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  )دانشيار گروه زبانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد(شهال شريفي دكتر 

  هاي ضميري در گويش كاخكي بستبررسي برخي نكات ساختواژي در مورد واژه

  چكيده 

ي جنوب خراسان رضوي است كه در بخشي به همين نـام            ها    گويش كاخكي از گويش   
دهـد ايـن     نشان مـي   ها    تا آنجا كه بررسي   . شودتكلم مي ) 1دوگانه شهر گناباد  ي  ها    از بخش (

شـده زبـان    هاي شـناخته    تنها گويش  ،)خانيكي و فردوسي  (گويش به همراه دو گويش ديگر     
شوند كه نظـام حالـت ارگتيـو        هاي خراسان رضوي و جنوبي محسوب مي       فارسي در استان  

ي هـا   وجود حالت ارگتيو سبب شده كه اين گويش در نظام ساختواژي خود ويژگـي             . دارند
.  در اين مقاله مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت           ها  برخي از اين ويژگي   . جالبي را بروز بدهد   

در ايـن   بستي فاعلي و مفعولي     نتايج تحقيق نشان مي دهد كه كاركرد و جايگاه ضماير واژه          
همچنـين بـه لحـاظ ترتيـب     . اي داردمالحظـه  ي قابـل هـا  گويش با فارسي معيـار تفـاوت  

اين گويش  ) 1985اصل همبستگي بايبي    (قرارگرفتن تكواژهاي تصريفي نسبت به پايه فعلي      
از نكات جالب سـاختواژي در      . دهدي متفاوتي را نسبت به فارسي معيار نشان مي        ها  ويژگي

بـستي فـاعلي بـه ضـماير شخـصي مـستقل و ضـماير           ضـماير واژه  شدن  اين گويش، اضافه  
-در اين تحقيق معلـوم شـد كـه ضـماير واژه    . ي متفاوت استها بستي با نقش شخصي واژه 

اي چسبند و از اين نظـر بـا فارسـي محـاوره       بستي در گويش كاخكي به حروف اضافه نمي       
  . امروز متفاوتند

 ضـميري مفعـولي، حالـت       بستفاعلي، واژه بست ضميري   گويش كاخكي، واژه  : ها  كليدواژه
  .ارگتيو، ترتيب تكواژها

                                                 
مركزي و :  كيلومتري جنوب مشهد قرار دارد و داراي دوبخش است265اباد به مركزيت شهر گناباد در شهرستان گن. 1

  .كاخك
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  مقدمه

در ) هـاي دوگانـه شـهر گنابـاد       از بخـش  ( كاخكي گويش كساني است كه در بخش كاخك       
اين بخش طبق سرشماري نفوس و مسكن سـال         . كنندجنوب استان خراسان رضوي زندگي مي     

ي كاخكي نيستند و برخي، از روستاهاي       باشد كه البته همگ    نفر جمعيت مي   6274 داراي     1385
 سـال   30بخش زيادي از مرم كاخك بـويژه در         . اطراف يا شهرهاي ديگر به اين بخش آمده اند        

اند و در حال حاضر در نقاط مختلـف كـشور           مهاجرت كرده ) و كشورها (اخير، به ديگر شهرها     
 كيلومتر بـا  22 و حدود    شودي شهر گناباد محسوب مي    ها  گرچه اين بخش از بخش    .  اندپراكنده

ي اساسي بـا گـويش گنابـادي دارد كـه البتـه             ها  اين شهر فاصله دارد اما گويش كاخكي تفاوت       
  .طلبدگنجد و فرصتي ديگر ميبحث در مورد اين موضوع در مجال اين مقاله نمي

از جمله آثار منتـشر شـده       . ي محدودي انجام شده است    ها  در مورد گويش كاخكي پژوهش    
شناسي اشاره كرد كه از ديدگاه گويش     ) 1377(ين گويش مي توان به پايان نامه حسني       در مورد ا  

سنتي به توصيف اين گويش پرداخته است اما ، عالوه بر برخي اشـكاالت زبانـشناختي كـه بـر        
توصيفات ارائه شده در اين پايان نامه وارد است، به بسياري از نكـات برجـسته و متمـايز ايـن                     

ي ضميري در اين    ها  ظام ارگتيو در آن و تحليل توزيع و كاركرد واژه بست          گويش مانند وجود ن   
از ديگر آثار موجود مي توان به تحليل قطعه كوتاهي بـه گـويش              . اي  نكرده است   گويش اشاره 

  ارائـه    در فرهنگ توصيفي گونه هاي زباني ايـران       ) 1389(كاخكي اشاره كرد كه توسط كلباسي     
ل كوتاه وجود نظام ارگتيو در اين گويش را مطرح كرده و تنهـا              كلباسي در اين تحلي   . شده است 

