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Abstract 
From past decades, the study of “clitic”, as a dependent and intermediate 
element that simultaneously represents some shared properties of the two 
morpheme types - “free word” and “affix”, has been the center of attention for 
different linguistic approaches as well as the investigation issue for scholars 
from different linguistic fields. Among them, by focusing on distinctive features 
as well as discovering and proposing universal parameters for clitics, language 
typologists have also played a crucial role in identifying, analyzing and 
explaining their typological behavior and, as a result, have paved very effective 
steps in developing the studies for this challenging linguistic unit. Considering 
the determinant position and the undeniable importance of analyzing under-
studied linguistic variants in typological surveys, the present study tries to 
evaluate and analyze the North and South Bashāgardi pronominal clitics based 
on Aikhenvald’s (2003) typological model and universal parameters, and hence, 
to achieve a theoretical explanation for their typological nature, characteristics, 
tendencies and behavior. To this end, the research intended linguistic corpus was 
collected in a natural environment of language use by fieldwork method and via 
questionnaires, translating selected structures and sentences, and recording the 
free speech of eight (five men and three women) native, middle-plus aged, 
illiterate, and permanent resident informants, and then was transcribed and 
analyzed. According to the authors’ initial hypothesis, the nature, tendencies, 
and behavior of the investigated elements in Bashāgardi are compatible with 
Aikhenvald (2003)’s proposed universals for clitics. In like manner, the research 
findings overtly show that the clitics’ universal properties and typological 
behaviors and tendencies, such as freedom in host selection, non-correlation 
with phonological words, correlation with syntactic words, appearance after all 
affix types, and having phonological coherence, idiosyncratic phonotactics, 
segmental structure, syntactic order, syntactic domain and syntactic rules are 
implemented in Bashāgardi clitics along with possible theoretical explanations 
for those properties and tendencies. As a result, the typological parameters of the 
documented research model maximally approve the authors’ hypothesis and 
hence, the clitichood of all the studied elements. 
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1. Introduction 
Bashāgardi (=Bashkardi) is a general name for a considerable number of dialects 
spoken in south-east regions of Iran, and related to the South-west family of 
Iranian dialects. This under-studied dialect is divided into three branches, 
including North Bashāgardi, South Bashāgardi, and Bashāgardi variants spoken 
in areas out of Bashāgard borders. Some researchers have investigated the 
different fields of Bashāgardi, and have achieved pertinent results. Among the 
previous studies, the investigation of Bashāgardi Pronominal Clitics based on 
the typological approach is outstandingly ignored. However, employing split-
ergative structure and agent clitics has given a high variety to the use of 
pronominal clitics in this dialect. To fill this research gap, the present study tries, 
for the first time and based on the universal model of Aikhenvald (2003), to 
evaluate and systematically analyze the typological tendencies of Bashāgardi 
pronominal clitics, and to achieve a theoretical explanation for their nature and 
typological behavior. More precisely, this study aims to answer these questions: 
1- what are the typological features of Bashāgardi pronominal clitics?; 2- what is 
the theoretical analysis and explanation for their nature and typological 
behavior?; and 3- to what extent is Aikhenvald’s (2003) typological model 
applicable and efficient in identifying, evaluating, and analyzing the behavior of 
Bashāgardi pronominal clitics? 
2. Literature Review 
In this section, only two previous studies carried out on Bashāgardi, with closest 
relationship to the subject of the present study, have been reviewed. Seddiqi-
nejad (2010) surveys different forms and syntactic functions of agent clitics in 
South Bashāgardi, and accounts for their usage in split-ergative structure. 
Seddiqi-nejad et. al. (2016) describes the pronominal and case systems in South 
Bashāgardi, and enumerates the personal endings, agent clitics, and two sets of 
distinct object clitics with different syntactic behaviors in it. Of course, the aim 
of these studies has been to merely survey their subject matters from a 
descriptive-synchronic point of view. 
3. Methodology 
The research data were gathered by fieldwork and via questionnaires, translating 
purposeful structures and sentences, and recording the free speech of eight 
qualified informants, and then transcribed. Next, different forms and syntactic 
functions of North and South Bashāgardi pronominal clitics were enumerated, 
and finally, their typological tendencies and behaviors have critically been 
examined according to the fifteen universal and typological parameters posed by 
Aikhenvald (2003). Of course, the method of application, function, and the aim 
of each parameter has been described, as well.  
4. Results 
Based on the findings of the present study, out of a total of 15 typological 
parameters proposed by Aikhenvald (2003), eleven are implemented in (North 
and South) Bashāgardi pronominal clitics along with theoretical explanations for 
those properties and tendencies. They include enclitichood, freedom in host-
selection, occurring in fixed Wackernagel position, correlation with syntactic 
words, non-correlation with phonological words, occurring after all affix types, 
having idiosyncratic phonological and phonotactic features, creating uncommon 
consonant clusters at host-clitic border, having idiosyncratic syntactic order, 
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having various syntactic domains at sentence, phrase, and word levels, and 
having two idiosyncratic syntactic rules of clitic-doubling and clitic-climbing. 
5. Discussion 
To discuss and argue our results, we make use of various diachronic, 
synchronic, comparative, and mostly, cross-linguistic pieces of evidence. 
6. Conclusions 
Based on the results mentioned, we conclude that the typological parameters of 
the documented research model maximally approve the clitichood of pronominal 
clitics in (North and South) Bashāgardi. Moreover, for special behaviors and 
tendencies of these linguistic elements, some theoretical explanations could be 
presented such as solidarity between dominant suffixal morphology and 
exploiting enclitics, solidarity between non-correlation with phonological word 
and not receiving stress/pause, solidarity between wide host-selection and 
belonging to the sentence structural level, and implementation of elements’ 
logical/semantic nearness in their syntactic order. Finally, it’s proved that 
Aikhenvald’s (2003) theoretical model presents a scientific, efficient, theory-
based, systematic, and applicable framework with explanatory efficiency to 
evaluate, classify, and analyze the behavior and tendencies of pronominal clitics 
in (North and South) Bashāgardi. 
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 12/9/97؛ تاریخ پذیرش مقاله 96/ 27/10تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
 زمان همطور که به» وند«و » واژة مستقل«دو ردة تکواژيِ عنوان عنصري وابسته و بینابینِ بست بهمطالعۀ واژه

هاي هاي گذشته کانون توجه رهیافتگذارد، از دهههاي مشترك هر دو رده را به نمایش میاي از ویژگیپاره
یان، ـ. از آن مبوده استلف زبانی ـهاي مختدر حوزه نظران صاحبشناسی و موضوع بررسیِ گوناگونِ زبان

ها، بستهاي ممیز و نیز کشف و ارائۀ پارامترهاي جهانی براي واژهزبان نیز با تمرکز بر مشخّصه شناسانِرده
هاي اند و بدین سبب، گامشناختی آنها ایفا نمودهنقش بسزایی را در شناسایی، تحلیل و تبیینِ رفتارهاي رده
کننده و اهمیت غیرقابل . نظر به جایگاه تعییناندبسیار مؤثري را در پیشبرد مطالعات این واحد زبانی برداشته

-شناختی، پژوهش حاضر درصدد است تا واژههاي ردهدر پژوهش یدهکمتر کاوهاي زبانیِ انکارِ مطالعۀ گونه
-آیخنْ شناختی و پارامترهاي جهانیِالگوي رده بر اساسي شمالی و جنوبی را بشاگَردهاي ضمیري در بست
ها و رفتارِ ها، گرایشابی و تحلیل نموده و از این رهگذر، به تبیین نظرِي ماهیت، ویژگیارزی )2003والْد (

صورت میدانی و به شیوة توزیع بهشناختی آنها دست یابد. در این راستا، پیکرة زبانی مورد نیاز پژوهش رده
گویشورِ (پنج مرد و سه زن) و نیز ضبط گفتارِ آزاد هشت  پرسشنامه، بازگردانیِ ساختارها و جمالت هدفمند

سواد و ساکن دائم در منطقه و در محیط طبیعی کاربرد زبان گردآوري، آوانویسی و بومی، میانسال به باال، بی
ي، بشاگَردها و رفتارِ عناصر مورد بررسی در بر پایۀ فرضیۀ اولیۀ نگارندگان، ماهیت، گرایش تحلیل گردید.

