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 2نژاد (دانشيار گروه زبانشناسي دانشگاه اصفهان)دكتر بتول علي

 
 ست در زبان فارسيي واژه بسرده شنا

 چكيده

د و سـط تكواژهـاي آزا  اشـود كـه حـد و    ميواژه بست به واحدي اطالق  ،در ساختواژه
تقسيم تكواژها به دو گروه آزاد و وابسته را بطـور جـدي مـورد    و تفكر سنتي  استوابسته 

از  برخـي  و هـم  ياههـم بعضـي از خصوصـيات واژ    ،هـا  دهـد. واژه بسـت   مـي ال قرار ؤس
از زبانشناسـي از    مهمـي حـوزه   ها مطالعه واژه بست. ندواژهاي وابسته را دارهاي تكويژگي

كيد بيشتر بر ساختار سـاختواژي  أگيرد. در مقاله حاضر ت ميو نحو را در بر  جمله ساختواژه
 وي نحوي نيز بـه نـاگزير دنبـال شـده اسـت      ها حثباما  است،ي زبان فارسي ها واژه بست

رهاي رده شناختي كه ماهيتي متغيي زبان فارسي بر اساس اه سعي بر آن است تا واژه بست
ي زبـان فارسـي بـر اسـاس     هـا  واژه بسـت رو مورد مطالعه قرار گيرند. از اين ،جهاني دارند

0Fرده شناختي آيخـن والـد  هاي الگو

1Fبيكـل ونيكلـز  )،2003( 1

) 1985، و كالونـس ( )2007( 2
آيخـن   توان از الگوي پيشنهادي ميكه كند  ميمقاله حاضر ثابت . اند همورد مطالعه قرار گرفت

ي زبـان  هـا  عنوان ابزاري علمي و البته مناسب جهت تشخيص و مطالعـه واژه بسـت  هب والد
 فارسي استفاده كرد. 

 زبان، زبان فارسي. واژه بست، پي بست، وند، رده شناسي: ها كليد واژه

                                                 
1. Aikhenvald  
2. Bickel and Nichols 
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 مقدمه -1

توانـد  شـود كـه مـي    ميي تعريف ترين واحد معني دارعنوان كوچكهدر ساختواژه، تكواژ ب
هـاي مختلـف   هاي دستوري نيز باشد. در نظريات سـاختواژي بـر اسـاس ديـدگاه    نشانگر نقش

عنوان مثال تكواژها را بر اسـاس اينكـه بتـوان    هكنند. بتكواژها را نيز به انواع مختلفي تقسيم مي
هـاي خاصـي   د اجباراً آنها را به پايهي مستقلي بكار برد يا اينكه بايها عنوان واژههآنها را آزادانه ب

كننـد. مطالعـه و بررسـي    اضافه كرد به دو دسته تكواژهاي آزاد و تكواژهاي وابسته تقسيم مـي 
حـوزه  و همچنـين نحـوه بكـارگيري آنهـا بـه       ،ساختمان واژه، تكواژهاي بكار رفته در هر واژه

 شود.  ساختواژه مربوط مي
تـوان  هـاي دنيـا مـي   دهنـد، تقريبـاً در تمـام زبـان     مـي  اما تا آنجا كه مطالعات مختلف نشان

باشند و در حقيقت ايـن  واحدهايي را يافت كه حد وسط و بينابين تكواژهاي آزاد و وابسته مي
چـرا كـه    برند؛ال ميؤتفكر و اعتقاد سنتي به تقسيم تكواژها به دو گروه آزاد و وابسته را زير س

باشـند و هـم داراي بعضـي از     مـي ات واژه را دارا اين واحدهاي زباني هم بعضي از خصوصـي 
2Fخصوصيات تكواژهاي وابسته هستند. اين واحدهاي بينابيني را واژه بست

. از طـرف  نـد ناممي 1
ديگر، به داليل متعددي كه در اين مقاله به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت، مطالعات مربوط به 

شود. بـه عبـارت ديگـر، در مطالعـه واژه     ط ميها هم به ساختواژه و هم به نحو مربوواژه بست
 بايد نظريات نحوي را نيز مدنظر قرار داد.ها، عالوه بر استفاده از نظريات ساختواژي، بست

ي هـا  ها در زبان فارسي طبقات دستوري مختلفـي ماننـد: ضـماير متصـل، اضـافه     واژه بست
3Fي ميزبـان هـا  د بـه واژه توانندهند كه ميو غيره را تشكيل مي،صفتي يها اسمي، اضافه

تفـاوتي  م2
نكـره را نيـز    يالف نـدا و يـا   )32: 1371(. عالوه بر اين طبقات دستوري، كلباسي اضافه شوند

درباره ضماير  )202: 1384(شكوه الديني مهاي زير توسط مثالآورد.   ميواژه بست به حساب 
 متصل ارائه گرديده است:

 سبيده به واژه اسم.) كتابم، خانه ات، كارشان: ضمير متصل چ1

                                                 
1. clitic 
2. host words 
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 ) ديدمشان، آوردت؛ ضمير متصل چسبيده به واژه فعل.2
 .كنم: ضمير متصل چسبيده به صفت مي ]راحتش[كرد،  ]خوبم[) 3
 ) ازم، ازت: ضمير متصل چسبيده به حرف اضافه.4
 ) اينجام، اينجات: ضمير متصل چسبيده به ضمير اشاره.5
 صل چسبيده به ضمير پرسشي.: ضمير مت)چي+ َم(، چيم (كي+ ش) ) كيش6

هـاي ميزبـان متفـاوتي اضـافه     ها به واژهدهند، واژه بست ميهاي باال نشان همانطور كه مثال
مطالعـه  رو، از ايـن ي دستوري متفاوتي تعلق دارند. ها شوند كه هركدام از نظر نحوي به طبقه مي

كـه  (تعاريف گونـاگون  ود وجاز جمله تداخل ساختواژه و نحو،  ييل متعددداله ها بواژه بست
هـاي  زبـان  در هـا واژه بسـت ساختاري تفاوت و  ، )هاي فراواني نيز دارندبعضي اوقات تفاوت

ترين مباحث مورد مطالعه واژه شناسان و متخصصين علم نحو بوده همواره از پيچيدهگوناگون  
 است.
وجـود دارد بـه همـراه     هاي متفاوتي كه در رابطـه بـا واژه بسـت   در اين مقاله، ابتدا ديدگاه 

انجام شده در اين زمينه به صورت خالصه و تحت عنوان پيشينه كار معرفـي خواهـد    مطالعات
و كاربرد هركدام مورد مطالعـه قـرار    شدي زبان فارسي معرفي خواهند ها شد. سپس واژه بست

آيخـن  توسط  ها رده شناختي كه براي مطالعه واژه بست متغيرهايخواهد گرفت. در قسمت بعد
) ارائـه گرديـده اسـت معرفـي خواهنـد شـد. سـپس واژه        2007) و بيكل ونيكلز (2003والد (
ي پيشنهادي اين محققان مـورد بررسـي قـرار خواهـد     متغيرهاي زبان فارسي بر اساس ها بست

 گردد.ارائه مي گيري ها و نتايج اين تحقيق در قسمت نتيجهگرفت. يافته

 تعاريف و پيشينه -2

كـه بـه   گيرد مـي ي در نظـر  هاي كـوچك واژه بست را بعنوان واژه )4F1)2005 :166-168جبوئي
رود شود كه بر واژه ميزبان كه قبل يا بعد از آنها بكار ميطبقات نقشي و غير واژگاني اطالق مي

                                                 
1. Booij 
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5Fتوان آنها را بعنـوان واژه واجـي  مانند ضماير و حروف تعريف، و به تنهايي نمي ،كنندتكيه مي

1 
كنـد كـه در آن تكواژهـاي    ي سپس بعنوان نمونه زبـان ايتاليـايي را ذكـر مـي    در نظر گرفت. و

6Fقاموسي

بايد حداقل داراي دو هجا باشند (البته در اين زبان استثنا نيز وجود دارد). امـا بيشـتر    2
باشند. بنابراين، ايـن ضـماير بـه صـورت واژه بسـت عمـل       ضماير در اين زبان تك هجايي مي