بنابراين عليرغم ارزنـده بـودن      . به نكاتي پرداخته كه از تحليل همان متن كوتاه برمي آمده است           
ژي در اين پـژوهش مجـال ارائـه           تحقيق يادشده، به دليل اختصار آن، بسياري از نكات ساختوا         

آثار ديگري هستند كه به بررسي      ) 1388(و شريفي ) 1389(يان  مقاله شريفي و زمرد   . نيافته است 
اثـر اول بـه بررسـي نظـام مطابقـه در ايـن              . اندبرخي نكات زبانشناختي در اين گويش پرداخته      

گويش اختصاص يافته واثر دوم توزيع و كاركرد واژه بست خاصي كه نمود  ضمير مفرد شيئي                 
  . ن گويش مي چسبد،  مورد توجه قرار داده استمفعولي است و به انتهاي افعال متعدي در اي
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ي ضميري در گـويش  ها بستدر مقاله حاضر به طرح برخي نكات ساختواژي در مورد واژه        
در عـين  . دهنده تفاوت اين گويش بـا فارسـي معيـار اسـت      پردازيم؛ نكاتي كه نشان   كاخكي مي 

ر ادوار گذشـته آن و يـا بـا          ي ساختواژي زبان فارسـي د     ها   با ويژگي  ها  حال مقايسه اين ويژگي   
ي ايراني مي تواند رابطه و همبستگي آن بـا برخـي            ها  هاي زبان ي فارسي و گونه   ها  ديگر گويش 
  .                                                   را نشان دهدها  و گونهها از اين گويش

  ي ضميري فاعلي و مفعولي ها بستترتيب واژه. 1

. بين وند و واژه باشـد    عنصري  رسد  د اجباري است كه به نظر مي      يتكواژ مق بست نوعي   واژه
تقـسيم  ) enclitics(بـست و پـس واژه   ) proclitics(بـست واژه بـه دو دسـته پـيش       هـا   بستواژه
 بـه   ،خـود نوعا ً اي است كه     واژه يبست صورت كوتاه شده   ترين حالت واژه  در واضح . شوند مي

هاي پيش روي يـك محقـق   يكي از چالش .   نيست گونه  اما همواره اين    .رود به كار مي   طور مستقل هم  
بـه  . نـد ابست را از وند متمايز كند؛ بويژه به اين دليل كه هر دو تكـواژ مقيد               ساختواژه اين است كه واژه    

 اما اين معيارها همواره مجموعه مشابهي از تكواژها را بـه عنـوان              ،اين منظور معيارهايي ارائه شده است     
بست مشخص نمي كند و در اين مورد هـم ماننـد بـسياري مـوارد ديگـر در سـاختواژه كـه مـرز                         واژه
بـا توجـه بـه ويژگيهـاي        . )99:1988ئراب(شويم  ها چندان روشن نيست گاهي با مشكل مواجه مي         پديده

 در اين مقاله اشاره خواهد شـد،        ها  ضماير پيوسته فاعلي و مفعولي در گويش كاخكي كه به برخي از آن            
  . 1 گرفته استبست درنظرنگارنده اين ضماير را واژه

قبل از ورود به بحث اصلي ذكر اين نكته در مورد گويش كاخكي الزم است  كه  نظام حالت ايـن                       
كه اين گويش تنها در زمان گذشته خـود داراي سـاخت             است؛ به اين معني    2گويش، نظام ارگتيو ناقص   

ضميري فاعلي در زمان گذشته ترجيحاً به عناصري كـه قبـل            ي  ها  بستارگتيو است و بدين جهت واژه     
چسبند، مگر اين كه جز فعل، عنصر ديگري در جمله نباشـد يـا جملـه داراي                 گيرند مي از فعل قرار مي   

                                                 
عالقمندان مي توانند برخي از معيارهاي واژه بست تلقي شدن اين گونه ضماير و استدالالت آن را در مقاالت راسخ . 1

  . مطالعه  كنند ) 1390، 1388، 1385(مهند
2 . split ergativity 
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بـست ضـميري    درحالت اول، يعني هنگامي كه عنصر ديگري در جملـه نباشـد، واژه            . نهاد آشكار باشد  
دوم، يعني هنگامي كه نهاد آشـكار در جملـه وجـود داشـته باشـد،                چسبد و در مورد     فاعلي به فعل مي   

شود و مطابقه فاعل و فعل يا مفعول و فعل هيچ كـدام ديـده               بست ضميري فاعلي اساساً ظاهر نمي     واژه
م حالـت ارگتيـو    نكته جالب ديگر در مورد اين نوع نظام در گويش كاخكي اين است كه نظا       1.شودنمي

