعل  ǝnӕي تأكيدبست پي ،از تاتي 26در مثال 
به  بستبه صورت پي تأكيدبست از نوع . با اين وجود در هر دو زبان تالشي و تاتي واژهشودمي

  فعل وجود دارد. 
  بست عطفواژه. 4-2-8

). 1374 �شود (شقاقيظاهر مي   o̎ ̎بست بست عطف به صورت پيدر زبان فارسي  واژه
       u rӕft=o zud âmӕd»و زود آمدو رفت ا« مثال در مثال

توان دريافت كه آيا اين صورت از واژهاز دو زبان تالشي و تاتي مي) 28) و (27(هاي در مثال
  موجود است ياخير.     هانبست در اين زبا

 .æz              š- im=o                           âgærdəst-im  (تالشي) 27

  رفت  /        من                  -ش م1بست عطف= برگشت    /   واژه -ش م1   

 من رفتم و برگشتم                                                                                                     

28(تاتي)       mive     oqo=o                      bišur.   

 بست عطف= بردار  /  ميوه                             بشور  / واژه                                       

                                ميوه بردار و بشور                                                                                              
 شودميمتصل  »رفتم« معنيبه  šimبست عطف به انتهاي فعل از تالشي پي )27( در مثال

بست عطف مشهود از تاتي هم وجود واژه) 28( ةسازد. در جملو دو جمله را به هم مرتبط مي
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اين صورت شود. بنابراين مي متصل »بردار« معنيبه  oqoبست به انتهاي فعل است و اين  واژه
  در هر دو زبان خزري مورد نظر مشهود است. بست از واژه

  كسرة اضافهبست واژه. 4-2-9
ي در گروه وصف در زبان فارسي به صورت چشمگيري كاربرد دارد. معموالًبست اين نوع  واژه

  .»وبپسر خ« مثالً. )1384 الديني،همشكو( خورداليه بسيار به چشم ميمضاف و مضاف ةو يا رابط
pesӕr=e    xub  

 

29(تالشي)    əštæn      qæšæng=ə                         kitâb=əš            xændæ.           

                            م            ش3 صفت قشنگ/ صفت ملكي -كسرة اضافهبست ش م= كتاب/ واژه3بست ضميريخواند/ واژه
                             كتاب قشنگش را خواند    

30 (تاتي)    derâz=ǝ               dom=eš             bierbind. 

   دراز                 =كسرة اضافهبست دم/  واژه=ش م3بست ضميري بريد/  واژه                  
  دم درازش را بريد                                 

 qæšængبه صفت  əبست از اتصال پي كسرة اضافهبست واژه ،لشياز تا )29( در مثال
ت بسبست را با اتصال پيتوان حضور اين نوع واژهاز تاتي مي 30 . همچنين در مثالشودميايجاد 

ǝ  به صفتderâz .به در ابتداي جمله مشاهده كرد  
 بست ياي نكرهواژه. 4-2-10

به انتهاي اسامي » ي«شدن بست از نوع ساده در زبان فارسي وجود دارد. اضافهاين واژه
 به معني» خروسي« مثالً. )1384 الديني،همشكو( كندايجاد مي هاننوعي مفهوم نكره را براي آ

  xorus=iكه معرفه نيست.   » يك خروس«
 ) 32(و ) 31(هاي بست در دو زبان تالشي و تاتي در مثالواژهحضور يا عدم حضور اين نوع 

  مشهود است.  
 .žen=i=mi                                 vindæ       (تالشي)  31 

  بست ياي نكره= زن                   ش م= واژه1بست ديد   / واژه                      
                          زني را ديدم                                                                 
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 .idene      fere     bum-e 32 (تاتي)   

  آمد /   پسر    /   يك                     -ش م3                                                         
  يك پسر آمد                                                                            

بست ياي نكره را تفاوت دو زبان تالشي و تاتي در برخورداري از واژه )32(و  )31(دو مثال 
 enž ةبست براي كلمتوان ياي نكره را به صورت پياز تالشي مي )31(دهند. در مثال نشان مي

از تاتي ياي نكره وجود ندارد و اين عنصر به  )32( ةكرد. اما در جمل مشاهده »زن« معنيبه 
  .شودميظاهر  »يك« معنيبه idene صورت تكواژ مستقل  

   »هم«بست صورت مخفف واژه -4-2-11
 ،بست عمل كند (ميرزاييتواند به عنوان واژهنيز مي» هم« در زبان فارسي صورت مخفف

  . »منم«گوييم مي »من هم«). مثال به جاي 1399 �رهبر و اوجي 
33 (تالشي)     sâdeq=ni                bӕrgǝnest  