7Fنواييگزينند و با آن واژه، سازهود را به عنوان ميزبان بر ميكنند و واژه كناري خمي

را بوجـود   3
رو بـه  ونـد و از ايـن  رميزبان بكار مي آورند. ضماير واژه بستي در زبان ايتاليايي قبل از واژهمي

8Fآنها پيش بست

هـاي فعلـي مصـدري و امـري، واژه     گويند. طبق گفتـه بـوئيج، در صـورت   مي 4
9Fروند و بنابراين به آنها پي بسـت يزبان خود بكار ميها پس از واژه مبست

گوينـد.بنابراين  مـي  5
كه از نظر واجي به يك ميزبان وابسـتگي دارنـد بـا ونـدها مشـابهت       از اين حيثها واژه بست

كنند. اما نكتـه   ميها مانند پسوند عمل و پي بست ،ها مانند پيشونددارند. از اين نظر پيش بست
10Fنحوي -واژي خصوصيات بين مهم اين است كه

 ييكـ  بـه  رابطـه يـك  ها هميشه واژهواجي  و6
اي است كه اين عدم تطابق ميان ساختارهاي وجود واژه بست يكي از داليل عمده وجود ندارد.

هـا نيـز در   دهد و از همين رو مطالعه واژه بستنشان مي را ساختارهاي واجي ونحوي  -واژي
 باشد.نحوي با ساختارهاي واجي مي -حقيقت مطالعه تداخل ساختارهاي واژي

11Fواژه بست سازي )350-394: 1991(اسپنسر

را نقطه تالقي ساختواژه، نحو و واج شناسـي   7
كنـد كـه بعضـي از خصوصـيات     را بصـورت عناصـري تعريـف مـي     ها داند. وي واژه بست مي

هـا را  اژه بسـت اما اسـتقالل واژه را ندارنـد. بعبـارت ديگـر، و     ،باشندهاي كامل را دارا ميواژه
بلكه بايد آنها را از نظر واجي به يك ميزبان اضافه كرد. بـه همـين    ،توان به تنهايي بكار بردنمي

ريفي.واژه صـ بيشتر به وندها شباهت دارند بخصوص بـه ونـدهاي ت   ها دليل است كه واژه بست

                                                 
1. Phonological word 
2. Lexical morphemes 
3. prosodic constituent 
4. proclitic 
5. enclitic 
6. morphosyntactic 
7. cliticisation 
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12Fها رههاي كمكي و ضمير واها مانندكلمات ربط، فعلبست

13Fتوريي دسـ ها به طبقة واژه  1

تعلـق   2
ي كامـل  هـا  ها از نظر تـاريخي معمـوالً از واژه  ، واژه بست)350: 1991(دارند.به عقيده اسپنسر 

 شوند ميو گاهي اوقات به وندهاي تصريفي تبديل آيند  ميبوجود 
هـا را بعنـوان تكواژهـاي    ) واژه بسـت 1977كـي ( يبه نقـل از ز  )245-250: 1993(كاتامبا 

هـاي  نه به تنهايي واژه كههاي دنيا وجود دارند كه تقريباً در اكثر زبان گيرداي در نظر ميوابسته
در زبان انگليسي نمونه اي  s'باشند و نه به طبقه وندها تعلق دارند. عالمت مالكيت مستقلي مي

در زبان فرانسـوي مثـالي از پـيش بسـت      'Lاز پي بست و صورت مخفف حرف تعريف معين 
كـي  ي) و پـالم و ز 1977بـه نقـل از زيكـي (    هـا  بندي واژه بسـت باشد. وي سپس به تقسيم  مي

ا بـه دو دسـته واژه   ر هـا  ) واژه بسـت 1985كـي ( ي) و پالم و ز1977كي (يپردازد. ز مي) 1988(
14Fي سادهها بست

15Fي ويژهها و واژه بست 3

ي سـاده عـالوه بـر شـكل     ها كند. واژه بست ميتقسيم  4
 s'و  ve'ي سـاده  هـا  واژه بست. باشند ميلي نيز كوتاه شده و وابسته داراي صورت واژگاني كام

دقيقاً همان رود و  ميهاي كامل آنها بكار شوند كه صورت ميدر همان جايگاه نحوي بكار برده 
ي كامل را در ايـن  ها ي ساده با واژهها وي تنها تفاوت ميان واژه بست ند.نقش نحوي را نيز دار

يد از نظـر واجـي بـه ميزبـاني متصـل كـرد. در زبـان        ي ساده را باها داند كه واژه بست نكته مي
نـد. بنـابراين   ازيـرا فاقـد واكـه    ؛باشـند  مـي ي ساده فاقـد تكيـه واژگـاني    ها انگليسي واژه بست

16Fپسا واژگاني واجيقواعد

. پس از اعمـال  شوند مياعمال زبان يي مها اتصال آنها به واژهدرهنگام 5
تـر قابـل تلفـظ    يك سازه واجي بـزرگ  تكيه  بعنوان بخش بي ها واژه بستاين قواعد است كه 

17Fشوند كه به آن گروه واژه بستي مي

ي هـا  ي سـاده، واژه بسـت  هـا  گويند.برخالف واژه بست مي 6
ي ميزبـان  هـا  هاي واژگاني كاملي نيستند و فقط به صورت وابسـته بـه واژه  ويژه داراي صورت

 ورت كاملي است.مالكيت در زبان انگليسي كه فاقد ص s'شوند. مانند  مياضافه 

                                                 
1. pronominals 
2. function words 
3. simple clitics 
4. special clitic 
5. post- lexical phonological rules 
6. clitic group 
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نيـز بـه    )18: 1384(شـكوه الـديني  مو ) 24-25: 1371(از ميان زبانشناسان ايراني، كلباسـي  
بـه تعريـف واژه بسـت، انـواع و     ) نيز 1374شقاقي (. اند هاختصار به توضيح واژه بست پرداخت

 ي آن پرداخته است.  ها خصوصيات
بان فارسي به صورت عملـي انجـام   ي زها يكي از معدود كارهايي كه در رابطه با واژه بست

باشـد كـه در آن پـي     مـي ) 64-81: 1384(مربوط به واحدي لنگـرودي و ممسـني    استگرفته 
هـاي  بست. اين محققان پيمورد بررسي قرار گرفته استي ضميري در گويش دلواري ها بست

نحـوي   تا تحليلي سـاختواژي و  اند هتالش داشتاند و سپس ضميري اين گويش را معرفي كرده
هـاي  بسـت ها ارائه دهند. نتيجه حاصل از تحقيق ايشان اين بوده اسـت كـه پـي   بستاز اين پي

هاي نحوي مانند مفعول صـريح  چرا كه جايگاه ؛باشندضميري در اين گويش عناصر نحوي مي
 كنند.و غيرصريح، مطابقه يا مضاف اليه را پر مي

 واژه بست و وند هايويژگي -3

اي هـاي وابسـته  ها صـورت نيز در تعريف واژه بست گفته شد، واژه بست همانطور كه قبالً
از همـين رو، در   ي كامل و وندها را دارنـد. ها هستند كه از بسياري جهات صورت بينابين واژه

ها، بحث درباره تمايز ميان واژه بست و ونـد همـواره از جايگـاه    مطالعات مربوط به واژه بست
 ت.ويژه اي برخوردار بوده اس

ها ونـد  از هـا  واژه بسـت و مميـز   يكي از خصوصيات اصلي  )149-154: 2002(هاسپلمث 
هاي مختلفـي در  توان در جايگاهرا مي ها ، به اين معنا كه واژه بستداند ميآنها  آزادي حركترا

 جمله بكار برد.
هـا وجـود دارد آنقـدر زيـاد     هايي كه در سر راه حركت واژه بسـت گاهي اوقات محدوديت

تاً هـا عمـد  ديگر هيچ حركتي نداشته باشند. اين محدوديت ها شود واژه بستست كه باعث ميا
18Fهاي جايگاه دومبا واژه بست