هاي پژوهش هم آشکارا هاست. یافتهتـبسبراي واژه )2003والْد (یخنْآهاي پیشنهاديِ همسو با جهانی
آزادي در ها نظیر بستشناختیِ واژهها و رفتارهاي ردههاي جهانی و گرایشدهندة آن است که ویژگینشان

خورداري از و بر با واژة نحوي، وقوع پس از همۀ انواع وندها ارزيهمبا واژة واجی،  ارزيناهمگزینی، میزبانْ
فرد در صربهـويِ منحـسترة نحوي و قواعد نحـآرایش نحوي، گ آرایی، ساختار زنجیري،واجانسجام واجی، 

یابد. از این ها تبلور میها و گرایشهاي نظري براي آن ویژگیي نیز با امکان ارائۀ تبیینبشاگَردهاي بستواژه
بست بودنِ همۀ پژوهش، فرضیۀ نگارندگان و در نتیجه، واژه شناختیِ الگوي مورد استنادرو، پارامترهاي رده

 نماید.عناصر مورد بررسی را تأیید حداکثري می
 
 

 .وند ،هواژ ضمیري، هايبستواژه شناختی،رده پارامتر زبان، شناسیرده ،رديشاگَب :کلیدي هايواژه
 مقدمه. 1

 هايگویش رِاگذ مرحلۀ و ایران شرق جنوب پرشمار هايگویش کلّیِ عنوانِ ]1[بشْکَرْدي
 ایرانیِ هايگویش خانوادة به وابسته ،)846: 1988 ،2شَرْوو( بلوچی به تانالرِس و فارس
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 از خارج هايگونه و جنوبی شمالی، شاخۀ سه داراي و )846: 1988 شَرْوو،( غربی جنوب
 این زبانیِ هايزهحو گرانپژوهش برخی). 163: 1970 ،1گرْشویچ( است بشْکَرْد جغرافیاي

 که اندهفتیا دست نیز تأملی سزاوار هايیافته به و یدهکاو سودمندي اهداف با را گویش
نژاد صدیقی ،نخست. اندهکرداشاره جنوبی يبشاگَرد هايبستواژه به هاآن مورد دو تنها

 در حرف و قید صفت، فعل، اسم، ساختواژيِ اجزاي توصیف هدف با که است) 1389(
نیز  را گویش این 2عاملِ هايبستواژه نحويِ هايِنقش و صورت ،جنوبی يشاگَردب

 فارسی با گونه این بارز اختالفات از ار 3گسسته کُنایی ساختار در آنها کاربرد و برشمرده
 توصیف راستاي دراست که ) 1394( نژاد و همکارانصدیقی نیز يدیگر. داندمی معیار

 عامل هايبستواژه ،فاعلی هايشناسه ،جنوبی يبشاگَرد در حالت و ضمیر هايدستگاه
 گویش نای متفاوت نحويِ رفتار با جزام مفعولیِ بستواژه دسته دو و )گذشته زمان در(
 هاپژوهش ینا هدف گفت باید. کندفهرست می را )هغیرگذشت و گذشته هايزمان در(

و بوده همزمانی -صیفیتو ناسیِشزبان منظر از خودموردنظر  موضوعات محضِ توصیف 
-واژه ناختیِـشرده بررسیو  اندتهـشندا شناختیرده تحلیل و رویکرد به نگاهی هیچ
 این برخورداري هآنک حال .مانده است ناکاویده همچنان يبشاگَرد 4ضمیريِ هايبست

-اژهو اربردـک به فراوانی تنوع ،عامل هايبستواژه و گسسته کُنایی ساختار از گویش
 و پژوهشی خأل این يبرآورده ساز راستاي در. است یدهبخش آن ضمیريِ هايبست

-آیخنْ جهانیِ الگوي بر اساس و بار یننخست کوشدمی حاضر جستار ،بنیادین ضرورت
 و شمالی يبشاگَرد دررا  عناصر این شناختیِرده يها/گرایشهاویژگی) 2003( 5والْد

 و ماهیت نظريِ تبیین به و داده قرار بنیادنظریه و مندنظام تحلیلِ و ارزیابی مورد جنوبی
 این به یابیپاسخ بر نوشتار این بنیان ،ترروشن بیان به .یابد دست آنها شناختیرده رفتار

 ضمیريِ هايبستواژه شناختیرده هايویژگی -1 :است یدهگرد استوار هاپرسش
 رفتار و یتـماه نظريِ نـتبیی و تحلیل -2 ؟ستا کدام )جنوبی و شمالی( يبشاگَرد

 والْدآیخنْ شناختیِرده الگوي ییکارا و کاربردپذیري -3 چیست؟ آنها شناختیرده
 است؟ میزان چه به يبشاگَرد هايبستواژه رفتار تحلیل و ارزیابی شناسایی، در) 2003(

 مطالعۀ به مختلف نظريِ هايهیافتر بر کوتاه يمرور از پس و هادام در ،منظور بدین

                                            
1. I. Gershevitch 
2. agent clitics 
3. split-ergative construction 
4. pronominal clitics 
5. A. Y. Aikhenvald 
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 از پس نیز موس بخش. گرددمی معرفی پژوهش نظري چارچوبِمبانی و  ،بستواژه
 به ،نۀ زبانیاین دو گو در ضمیري هايبستواژه نحويِ هاينقش و هاصورت برشمردن

 الگوي شناختیِرده هايارامترپ بر اساس گویشی هايداده دقیق تحلیلِ و ارزیابی
 .اختصاص دارد پژوهش گیرينتیجه به چهارم خشب ازد.پردمی پژوهش

 نظري و چارچوب مبانی -2
 یا معنادار واحد ترینکوچک و یزبان مطالعۀ واحد تریناصلی را تکواژ انساختگرای
 وابسته و آزاد ردة دو به کاربرد شیوة بر اساس را آنها و دانسته دستوري نقشِ ایفاکنندة

 تکواژِ لیو ،مستقل ورطبه وارههم )عیارتمام هايواژه مانند( آزاد تکواژِ. اندنموده تقسیم
 .)13: 2005 ،2کروگر( رودمی به کار 1میزبان واژة با اتّصال در فقط) وندها نظیر( وابسته

 و مستقل ةواژ بینابینِ جایگاهی در کاربردي و دستوري نظر از ]2[بستواژه همه این با
 ]3[هددمی اننش را مذکور ردة دو هر هايویژگی از ياپاره زمان هم و گیردمی قرار وند

 ردة تکواژي دو آن از کدامهیچ در بستواژه بنابراین، ؛)38: 2012 ،3لوئیز و اسپِنْسر(
 .دسازمی روبرو جدي چالش با را ساختگرایان دوشقّیِ بنديِرده ییِاکار و گنجدنمی
 و جایگاه تبیین و نقشی سترةگ تحلیل ها،ویژگی بررسیِ که است آن واضح دلیل

 شناسی،واج متوالیِ حوزة سه به کمدست ،ايوزهحفرا يصرعن عنوان، بهبستواژهخوانشِ 
 بنیادحوزه رویکرد سه تاکنونشناسان زبان ،سبب یندب .شودمی کشیده نحو و ساختواژه

-تک يهاتبیین و ارائه آن مطالعۀ براي )5تلفیقی یا و( نحوي و ساختواژي ،4نوایی/واجی
 پیشنهاد 6بستیواژه هاينظام عملکرد و نقش ،رفتار تشریح براي )تلفیقی( ايحوزه
 رویکرد تاریخی انِشناسزبان و سنتی دستوریانِ ،)1: 2005( 7اَنْدرسن نظر از. نداهکرد
 حال. اندکرده دنبال را نحوي/ساختواژي رویکردنیز  نوین نحوشناسانِ و شناختیواج
 تلفیقی يرویکرد ]4[ ،سازيبستواژه فرایند بر تمرکز با کنونی و متأخر پژوهشگرانِ هآنک

 لوئیز، و اسپِنْسر( اندگرفته پیشدر  را )ينحو و يساختواژ ی،شناختواج هايدیدگاه از(
 ممیزِ هايِمشخّصه کشف به شناسانزبان توجه ،1970 دهۀ از عالوه،به .)14: 2012

: 2002 ،8گرْالخ( شد جلب آنها مطالعۀ براي شناختیرده پارامترهاي ارائۀ و هابستواژه
 شناختیرده متقدمِ مطالعات ترینبرجسته ،)38: 2012( لوئیز و اسپِنْسر . به عقیدة)25

                                            
1. host 
2. P. R. Kroeger 
3. A. Spencer and A. R. Luis 
4. phonological/prosodic approach 
5. mixed/eclectic approach 
6. clitic systems 
7. S. R. Anderson 
8. B. Gerlach 
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انجام  ]7[)1995( 3هالْپِرْن و ]6[)1985( 2زکالوِنْ ،]5[)1977( 1زوئیکی را هابستواژه از
 .اندداده

 شناختیِرده )هايِ( یژگیو ،پیشین مطالعات ارزیابی اب مزبور شناسانرده است بدیهی
. اندنموده ارائه آنها مطالعۀ براي ار مربوط )هايپارامتر ( و کشف را هابستواژه از ايتازه

 الگوي ،پیشین مطالعات دقیقِ ارزیابیِ با نیز) 2003( والْدآیخنْ ،نگرش همیندر راستاي 
 و ارزیابی ،شناسایی براي جهانی پارامترِ پانزده این با را يکارآمد و کاربردي تیِشناخرده