  بست مخفف هم= صادق           واژه /افتاد   -ش م                                 
  صادق هم افتاد                

 .rezâ=de                 dӕrs=eš                      bexend    (تاتي) 34  
   بست مخفف هم=رضا واژه   /ش م=درس3بست ضميري واژه /خواند                          

  رضا هم درسش را خواند                                                         
بست به ميزبان خود پي به صورت »هم« معنيبه  niبست واژه ،از تالشي )33(ة در جمل

 »هم« به معني deبست ضميري از تاتي نيز پي 34 نةشود. در نمومتصل مي sâdeq  ةيعني واژ
 موجود »هم«مخفف بست صورت توان گفت كه واژهشود. بنابراين ميخود اضافه مي به ميزبان

  .  شودميهاي آوايي متفاوت در هر دو زبان تالشي و تاتي ظاهر در زبان فارسي با صورت
 

  ي تالشي و تاتيهانبست در زباهاي واژهويژگي-4-3
 بست از قبيلهاي واژهبرخي از ويژگي ،انتخابي ةدر اين بخش مطابق با بخش سوم پرسشنام

اتي زبان تالشي و ت هاي در دوبستبستي و نقش واژهشكاف واژه ،تكيه ،بستترتيب نقشي واژه
  شوند. بررسي مي
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    هابستترتيب واژه-4-3-1
 اعطايي است. يعني ابتدا -ها در سطح جمالت به صورت مفعوليبستترتيب واژهدر زبان فارسي 

) و 35(هاي . مثالشودميبست مفعول حرف اضافه ظاهر بست مفعول مستقيم و سپس واژهواژه
  هاي تالشي و تاتي هستند.از تالشي و تاتي گوياي وجود يا عدم وجود اين ترتيب در زبان )36(

 .əštæn         kæfš=əš  bӕ=men            visâ âkærd 35(تالشي)   

                                     ش م  3صفت ملكي  /ش م= كفش3بست ضميري واژه/ضمير مفعولي= واژه بست حرف اضافه   /فرستاد 
 كفشش را برايم فرستاد

36                     ketâb=em   (تاتي)   jâ=ve                                            âdâ. 

  ش م= كتاب                    1بست واژه   /ش م= حرف اضافه  3بست ضميري واژه  /داد   
  كتاب را به او دادم                                                           

بست ضمير مفعولي سوم شخص مفرد در ابتدا و ضمير مفعول واژه ،از تالشي) 35(در مثال 
هاي مفعول بستاز تاتي واژه )36(پس از آن ظاهر شده است. همچنين در مثال   menاعطايي 

گيرند. بنابراين به ترتيب در جمله قرار مي veبست ضميري اعطايي واژه و emاول شخص مفرد 
ورد هاي تالشي و تاتي مبستاعطايي در سطح جمله براي واژه-توان دريافت كه ترتيب مفعوليمي

  تاييد است. 
  بست واژه ةتكي. 4-3-2

ميزبان  ةبست به واژواژهشدن جايگاه تكيه پس از اضافه ،از تالشي و تاتي )38(و  )37(هاي مثال
  دهند.را نشان مي

37(تالشي)    livân               /        ˊlivân=əš                                    vindӕ 

  ليوانش را ديد/  ليوان                            ش م= ليوان /  ليوان  3بست ضميريواژه  /ديد              
 38 (تاتي)   ˊfere        /             ˊfere=š                           vind  

  /  پسر            ش م=پسر3بست ضميريواژه      ديد                               
  / پسر                      پسرش     ديد                                           



 ايوب اسماعيل نژاد نودهي                شناختياي ردههاي تاتي و تالشي: مطالعهبست در زبانواژه   21

 28 – 1شماره صفحات: ) 1399 / پاييز و زمستان 2، شماره 5 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

 كند. درو تغييري در تكيه ايجاد نمي شودميبه ميزبان اضافه  əšاز تالشي  )37(در مثال 
در جايگاه  تغييري  »پسر«معني به  fereبه واژه  šبست شدن پياز تاتي نيز با اضافه )38(مثال 
اقد ها نيز عنصري فبست در اين زبانتوان دريافت كه واژهآيد. بنابراين مينمي به وجودبست واژه

  كند. شدن آن به ميزبان تغييري در جايگاه تكيه ايجاد نميتكيه است و اضافه
  بستي  واژه شكاف. 4-3-3

له ميان ايجاد فاص ،شدهكارگرفتهبه ةبستي در اين پژوهش مطابق با پرسشناممنظور از شكاف واژه
و ) 39(هاي شدن عنصر واژگاني ديگر است. مثالبست در سطح گروه با اضافهميزبان و واژه واژه

  هاي تالشي و تاتي است.بيانگر وجود يا عدم وجود اين قابليت در زبان) 40(
)تالشي(  39  əštæn   midâd=əš   pegætæ  / əštæn  midâd=o  utkâr=əš      pegætæ. 