گيـرد؛ بـه عبـارت ديگـر در        شود و جمـالت الزم را هـم دربرمـي         دود نمي دي مح تنها به جمالت متع   
جمالت الزم نيز چنانچه فعل به زمان گذشته باشد و عنـصر ديگـري قبـل از فعـل در جملـه حـضور                     

  :براي مثال در جمله زير. چسبد نه فعلبست ضميري فاعلي به آن عنصر ميداشته باشد، واژه
 .var xuna-m beraf 1                    به خانه رفتم

/m /    ضميراول شخص مفرد فاعلي است  كه به جاي چسبيدن به ستاك فعل به اسـم ماقبـل
  .   اضافه شده است"خانه"آن يعني 

ي ضـميري فـاعلي   هـا  بستوجود اين نوع نظام سبب شده كه درگويش كاخكي توزيع واژه      
به عبارت ديگر تمايـل     .  كم باشد ي ضميري مفعولي    ها  بستزياد و در مقايسه با آن توزيع واژه       

بـستي مفعـولي اسـتفاده      گويشوران كاخكي بر اين است كه از ضماير مستقل و نه ضـماير واژه             
ي متنـوعي   هـا   شوند و ميزبان  ي متنوعي ظاهر نمي   ها  بستي در جايگاه  بنابراين ضماير واژه  .  كنند

                    :              ي زير بيانگر اين نكته هستندها مثال . 2ندارند
2. mo u-r bebo var xunama.          .  مان بردممن  او را به خانه             

       خانه مان  به  بردم  را او   من
       .tâ mo-r nemayes .3                            تو مرا دوست نداشتي  

   تو نمي خواستي را من                                                                                
                                                 

) 1389(در گويش كاخكي رجوع شود به شريفي و زمرديان) مطابقه( براي كسب اطالعات بيشتر در مورد نظام حالت.1
  .2-18شناسي، دوره پنجم، شماره اول، صص  ، مجله گويش"نظام مطابقه در گويش كاخكي".
 گويش ارگتيو و غيرارگتيو مبني بر اين   لهجه و30از بررسي ضماير پيوسته در ) 1381(گيري كلباسي  با توجه به نتيجه.2

روند و به جاي آنها ضماير  كه در برخي از گويشهاي غيرارگتيو مانند گيلكي و مازندراني، ضمايرشخصي پيوسته به كار نمي
ا چون ب. توان ادعا كرد كه گويش كاخكي اختالطي از دو نظام ارگتيو و غيرارگتيو را دارد شود، مي شخصي آزاد استفاده مي

  .وجود داشتن نظام حالت ارگتيو، تمايل گويشوران آن به استفاده از ضماير شخصي آزاد بيش از ضماير متصل است
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 u// و هم مفعولي ,/tâ/  /mo/ي فوق، هم ضماير فاعليها شود درمثال چنانچه مالحظه مي

بـست  اند و چون زمان افعـال، گذشـته اسـت بـدون واژه          به صورت منفصل ظاهر شده     mo//و  

شدند افعال بـه ترتيـب      فعال ظاهر مي   در ا  ها  بستچنانچه اين واژه  (اندضميري فاعلي ظاهر شده   

  ). bebordom/nemayestet: بدين صورت تغيير مي يافتند

  : ي زيرها با توجه به آنچه گفته شد در اين گويش صورت

mo bebordomeš var xunaša.  4. *  
 5. târ  nemayestetom. *  

ـ  بـست ضـميري  ود ندارند و ظاهراً اين امر به دليل ظاهر نـشدن واژه جو اعلي در ف

 خاطر فقـدان هـر عنـصر      الذكر نيست، چون حتَي در صورتي كه ، به        انتهاي افعال فوق  

بستي فـاعلي در فعـل متجلـي شـود بـاز هـم       ز فعل در جمله، ضمير واژه     ديگري غير ا  

به عبارت ديگر در اين گويش صورت زيـر         . چسبدبستي به آن نمي   ضمير مفعولي واژه  

   *     .bebordomeš var xunama .6                                   :نيز ديده نمي شود

  :شودي زير در گويش كاخكي ظاهر ميها بستي مفعولي در جايگاهضمير واژه

 بين پيشوند فعلي وبن فعل در افعال امري) الف

     be-š bar .7: براي مثال
  پيشوند فعلي/بستي مفعوليهضمير واژ/ بن فعل 

  ببرش 
  

مفعـولي بعـد از عنـصر     بـستي باشـد، ضـمير واژه  ) نهـي (صورت امر منفـي چنانچه فعل به 