 به بستواژه صالِاتّ تسم) 1: نموده است پیشنهاد هازبان همۀ يهابستواژه تحلیلِ
 ؛در جمله بستواژه میزبانِ جایگاه) 3 ؛بستواژه 4گريِانتخاب/گزینی میزبان) 2 ؛میزبان

 ؛هابستواژهویژة  زنجیريِ ساختار و آراییواج) 5 ؛واجی ةواژ با بستواژه 5ارزيِناهم) 4
 گرفتن قرارهم  کنارِ )8 ؛مکث با بستواژه ارتباط) 7 ؛هابستواژه واجیِ انسجام) 6

 ها؛وند به نسبتها  بست واژه جایگاه) 10 ؛6بستیواژه هايزنجیره آرایشِ) 9 ؛ها بست واژه
) 13 ؛ها بست واژه نحويِ گسترة) 12 ؛دستوري هايواژه باها  تبس واژه 7ارزيِهم) 11

 ارزيِهم) 15 و ؛ها بست واژهة ویژ نحويِ قواعد) 14 ؛ها بست واژه 8گیِشدواژگانی حتمالا
 تحلیلِ به همراه سوم بخشِ در همه که واژياختس/واژگانی [بستۀ] طبقات با ها بست واژه
 الگواین  ،)42-43: 2003( والْدآیخنْ باور به. دنگردمی شریحت گویشی هايداده

 در وابسته کامالً تکواژهاي و انتها یک در آزاد کامالً تکواژهاي با( چندوجهی پیوستاري
 میزانِ و نوع تعیین وندها، از هابستواژه دقیق تمایز باعث که دسازمی را )دیگر يانتها

هازبان همۀ در آنها یزِـمم هايخصهـمش کشف و تکواژها ردیگ با هابستواژه شباهت 
 گونۀ یک هايبستواژه بر را آن پارامترهاي همۀ بتوانداشت  انتظارنباید  ولی ،دشویم
 .بست به کار انیبز

 تحلیل و بحث -3
 يبشاگَرد در ضمیري هايبستواژه نحويِ هاينقش و هابنیاد صورتمعرفی داده پس از

 پارامترپانزده  بر اساس به تحلیل آنها بخش این ،)SB( جنوبی يبشاگَرد و) NB(شمالی 

                                            
1. A. M. Zwicky 
2. J. L. Klavans 
3. A. Halpern 
4. selectivity 
5. non-correlation 
6. clitic strings 
7. correlation 
8. lexicalisation 
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 ها،تحلیل سازيِشفاف براي و راستا این در. دپردازمی )2003( والْدآیخنْ شناختیِرده
 پارامتري اگر است بدیهی اما ،گرددمی تشریح پارامتر هر هدف و عملکرد کاربرد، شیوة
 .دوشیم ذاشتهگ کنار تحلیل فرایند از ،یابدن کاربرد امکان

 تمام در تقریباً هابستواژه کاربرد بر مبنی نظران صاحب شناختیِرده ۀافتی با همسو
 يبشاگَرد در آنها کاربرد موارد و داتعد ،)1: 1977 زوئیکی،( 1گسسته یرغ هايزبان

 تنها ،پژوهش اهداف راستاي در و حال این با .است توجه شایان نیز جنوبی و شمالی
 حاضر جستار کانون در ۀ زبانیگوندو این  ضمیريِ هايبستواژه شناختیِهرد تحلیل

 )الف: ندگیرمی جاي رده دو در واژگانی/صورت ساختاري نظر از که گنجدمی
 زمان در( مستقیم مفعولیِ ،متممی/اياضافهحرف ،4ياهاضاف/ملکی ،3فاعلی/2مطابقه«

 در که) گذشته زمان در(» مستقیم یِمفعول« )ب و» غیرمستقیم مفعولیِ، )غیرگذشته
 ]8[ :اندآمده زیر جداول

 )الف ردة( يبشاگَرد ضمیري هايبستواژه :1 جدول

 
 

 ب) (ردة يبشاگَرد ضمیري هايبستواژه: 2 جدول

 
 گرفته استصورت  نحوي نقش پنجاین  بر اساس براي این عناصر تنها باال گذارينام

 مفعول) 2 ؛)a1( متعدي گذشتۀ جملۀ کنشگرِ) 1: ندپذیرمی يبشاگَردنحو  رد که
 مفعول) 5 و ؛)d1( الیهمضاف/مالک) 4 ؛)c1( مستقیمغیر مفعول )3 ؛)b1( مستقیم

 ]e1.(]9( متمم/اضافهحرف

1) (SB) a. /men=om  šehm  ǰux/  »خوردم شام من«.  
I=SUBJ.CLT.1SG dinner eat.PAST.3SG 

                                            
1. non-isolating 
2. agreement clitics 
3. subject clitics 
4. possessive/genitive clitics 
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b. /deh zatt=u-h=eš/   » ؟تندزددیروز«  
yesterday kick.PAST=OBJ.CLT.2SG-HI=SUBJ.CLT.3PL 

c. /zen  moft=eh    ʔa-n-dah-om/ »ِمیدهمین شمفت زن«.  
wife cheep=OBJ.CLT.3SG V.EL-NEG-give.PRES-1PL 

(NB) d. /laha=to  soh-ø/   »سوخت انتکَپر«.  
hut=POSS.CLT.2PL burn.PAST-3SG 

e. /kel=šo rowt-i/   »رفتی؟ (باهاشون) اهآن با«  
with=OBJ.CLT.3PL go.PAST-2SG  

 هاينقش یببه ترت šo= و om ، =u ، =eh ، =to= هايبستواژه ،1شواهد  در
 مفعول و کـمال ،ستقیمـغیرم مفعول ،)تهـگذش( قیمـمست مفعول ،گذشته کنشگر

 زوئیکی بنديِرده طبق کوتاه، و کلی تحلیل در عالوه،به. اندهنمود را ایفا اضافهحرف
 توزیع مسلماً واجی، میزبان به وابستگی یلبه دل زیرا اند؛ویژه بستواژه آنها همۀ) 1977(

 هايیژگیو نیز )1985( کالوِنْز الگوي .ندارند خود کاملِ هايصورت با یکسانی نحويِ
-هرد بر اساس سرانجام .شمردمیبر آنها براي را» بستپی ،پسین پایانی،« شناختیِرده

 نمونۀ و دوم جایگاه بستواژه) e1( و )a1(، )c1( ،)d1( هاينمونه ،)1995( هالْپِرْن بنديِ
)b1( واژهاین داشتنِنظر  در با .ددار فعلی بست واژه براي شناختیردهکلی  خصوصیات-

 بر اساساین عناصر  تحلیلِ دقیقارزیابی و  بهاکنون ، يبشاگَردهاي ضمیريِ بست
 .شودمی پرداخته) 2003والْد (آیخن و جهانی شناختیرده پارامترهاي

3-1- میزبان به بستواژه اتصالِ سمت 
 به را آنها ،میزبان پایانِ/آغاز به بستواژه صالاتّ اساس بر ارزشی دو واجیِ پارامترِ این

-واژه همۀ تـپیداس )a-e1( هاينمونهاز  ]10[ .کندمی بنديرده بستپیو  بستپیش
افزودنی  ]11[ .هستند بستیپی ردة از جنوبی و شمالی يبشاگَرد در ضمیري هايستب

 از تربیش پسوندها کاربرد ،دنیا هايزبان در انددریافته شناسانرده ،باره این دراست 
 والْد،آیخنْ( ستهابستپیش از تربیش نیز هابستپی کاربرد همبسته، طوربه و پیشوندها

 کاربرد به يبشاگَرد غالب گرایش یلبه دلو  جهانی ۀیافت این با وهمس ).44: 2003
آن نیز  ضمیريِ هايبستپی کاربرد)، 263 :1389نژاد، صدیقی( پسوندي ساختواژة

 . )a-e2( است غالب
2) (SB) a. /šen-ak=et   ne-dix/  »؟ندیدي را بزغاله«  

kid-DIM=SUBJ.CLT.2SG NEG-see.PAST.3SG 
b. /pūl=h    ʔa-de-ø/  »بده شپول«.  

money=OBJ.CLT.3SG   IMP-give.PRES-2SG 
(NB) c. /kel xoy=om got=i/   »گفت خودم به.«  
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to self=OBJ.CLT.1SG tell.PAST=SUBJ.CLT.SG  
d. /ganuəg=mon  ʔa-kan-i/   »ینکمی ماندیوانه«.  

mad=OBJ.CLT.1PL V.EL-make.PRES-2SG 
e. /čok  goze=to koǰā-y-i/  »کجاست؟ انتبزرگ پسر«  

son old=POSS.CLT.2PL where-HI-be.PRES.3SG 
 مفعول بستواژه ،)et )a2= مفرد شخص دوم مطابقۀ بستواژه ،2ي هانمونه در

 مفرد شخص اول اضافهحرف مفعول بستواژه ،)h )b2= مفرد شخص سوم غیرمستقیمِ
=om )c2(، جمعِ شخص اولمستقیمِ  مفعول بستواژه =mon )d2( لکی بستواژه وم 

 البته .اندپیوسته خود هايمیزبان به بستیپی صورتبه همه )to )e2= جمعِ شخص دوم
 مطلقِ و جزمی قانونِ نه و گویش این آنها در غالبِ گرایشِ بیانگرِ یافته این دانست باید

 :گرددمی نقض 3 شواهد در چراکه ست؛، اهاآن
3)  (SB) a. /x=a-vā  ø-rav-ahnte/ »؟بروید دخواهیمی«  

SUBJ.CLT.2PL=V.EL-want.PRES.3SG SUB-go.PRES-2PL 
 (NB) b. /na=šo-dār=om/  »(ندادندم) به من ندادند«.  