صفت  /ش م=مداد3بس ضم واژه /افتاد  /ش م3صفت ملكي /بس عطف=مدادواژه /ش م=خودكار3بسواژه /افتاد
            ش م3ملكي 

 مدادش افتاد                    مدادو خودكارش افتاد                                     

 xâb=i         kӕm âvi   / xâb=o     xurâk=i            kӕm âvi    (تاتي)  40

   ش م=خواب 2بست ضميري واژه/ كم /شد /بست عطف=خوابواژه/ ش م= خوراك2بست ضميري هواژ/ كمشد 
      خوابت كم شد     /خواب و خوراكت كم شد                    

كند حركت مي xutkâr ةو واژبه انتهاي گروه ميزبان  əšبست پي ،از تالشي )39( در مثال
شود. تاتي نيز از اين حيث ايجاد مي midâdميزبان يعني  ةبست و واژو يك شكاف ميان واژه

نوعي شكاف را ميان  ،)40(در مثال  oبست عطف شدن واژههاي خزري با اضافهديگر زبانمانند 
توان شاهد كند. بنابراين ميايجاد مي xâbميزبان  واژةو ”i“  بست ضميري اول شخص مفردواژه

  بستي در دو زبان تالشي و تاتي بود.شكاف واژه
  هابستنقش واژه. 4-3-4

 هاييند و پذيراي نقشهست هاي مختلف متفاوتپذيري در زبانها از حيث نقشبستواژه
هاي هاي منتخب از زبانمفعول غير مستقيم و نقش فاعلي هستند. مثال ،از قبيل مفعول مستقيم
  دهند. ها نشان ميها را در اين زبانبستتالشي و تاتي نقش واژه
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 .milâd=əm                      nə-vindæ        (تالشي) 41 

  ش م= ميالد       1بست ضميري واژه /عنصر نفي-ديد                                 
  ميالد را نديدمش                                                              

 .tӕ         jâ=vi              tӕmâšâ  biyӕ  (تاتي) 42 

  ش م       2ضمير فاعلي   /ش م=نشانه مفعول3بست ضميريواژه /نگاه     / كرد              
                                      تو نگاهش كردي                                                                  

نقش فاعل مطابقه را در  əmبست ضميري اول شخص مفرد واژه ،از تالشي) 41( نمونةدر 
جمله با توجه به ويژگي ضميراندازي در زبان تالشي  ةكه فاعل اولي حالي كند؛ درجمله ايفا مي

نقش مفعول  ،veبست ضميري سوم شخص مفرد واژه ،از تاتي )42( ةحذف شده است. در جمل
 شدندهاي ضميري مشخص بستاز دو زبان نيز مواردي از واژه )42(تا  )7(هاي را دارد. در نمونه

  . كنندميكه نقش فاعلي و نقش مفعول مستقيم و غير مستقيم را ايفا 
  

  بستجايگاه واژه. 4-4
شده در ارائههاي نظر و با توجه به تعدد مثال مورد پرسشنامةدر اين بخش مطابق با سواالت 

زبان تالشي و تاتي ها در بستهاي مختلف واژههاي قبلي به توضيحي در مورد جايگاهبخش
  شود. پرداخته مي

بست عنوان شد، به وضوح هاي واژهبستي و ويژگيهاي واژههاي مقولهچه در بخشنآاز 
تر يشپ ،شوند. همچنينبه يك ميزبان متصل مي ها در تالشي و تاتي قطعاًبستيد كه واژهآبرمي

ابليت اما اين ق ،ندارندر زبان تالشي دهاي ضميري قابليت اتصال به فعل را بستاشاره شد كه واژه
 هاي واژگانيو ديگر مقوله هافعلضميري به اسامي و هاي غيربستتاتي وجود دارد. اما واژه در زبان

بست در شدن واژه. قابليت منضمگيرندميزبان قرار مي ةشوند و در انتها و يا ابتداي واژمتصل مي
  مشهود نيست. هانشده از اين زباگردآوريهاي ميزبان در هيچ يك از  نمونه

ويژه در بخش شده در اين پژوهش بهارائههاي ها و مثالطور كلي بر اساس دادهبه ،بنابراين
هاي تالشي و تاتي عبارت بستكه موقعيت ثابت براي واژه كردتوان ادعا مي ،بستهاي واژهمقوله
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، مفعول حرف اضافه و فعل. همچنين مطابق با قانون واكرناگل ،مفعول ،است از انتهاي فاعل
كند و اين دار را اشغال ميهمواره جايگاه دوم پس از اولين عنصرتكيه هابست در اين زبانواژه

  جايگاه قابل تغيير نيست. 
  