  :شودو قبل از بن فعل ظاهر مي) na(ساز منفي

   bar š- na-be. 8  

پيشوند فعلي/ نفي/بستي مفعوليضمير واژه/ بن فعل  
نبرش   
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  بعد از بخش پايه در افعال مركب) ب

    eš ke -omjiq . 9                                                                       : براي مثال
   بخش پايه/بستي مفعوليضمير واژه/ بستي فاعليضميرواژه/فعل همكرد

  را صدا كردم
  

شود، بعد از بخش پايه كه در واقع به لحاظ مقولـه نحـوي              درمثال فوق، چنانكه مالحظه مي    
بستي فـاعلي، بـه عبـارت ديگـر         واژه بستي مفعولي آمده و بعد ضمير     يك اسم است ضمير واژه    

فاعل بعد از مفعول ذكر شده است و اين خالف ترتيبـي اسـت كـه معمـوالً ايـن دو عنـصر در        
 ":شـود بست ضميري بعد از شناسه به فعل اضـافه مـي     در فارسي معيار واژه   (فارسي معيار دارند  

بـه بخـش پايـه      بست ضميري در نوشـتار       و چنانچه فعل به صورت مركب باشد واژه        "ديدمش
صـدام  : و در گفتار مخير است به بخش پايه يا همكرد اضافه شـود            ) صدايم كرد (شوداضافه مي 

 بـا ضـمير    ممكن است بستيِ انتهاي همكرد    البته در نمونه دوم چون ضمير واژه      .  صداكردم/كرد
الزم بـه ذكـر اسـت       ). خلط شود اين صورت، صورت غيرمرجح تلقي مي شود        ) شناسه(فاعلي  
بستي بعد از بخش پايه در فعل مركب در گويش كاخكي ديده شود        چه تنها يك ضمير واژه    چنان

  : بستي بي شك ضمير فاعلي خواهد بود نه مفعوليآن صورت واژه
. kem- vadi .10 

  بخش پايه/ ضمير واژه بستي فاعلي/ فعل همكرد
   پيدا كردم)من(

 اي بعد از اسم درگروه حرف اضافه) ج

11. be xiyabu-š-om bo 
1

 

  حرف اضافه/ اسم مكان/ بستي مفعولي ضمير واژه/ بستي فاعلي ضمير واژه/ ستاك فعل بردن
  ؟)من به خيابون بردمش يا بردمش خيابون (من به خيابانش ببردم

                                                 
       .گرفته شده است) 1377(اين مثال از پايان نامه حسني .1
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بستي به اسمي كه در جايگاه متممـي        چنانكه مالحظه مي شود، در مثال، ضمير مفعولي واژه        
حتي فارسـي معيـار   ( هم در فارسي معيار  اگرسد اين كاركرد،    راست چسبيده است و به نظر مي      

  . وجود داشته باشد، بسيار نشاندار و كم بسامد است) گفتاري
بستي مفعولي وجود دارد كـه بعـد از افعـال متعـدي             در گويش كاخكي تنها يك ضمير واژه      

ل است كه ضمير مفعولي مفرد شـيئي اسـت كـه هـر زمـان فعـ                / e/شود و آن صورت   ظاهر مي 
در جمله ظاهر شود، به صـورت اجبـاري بـه دنبـال     ) بدون مفعول شيئي مفرد(متعدي به تنهايي 

  :كندتر ميمثال زير اين مطلب را روشن. رودبه كار مي) به صورت چسبيده(آن
12. boxârd-eš-e 

  ستاك فعل خوردن/بستيضميرفاعلي واژه/بستيضمير مفعولي مفرد شيئي واژه
  آن را خورد 

اً چنانچه گروه اسمي، اسم يا ضمير منفصل مفعولي شيئي در جملـه حـضور داشـته        طبيعت   
  :1شودبست در آن ظاهر نميباشد، اين پي

13. qazâ-š     boxâ  

  اسم/ ضمير فاعلي سوم شخص مفرد واژه بستي/ستاك فعل خوردن
  غذا را خورد 

  

در . يـار امـروز اسـت     مورد فوق بيانگر يك تمايز ديگر موجود بين اين گويش و فارسي مع            
فعلـي،  يعنـي در جايگـاه پـس      . اين گويش تمايز مقوله جانداري به صورت محدود وجود دارد         

. بستي مفعولي شخـصي وجـود نـدارد       بستي مفعولي شيئي وجود دارد اما ضمير واژه       ضمير واژه 
 :ته اسـت  ــنيز در مورد گويش كاخكي بدين صورت بيان داش        ) 642:1389(اين نكته را كلباسي   