NEG=SUBJ.CLT.3PL-give.PAST.3SG=OBJ.CLT.1SG 
 در بستی به میزبان،به اتصال پی يبشاگَردهاي بستواژه غالبِ گرایش برخالف

 هايبستپیش به کمک متعدي ۀگذشت جمالت هايکنشگر با فعل مطابقۀ ،3ي هانمونه
 .گرفته است صورت )b3( šo= جمعِ شخص سوم و )x= )a3 جمعِ شخص دوم مطابقۀ

 هاستاین گویش ۀمطابق هايبستواژه مختص فقط بستیپیش مغلوبِ کاربرد این البته
 به کار بستیپیالبِ غ صورتبه فقط ،دیگر نحويِ نقش چهار در ضمیري هايبستواژه و

 .روندمی
 بستواژه گريِانتخاب/ینیگز زبانیم -3-2

 ها،بستواژه گزینیِمیزبانْ گستردگیِ/محدودیت تعیینِ بر نحوي ارزشیِ دو پارامترِ این
 ،نظران صاحب اعتقاد به. دارد تمرکز ،وندها از آنها تمایز عاملِ تریناصلی عنوانِبه

هابستواژه ند،پذیرمی خاص واژگانیِ/نحوي مقولۀ با خاص میزبانِ که وندها برخالف 
 گزینیِمیزبانْ از و پیوندندمی واژگانی/نحوي مقولۀ هر با میزبانی هر به محدودیت بدون
 مفهومِ این در را هابستواژه )174-175: 2007( 1نیکُلْز و بیکل .برخوردارند تريآزاد
 که سازهاییصورت یعنی ؛نددانیم »2غ از مقولهفار وابستۀ سازهايصورت« شناختی،رده

  .دارند محدودنا عملکرد و گزینش میزبان، نحويِ مقولۀ نظر از

                                            
1. B. Bickel and J. Nichols 
2. categorially unrestricted bound formatives 
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 رفتار یِهمگننا ، بیانگرپارامتر این بر اساس يبشاگَرد ضمیريِ هايبستپیارزیابی 
 به افهـاض حرف عولـمف هايتــبسپی شی،ـگوی هايهـونـنم به توجه با. تـاسآنه

 گروهاسم/ به ملکی هايبستپی ،)12-3(ن.ك: )e1، c2( اضافهحرف گروه / اضافهحرف
-پیو  )c1، b2( اسمی گروهاسم/ به غیرمستقیم مفعول هايبستپی ،)d1، e2( اسمی
 در غیرفعلی جزء ،)b1( فعل ستاك شامل( فعلی گروهفعل/ به مستقیم مفعول هايبست

در  مطابقه هايبستپی پیوندند. در برابر،می ))a4( ]12[پیشوند فعلی و) d2( مرکب لافعا
فاعلی آزاد ضمیر نظیر گوناگون هايمیزبان به ،شامل خود بند )a1(، اسمیِ گروه 

) d4( قید و )c4( صفت ،)b4( شواژهـپرس ،)b1در  eš=( علـف تاكـس ،)a2( مفعولی
 .ندپیوندمی

4) (NB) a. /wor=šon ʔa-ger-om/  »دارمبرشان می. «  
V.PREF=OBJ.CLT.3PL V.EL-take.PRES-1SG 

(SB) b. /koh=eš  bex=ø/  )»بردند؟ کجا) را آن  «  
where=SUBJ.CLT.3PL  take.PAST.3SG=OBJ.CLT.3SG 

(NB) c. /sohr=mo   wor  ge/ »برداشتیم را قرمز «.  
red=SUBJ.CLT.1PL V.PREF take.PAST.3SG 

(SB) d. /šamba=m  di=ø/  »)دیدم شنبهرا)  او. «  
Saturday=SUBJ.CLT.1SG see.PAST.3SG=OBJ.CLT.3SG 

 نهاییِحد  دو با خطی يپیوستار صورتبه عناصر این گزینییزبانم ،بر این اساس
 مفعول هايبستپی که توصیف این با .است تحلیل قابل» گسترده« و »محدودبسیار «

 گروهواژه/ سطح گزینیِمیزبان با غیرمستقیم مفعول و ملکی ،مستقیم مفعول ،اضافهحرف
 هايبستپی و »محدودبسیار محدود/« گزینیِمیزبان درجۀ داراي (با اولویت سطح گروه)

 ندهست» گسترده« گزینیمیزبان درجۀ داراي بند/جمله سطح گزینیِمیزبان با مطابقه
 .)1(نمودار 

 يبشاگَردهاي بستپی گزینیِ: سطح و درجۀ میزبان1 نمودار

 
 بست در جملهواژه میزبانِ جایگاه -3-3

 دو در ،جمله در میزبان جایگاه نظر از هابستواژه ،ارزشی دو نحويِ پارامترِ این بر اساس
 جایگاه داراي هايبستواژه) 1 :)45-47: 2003 ،والْد آیخنْ( گیرندمی جاي اصلی ردة
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 در ،میزبان واجی هايویژگی سبر اسا که» واجی هايویژگی«) الف هايهزیررد با 1ثابت
» دستوري طبقۀ«) ب و ؛ندآیمی جمله پایان یا و آغاز ،واکرْناگل ثابت هايجایگاه از یکی
-هستهپس ،2ايهستهپیش هايصورت از یکی به ،میزبان دستوريِ طبقۀ بر اساس که
 5شناور هايستبواژه) 2 و ؛دشونمی ظاهر گروه/بند ثابت جایگاه در 4روندهپیش یا ،3اي
 رده این .دارند شناور جایگاه و پیوسته خاصی سازة به ،گفتمانی عوامل بر اساس که

 برخی. است مؤکّد سازة به نزدیک بستواژه جایگاه و گوینده تأکید/نگرش بیانگر معموالً
  .دگیرنمی خدمت به را باال اصلیِ ردة دو از ايآمیختهنیز  هازبان

 ،يبشاگَرد ضمیريِ هايبستپی کلیِ گرایش ،)a-d4 و a-d2( هاينمونه بر اساس
 مقولۀ یا نقش از فارغ ؛ یعنیستا واکرْناگل یا جایگاه ]13[جمله ومد جایگاه در ظهور
 واژگانیِ/آوایی واژة یا سازه نخستین به زبان، نواییِ قواعد بر اساس تنها و میزبان نحويِ
 در يبشاگَرد مطابقۀ هايبستپیرفتار  تحلیل، از این در پشتیبانی. پیوندندمی جمله

 جایگاه به آنها تعلقِ متفاوت، نحوي هايمقوله با هامیزبان از ايگسترده طیف پذیرشِ
 البته. دهدمی نشان را خاص نحويِ گروه/واژهسطح به  نهو  جمله سطح و واکرْناگل
 نداشتنِ« و» گوناگون دستوريِ طبقات با میزبان تنوعِ« )90-91: 2003( 6وودبِري

 این از هابستواژه برخورداري ۀالزم دو را» میزبان با مستقیم دستوريِ 7سازوارگیِ
 دیده ياگَردـبش مطابقۀ هايبستپی در فقط اول الزمۀ .داندمی شناختیرده ویژگیِ

 اقدف هابستپی بقیۀ و شد اثبات 2-2 بخش یرز در آنها گزینیِمیزبان تنوعِ که دشومی
 و) c,d5( غیرمستقیم مفعول ،)a,b5( مطابقه هايبستپی فقط عالوه،به. هستند آن

 :نددار را دوم الزمۀ )e,f5( يبشاگَرد ملکی
5) (SB) a. /ahmad=et dix/  »دیدي؟ را احمد «  