  بستحركت واژه. 4-5
بست قابليت جابجايي واژهبستي وجود دارد كه هاي ايراني گاهي جهش واژهامروزه در برخي از زبان

 .شودها مشاهده ميبست در اين زبانپيشين را دارد؛ در واقع نوعي فرار واژه ةاز يك سازه به ساز
      : به عنوان مثال

       43  be                 bâzâr=eš                 feresty-im. 

فرستاد   پي بست ضميري -ش ج1 =بازار               به   

  به بازار فرستاديمش.                                                        
از فعل به گروه حرف اضافه مشاهده  eš=بست از گويش مزيناني حركت پي )43(در مثال 

  ).1394، عليزاده و شريفي، شود (مزيناني مي
هاي تالشي و تاتي مشاهده شده از زبانهاي گردآوريبستي در دادهاين صورت از جهش واژه

  حركت به انتهاي گروه ميزبان است.  ،هابست در اين زبانشود. تنها حركت ممكن براي واژهنمي
 dæst=əš                         sutæ    (تالشي)  44

      ش م= دست 3بست ضميري واژه  /سوخت                                                      
  دستش سوخت                                                      

     dæst= o                          dim=əš                                    sutæ. 

  بست عطف=دست  واژه          /  ش م= صورت3بست ضميري واژه  /سوخت                    
 دست و صورتش سوخت                                                         

(تاتي)   45  dӕr=eš                      rӕng   bezӕn. 

              ش م=در  3بست ضميري واژه/رنگ   /زد                                                       
    كرددر را رنگ                                                                    
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     dӕr=o                       ki=š                              rӕng bezӕn.     

بست عطف= در                                             واژه      /   ش م= خانه3بست ضميري واژه /رنگ  /زد                            
  كرددر و خانه را رنگ 

بست شدن واژهبا اضافه əšبست ضميري سوم شخص مفرد واژه ،از تالشي )44(در مثال 
شود. همچنين مي »صورت«معني به  dim واژةبست و پي كندميبه انتهاي گروه حركت  ،عطف

» خانه«به معناي  ki واژةبه انتهاي گروه ميزبان و  ešبست ضميري پي ،از تاتي )45(در مثال 
  كند. حركت مي

اتي هاي تالشي و تبست به موقعيت پيشين و مبتداسازي براي اين عنصر در زبانجهش واژه
بعيت بست تاين حيث از قانون واكرناگل در باب جايگاه دوم ثابت براي واژهپذير نيست و از امكان
  كنند.مي

 

  گيرينتيجه .5
هاي كلي دو زبان تالشي و بودن ويژگيشود كه با وجود يكسانچه گفته شد مشخص مينآاز 

 وبست ضميري فعل در زبان تاتي وجود دارد بست، پياي واژههاي مقولهتاتي از لحاظ ويژگي
هاي ضميري اسم و قيد بستبست است. اما هر دو زبان داراي واژهتالشي فاقد اين صورت از واژه

بست ضميري متصل به حرف اضافه در تاتي مشهود بست ضميري صفت هستند. واژهو فاقد واژه
(با صورت »مه«، صورت مخفف كسرة اضافههاي بستبهره است. انواع واژهاست و تالشي از آن بي

هاي ياي نكره بستدر هر دو زبان وجود دارند. واژه تأكيدبست عطف و اي آوايي متفاوت)، واژهه
  ست. ا هابستند و تاتي فاقد اين نوع واژههست مفعول فقط در تالشي مشهود نشانةو 

ت، شكاف بسبربودن واژهبستي هر دو زبان يكسان هستند. فقدان تكيههاي واژهبه لحاظ ويژگي
پذيري اين عناصر در جايگاه فاعلي، مفعول ها و نقشبستاعطايي واژه -بستي، ترتيب مفعوليواژه

هاي مشترك ميان اين دو زبان هستند. بنابراين در مستقيم و مفعول غير مستقيم از ديگر ويژگي
شناختي منتخب و توان عنوان كرد كه بر اساس الگوي ردهپاسخ به پرسش اول پژوهش مي