جـان در  به اين معني كه اگر فاعل يا مفعول آزاد بي. جاني دارد كاخكي ويژگي جانداري و بي   "
    ".جان استكننده فاعل يا مفعول بي  مي گيرد كه بيانe–اي به صورت  جمله نباشد فعل نشانه

                                                 
، 1388شريفي : ود به  براي كسب اطالعات بيشتر در مورد چگونگي توزيع و نقشهاي اين واژه بست ضميري در گويش كاخكي رجوع ش. .1
     .، مجموعه مقاالت پنجمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي"محدوديت ها و كاركردهاي آن  در گويش كاخكي/  e/واژه بست "
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گفته فوق درست است تنها يك نكته در آن، مورد غفلت قرار گرفته و آن ايـن كـه ضـماير                     
الذكر ،چنانكه قبال گفته شد، تنها بـه مفعـول مفـرد يـا فاعـل مفـرد يـا غيرقابـل                      بستي فوق واژه

چنانچه مفعـول   . بنابراين كاربرد آن در جهت تمايز جانداري محدود است        . شمارش اشاره دارد  
جان به صورت جمع باشد به جاي ضمير واژه بستي مذكور، ضمير منفصل در جملـه ظـاهر                  بي
  :كندتر مير اين مطلب را روشننمونه زي. شودمي

                                                 unâ-r biyâr .14                     را بياورها             آن       
   ها  را آن                         بياور                                                          

15. inâ-r vardar                      را بردار ها اين                                                      
                                                  هـا     بردار را   اين                                         

                                                                    

   بعد از اسمي كه در جايگاه نهاد است در جمالت دعايي)د

در جمالت دعـايي شـاهد      ) بويژه فارسي ادبي  (ترفارسيي قديمي ها  همانطور كه در صورت   
 در گويش كاخكي    )بيامرزاد/ خدايش بيامرزد   : مثال ً (بعد از نهاد هستيم    يبستي مفعول ظهور واژه 

  :براي مثال. بينيم  و نفرين واژه بست مفعولي را  بعد از  نهاد ميهاي دعا  در صورتزني
 .xodâša lānat kona 16  را لعنت كند                   ها خدا آن

  شمار /ترتيب تكواژهاي نفي، زمان، نمود، شخص. 1

جـز عنـصر   بـه (با ارائه يك توجيه معنايي، ترتيب قرارگرفتن مقوالت فـوق         ) 35:1985(بايبي
 سـاختواژي ا نسبت به پايه فعلي در صورتي كه زباني بـراي ايـن مقـوالت داراي نمـود                   ر) نفي

  :كندباشد، به صورت زير مشخص مي
   شخص>وجه >زمان >نمود 

اي به لحاظ معنايي به پايه فعلي نزديكتر باشد، طبـق اصـل   نظر بايبي اين است كه اگر مقوله     
 ايـن   بـه اعتقـاد او    . شودنيز به پايه نزديكتر ظاهر مي     ) يا ساختاري (  به لحاظ صوري   1همبستگي

  .  مصداق داردها اصل يك اصل همگاني است و در تمام زبان

                                                 
1. Relevance principle 
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در اين بخش قصد داريم به بررسي اين موضوع بپردازيم كه آيا ترتيب ياد شـده در گـويش      
  .كاخكي نيز مصداق دارد يا خير

  :يي را از اين گويش ارائه مي كنيمها اين سؤال مثالبراي رسيدن به پاسخ 
17. be-na-m - xâ 

پيشوند فعلي/ عنصر نفي/ بستي ضمير اول شخص مفرد فاعلي واژه/ستاك فعل خوردن  
  نخوردم
18. be-na-mε-xor-om 

  پيشوند فعلي/نفي/پيشوند مضارع اخباري/ بن فعل خوردن/ بستيضمير فاعلي واژه 
  خورم نمي 

19. be-na-m mε-xâ 

پيشوند فعلي/نفي/ بستيضمير فاعلي واژه/پيشوند مضارع اخباري/ستاك فعل خوردن  
خوردمنمي   

20. mε-xor-om 

  پيشوند مضارع اخباري/بن فعل خوردن/شناسه فاعلي
 مي خورم 
21. be-na-x-om xâ 

پيشوند فعلي /عنصر نفي)/خواه(فعل كمكي آينده/شناسه فاعلي/  ستاك فعل خوردن  
 خواهم خوردن

22. be-na-xor-i 

پيشوند فعلي/عنصر نفي/ بن فعل خوردن/شناسه فاعلي  
نخوري   

23. be-na-xord- ε -y-om 

  پيشوند فعلي/عنصر نفي/ستاك فعل خوردن/عالمت صفت مفعولي/صامت ميانجي/شناسه فاعلي
امنخورده  