هايي هستند كه بايد بالفاصـله پـس از   دهد كه واژه بست ميرخ  1

                                                 
1. second position 
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بـه ايـن دسـته     تـي كروا -در زبان صـربي  "je"اولين عنصر جمله بكار برده شوند. فعل كمكي 
 تعلق دارد:

 
6- Covek-jevoleo Mariju       7- Voelo-je covek Mariju 

     Man has loved Mariju            Loved has man Mariju 
 

 "je"هاي باال اين است كه اگرچه آزادي حركت واژه بست در مورد مثالحائز اهميت نكته 
ي ميزبان از طبقـات  ها ا واژهتواند ب مييعني  ؛دانتخاب ميزبان را دار گرفته شده است ولي آزادي

نظر نحوي مربوط بـه واژه بسـت    نحوي مختلف بكاربرده شود و الزم نيست كه واژه ميزبان از
شوند كـه از نظـر    ميهايي اضافه كه وندها چنين انتخابي ندارند و فقط به صورتدرحالي ؛دباش

كـه  هاسپلمث اين اسـت   و وندها از نظر ها تفاوت ديگر واژه بست نحوي با آنها مربوط باشند.
ي ميزبان خـود دارنـد بـه ايـن معنـا كـه قواعـد        ها كمتري با واژه نوايي پيوندهاي ها واژه بست

قواعـد   ،بعـالوه  كند. ميهموندي كمتري گروه واژه بستي را بعنوان حوزه فعاليت خود انتخاب 
 .ج از مـرز واژه كنند و نه خارعمل مي ها واجي متعددي وجود دارد كه فقط در حوزه واژه -واژ
شوند اما اگر پسـوندي كـه    ميرفته كدر پايان واژه وا نوان مثال در زبان آلماني صداهاي گرفتهبع

 افتد: ميشود پس از واژه بكار رود چنين واكرافتگي اتفاق ن مي با يك واكه شروع
9. Verband [vər'bant]          10-verband- ig [vərbandix] 

 افتد: ميشود، باز هم واكرفتگي اتفاق  مييي واژه بست اضافه ها واژه اما هنگامي كه به چنين
11- ik brand [Igbrant]                      12- brand = ik ['brantik]  
ريفي شش معيار زيـر  صاز وندهاي ت ها براي تشخيص واژه بست )503: 1985(كي وپالم يز

 دهند: ميرا ارائه 
 ي ميزبان قدرت انتخاب بسيار بيشتري دارند.ها ژهوا در ارتباط با ها ) واژه بست1
19Fهاي اختياري) شكاف2

هـاي واژه  هاي داراي ونـد اسـت تـا گـروه    بيشتر از خصوصيات واژه  1
 بستي.

                                                 
1. arbitrary gaps 
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ي داراي ونـد اسـت تـا    هـا  هي منحصر بفرد ساختواژي بيشـتر از خصوصـيات واژ  ها ) ويژگي3
 هاي واژه بستي.گروه

هاي ي داراي وند است تا گروهها ي بيشتر از خصوصيات واژههاي منحصر بفرد معناي) ويژگي4
 واژه بستي.

هـاي  توانند بر گـروه  ميهاي داراي وند تأثير داشته باشند اما نتوانند بر واژه) قواعد نحوي مي5
 واژه بستي تأثير داشته باشند.

د امـا ونـدهاي   هايي كه داراي واژه بست هسـتند اضـافه شـون   توانند به واژهها مي) واژه بست6
 توانند. ميتصريفي ن
 )248: 1993(شرح هر كدام از موارد باال پرداختـه اسـت.كاتامبا   تفصيل به ) به1993كاتامبا (

20Fدوگانه عضويت) از خصوصيت 1985به نقل از كالونس (

هـا را از  بـرد كـه واژه بسـت    مينام  1
هر واژه بست از نظر ه اين است ك گانهدو عضويتكند. منظور وي از  ميريفي جدا صوندهاي ت

بطـور خالصـه،    باشد اما از نظر واجي عضو سازة ديگـري اسـت.   ميساختاري عضو يك سازه 
 توان به صورت جدول زير نشان داد: ميتفاوت ميان واژه بست و وند را 

 وند واژه بست

 فاقد آزادي حركت داراي آزادي حركت
 فاقد آزادي انتخاب ستاك آزادي انتخاب ميزبان

 داراي پيوستگي هموندي د پيوند همونديفاق
 .هميشه در حوزه عملكرد قواعد واجي است ممكن است خارج از حوزه قاعده واجي باشد

ــان هميشــه داراي   ــب واژه بســت و ميزب تركي
 .معناي قابل پيش بيني است

تركيب وند و ميزبان ممكن است گاهي توليـد  
 معناي غيرقابل پيش بيني كند.

 .توانند بعد از واژه بست اضافه شوند مين شوند. ميضافه بعد از وندها ا

                                                 
1. dual citizenship 
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 رهاي رده شناختي در مطالعه واژه بستمتغي -4

امكـان   هـا  كند كه ارائه نظريه واحدي در رابطه بـا واژه بسـت  ) استدالل مي1985كالونس (
زات بـه  اما در اين رابطه بايد تمايزات خاصي را مورد توجه قـرار داد. ايـن تمـاي    ،باشد ميپذير 

هـاي  هـاي نظـام واژه بسـتي زبـان    و تفـاوت  ها تواند شباهت ميصورت پارامترهايي هستند كه 
در يـك زبـان ممكـن اسـت      هـا  د. از سوي ديگر، انواع متخلف واژه بسـت مختلف را نشان ده

عناصر واژگاني  ها كند واژه بست ميپارامترهاي متفاوتي را نشان دهد.كالونس در ابتدا استدالل 
واجي خاص خود را دارند كه مقوالت نحوي و هم  -نحوي و واژ -كه خصوصيات واژ هستند

گيرنـد. ايـن تعريـف كـه بـر اسـاس چهـارچوب         مـي چنين چهارچوب زيرمقوله اي را در بـر  
شـود.   مـي يـا ونـدها ن   هـا  از واژه ها باشد باعث تشخيص واژه بست مي) 1980پيشنهادي اليبر (

شـود ايـن    مـي يـا ونـدها    ها از واژه ها ث جداكردن واژه بستكند آنچه كه باع ميكالونس ادعا 
اسـت كـه حـوزه     گـروه چسبند و اين مي  گروه معموالً از نظر نحوي به ها است كه واژه بست

شود. از اين ديدگاه، واژه بست از وند كه به طبقـة واژه اضـافه    ميعملكرد واژه بست محسوب 
21Fگروهـي صطالح وند شود متفاوت است. به همين دليل كالونس امي

را بـراي اشـاره بـه واژه      1
برد.پيشنهاد اصلي كالونس اين است كـه در هـر نظـام واژه بسـتي، عـالوه بـر       بكار مي ها بست

هاي سه پارامتر دوگانه را نيز مشخص كنيم كه دوتاي آن مشخص كردن حوزه واژه، بايد ارزش
كند كه آيا واژه بست بايد بـه  يين مينحوي و يكي از آن پارامترها واجي است. اولين پارامتر تع

باشـد.  ابتدا يا به انتهاي حوزة عملكرد خود اضافه شود و داراي ارزش آغـازين يـا پايـاني مـي    
22Fايكند كه آيا واژه بست قبل يا بعد از سـازة حاشـيه  پارامتر دوم مشخص مي

حـوزه عملكـرد     2
ي، واژه بست به سمت چـپ يـا   كند كه از نظر واجشود. پارامتر سوم مشخص مي بكار برده مي

شـود يعنـي پـيش بسـت يـا پـي بسـت اسـت. بـر اسـاس           سمت راست واژه ميزبان اضافه مي
 باشد:پارامترهاي باال، نظام واژه بستي داراي امكانات زير مي

                                                 
1. phrasal affix 
2. Peripheral constituent 
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) 4، بسـت بعـد، پـي   ) آغـازين، 3، قبل، پـيش بسـت   ) آغازين،2، ) آغازين، قبل، پي بست1
) پاياني، بعـد،  7، ) پاياني، قبل، پيش بست6، ) پاياني، قبل، پي بست5، بعد، پيش بست آغازين،

 . ) پاياني، بعد، پيش بست8و  پي بست
) تالش كرده است تا طبقه بندي عميق تري را ارائه دهـد كـه بـر اسـاس آن      1985زيكي (

ص داد. يريفي تشـخ صـ ندهاي توي كامل و ها بتوان واژه بست را از چيزهاي ديگري مانند واژه
كننـد بخـاطر اينكـه     ميعمل  ها عمدتاً از نظر نحوي مانند واژه ها كند كه واژه بست ميوي بيان 

شوند، معنـاي خودشـان را دارنـد و از    كنند كه به آن اضافه مي مينسبتاً مستقل از كلماتي عمل 
 تكواژگونگي منحصر بفرد برخوردار نيستند.