PN=SUBJ.CLT.2SG see.PAST.3SG 
b. /ahmad kačal=et  dix/   »دیدي؟ را طاس احمد «  

PN bald=SUBJ.CLT.2SG see.PAST.3SG 
(NB) c. /kowl=ton ʔa-dah-om/  »دهممی تانقول. «  

promise=OBJ.CLT.2PL V.EL-give.PRES-1SG 
d. /kowl  mard-i=ton    

promise  man-ATTR=OBJ.CLT.2PL 

                                            
1. fixed position clitics 
2. pre-head 
3. post-head 
4. anticipatory 
5. floating clitics 
6. A. C. Woodbury 
7. constituency 
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ʔa-dah-om/   »دهممی تانمردانه قول«.  
V.EL-give.PRES-1SG 

e. /boz=mo  gār bu-ø/  »زمانشد گم ب.«  
goat=POSS.CLT.1PL missing  be.PAST-3SG 

f. /boz sah=mo gār bu-ø/ »زشد گم مانسیاه ب«.  
goat black=POSS.CLT.1PL missing  be.PAST-3SG 

 غیرمستقیم مفعول ،)et )a,b5= مفرد شخص دوم مطابقۀ هايبستپی ،5شواهد  در
 واحد به همه) e,f5( mo= جمعِ شخص اول ملکیِ و )ton )c,d5= جمعِ شخص دوم
 واژة ترینراست سمت/راست لبۀ سازة آنها. اندپیوسته ،اسم گانیواژ واحد نه اسمی، هگرو

 دیديـج یزبانـم ،گروه ايِسازه گسترش با و برگزیده میزبان عنوانبه را اسمی گروه
 با مستقیم دستوريِ سازوارگیِ مذکور يهابستپی دکنمی ثابت گیویژ این. گزینندمی
 از ايگانهجدا دستوريِ واحد» بستپی+میزبان واژة« هايسازه یعنی ؛ندارند میزبان واژة
 رفتار میزبان، جایگاه پارامترِ بر اساس البته .دنسازنمی خود شاملِ نحويِ هايگروه کلِ
 دشومی دیده) a,b6( يبشاگَرد مطابقۀ هايبستپی در فقط یزن شناور هايبستواژه ردة
 واکرْناگل زیربناییِ و فرضپیش جایگاه در ظهور به آنها کلی گرایش با نافاتیم هیچ که

 .ندارد
6) (NB) a. /to  pul-on ʔey hasan=et 

you(SG) money-PL  of PN=SUBJ.CLT.2SG 
dā/        »دادي؟ حسن به را هاپول تو«  
give.PAST.3SG 

(SB) b. /hanǰ=ox  del laha nux/ »د؟ذاشتیگ کپر توي را سبد«  
basket=SUBJ.CLT.2PL in hut put.PAST.3SG 

 x(o)= و t(e)= مطابقۀ هايبستپی گوینده، تأکید/نگرش و گفتمانی عوامل از تأثرم
 هايهساز از هرکدام متعدي ۀگذشت ۀجمل کنشگر نمایش براي توانندمی 6ي هانمونه در

 ثابتو  )a,b7 مانند( دنبرگزین دمؤکّ میزبانِ عنوانبه شناور و آزادانه را شده یسیکج نو
 .نیستند حساس خود میزبان نحويِ مقولۀ و نقش به هابستپی این دشومی

7) (NB) a. /to  pul-on=et   ʔey hasan  
you(SG) money-PL=SUBJ.CLT.2SG of PN 
dā/        »دادي؟ حسن به را هاپول تو«  
give.PAST.3SG 

(SB) b. /hanǰ del lahar=ox   nux/ 
basket in hut=SUBJ.CLT.2PL put.PAST.3SG 
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 واجی واژة با بستواژه ارزيِناهم -3-4
 پذیرفتنِ امکان بر اساس هابستواژه از مستقل هايواژه تمایز بر ناظر واجی پارامترِ این

 تکیۀ فاقد هابستواژه ،مستقل هايواژه برخالف که وصف این با ؛است مستقل تکیۀ
 واقع، در. )47-48: 2003 والْد،آیخنْ( نداجداگانه واجیِ واژة ایجاد در ناتوان و مستقل

 ؛اندنحوي واژة فقط هابستواژه ولی ،اندنحوي واژة هم و واجی واژة هم مستقل هايواژه
 و بیکل( هستند وند ماننده ،واجی نظر از ولی مستقل، ةواژ ماننده ،نحوي نظر از یعنی
 چنین را مستقل واجیِ واژة هايویژگی) 318: 2005( کروگر .)174-175: 2007 نیکُلْز،
 مرز در فقط دلخواه مکث) 2 است؛ زبان در 1ممکن گفتۀ ترینکوچک )1 :شمردبرمی
 الگوي هايمحدودیت بر اساس) 3 د؛دهمی رخ ،واجی واژة میاندر  نهو  واجی هايواژه

 تکیۀ یک واجی واژة هر) 4 و ؛دارند ساختخوش هجاي چند/یک همواره زبان، هجاییِ
 شوندمی ارزیابی آنها بر اساس يبشاگَرد ضمیري هايبستپیدر ادامه،  که دارد اصلی

 .)8(شواهد 
8) (SB) a. */=eh/ ]14[ »ش«َ        

=OBJ.CLT.3SG 
b.? /sax=an   mex/ ]15[ »مرد. سگمان«     

dog=POSS.CLT.1PL die.PAST.3SG 
(NB) c. /to=t   na-go/   »نگفتی؟ تو«  

you=SUBJ.CLT.2SG NEG-tell.PAST.3SG 
d. /šo'mā=to    na-di=ø/  »؟شدیدیدن شما«  

you(PL)=SUBJ.CLT.2PL NEG-see.PAST.3SG=OBJ.CLT.3SG 
 این اما ،شده است ساخته eh= مفرد شخص سوم مفعولی بستپی از تنها) a8( نمونۀ

 ؛شود یآورده نم زبان بر تنهاییبه گزهر ،کامل) بافتیِ( معناي فاقد و کوتاه بسیار گفتۀ
نیز  )b8( نمونۀ در .باشد عیارتمام واجی واژة یک تواندنمینادستوري است و  بنابراین،

 سازة ؛ زیراکرد مکث an= جمعِ شخص اول ملکی بستپی و میزبان میان تواننمی
ي این مکث میان اجزابروز و در صورت  است واجی واژة یک فقط »بستپی+میزبان«

، t= مفرد شخص دوم مطابقۀ بستپی) c8( نمونۀدر . سازه، ناپذیرفتنی خواهد بود
 که است واکه بدون شدةکوتاه صورت یک ،1 جدول در خود همتایان بیشترِ همانند

، گویش این در cv(c)(c)(c) هجایی الگوي از ؛ زیرابسازد مستقل هجاي تواندنمی هرگز
 میزبان با to= جمعِ شخص دوم مطابقۀ بستپی نیز )d8( ۀنمون در ]16[ .دکنمی تخطی

 سازة دکنمی ثابت که دارد) میزبان روي بر فقطو ( اصلی تکیۀ یک تنها ،خود

                                            
1. the smallest possible utterance 
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 هايبستپیاز  کدامهیچ ،آنکه هنتیج .است واجی واژة یک فقط» بستواژه+میزبان«
 .دشومی تأیید آنها بست بودن واژه و نیستند واجی واژة با ارزهم ،بررسی مورد

  هابستواژهویژة  زنجیريِ ساختار و آراییواج -3-5
: 2003( والْدآیخنْ. کندمی متمایز هاوند و هاهریش از را هابستواژه ،واجی پارامترِ این
 به گرایش) 1: شمردبرمی چنین را هابستواژه آراییِواج و زنجیري خصوصیات )48
 نِشدکوتاه صورت در (با حذف واکه) 1هجاداري دنِدادست از) 2 ؛بودن هجاییتک

 همۀ داستـپی 2 و 1 هايدولـج از. همخوانی خوشۀ نداشتنِ به گرایش) 3 و ؛آوایی
 شدةکوتاه صورتیک  آنها اغلبِ ثانیاً و اندهجاییتک اوالً يبشاگَرد ضمیريِ هايبستپی
 و āhn= مفعولیِ هايبستپی جزهب ،عالوهبه. سازدنمی یمستقل هجاي که نددار واکهبی

=ehn دوهمخوانیِ خوشۀ با -hn-، ۀهم ،نتیجه در .اندهمخوانی خوشۀ فاقد آنها همۀ 
 .دشومی برآوردهنیز  پارامتر این الزامات

 هابستواژه واجیِ انسجام -3-6
 هابستواژه خاصِ واجیِ فرایندهاي و وندها از هابستواژه تمایز بر ناظر واجی پارامتر این

 چالش به را زبان واجیِ جامـانس و تندـنیس زبان آراییواج اصول تابع که است استوار
 شمردبرمی را دست این از ممکن واجی فرایند چهار) 49: 2003( والْدآیخنْ .دنکشمی
) 2 ها؛بستواژه مرزِ فرایندهاي) 1: شوندنمی یافت یزبان گونۀ یک در ههم ضرورتاً که

 لبۀ فرایندهاي) 4 و بست؛واژه و میزبان مرزِ فرایندهاي) 3 ها؛بستواژه درونِ ايفراینده
 یلبه دل ،يبشاگَرد در دوم و اول فرایندهاي میان، این از. بستواژه دارايِ واجیِ هايِواژه