24. be-xord-am bo 
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پيشوند فعلي/ردنستاك فعل خو/ضميرواژه بستي فاعلي/ستاك فعل بودن  
خورده بودم   

25. be-na-m xord-ε bo 

  پيشوند فعلي/نفي/ بستيضمير فاعلي واژه/ستاك فعل خوردن/عالمت صفت مفعولي/ستاك فعل بودن
   نخورده بودم
26. bo-xo 

پيشوند فعلي/بن فعل خوردن  
بخور   

27. be-na-xo 

پيشوند فعلي/عنصر نفي/بن فعل خوردن  
نخور   

 

  

ي فوق بايد گفت اين است كه ،چنانكه مالحظه مي شـود،            ها   كه در مورد مثال    اياولين نكته 
 حضور دارد جـز در      ها  ي ارائه شده در اين مثال     ها  ها و زمان  پيشوند اشتقاقي فعلي در تمام وجه     

دومين نكته ايـن  ).  20مثال(وجه اخباري، آن هم زماني كه فعل به صورت مثبت به كار مي رود      
ي در ساخت فعل حضور داشته باشد بالفاصله بعد از پيشوند فعلـي قـرار               كه هر زمان عنصر نف    

فعلي عنصر نفي به لحاظ جايگاه دورترين عنصرنسبت به پايـه           گيرد، بنابراين بعد از پيشوند      مي
 نقلي، ضمير   ي زمان گذشته به جز ماضي     ها  نكته سوم اين است كه در تمام صورت       . فعلي است 

 نفي در ساخت فعل حضور داشته باشد به آن مي چسبد اما در              فاعلي واژه بستي چنانچه عنصر    
، شناسه فاعلي به پايه فعلي اضافه مي شود و در زمـان آينـده، شناسـه                 )وجه اخباري (زمان حال 

بنابراين شناسه فاعلي باز هم جدا از فعل اصـلي و          . اضافه مي شود  / خواه/فاعلي به فعل كمكي     
اسـت   / mε/ين كه عالمت مضارع اخبـاري كـه پيـشوند           نكته ديگر ا  . شودقبل از آن ظاهر مي    

چنانچه در سـاخت فعلـي،   . همواره قبل از پايه فعلي و به صورت چسبيده به آن ظاهر مي شود         
، ، اوالً بستي و پيشوند مضارع اخباري هر سه حضور داشته باشـند          عنصر نفي، ضمير فاعلي واژه    

  بدين صورت استها  ترتيب آنثانياًو د شون هر سه قبل از پايه فعلي  ظارهر مي
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.  شـود  كه ابتدا عنصر نفي، سپس ضمير فاعلي و در نهايت پيشوند مضارع اخباري ظاهر مي              
به عبارت ديگر، عنصر وجهي نزديكترين عنصر به بن فعل است و بعد از آن شخص و شمار و           

   . بنابراين عنصر نفي دورترين عنصر به بن فعل است. در نهايت نفي قرار دارد

به عنوان نشانه نمود استمراري همراه ستاك گذشته فعلي باشد، ترتيب ايـن             /   mε/چنانچه  
نشانه و نشانه شخص و شمار كه هر دو پيش از ستاك ظاهر مي شوند به اين صورت است كـه   

بنابراين نـشانه نمـود بـه پايـه فعلـي      . ابتدا نشانه شخص و شمار ظاهر مي شود بعد نشانه نمود 
اند و از اين نظر بين اين گويش        ت، گرچه هر دو در يك طرف پايه فعلي قرار گرفته          نزديكتر اس 

  .    و فارسي معيار تفاوت وجود دارد
به انتهـاي سـتاك در ماضـي نقلـي و           /  ε /نمود كامل در گويش كاخكي با افزودن مصوت         

نجي بـه جـاي صـامت ميـا       . شـود  در ماضي بعيد ساخته مي     "بودن"افزودن اين مصوت و فعل      
 به صورت   "بودن" زمان حال فعل     و / e/همزه كه در فارسي معيار در ماضي نقلي بين مصوت           

  .گيردمورد استفاده قرار مي y //شود، در اين گويش صامت ميانجيبست ظاهر ميواژه
نكته متفاوتي كه در ماضي بعيد در اين گويش نسبت به فارسي معيار وجود دارد، اين است                 

. "بـودن "به ستاك فعلي مي چسبد و نه فعل         ) نشانه شخص و شمار   (بستياژهكه ضمير فاعلي و   
بـست  به عبارت ديگر در اين گويش نشانه شخص و شمار به خود ستاك فعل به صـورت پـي                  