را تحـت عنـوان    هـا  ته واژه بسـ دربـار  شـان ) بحـث خود 174-180: 2007(زبيكل و نيكلـ 
23Fصورت سازها

ها و صـورت سـازها   كنند. در ابتدا تمايزي بين واژه ميو انواع ساختواژي دنبال 1
شود. از نظر بيكل و نيكلـز، صـورت سـازها عناصـري هسـتند كـه نشـانة اطالعـات         ايجاد مي

باشـند.  ساز مي همگي صورت در زبان انگليسيs- ،و e، -es، -en-هاي نشانه.باشندريفي ميصت
ي ديگـر  هـا  تواننـد بـر واژه   ميها در اين است كه صورت سازها نتفاوت صورت سازها با واژه

هاي ديگر قرار گيرند، به مطابقت نيازي ندارنـد و  حاكميت  داشته باشند يا تحت حاكميت واژه
عمـل كننـد. بـه     اه گروهتوانند بعنوان هسته گيرند و نهايتاً اينكه نميتحت مطابقت نيز قرار نمي

واقعيتـي نحـوي    هـا  كـه واژه عبارت ديگر، صورت سازها مـاهيتي سـاختواژي دارنـد درحـالي    
 باشند.مي

هـا  ر، واژه بستظشود. از يك ن مياصطالح واژه بست با دو مفهوم كامالً متفاوت بكار برده 
رده شناسـي  باشند. مفهوم ديگـر واژه بسـت كـه از نظـر      ميي وابسته از نظر واجي ها فقط واژه

هـا از نظـر   كند كه واژه بست، بيان ميگيرد ميمورد استفاده قرار ناهميت بيشتري دارد اما خيلي 
يعني صورت سازهايي كـه در رابطـه بـا     باشند؛ازهاي وابسته غير محدود ميطبقاتي، صورت س

ا بـا  هـ چسبند محدوديتي ندارند. در ايـن مـورد واژه بسـت   طبقات نحوي كلماتي كه به آنها مي
وندها تفاوت دارند. بعنوان مثال وندهاي حالت معمـوالً بـه اسـم و ونـدهاي زمـاني  بـه فعـل        

                                                 
1. formatives 
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شوند ها اين است كه به گروه  اضافه ميشوند. يكي از خصوصيات ديگر واژه بستمحدود مي
و نه به كلمات، اينكه چه كلماتي در آن گروه بكار رفته باشد اهميـت چنـداني نـدارد و همـين     

كلمات از چه طبقة نحوي باشند. مثـال معمـول در ايـن     گروه هايم نيست كه در كنارهطور مه
در زبان انگليسي است كه به سمت راسـتي تـرين عنصـر يـك گـروه       s'زمينه عالمت مالكيت 

 تواند حتي يك فعل باشد:ترين واژه ميشود. سمت راستياضافه مي (NP)اسمي 
15- [NP[NP a guy you] [V know]]'s idea] 

شـوند شـامل حـروف تعريـف     هايي كه به گروه اضـافه مـي  نوع رايج ديگري از واژه بست
شـوند. بعضـي از   هاي اسمي، بلكه بـه فعـل نيـز اضـافه مـي     باشد كه نه فقط به گروهوابسته مي

نظـر نحـوي محـدوديتي     رسـد از  مـي باشند كه به نظر هاي منفصل  ميها داراي واژه بستزبان
اي اضـافه شـوند. در   توانند به هـر سـازه  عني اينكه بر اساس ساختار اطالعي ميي نداشته باشند؛

گيرد. معموالً اي كه بعنوان ميزبان واژه بست عمل كند مورد تأكيد قرار مياين صورت هر كلمه
شود. بر اسـاس ايـن   تعيين مي هاي منفصل توسط قانون واكرناگلستجايگاه قرارگرفتن واژه ب

 باشد.باشد و بنابراين واژه بست دومين عنصر مي ميلين عنصر نحوي جمله قانون، ميزبان او
بـر اسـاس آنهـا    به ادعاي وي  كند كهر را معرفي ميمتغيپانزده  )42-78: 2003(آيخن والد 

 را تشخيص داد. اين پارامترها عبارتند از:همه زبانهاواژه بست هاي تقريبا توانمي
ها قبل از واژه ميزبـان  پيش بست -شوندي ميزبان اضافه ميها ها به واژه) جهتي كه واژه بست1

 شوند.ها بعد از آن اضافه ميبستو پي
 شوند.   مياضافه  خاصي توانند اضافه شوند يا به واژه ميزبان مي) انتخاب: به هر چيز 2
كلمـه  بعنوان مثال اولين كلمه يك جمله واژه، آخرين  شوند؛ مي) نوع ميزباني كه به آن اضافه 3

   .يك گروه اسمي يا هر اسمي
 آورند يا خير. مي) اينكه واژه واجي مستقلي را بوجود 4
 .ها ) خصوصيات واج آرايي و زنجيري واژه بست5
24F) انسجام واجي6

 شوند.، يعني فرآيندهايي كه بر يك واژه بست اعمال مي 1

                                                 
25. phonological cohesion 
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 .با مكث ها ) رابطة واژه بست7
هـايي  باشند، يا واژه بسـت يي كه داراي واژه بست ميها و وضعيت واژه ها ) تركيب واژه بست8

 باشند. ميكه به صورت واژه 
 ي واژه بستي.ها در زنجيره ها ) نحوة قرارگرفتن واژه بست9

 شود. مي) جايگاه آنها در رابطه با آنچه كه بعنوان وند تعريف 10
 .ي دستوريها با واژه ها ) ارتباط واژه بست11
 .ها ژه بست) ميدان عمل نحوي وا12
 ) احتمال واژگاني شدن و داراي خصوصيات منحصر بفرد معنايي و ساختواژي شدن.13
 .ها ) قواعد نحوي ويژه واژه بست14
 .با طبقات واژگاني ها ) رابطه واژه بست15

 واژه بست در زبان فارسي -5

ال عممورد استهاي دنيا، در زبان فارسي نيز واژه بست وجود دارد و به وفور مانند اكثر زبان
باشـند كـه   ها تكواژهاي دستوري مـي گيرد. در زبان فارسي نيز واژه بستفارسي زبانان قرار مي

هـاي زيـر   داراي ويژگـي  )18: 1384(شـكوه الـديني  مهمانطور كه قبالً نيز گفته شد، طبق گفته 
 باشد: مي

حسـوب  چسـبند، امـا بخشـي از سـاختواژه اشـتقاقي و يـا صـرفي م       ) به دنبـال واژه مـي  1
) پيشـنهادي آيخـن والـد    1( متغيـر هـا در زبـان فارسـي،    شوند.اين خصوصيت واژه بسـت  نمي

آيخن والد، اولين موضوعي كه در رابطه با واژه  متغيركند. بر اساس اولين ) را تداعي مي2003(
هـا بـه واژه ميزبـان اضـافه     ها بايد مورد بررسي قرار گيـرد جهتـي اسـت كـه واژه بسـت     بست

شـوند.  ها بعد از واژه ميزبان اضـافه مـي  بستها به قبل از واژه ميزبان و پيپيش بستشوند.  مي
 هـا  هـاي دنيـا، پـي بسـت    رسد كه در زبان ميهمانطور كه واژه شناسان هم اذعان دارند، به نظر 