 براي عالوه،به ]17[ .ندارند وقوع امکان ،گویش این ساختاريِ و نحوي هاي یتمحدود
 در سوم فرایند تنها ،رو این از. نشد یافت پژوهش پیکرة در اينمونه نیز مچهار فرایند

 نامتعارف حذف ،تشدید ،ادغام) 49-50: 2003( والْدآیخنْ که شودمی تحلیل يبشاگَرد
  .داندمی آن از هایینمونه را ايواژهدرون غیرمجازِ واجی هايخوشه و

9) (NB) a. /baǰ-ig=t   ʔa-kan-om/  
back-ATTR=OBJ.CLT.2SG V.EL-make.PRES-1SG 

 .» کنم)ات میاللفظی: کولیگیرم (تحتمی کولَت«
(SB) b. /borbum=š  ʔa-berr-in/   »رمفردا آنها را میب«.  

tomorrow=OBJ.CLT.3PL V.EL-cut.PRES-1SG 
c. /do park=š  ʔa-k-i/   »کندمی شاننیمه دو «.  

two half=OBJ.CLT.3PL V.EL-make.PRES-3SG 

                                            
1. syllabicity 
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به  ،eš= و et= مستقیمِ مفعول بستواژه دو از /e/ واکۀ حذف با و 9ي هانمونه در
» سایشیِ+خیشومی« و g=t// »انسداديِ+انسدادي« دوهمخوانیِ هايِهخوش یبترت

/m=š/ سایشی+انسداديزنشی+« همخوانیِو خوشۀ سه« /rk=š/ با بستپی مرز در 
 هايتوالی ،گویش این واجیِ هايواژه درونِ ساختار در که آمده است پدید میزبان

 . نامتعارف و غیرمجازند همخوانیِ
3-7- مکث بابست واژه ارتباط 

 پدید مستقل واجی واژة که دارد کاربرد ساده هايبستواژه دربارة فقط واجی پارامترِ این
 از يبشاگَردي ضمیريِ هابستپی همۀاز آنجا که  .)50-51: 2003 والْد،آیخنْ( ندآورمی
 .کندنمی صدق آنها دربارة پارامتر این ،اندواجی وابستۀ و ویژه نوع

 هابستواژه قرار گرفتنکنارِ هم  -3-8
» بستپی+بستپیش« ترکیبِ و ساده هايبستواژه دربارة فقط نیز واجیِ پارامترِ این

 واجی هايواژه دیگر با را یمتفاوت هايویژگی تکیه، الگوي نظر از که شده است پیشنهاد
 ضمیريِ هايبستپی چون ،از این رو). 51-52: 2003 والْد،آیخنْ( دگذارنمی نمایشبه 

 .ندارند را ویژگی این ،هستند» بستپی+بستپیش« ترکیبِ فاقد و ویژه نوع از يبشاگَرد
 بستیواژه هايزنجیره آرایش -3-9

 آرایشِ به هابستواژه گرایشِ را بستیواژه یرةزنج مفهوم) 52: 2003( والْدآیخنْ
 واجی یا معنایی ،نحوي) -ايمقوله( هايتبیین آن براي بتوان که داندمی يفردمنحصربه

 زنجیرة تنها کن،ـمم ستیِـبواژه هايیرهـزنج همۀ میان از ي،بشاگَرد در. نمود ارائه
 فقط کهبا این محدودیت  ،ودشمی دیده» مطابقه بستپی+مستقیم مفعول بستپی«

 .)10(شواهد  کند میزبانی را آن تواندمی متعدي گذشتۀفعل  ستاك
10) (SB) a. /ʔa-dit=ehn=om/    »دیدمشانمی«.   

V.EL-see.PAST=OBJ.CLT.3PL=SUBJ.CLT.1SG 
(NB) b. /xward=end=i/   »خوردشان( خورد را اآنه(«.   

eat.PAST=OBJ.CLT.3PL=SUBJ.CLT.3SG 
 و ehn= ِمستقیم مفعول هايبستپی میزبانِ dit متعديِ گذشتۀ ستاك ،)a10( در
 مفعول هايبستپی میزبانِ xward متعديِ گذشتۀ ستاك ،نیز) b10( در و om= مطابقۀ

 مفعولی هايبستپی تر یکنزد وقوعِ علتتبیین . است i= مطابقۀ و end= مستقیمِ
 تحلیلِ در .است میسر نحوي ستداللا یک با میزبان به) خود مطابقۀ انهمتای به نسبت(

 آن بیرونیِ موضوع را فاعل و درونی موضوع را مفعول متعدي، لافعا موضوعیِ ساختار
 نددانمی فعل به فاعل از ترنزدیک ،معنایی و منطقی نظر زا را مفعول زیرا ؛ندندامی
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 بستیِپی هايزنجیره در هاموضوع این نحويِ آرایشِ، ینبنابرا ؛)193: 2015 ،1تالرْمن(
 .است فعل به آنها و زیرساختیِ معنایی ،منطقی نزدیکیِ میزانِ بازنمود ،يبشاگَرد

 وندها به نسبت هابستواژه جایگاه -3-10
-آیخنْ( وندهاست واعِـان ۀهم از پس وعـوق به هاتـبسواژه جهانیِ گرایشِ جایگاه، نظر از

 پس ox= مطابقۀ بستپی نیز) a11( در جهانی، گرایش این با همسو .)53: 2003 والْد،
 et= لکیِم بستپی) b11( در و an- و ak- تصریفیِ پسوندهاي و uk- اشتقاقیِ پسوند از

  .شده است ظاهر on- و ak- تصریفیِ پسوندهاي از پس
11) (SB) a. /gass-uk-ak-an=ox yuzinx/ 

bite.PRES-ATTR-DIM-PL=SUBJ.CLT.2PL kill.PAST.3SG 
 »؟کُشتید را گزنده کوچک هايمورچه«

(NB) b. /koterk-ak-on=et koǰā-n/  »هستند؟ کجا هایتبچه«  
child-DIM-PL=POSS.CLT.2SG where-be.PRES.3PL 

 دستوري هايواژه با هابستواژه ارزيِهم -3-11
 انداملک دستوريِ ةواژ ،خاص يساختواژ هايِویژگی از برخورداري یلبه دل هابستواژه

 واحدي ترینکوچک و زبان در ممکن سازة ترینکوچک که )53: 2003 والْد،آیخنْ(
 ).318: 2005 کروگر،( دشومی حذف یا جایگزین جابجا، نحوي قواعد توسط که است
 قوانین تابع و مستقل دستوريِ هايواژه دیگر با ارزهم را هابستواژه نحوي پارامتر این

 :است اثبات قابل نیز يبشاگَرد هايبستپی دربارة که خصوصیتی ،رداشممی زبان نحويِ
 آزادانۀ انتخابِ و )a,b6( هايهنمون در مطابقه هايبستپی شناورِ حرکت نخست، شاهد
 و جابجایی بیانگر مسئله این. است ))a,b7( مانند( خود براي ممکن هاينمیزبا از یکی

را هاآن نحوي قواعد که تبیین این با ،است جمله ساختار در صراعن این دستوريِ حرکت 
) a-e1( شواهد کهآن دیگر شاهد .دکننمی جابجاقلمداد و  مستقل نحويِ هايواژه عنوانبه

 که کنندمی ایفا يبشاگَرد در را نحوي نقش پنج ضمیري هايبستپی دنسازمی روشن
 . ))a-e12شواهد ( ندشومی ایفا )کامل دستوريِ ةواژ یک عنوانبه( اسم توسط معموالً

12)  (SB) a. /hassan  šehm=eh ǰux/ »خورد شام حسن«.  
PN dinner=SUBJ.CLT.3SG eat.PAST.3SG 

b. /hassan=eš zat/    »ندزد را حسن «.  
PN=SUBJ.CLT.3PL kick.PAST.3SG 

c. /zen  ba hassan ʔa-n-dah-om/  »دهیمنمی زن حسن به«.  
woman to PN V.EL-NEG-give.PRES-1PL 

                                            
1.M. Tallerman 
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(NB)  d. /laha hassan soh-ø/   » سوخت حسنکَپر«.  
hut PN burn.PAST-3SG 

e. /kel hassan rowt-i/    »رفتی؟ حسن با «  
with PN go.PAST-2SG 

 ،»حسن« اسمِ آنها در و هستند) a-e1(هاي نمونه بازنویسی) a-e12( شواهد واقع، در
 يبشاگَرد گانۀپنج ضمیريِ هايبستپی جایگزین عیار،تمام دستوريِ واژة یک عنوانبه
 اضافهحرف مفعول و مالک ،غیرمستقیم مفعول ،مستقیم مفعول کنشگر، هاينقش در