 در ايـن گـويش   "بـودن "مي چسبد و بنابراين نزديكي بيشتري را با آن نشان مي دهـد و فعـل         
اما زماني كه نشانه نفـي قـرار اسـت بـه فعـل      ). 24مثال (براي شخص و شمار صرف نمي شود     

از ستاك فعل جدا مـي      ) نشانه شخص و شمار   (ماضي بعيد اضافه شود، ضمير واژه بستي فاعلي       
 ).25مثال (شود و به عنصر نفي مي چسبد و در نتيجه قبل از ستاك فعل ظاهر مي شود

افعـال  ) نهي(فيِ نشان مي دهند كه در گويش كاخكي صورت امر و امر من            27و  26ي  ها  مثال
داراي پيشوند خاصي نيست، بلكه پيشوند فعلي هر فعل در ابتـداي بـن فعـل ظـاهر مـي                     ساده
است، وجه امر   / berafta/  در اين گويش كه به صورت         "رفتن"براي مثال از مصدر فعل      . شود

ساخته مي شـود    / berava/و دوم شخص جمع به صورت       / bera/دوم شخص مفرد به صورت    
اسـت صـورت دوم   / varxunda/ كه در ايـن گـويش بـه صـورت       "خواندن"عل  و از مصدر ف   
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بنـابراين چـون    . ساخته مي شود  / varxuna/و دوم شخص جمع امر    / varxu/شخص مفرد امر    
در اين گويش وجه امر داراي نشانه صرفي خاصي نيست در مورد نزديكي و دوري آن به پايـه                   

معيار نشانه وجه امر به صورت پيشوند به بن         فعلي نمي توان بحث كرد در حالي كه در فارسي           
فعل مي چسبد و از اين نظر مي توان گفت وجه امر بـه پايـه فعلـي در فارسـي معيـار نزديـك            

  .است
شود و بنـابراين    عنصر زمان در اين گويش مانند فارسي معيار در بن يا ستاك فعل ظاهر مي              

حـداقل  (صر به آن است و از اين جهت         از نظر نزديكي به پايه فعل بايد گفت كه نزديكترين عن          
  . منطبق نيست1985بيني بايبي با پيش) در نمود كامل

  بستي ديگربستي فاعلي به ضماير مستقل يا ضماير واژهچسبيدن ضماير واژه. 3

بست شود، واژه ي جالب در گويش كاخكي كه در فارسي معيار ديده نمي          ها   يكي از ويژگي  
ي ها    به نمونه . ي غيرفاعلي دارند  ها  شخصي مستقلي است كه نقش    شدن ضماير فاعلي به ضماير      

  :زير توجه كنيد
          az tâ-m bad miya .28       از تو بدم مي آيد 

          مي آيد  بد  من تو از                                                                                  
        mo-r-eš  bebo var xunaša .29شان بردمرا به خانه

  شان به  برد    او  را من           خانه                                                           
  xoy   tâ-š kâr dâš .30ت                     با تو كار داش     

    داشت   كار    او   تو    با
        tâ-r-eš doruq goftε .31          به تو دروغ گفته است 

  گفته  دروغ او را تو
بـستي فـاعلي بـه ضـماير شخـصي          شدن ضمير واژه  يي از اضافه  ها   نمونه 31 تا   28ي  ها  مثال

چنانكه مالحظه مي شود، به هنگامي كـه ضـمير          . ي مختلف را نشان مي دهد     ها  مستقل در نقش  
بستي كه نشانه   ي واژه "را"اژه بستي با    مستقل داراي نقش فاعلي است بين اين ضمير و ضمير و          
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 ايـن سـؤال را در ذهـن خواننـدگان     31ممكن است وجـود مثـال      . مفعول است فاصله مي افتد    
 نقـش ضـمير    29 چيست؟  پاسخ ايـن اسـت كـه در مثـال              29بوجود آورد كه تفاوت اين مثال با مثال         
يرصريح است اما از آنجـا كـه         نقش ضمير مستقل، مفعول غ     31مستقل، مفعول صريح است اما در مثال        

 1 استفاده مي شـود    "r//را" در اين نقش وجود ندارد، از نشانه         "be//به"در گويش كاخكي حرف اضافه    
  . كه از اين جهت اين گويش به صورت متقدم فارسي امروز شباهت دارد

ارسـي   وجود دارد، اين است كه در گويش كاخكي ماننـد ف     31 تا   28ي  ها   نكته ديگري كه در  مثال     
اي امـروز،  چسبند در حـالي كـه در فارسـي محـاوره    بستي به حروف اضافه نمي  نوشتاري ، ضماير واژه   