ها به انتهـاي واژه ميزبـان اضـافه    باشند. در زبان فارسي تمامي واژه بست ها بيشتر از پيش بست
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ي زبان فارسـي از نظـر پـارامتر اول، يعنـي جهـت اضـافه       ها د. بنابراين، تمام واژه بستشون مي
 باشند. ميشدن، پي بست 

هـا در  شـود.اين ويژگـي واژه بسـت    ميبر آنها ظاهر ن ها ) از لحاظ آوايي، تكيه اصلي واژه2
واژه  ر پنجم آيخن والد، يعني با خصوصيات واجـي، واج آرايـي و زنجيـري   متغيزبان فارسي با

هاي زبان فارسي، مانند تقريباً تمام وندها، داراي فقط يك ها مطابقت دارد. اكثر واژه بستبست
هـاي  باشند. از نظر خصوصيات زبر زنجيري نيز، هيچ وقت تكيه اصلي روي واژه بستهجا مي

 گيرد.زبان فارسي قرار نمي
اضافه ملكي، اضافه صـفتي،  ) از لحاظ معني، به رابطه ساختي يا دستوري خاصي از جمله 3

رابط، ضمير متصل با رابطه دستوري اضافه اسمي، متمم حرف اضافه يا مفعوم صريح، عطف و 
رهـاي آيخـن والـد را در بـر     متغياين ويژگي سوم، تقريباً اكثر كنند.رابطه دستوري ندا اشاره مي

هـاي زبـان فارسـي    تبسـ گيرد. به همين دليل بحث درباره ديگر پارامترها هنگام بررسي پي مي
 .دشددنبال خواه

 ضماير متصل شخصي -5-1

باشند و همانطور كه قبالً نيز گفته شد، ضماير متصل شخصي در زبان فارسي واژه بست مي
يعنـي اينكـه بـه واژه ميزبـان      باشـند؛ بست مين فارسي، از نوع پيهاي زبامانند تمام واژه بست

  شخص زبان فارسي عبارتند از:شوند. ضماير متصل پيش از خود اضافه مي
 

 ضماير متصل شخصي در زبان فارسي -1جدول 
 شمار           

 شخص  
 جمع مفرد

 ِ مان َ م اول شخص

 ِ تان َ ت /  ِ ت دوم شخص

 ِ شان َ ش /  ِ ش سوم شخص



 يكمشمارة سال پنجم                 مشهد هاي خراسان دانشگاه فردوسي  مجلة زبانشناسي و گويش                                116 

كند، اين ضماير متصل شخص در حالت نيز بيان مي )149: 1997(اما همانطور كه ماهوتيان 
باشـند. ماهوتيـان    ميي ديگري نيز ها ي مختلف زبان فارسي داراي گونهها و در لهجه غيررسمي

 دهد: ميبراي اول شخص، دوم شخص و سوم شخص جمع، صورتهاي زير را ارائه 
 

 هاي جمع ضماير متصل شخصي از نظر ماهوتيانصورت -2جدول 
 شمار                 

 شخص           
 جمع

 emun/ -mun–ِِ مون     اول شخص
 etun / - tun –ِ تون     دوم شخص

 esun/ - sun –ِ  شون    سوم شخص

 
ي ميزبان از طبقه اسم، فعل، صفت، حـرف  ها ضماير متصل شخصي در زبان فارسي به واژه

 هاي زير توجه كنيد:شوند. به مثال مياضافه، ضمير پرسشي و يا ضمير اشاره 
 شخصيالف) واژه ميزبان اسم + ضمير متصل 

 ]ِ  ت   ]پدر  [[پدرت:  -             ]تون  - ]خونه  [[خونَتون  - ]َ م   ]كتاب[[كتابم، 
 ]شون  - ]ها - ]پا[[[پاهاشون  -]ش -]بيني [[بينيش - ]شون -]روزنامه[[روزنامشون:  -

 ب) واژه ميزبان فعل+ ضمير متصل شخصي
 ]ِ  شون ]َ م ]د -]خون[[[[دمشان): خوندمشون (خوان -  ]َش ]َم  ]د-]آور [[[[آوردمش:  -

 ج) واژه ميزبان صفت + ضمير متصل شخصي  
 ]ش   -  ]تميز  [[تميزش (كن): -       ]َ  ش  ]راحت  [[راحتش (كرد): -

 د) واژه ميزبان حرف اضافه + ضمير متصل شخصي
 ]َ  ت   ]از  [[ازت: -                 ]ِ  م   ]به  [[بهم:  -

 ن ضمير پرسشي + ضمير متصل شخصي  هـ) واژه ميزبا
 ]تون  - ]چه[[چتون (شده) : -            ]ت  - ]كجا  [[كجات:  -
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 + ضمير متصل شخصي   ضمير اشارهو) واژه ميزبان 
 ]ِ  ش   ]اين  [[اينش:  -           ]م  - ]]جا  [+  ]اين  [[[اينجام:  -

تواند تقريباً به هـر   ميگيرد كه نظر ميدوم آيخن والد واژه بست را بعنوان عنصري در  متغير
ي ميزبـان خـود را از   هـا  طبقه واژگاني اضافه شود. ضماير متصل شخصي در زبان فارسـي واژه 

طبقات دستوري اسم، فعل، صفت، حرف اضافه، ضمير پرسشي و حتي ضـمير اشـاره انتخـاب    
 بنابراين محدوديتي از نظر انتخاب واژه ميزبان ندارد. كند؛ مي

زبـان   يكند. از نظر نوع ميزبان، ضماير متصل شخصـ  ميسوم درباره نوع ميزبان بحث  رمتغي
هـاي  شوند. در مورد فعـل  ميهاي مركب، به آخرين كلمة گروه اضافه فارسي بجز در مورد فعل

باشد: يكي اينكه فرض كنـيم واژه بسـت بـه انتهـاي      ميمركب، ظاهراً دو انتخاب پيش روي ما 
كه )51: 2003(آيخن والد، شود و سپس بر اساس قانون صعود واژه بستعنصر فعلي اضافه مي

شـوند  ها، ضماير واژه بستي كه بعنوان مفعول به فعل اضـافه مـي  كند در بسياري از زبانبيان مي
توانند از جاي اصلي خود حركت كنند و جايگاه ديگري را اشـغال كننـد، بـه سـمت عقـب      مي

توان به صورت ساده نشـان   ميشود. اين حركت را  مياضافه ي لحركت كرده و به عنصر غير فع
 داد:

←]ش - ]كرد[راحت[   - ]t - ]كرد  [ش  - ]راحت  [[
توان درباره زبان فارسي بر اساس پارامتر سوم، اين قانون كلي را ارائـه   ميبا قبول اين فرض 

 شود. ميداد كه در زبان فارسي واژه بست به آخرين كلمه هر گروه اضافه 
توانـد هـم بـه    هاي مركب، واژه بست ميانتخاب دوم آن است كه فرض كنيم در مورد فعل

تواند تنها عامل انتخاب در اين فتار ميعنصر غيرفعلي و هم به عنصر فعلي اضافه شود. سبك گ
رسد كه اين فرضيه بـا اصـل اقتصـاد زبـاني همسـويي نداشـته باشـد و        مورد باشد. اما بنظر مي
 كنيم.مي انتخاببنابراين استدالل اول را 

شود. از آنجـا كـه    ميز قائل يي واجي تماها و واژه ها چهارم آيخن والد بين واژه بست متغير
هاي وابسـته  گيرند و صورت ميماير متصل شخصي در زبان فارسي تكيه اصلي نكدام از ضهيچ
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بـا واژه ميزبـان خـود گـروه      وبكار برده شوندبه تنهايي بعنوان واژه واجي  توانند مينباشند،  مي
 آورند.  ميي رابوجود تواژه بس

بطـه بـا   اطالعات فوق العاده مهمـي را در را  »خوندمشون«و   »پاهاشون«گروهي واژه بستي 
هـا   ، تكواژ جمـع  »پا«از سه تكواژ  »پاهاشون«دهد: واژه  مينشان  ها نحوه قرار گرفتن واژه بست

: انـد  هبه ترتيب زير با يكديگر تركيب شـد  ها تشكيل شده است. اين تكواژ »شون«و واژه بست  
 ]شون  - ]ها  - ]پا  [[[