 دستوريِ هايواژه و ضمیري هايبستپی نحويِ هاينقش یکسانیِبنابراین،  ؛شده است
 .دکنمی ثابترا دو  نآ دستوريِ ارزيِهم ها،نقش آن در آنها جایگزینیِ امکان و مستقل

 هابستواژه نحويِ گسترة -3-12
 از یکی در و ددارن خاص نحويِ گسترة هابستواژه ،)54-55: 2003( والْدآیخنْ باور به

 پارامتر این کارکرد .دنشومی زبان ساختار وارد بند/جمله یا گروه واژه، گانۀسه سطوح
 ضمیريِ هايبستپی بارةدر کند،می دقص هازبان همۀ يهابستواژه دربارة که نحوي

 در گویش این مطابقۀ هايبستپی داد نشان 3-3 بخش یرز :است چنین نیز يبشاگَرد
-میزبان توانندمی ،گفتمانی عوامل از متأثر لیو ،دارند قرار واکرْناگل فرضپیش جایگاه

 نحويِ گسترة دکنمی ثابت شاهد این .)7 و 6 هايهنمون( برگزینند متفاوتی هاي
)حرکت( لکی هايبستپی نحويِ گسترة ،همچنین. است جمله آنهااسمی گروه م )e,f5، 
a13(، اسمی گروه غیرمستقیم مفعول هايبستپی )c1، b2، b13( هايبستپی و 

 در غیرفعلی جزء، )a,b10( متعدي گذشتۀ ستاك شامل( فعلی گروه نیز مستقیم مفعول
رسد می به نظر عالوه،به. است ))d13 و a4(پیشوند فعلی  و )c13و  d2(افعال مرکب 

، c2( اضافهحرف گروههم  ،گویش این در اضافهحرف مفعول هايبستپی نحويِ گسترة
f13(  گروه اضافه عنوان هستۀهب اضافهحرف واژةو هم )e1، e13( هاتهـیاف این. است ،

 نظریۀ ترة نحوي آنها جمله است،ي که گسبشاگَردهاي مطابقۀ بستجز رفتار واژهبه
 هايگروه را هابستهژوا عملکرد ترةـگس که کندمی دـتأیی را) 2007( نیکُلْز و بیکل
 . دنکمیاثبات  نیز را هابستواژه از) 1985( کالوِنْز گروهیِ وند تحلیلو  دانندمی نحوي

13) (SB) a. /giyānim-an giyām=eš  seyd-ø/ 
wheat-PL  nice=POSS.CLT.3PL burn.PAST-3SG 

 .» سوخت قشنگشان هايگندم«
b. /non xošk=om  ʔa-de-ø/  »بده من به خشک نان «.  

bread dry=OBJ.CLT.1SG V.EL-give.PRES-2SG 
c. /serak=an  ʔā-d-i/  »دهدمی یادمان «.  

show=OBJ.CLT.1PL V.EL-give.PRES-3SG 
d. /yar=eš  ʔa-čen-in/  »رِشان مگیرم)(می مداریب «.  
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V.PREF=OBJ.CLT.3PL V.EL-take.PRES-1SG 
e. /bunvar=ox  ʔa-m-p-in/  »آیممین همراهتان «.  

with=OBJ.CLT.2PL V.EL-NEG-come.PRES-1SG 
f. /bunvar čok=ox ʔa-m-p-in/ »آیمنمی تانپسر همراه «.  

with son=OBJ.CLT.2PL V.EL-NEG-come.PRES-1SG 
  هابستواژه شدگیِیواژگان احتمال -3-13

: 2003 والْد،آیخنْ( شودمی دیده هازبان از اندکی در فقط هابستواژه شدگیِواژگانی
-واژه دگیِـشانیـواژگ ندـفرای از موردي نیز پژوهش این استناد مورد پیکرة در). 55

 .شودنمی مشاهده آنها هايمیزبان با ضمیري هايبست
 هابستواژه ةویژ نحويِ قواعد -3-14

 قواعدداراي  و غیرعادي نحوي نظر از توانندمی هابستواژه ،نحوي پارامترِ این مطابق
. )55-56: 2003 والْد،آیخنْ( هستند آنها فاقد دیگر تکواژهاي که شندبا ویژه نحويِ

 نحويِ قاعدة و فرایند دو از نیز يبشاگَرد ضمیريِ هايبستپی پارامتر، این همسو با
 1مضاعف بستواژه) 1 :شودنمی مشاهده دیگر تکواژهاي در که برخوردارند فردحصربهمن
 و شمار ،شخص هايویژگی با( آن هم مرجع بستیِغیرواژه صورت و بستواژه آن در که

. در )107-108: 1998 رْن،ـِالْپـه( شوندمی ظاهر بند در زمان هم ،)یکسان جنس
 هر که me/mon بستیِغیرواژه ضمیرِ و m(o)= مطابقۀ بستپی) نیز a,b14هاي (نمونه

 ارجاع) مفرد شخص اول کنشگر(= یکسان موضوع به و کنندمی ایفا را مطابقه نقش دو
 .دارند حضور جمله ساختار در زمان هم ،دهندمی

14) (SB) a. /hasan=om dit   me/ »دیدم را حسن من«.  
PN=SUBJ.CLT.1SG see.PAST.3SG I 

(NB) b. /mon=m ʔey hasan di/   »دیدم را حسن من«.  
I=SUBJ.CLT.1SG of PN see.PAST.3SG 

 پایینِ جایگاه جمله زیرساخت در که هاییبستواژه آن در که 2بستواژه صعود) 2
 کنندمی حرکت فعلیپیش باالترِ جایگاه به جمله روساخت در اند،پذیرفته را فعلیپس

  ):245: 2005 :اَنْدرسن(
15) (NB) */wor  get=end=om/   »رِشان داشتم(گرفتم) ب«.  

V.PREF take.PAST=OBJ.CLT.3PL=SUBJ.CLT.1SG 

                                            
1. clitic doubling 
2. clitic climbing 
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 در( om= مطابقۀو  en(d)= مستقیمِ مفعول هايبستپی ،15 یزیرساخت نمونۀ در
 فعلِ گذشتۀ ستاك از پس جایگاه در) ساختواژي نمايمطابقهفعلی و  متممِ هاينقش

get مطابقۀ بستپی ،16 یِروساختنمونۀ  در آنکه لحا .ندردا قرار =om پذیرفتن براي 
 از پیش جایگاه به و گردیده بستواژه صعود اجباريِ فرایند دستخوش حالت، و نقش

 از باالتر ،درختی نمودار در که است یوستهپ فعل پیشوند به و نموده حرکت فعل ستاك
 .است آن یِزیرساخت اصلیِ جایگاه

16) (NB) /wor=om   get=en/ »برداشتم را آنها (رِشان داشتمب)«.  
V.PREF=SUBJ.CLT.1SG take.PAST.3SG=OBJ.CLT.3PL 

 يواژساخت/واژگانی] بستۀ[ طبقات با هابستواژه ارزيِهم -3-15
 ادات، ضمایر، وندها، شاملِ واژگانی بستۀ طبقات از برخی نواییِ بودنِناقص بر پارامتر این

 نای با. است متمرکز قیدها و اضافه حروف ربطی، کلمات ها،واژهپرسش کمکی، افعال
-واژه مرحلۀ ،خود ولـتح فرایند در اغلب ها،تـبسواژه ندـهمان ،نیز آنها که یفـتوص

 را مستقل واجی واژة یک اندتوانستهنمی آن در مسلماً که اندراندهذگ را سازيبست
 تاریخیِ تحولسیر  تاکنون گفتباید  رابطهن در ای ).56: 2003 والْد،آیخنْ( بسازند
 این حیطۀ از و مانده ناکاویده يبشاگَرد ضمیريِ هايبستپی و واژگانی بستۀ طبقات
ي هابستپی ارزيِهمیقین دربارة  طوربهتوان نمی براین،انب ؛است خارج نیز پژوهش

 .طبقات بستۀ واژگانیِ این گویش اظهارنظر کرد وضمیري 
 نتیجه -4

 هاي طبقه زیربازنماییِ  ،ي شمالی و جنوبیبشاگَردهاي گویش ضمیري در هايبستواژه
 بر فایدة بسیار دارند. ،معناییو  شناختی، نحويردهمطالعات  در واند دستوري-واژگانی
 والْدآیخنْجهانی  از پانزده پارامتریازده مورد  ،شناختیرده پژوهشاین  هايیافته اساس

 تبلوررح ـدین شـب )و جنوبی مالیـش( ياگَردـبش ضمیريِ هايبستواژهر د )2003(
میزبان در جایگاه ثابت گزینش  ؛گزینیمیزبان در آزادي ؛بودنبستیپی :دنیابمی

 ؛وندها انواع همۀ از پس وقوع ؛واجی واژة با ارزيهمنا نحوي؛ واژة با ارزيهم ؛واکرْناگل
خاص در  هاي همخوانیِخوشه ایجاد ؛ویژه آراییو واج جیريزن هايویژگی از برخورداري