بستي از تنوع واژه ،رغم برخي تشابهاتدو زبان تالشي و تاتي علي ،شده در اين الگوتعيينمعيارهاي 
قيق ال دوم تحؤاول پژوهش است. در مورد س ةيد فرضيؤنيستند و اين نتيجه م يكساني برخوردار
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هاي منتخب به صراحت گواه بر اين امر توان گفت كه بررسي دادهمي ،بستمبتني بر جايگاه واژه
ار دها در هر دو زبان تالشي و تاتي در جايگاه دوم و بعد از اولين عنصر تكيهبستهستند كه واژه
 هانبست به جايگاه اوليه و مبتداسازي درهيچ يك از اين زباگيرند و حركت واژهسازه قرار مي
ين پژوهش ا دوم ةكنند. بدين ترتيب فرضيواكرناگل تبعيت مي از اين حيث از قاعده ؛مقدور نيست

اي از نتايج حاصل از اين پژوهش را نشان ميخالصه )1(. جدول شودمينيز مورد تاييد واقع 
  دهد.

  
  )1(جدول 

 بست در دو زبان تالشي و تاتي    شناختي واژههاي ردهخالصة ويژگي

 تاتي  تالشي )-ويژگي زباني (+/

SOV  ترتيب   + + 

 + +  ترتيب GNاضافهو به كارگيري پس

 + + ضميراندازي

 - + بست نشانه مفعوليواژه
   +  ‐ بست ضميري فعلواژه       

 + + بست ضميري قيدواژه

 -           - بست ضميري صفتهواژ

 +          + بست ضميري اسمواژه

  ‐ + اضافهبست پيشواژه
 + + واژهبست مخفف هم

 + + يتأكيدبست واژه                                                       

 + + بست ربطهواژ

  ‐ + كسرة اضافهبست هواژ
 + + اعطايي-ترتيب مفعولي

 + + بستيشكاف واژه

بست در جايگاه اوليه  هحضور واژ                                              _ _ 

 + + بست در جايگاه دومحضور واژه                                              

بست   بربودن واژهتكيه                                                         ‐  ‐  
 + +  قابليت حركت به آخر گروه ميزبان

 + +  بستبست و پيشوجود پي
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 تاتي  تالشي )-ويژگي زباني (+/

  ‐  ‐  بستي و مبتداسازيجهش واژه
  

 منابع

  تهران، انتشارات وزارت خارجه.  .تالشان). 1380( .، حسيناحمدي
هاي ضميري بستبررسي و توصيف واژه ).1395( .شهال شريفي و محمود الياسي ،، زهراحامدي شيروان

 .148-125 )، صص.4( 7، جستارهاي زباني .در گويش بهبهاني

  ترجمه ي سيروس سهامي، رشت، فرهنگ ايليا. .سرزمين گيالن). 1385الكساندر ( ،خودزكو
 .تهران، سمت .ي ايرانيهانشناسي زبارده). 1392( .دبيرمقدم، محمد

 هاي ضميري در زبان تاتيبستشناختي به پينگاهي رده ).1388( .مهند، محمدراسخ هاي پژوهش.
 .10-1، صص.  )1(22،زبانشناسي

هاي پژوهش .بست در زبان تاتي گونه درويبررسي واژه ).1397( .سبزعليپور، جهاندوست و هنگامه واعظي
 . 59-37 ، صص.)8(16 .شناسي تطبيقيزبان

 گردآورنده، شناسيزبان كنفرانس سومين مجموعه مقاالت.  چيست بست واژه )1374( .ويدا شقاقي،
 .158-141 .صص طباطبايي، عالمه تهران: دانشگاه. محمد دبيرمقدم و يحيي مدرسي
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Abstract 
The article has been written according to a typological survey on clitic as a 
linguistic particle in Taleshi and Tati language which is one of the northwest 
and Caspian Seaboard languages. To consider that both Taleshi and Tati are 
from the same language family and different classification of clitics among 
Iranian dialects and languages, the writer purposes to determine the variation 
of clitics and their position in these two languages. Into the research, linguistic 
data of Taleshi and Tati has been investigated based on a questionnaire of 
clitics on the Max Plank website. It has been arranged on typological 
investigations of clitics on which has been analyzed in 5 separable parts 
including general features of the language, categories, specific features, place 
of clitics in the phrases, and its movement. The data collected from the central 
regions of Talesh City and Takistan province has been analyzed on basis of 
the descriptive-analytical- comparative method. The results will express that 
there is a sameness on general features and differences in variation and 
categories of clitics between these two languages. Also, some specific features 
of clitics such as stress, ordering, gap, and functions in the sentences are the 
same between both of these languages. Moreover, the position of clitics and 
their movements are the same in Taleshi and Tati and Wackernagel’s law 
about the second position is verifiable for these languages. 
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