 ورت زير است: نيز به ص »خوند مشون«ي كلمه  ها نحوه قرار گرفتن تكواژه
 ]ِ شون - ]َ م - ]د  - ]خون (خوان ) [[[[

پسوند ) به همراه واژه  ها ي مختلف ( در اين مثالها دهند هنگامي وند مياين دو مثال نشان 
گردنـد و سـپس واژه بسـت اضـافه      مـي شوند، در ابتدا وندها اضـافه   مياي اضافه  بست به واژه

 ي حاصل غير قابل قبول خواهند بود: اه گردد. اگر غير از اين باشد، واژه مي
 * پا شون ها * خوند شونم ،          * خونشوندم     ،           *  خونشدم  

در زبان فارسي دقيقا ً معادل پـارمتر دهـم    ها اين خصوصيت و نحوة قرار گرفتن واژه بست
 هـا  يا بعد از همـة ونـد  دتا ً خارج از عم ها باشد، بر اساس اين پارامتر، واژه بست ميآيخن والد 

 .  شوند. ميافزوده 
در شوند امـا   ميدر زبان فارسي استاندارد، ضماير متصل شخصي همگي با يك واكه شروع 

واكه آغازين واژه بسـت  در آنها هاي فراواني را يافت كه توان مثال ميگونه گفتاري زبان فارسي 
 هاي زير توجه كنيد:  حذف گرديده است. به مثال

 [ m-[sini]]نيم:    يس   šun -[ha-[pa]]ن پاهاشو -،[š -[bini]]  بينيش: -
ي زبـان  ها ها افتاده است اين است كه اگر فرض كنيم تمام واژه بستاتفاقي كه در اين مثال

شوند، در اين صورت زمـاني كـه واژه بسـتي بـه واژه ميزبـاني اضـافه        ميفارسي با واكه شروع 
باشـد، در آن صـورت واكـه آغـازين واژه بسـت حـذف        شود كه آخرين صدايش يك واكه مي
 توان به صورت زير نشان داد:  ميگردد. اين فرآيند واجي را  مي

CVV −≠→ /φ 
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 -) ،  m-م ( –) را بپذيريم كه ريشه ضماير متصل شخصي 101: 1375اگرنظر ابوالقاسمي (
است، پس در واقع اينجا حذفي انجام اوستايي   šeو  me  ، te) بازمانده š-ش ( –) و   t-ت (

هاي زير را در نظـر  اما مثالعمل درج انجام شده است.آيد  مينشده بلكه در مواردي كه با واكه 
 بگيريد:  

 [šun -[ruzname]]→  [ ruznamæšun]روزنامشون:   

   [tun-[xune ]]→[ xunætun]خونتون:                   

عده واجي باال، واكه آغازين واژه بست حذف گرديده است. امـا  ها، ابتدا طبق قادر اين مثال
تبديل شده است. ايـن تبـديل واكـه اي       / æ /نيز به    /e/هنگام اضافه شدن واژه بست، واكة 

توان بصورت غيـر   ميافتد: بنابراين فرآيند اين تبديل را  ميي زبان فارسي اتفاق ها در اكثر لهجه
 فني زير نشان داد: 

 
[[ruzname]- ešan] 
V      →ø   /  V # ─ C 
[[ruzname ]-šun ] 
/ e/   →     [æ ]   /─  # C 
[ruznamæšun] 

ي واجـي  هـا  با وندها را در رابطه با فرآيند ها ششم آيخن والد تفاوت ديگر واژه بست متغير
سـي، ايـن   رسد در زبان فار مينظر ه دهند. ب ميواژه بست رخ  –داند كه در مرز واژه ميزبان  مي

ـ . بنـابراين  شوند مياعمال  ها واژه بست در مرزي واجي ها فرآيند ر ششـم آيخـن والـد نيـز     متغي
 هاي ضمير متصل شخصي زبان فارسي صادق باشد.  درباره واژه بست

هاي دستوري مختلفي را در گروه واژه بستي خود ضماير متصل شخصي زبان فارسي، نقش
 گيرند:   ميعهده ه ب

 در نقش دستوري مفعول بي واسطه   الف) واژه بست
 ]او را زدم  [زدمش:   -،               ]آن را خوردم  [خوردمش:  -

 ب) واژه بست در نقش دستوري متمم 
 ]از او پرسيدم  [ازش (پرسيدم):  -،           ]به تو گفتم  [هت ( گفتم ):  ب -
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 ج) واژه بست در نقش دستوري اضافه اسمي  
 ]دفتر تو [دفترت:  -،                        ]ب من كتا [كتابم:   -

ي يـازدهم،  هـا  ي متصل شخصي در زبـان فارسـي بـا پـارامتر    ها اين خصوصيات واژه بست
ي رده شـناختي ارائـه   ها دوازدهم و چهاردهم آيخن والد مطابقت دارد. بنابراين، براساس پارامتر

بـودن ضـماير متصـل شخصـي در زبـان      توان به داليل واژه بسـت   ميشده توسط آيخن والد، 
 فارسي را به روشني توضيح داد. 

 O- » ُ– «عطف  عالمت  -5-2

و داراي ارزش  فارسي براي متصل كردن دو واژه ، گروه و يا جمله اي كه هـم ارز  ندر زبا
  ً دستوري يكساني باشند از واژه كامـل  ًو] َvæ[  شـود. امـا در گفتـار، بجـاي آن      مـي ، اسـتفاده

رود كـه بـه ايـن عالمـت      مـي ً بكـار    oُ  ً     ً-كوتاه شده و واژه بستي آن به صورت  ًصورت 
 هاي زير را در نظر بگيريد:  گويند. مثال ميعطف فارسي  ً واو عطف ً نيز 

 الف) اسم + واژه بست عطف + اسم  
       ،   [ ketab – o dæftær]كتاب و دفتر:    -
 ب) صفت + واژه بست عطف  + صفت   [ Ali – o Reza ]علي و رضا:    -
 [ pir – o  jævan ]ر و جوان        يپ -،          [ zešt – o ziba ]زشت و زيبا     -

 ج) فعل + واژه بست عطف + فعل 
 [ amæd – ogoft? ]آمد و گفت -،     [ goft – o ræft ]رفتگفت و  -

 د) قيد + واژه بست عطف + قيد
 [ruzane – o     šæbane ]روزانه و شبانه -

 ها، واژه بست عطف با واژهاي مختلفي كه به طبقات دستوري مختلـف متعلـق  در اين مثال
ي اول ها متغيرانتخاب، نوع ميزبان و جهت اضافه شدن، يعني  متغيرهايبكار رفته است.  هستند

رف ديگر، از هاي باال مشاهده كرد.از طتوان در واژه بست عطف در مثال ميتا سوم را به خوبي 
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توان آنهـا را   ميشوند بلكه  مياين است كه فقط به حوزه واژه اضافه ن ها خصوصيات واژه بست
 بر خالف وندها به گروه يا جمله هم اضافه كرد: 

 الف) واژه + واژه بست عطف + واژه 
 [ mærd – o  zæn ]مرد و زن      -،                     [mæn – o   to]من وتو -

 وه + واژه بست عطف + گروه ب) گر
 o    [zæn – e jævan]– [ mærd –e pir ] مردپير و زن جوان                -
 o [dær  dansegah ] – [dær  xane]در خانه و در دانشگاه                       -

 ج) جمله + واژه بست عطف + جمله  
 به تهران رفتم و علي را ديدم.   -

 [ be Tehran ræftæm ] – o [ Ali – ra didæm]  
 درس خواندم و به دانشگاه رفتم.  -

[ dærs xandæm ] – o[be danesgah ræftæm ] 
اين خصوصيات واژه بست عطف زبان فارسي نيز از پارامترهـاي مهـم ارائـه شـده توسـط      

يعنـي پـارامتر دوازدهـم مـرتبط      هـا  آيخن والد است كه به ميدان عمل كرد نحـوي واژه بسـت  
 ود.  ش مي

نكته آخر در رابطه با واژه بست عطف زبان فارسي اين است كه چون واژه كاملي نيز بـراي  
واژه   است كـه )1991عقيده اسپنسر ( يد اينأيبراي ت نمونه خوبي واژه بست عطف وجود دارد،

. هـم چنـين بـدليل دارا بـودن     آيند ميي كامل بوجود ها از واژه از نظر تاريخي معموال ً ها بست
 باشد.   ميي ساده ها ت واژگاني كامل، واژه بست عطف در زبان فارسي از نوع واژه بستصور

 a-ًا ً  (الف) ندا    -5-3

(الـف ) نـدا تشـكيل     »ا«كه واژه كاملي است به همراه   »جان«از دو قسمت    »جانا«كلمة  
ه اضـافه  منادي واقـع شـده اسـت. امـروز     »جان«شده است. عالمت ندا نشانه آن است كه واژه 

ندا به اسامي تقريبا ً در زبان فارسي منسوخ شده است و براي صدا كردن كسـي،   »ا« الفكردن 
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توان حالـت   ميبرند. احتماال ً فقط در متون  ادبي است كه  مياسم او را بدون هيچ عالمتي بكار 
 منادايي را مشاهده كرد.  