ايــن امــر مؤيــد نظــر ). ازش بــدم ميــاد: مــثالً. (چــسبندضــماير واژه بــستي بــه حــروف اضــافه مــي
است كه معتقد است اضافه شدن ضـماير واژه بـستي بـه حـروف اضـافه از تغييـرات                    ) 1376(يرمياش

  . شودي جديد اين ضماير محسوب ميها خر زبان فارسي است و اين نقش، از نقشمتأ
  :بستي مي باشندبستي فاعلي به ديگر ضماير واژهي زير نشان دهنده اضافه شدن ضماير واژهها مثال

32. ber baččom-om mεgof 

  اضافهحرف/ اسم/ضمير واژه بستي فاعلي/  ملكي اول شخص مفردضمير واژه بستي/ گفتمي

  ام مي گفتمبراي بچه 
33. ha fegreš-eš i varmεgof 

بـستي فـاعلي    ضـمير واژه  /بستي ملكي سوم شخص مفـرد     ضمير واژه /ضمير اشاره /مي گفت 
  حرف اضافه/اسم//سوم شخص مفرد

  در فكرش اين را مي گفت
34. jiqom-eš ke 

 اول شخص مفردبستي فاعلي ضمير واژه/ بستي مفعولي اول شخص مفردضمير واژه/كرد

   صدايم كرد

                                                 
فاقا آن هم  در اين نقش را يك پس اضافه مي داند كه جدا از نشانه مفعول صريح است كه ات/ r/نشانه) 1389(كلباسي. 1

اما نظر نگارنده با توجه به سير تاريخي زبان فارسي و اين گويش اين است كه تنها پس اضافه اين . همين صورت را دارد
  . است كه در دو نقش مفعول صريح و غير صريح ظاهر مي شود"را"گويش 
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بـستي كـه كاركردهـاي      ي باال دو ضـمير واژه     ها  چنانكه مالحظه مي شود در هر يك از مثال        
ي هـا   بـست  با توجه به بسامد كـاربرد و توزيـع واژه          .انداند بعد از اسم ظاهر شده     مختلف داشته 

لبـاً كـاركرد    بست اول در اين گونه مـوارد غا       ضميري در گويش كاخكي مي توان گفت كه واژه        
  . بستي فاعلي استبست همواره ضمير واژهدارد و دومين واژه) ملكي(اضافي

 باال يك نكته جالب ديگـر در سـاختواژه گـويش كـاخكي را نيـز                 33 و   32مقايسه دو مثال    
كـه  / mε/ و قبل از وند      "گفتن"كه در آغاز فعل   / var/دهد و آن اين كه پيشوند فعلي      نشان مي 

حـذف پيـشوندهاي فعلـي در    .  حذف شده اسـت 32ي است، آمده در مثال     نشانه مضارع اخبار  
ايست كه جاي بحث بسيار دارد و ما بحـث          هاي آن، خود مقوله   گويش كاخكي و علل و انگيزه     

  .كنيمآن را به مجال ديگري موكول مي

  گيرينتيجه

ي هـا   در اين مقاله به بررسي برخي نكات ساختواژي در گويش كاخكي كه از جمله گويش   
 يي از ساختواژه اين گـويش بـود      ها  تأكيد ما بر جنبه   . جنوب خراسان رضوي است، پرداخته شد     

نتايج تحقيق نشان داد كه وجود نظام حالـت ارگتيـو در ايـن              . كه با فارسي معيار تفاوت داشت     
از جمله تبعات اين    .ن زبان تأثير بسزايي داشته است     گويش، بر چگونگي نمود ساختواژي در اي      

بـستي فـاعلي و   نحوي در ساختواژه اين گويش، كاركرد و جايگاه متفـاوت ضـماير واژه           حالت
بعالوه مشاهدات تحقيق، بخوبي مؤيد اين نكتـه بـود كـه            . مفعولي نسبت به فارسي معيار است     

بـه  (و فارسـي دري   ) به دليل حفظ نظام ارگتيو ناقص     (اين گويش ارتباط خود را با فارسي ميانه       
حفظ كـرده و از ايـن جهـت گنجينـه     » راي غير مفعول صريح«چون داشتن دليل نقاط مشتركي  

  . شودگرانبهايي براي مطالعات درزماني زبان فارسي محسوب مي

  كتابنامه

ضـميمه نامـه     مجلـه گـويش شناسـي     ( .نظام مطابقه در گويش كاخكي    «). 1389(.شريفي، شهال و رضا زمرديان    
  .2-18 صص.شماره اول. دوره پنجم. )فرهنگستان
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