 ؛)شناختیتبیینِ رده (باخاص  نحويِ آرایشبرخورداري از  ؛بستواژه و میزبان مرزِ
 نحويِ ةقاعددو برخورداري از و ح جمله، گروه و واژه؛ وسطدر  نحوي گسترةتنوع  داشتنِ

هاي ساختاري، دو محدودیت یلبه دل ،عالوهبه بست.و صعود واژهمضاعف بست واژه ةویژ
 یافتهکاربرد نامکان  هابستکنار هم قرار گرفتن واژهو  مکثها با بستواژهارتباط  پارامتر

 دلیل بهنیز  واژگانی] بستۀ[ طبقات با ارزيهمو  شدگیواژگانی احتمال پارامتردو و 
، اکثریت بنابراین ؛نیست ، قابل اثباتعناصرتحوالت تاریخی این سیر  ماندنِناکاویده
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 رفتار ماهیت،همسویی  و نگارندگان فرضیۀ ،استناد مورد الگوي جهانیِ پارامترهايقاطع 
-واژه براي )2003( والْدآیخنْ پیشنهاديِ هايجهانی با بررسی مورد عناصر گرایشِ و

 توانمی براي شیوة رفتار و گرایش این عناصر،، دومدر درجۀ  .کندمی تأییدها را بست
، هابستپیکاربرد و غالب  همبستگی میان ساختواژة پسونديِ از جملههاي نظري تبیین

گزینی گسترده مکث، میزبان/با واژة واجی و عدم پذیرش تکیه ارزيناهمهمبستگی میان 
در آرایش  عناصر معنایی/منطقی نزدیکیِ میزانِ و تبلور جمله سطحِ ساختاري به و تعلق
 والْدآیخنْ نظريِ الگويد کنثابت می نوشتاراین  در پایان، ارائه نمود. راآنها نحوي 

 کفایتداراي  و کاربرديمند، نظام بنیاد،نظریه کارآمد، علمیِ چارچوب یک )2003(
 يبشاگَرد هايبستواژه و گرایش رفتار تحلیل و بنديرده ،ارزیابی برايرا  تبیینی

 . کندمی پیشنهاد
 هانوشتپی

 نامِ ترینکهن (baškard) بشْکَرْد و شهرستان این دیوانیِ نام (bašāgerd/bašāgard) بشاگَرد/بشاگرد .1
 استفادة مورد نامِ ها،ارجاع همۀ در و پژوهش این در. است بومیان در بین آن رایجِ نام تنها و مکتوب

 .است نگارندگان استفادة مورد )فتصاسم ( )»يبشاگَرد (« گرچه ،شده است آورده عیناً منابع
 enclitic و» بستپیش« proclitic شامل آن انواعِ و» بستواژه« clitic اصطالح هجدهم، قرن یلاوا .2
»رْمان توسط» بستپِین،( شد رایج شناسیزبان در پس از آن و وضع هسر1: 2005 اَنْد(. 
 همواره وند، مانند دیگر سوي از لیو نحوي، واعدق تابع هابستواژه توزیع مستقل، واژة مانند سو یک از .3

-وابسته واجی نظر از ولی مستقل، نحوي نظر از یعنی ؛نداواجی میزبانِ یک به وابسته لزوماً و تکیه بدونِ
 از را» 3نحوي واژة« و» 2واجی واژة« شناسانزبان دلیل همین به واقع، در). 491: 2006 ،1کاینْک( ندا

 ). 55: 2017 ،4هالْست ونْدر( اندکرده متمایز یکدیگر
 که است (grammaticalization) شدگیدستوري فرایند از جزئی (cliticization) سازيبستواژه .4

 تحول وند به تغییر، داومِـت صورت در و بستواژه به ابتدا مستقل هايِواژه زمان گذر در کندمی ثابت
 ).119: 1998 هالْپِرْن،( یابندمی
 ساده بستواژه: نمود بنديرده 6ویژه و 5ساده شقِ دو به را اهبستواژه بارنخستین) 1977( یکیزوئ .5

نحويِ توزیعِ و شفاف معناییِ رابطۀ که است مستقل واجیِ واژة یک تکیۀبی و آوایی شدةکوتاه صورت 
 فارسی در /o=/ صورتهب» را« وابستۀ صورت مانند ؛)4: 1977 زوئیکی،( دارد آن با یکسان دقیقاً

 در مالکیت s' مانند ؛ندارد کامل واژگانیِ صورت یا ویژه بستواژه برابر، در). 145: 1374 شقاقی،(

                                            
1. A. D. Caink 
2. phonological word 
3. syntactic word 
4. H. van der Hulst 
5. simple clitics 
6. special clitics 
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 هايشناسه مانند ندارد؛ خود کامل صورت با یکسانی نحويِ توزیع یا و) 6: 1977 زوئیکی،( انگلیسی
  ).145: 1374 شقاقی،( فارسی در فاعلی

 وندها عملکرد 1گسترة برد پی) 1985( کالوِنْز ها،بستواژه براي واحد و جهانی اينظریه ارائۀ منظورِبه .6
 پارامترِ و نامید» 2گروهی وند« را بستواژه ،بنابراین ؛است گروه هابستواژه عملکرد گسترة ولی واژه،

 و» پایانی برابرِ در آغازین« نحويِ دوارزشیِ پارامترِ دو و »بستپی برابرِ در بستپیش« واجیِ دوارزشیِ
 را امکان هشت مجموع، در که کرد پیشنهاد هابستواژه بنديرده براي را» پسین برابر در پیشین«
 .دهندمی دقت به
 هالْپِرْن ها،بستواژه کاربرد براي ممکن هايجایگاه مطالعۀ با و 4)1892( 3واکرْناگل نظریۀ از الهام با .7
 5دوم جایگاه هايتـبسواژه) 1: کرد ناساییـش دنیا هايزبان در را تیـبسواژه مِنظا/رده دو) 1995(
 به انتساب یلبه دل و ندشومیظاهر  بند/جمله دومِ جایگاه در فقط که) واکرْناگل قانون هايبستواژه(

 که 8فعلی هايبستواژه) 2 و ؛)320: 1991 ،7هاك( شوندمی نامیده نیز 6جمله بستواژه جمله، گسترة
 ).105: 1998 هالْپِرْن،( دارند 9نمامطابقه نقش و ندپیوندمی فعل به منضم نقشیِ هستۀ/فعل به
اضافه، مفعول مستقیم (در هاي مطابقه، ملکی، مفعول حرفبستگویش واژه دو آنکه در هر توضیح .8

 فهرست 1جدول ن دارند و در صورت واژگانی و ساختاريِ یکسا) و مفعول غیرمستقیم غیرگذشتهزمان 
ها صورت واژگانی و هاي مفعول مستقیم (در زمان گذشتۀ) این گویشبستواژهحال آنکه  .دانشده

 اند.آمده 2جدول ساختاريِ ویژه و متفاوت با دیگر همتایان خود دارند و در 
 .است شدهحذف  ینپیش هاي)( نمونهبه قرینۀ ها برخی نمونه هاي گویشی، نام گونۀ گویشیِداده در .9

 در نیز (endoclitic/mesoclisis) بستدرون نامبه هابستواژه از نادري بسیار و سوم ردة البته .10
 .)198: 2007 نیکُلْز، و بیکل( دارد کاربرد هازبان از ايپاره
 .شودمی یاد آنها از ضمیري هايبستپی عنوان با ادامه در ،رو این از .11
 به پیشوند فعلید نتوانمی )غیرگذشتهزمان در ( مستقیم مفعولهاي بستپیفقط  گفت باید .12

 . بپیوندند
به  جایگاه دو این در را بستواژه و باشد سازه ستیننخ/واژه نخستین از پس تواندمی دوم جایگاه .13
 ).48: 2012 لوئیز، و اسپِنْسر( نامندمی 2D (second daughter) و 2W (second word) یبترت
 ستاره نشانۀ نادستوري بودنِ جمله است. .14
 عالمت سؤال نشانۀ ناپذیرفتنی بودنِ جمله است. .15

                                            
1. domain 
2. phrasal affix 
3. J. Wackernagel 

 واژة نخستین از پس همواره باستان هندواروپاییِ هايزبان در هابستواژه داد نشان) 1892( واکرْناگل اثر .4
 ).177: 2005 ،اَنْدرسن( شوندمشاهده می جمله دومِ جایگاه در یعنی پیرو؛/پایه بندهاي

5. second-position clitics/2P/P2 
6. sentence clitic 
7. H. H. Hock 
8. verbal clitics 
9. agreement marker 
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در توان را میهمخوانیِ پایانی) خوشۀ سه داراي( CVCCCترین هجاي بشاگَردي با الگوي یدهکش .16
 .ودنممشاهده » نفوس بد« pe.čiәhnkواژة از هجاي دوم گونۀ رودباري و در 
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