منـادا را واژه بسـت بـه حسـاب       »ا« الف)32: 1371(و كلباسي  )18: 1384(الديني  ةشكوم
ادعا موشكافانه مـورد بررسـي قـرار    اين  ي آيخن والد را براي جهتها د. اما بايد پارامترنآور مي

 هاي زير توجه كنيد:داد. به مثال
 خداوندا  -،       a – [ jan]جانا   -،  a -[ hæsæn ]حسنا  -،  a – [ æli ]عليا   -

ندا در زبـان   »الف«كند درباره  ميه شدن واژه بست صحبت اول كه درباره جهت اضاف متغير
نـدا نيـز پـي بسـت اسـت.       »الـف «ي زبان فارسي، ها فارسي صادق است. مانند تمام واژه بست

توانـد باشـد. پـس     مـي بعالوه از نظر آوايي ساختي تك هجايي دارد و حامل تكيه اصلي هـم ن 
يي كه تـا كنـون مـورد    ها ف واژه بسترا داراست. اما برخال ها برخي از خصوصيات واژه بست

 »الـف «دهـد،   ميكند. تا آنجا كه شواهد امر نشان  ميبحث قرار گرفتند، پارامتر انتخاب را نقض 
هـا توانـايي اضـافه شـدن بـه      توان به اسم اضافه كرد يعني اينكه مانند واژه بست ميندا را فقط 

شـباهت   هـا  در اين خصوصيت بـه ونـد  رو طبقات واژگاني و دستوري متفاوت را ندارد. از اين
تواند به گروه اسمي خاصي اضـافه شـود، گـروه     ميندا فقط  »الف«  اًدارد. از طرف ديگر، ظاهر

اسـم باشـد. ايـن محـدوديت انتخـاب از      هسته اسمي كه فقط داراي يك عضو و آن هم صرفا ً 
نـدا   »الف«توان  ميي، نباشد. از طرف ديگر، مانند پسوندهاي اشتقاق مي ها ي بارز وندها مشخصه

تمامي شواهد بـاال و   قرار گرفته است، اضافه كرد.اي كه تحت فرآيند پسوند افزايي را به كلمه 
شود كه در واژه بسـت انگاشـتن    ميهاي مختلف ارائه شده توسط آيخن والد باعث متغيرنقض 

را در رابطـه واژه   ) نيز هيچ گونه اسـتداللي 1384الديني ( هشكومندا دچار ترديد شويم.  »الف«

تعلـق   هـا  بـه گـروه ونـد   ندا  »الف«كه  ندمعتقد گاندهد. نگارند ميندا ارائه ن »الف«بست بودن 
هاي وندهاي تصـريفي ماننـد زايـايي را    ندا ويژگي »الف«مل اين است كه أاما نكته قابل ت دارد.

    .نيز ندارد. الف ندا يا بايد وندي اشتقاقي باشد يا پي بستي بسيار ضعيف
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 نكره)ي (يا  »ي- «نشانه نكره  -5-4

 نباشـد در دستور زبان فارسي، اسامي را بر حسب اينكه براي شنونده شناخته شده باشند يـا  
كنند. به اعتقـاد بسـياري از دسـتور نويسـان، معرفـه       ميبه دو دسته اسامي معرفه و نكره تقسيم 

چند زبانشناسان نشـانه مفعـولي    بودن خود دليل محكمي براي بدون نشانه بودن اسم است، هر
 گيرند.   ميرا از عالئم معرفه در نظر  »را«

دارد، در فارسـي باسـتان نيـز بـين اسـامي       مـي ) اظهار 26: 1375طور كه ابوالقاسمي ( همان
و   »آن«  -awaمعرفه بودن اسم را بـا  «. در فارسي باستان معرفه و نكره تمايز وجود داشته است

ima- »دن آن را با و نكره بو» اين aiwa-  كـه هـر سـه ايـن      انـد  هداد مـي نشان  »يك«به معناي
ي معرفه از لحاظ شمار نيـز  ها . نشانهاند هاز لحاظ جنس و حالت با اسم مطابقت داشت ها عالمت

 .  »اند هبا اسم مطابقت داشت

ي) از لحاظ شمار به يـك يـا    -نكره ( »ييا« ) معتقد است كه40-41: 1384الديني ( ةمشكو
جانور، گياه و يا هر چيز مادي يا غيـر مـادي اشـاره    ند فرد يا مورد نا مشخص اعم از انسان، چ

 نمايد: ميكند. افزون بر اين، نشانه نكره به همراه اسم نا شمارا به معني محدود داللت  مي
 كاري نكردم.  -
 هم دارد. (اسم ناشمارا) آبياين روستا  -

 سازند. ( اسم نكره و جمع) مي ييها مهمانخانهدر نزديكي جنگل -

 مانند: ؛وحدت منطبق است ينكره بر يا ي) نيز معتقد است كه غالبا يا221: 1384شريعت (
 را ديدم. پسري -

ي را از آخـر كلمـه حـذف كـرد و بجـاب آن از كلمـه يـك         –توان  ميكه در اين صورت 
 استفاده كرد:

 يك پسر ديدم.-

 اما گاهي اين دو بر هم منطبق نيستند:  
 پسراني را ديدم.-
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داند و معتقد اسـت كـه    مي) نكره بودن را از مشخصات گروه اسمي 192: 1997ماهوتيان  (
 باشد.   مي  ]+ مشخص  [و  ]معرفه - [ي دو گانهها نكره داراي مشخصه »ي –«

به هر حال، با توجه به آنچه گفته شد و هم چنين بر اسـاس داليـل تـاريخي كـه شـرح آن      
نكـره در زبـان فارسـي     »ييـا « ي دسـتوري ها جه گرفت كه شمار از مشخصهتوان نتي ميرفت، 

 . يستن
گروهـي از  نكره در زبان فارسي دو ديدگاه وجود دارد:  ياما در رابطه با واژه بست بودن يا

گيرنـد بـدون اينكـه     مينكره را واژه بست در نظر  »ييا«) 32: 1371زبانشناسان مانند كلباسي (
رسد ديگر زبانشناسـان ايرانـي    ميآن را ذكر كنند. از سوي ديگر، به نظر داليل واژه بست بودن 

چـرا كـه حـد اقـل در بحـث       ؛) در اين مورد با وي هم راي نباشند1384الديني ( همانند مشكو
متخصصان رده شناسي زبـان  واژه شناسان وكنند.  مينكره ن يها اشاره اي به يادرباره واژه بست

... حـروف نكـره در   «كننـد كـه    مـي صريحا اعالم  نيز )838: 2001( همكارانمانند هاسپلمث و 
25Fسينگهاالباشند در حاليكه در زبان فارسي و  ميهاي اروپايي واژه بست زبان

. »باشـند  ميپسوند  1
هاي زبان فارسـي وجـود دارد، داليـل    نكره و ديگر واژه بست يهايي كه بين ياعليرغم شباهت

 تواند واژه بست باشد. مينكره ن يكند يا ميرد كه ثابت رده شناختي متعددي نيز وجود دا
نكره از نظر واجي به ميزبان خود وابسـته اسـت و    يهاي زبان فارسي، ياهمانند واژه بست

ه ژگيـرد و ماننـد وا   مينكره قرار ن يرود، هيچ گاه تكيه اصلي بر يا ميهيچ گاه به تنهايي بكار ن
 شود: ميضافه بستها، آخرين عنصري است كه به واژه ا

 ]يي  - [ها  -  [كتاب [←كتابهايي  -،        ]يم –[ها - [كتاب [←هايم  كتاب-
 يهاي عمده اي بين يااما همانطور كه گفته شد، عليرغم وجود اين معدود شباهت،  تفاوت

دليل اين است كه اگر نكره بودن بعنـوان   ي زبان فارسي وجود دارد. اولينها نكره و وازه بست
) هنگـام  1985صيتي معنايي در نظر گرفته شود، در آن صورت طبق گفته زيكـي و پـالم (  خصو

افزودن عالمـت نكـره بـه واژه، خصوصـيت معنـايي و البتـه دسـتوري خاصـي را بـه آن واژه          

                                                 
1. Singhala 
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ي داراي هـا  ت واژهافزاييم كه اين ويژگي منحصر بفرد معنايي و دستوري بيشتر از خصوصيا مي
 ه بستي.ژواهاي تا گروه باشد ميوند

يي كـه داراي واژه بسـت هسـتند اضـافه شـوند،      ها توانند به واژه ميها دوم اينكه واژه بست
 مانند:
 =  æm]  = o]    [dæftæræm]          [[[ketab] كتابم و دفترم    -

ي) را  -نكـره (   يهاي واژه بستي اضافه كرد. ياتوان به گروه ميولي وندهاي تصريفي را ن
 باشند اضافه كرد: ميان به كلماتي كه داراي واژه بست تو مينيز ن

 =  iæm][[ketab]- كتابمي                            *
 i-   [ tun  =   [xunæ]]خونتوني                       *

 i-    [o  =   [ketab]]ي’كتاب *
تواننـد بـا    مـي كـه  يعنـي اين  باشـند؛  ميها داراي آزادي انتخاب ميزبان واژه بست سوم اينكه

ي ميزبان با طبقات نحوي مختلف بكار برده شوند و الزم نيست كه واژه ميزبـان از نظـر   ها واژه
هـاي اسـمي   نكره مانند الف ندا فقط به گروه ايكه ينحوي مربوط به واژه بست باشد. در حالي

 شود.   مياضافه 
هـا  زبان فارسي واژه بست نكره در زبان فارسي اين است كه در يدليل وند بودن يا آخرين

 :ي زيرها مانند نمونه ؛چسبند ميترين عضو)  چپيبه آخرين عنصر گروه ميزبان (سمت 
اسـتاد  ، اسـتاد خـوب تـاريخ ايرانمـان    ،  استاد خوب تاريخمان، استاد خوبمان،  استادمان -

 ، ......استاد خوب تاريخ ايران اسالمي دانشگاهمان، خوب تاريخ ايران اسالميمان
ه چسـبيده  ژآخـرين وا كه بـه   »مان –« هسته است و »استاد«هاي اسمي باال، ر تمامي گروهد
واژه بسـت در زبـان فارسـي هميشـه بـه      طور كه گفته شد، باشد. اما همان ميواژه بست   است

 آنهاي ديگـري غيـر از   تواند در جايگاه مينكره  ييا كهدر حالي ؛چسبند ميآخرين واژه گروه 
 ه شود:نيز بكار برد

 ]ي - ]مرد    دانشمند  [[مرد دانشمندي    -،   ]]دانشمند [ي    -]مرد[[مردي دانشمند   -
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نكره در زبان فارسي دقيقا ماننـد   يبه اين نتيجه رسيد كه ياتوان  ميبنا بر آنچه كه گفته شد 
 ها تعلق ندارد.الف ندا وند است و به طبقه واژه بست

 نشانه اضافه  -5-5

) معتقد اسـت، سـاخت اضـافه يكـي از ابزارهـاي زايـاي       66: 1997(يان ته ماهوهمانطور ك
باشـد. اضـافه    ميي آنها با يكديگر ها ي غير فعلي و متممها توصيف اسم هم چنين ارتباط هسته

تواند يك هسته اسمي را به صفت يا گروه وصفي، اسم يا گروه اسـمي، قيـد يـا گـروه      ميِ ) -(
، هسـته گـروه   ها تواند صفت ميمصدر مرتبط كند. اضافه هم چنين قيدي، گروه حرف اضافه يا 

محـدوديت   ،اين اضافه در انتخاب حوزه عملكرداضافه و قيدها را به متمم آنها متصل كند. بنابر
ها، پي بسـت  ) در زبان فارسي نيزمانند ديگر واژه بستe-ِ) يا (  -چنداني ندارد. نشانه اضافه (

ها، بعـد از اضـافه   شود. همانند ديگر واژه بست ميميزبان اضافه  است و به آخرين عنصر گروه
 مانند: ؛شوند ميشدن پسوندها اضافه 

 [[æli][ye – [ha – [ketab ]]]هاي علي كتاب -
گيـرد. از نظـر نحـوي     مـي اضافه از نظر آوايي داراي يك هجا اسـت و هـيچ وقـت تكيـه ن    

سـميعيان  تـوان بـه    مـي ت كه از جملـه آن  مطالعات زيادي در رابطه با اضافه صورت گرفته اس
 هاي زير حوزه عملكرد نحوي اضافه نشان داده شده است:در مثال) اشاره داشت. 1983(

 الف) اسم + اضافه + توصيف كننده (صفت)  
 ha - [kolah ]]][ye   qermez -] كالهاي قرمز      

 ب) اسم + اضافه + توصيف كننده (اسم) 
 [e  tæla– [ ængoštær]]انگشتر طال    

 ج) اسم + اضافه + حرف اضافه + اضافه + اسم  
 e  [tu] –ye   aspæzxune– [miz]ميز توي آشپزخانه                

 ضميرد) حرف اضافه + اضافه +
  e    to– [bedun]بدون تو                       
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بـا ديگـر    هـا  وي واژه بسـت هاي باال پارامترهاي گوناگوني را كه در رابطه با روابط نحمثال
هـاي اسـمي   توانـد در گـروه   مـي كنند. واژه بسـت اضـافه    ميباشند بطور كامل تاييد  ميعناصر 

هاي دستوري مختلفي را بگيرد كه تاييد كننده پارامترهاي يـازدهم، دوازدهـم و چهـاردهم    نقش
 باشد:   ميآيخن والد 

 الف) واژه بست اضافه ملكي  
  ye to – [xane]خانة تو            -،            e mæn -[dæftær]دفتر من       -

 وصفي ب) واژه بست اضافه
 e moškel – [ dærs]درس مشكل -،    e jaleb-[ ketab]كتاب جالب -

 اسميج) واژه بست اضافه 
 e  fars           [xælij]-خليج فارس -،       e    ælborz - [kuh]كوه   البرز -

شـوند   مـي ي ميزبـان بـه همخـوان خـتم     هـا  ) هنگامي كـه واژه eِ ) يا (-( واژه بست اضافه 
روند، ولي اگر آخرين صداي واژه ميزبان يك واكه باشد، در اين صـورت   ميبكار  e-بصورت  

رود. اين فرآينـد   ميبعنوان واج ميانجي بين دو واكه بكار "y"براي سهولت تلفظ نيمه مصوت  
 ان داد:توان بصورت زير نش ميآوايي را 

VVy −≠→ /][φ 
شد، دليـل ديگـري بـر اثبـات واژه بسـت بـودن        هشاهدمهاي باال جام واجي كه در مثالسان

 باشد. مياضافه 

  »است«و   »بودن«هاي مخفف فعل ربطي صورت -5-6

رود كه در زيـر   ميي مخفف آنها بكار ها گونه »هست«و  »است«در گفتار، اغلب بجاي فعل 
 :  اند هفهرست شد

 im-يم  -                    -    æmَ م  -                          

     id-يد  - I-ي -                          

                        -           ِ- e- ندænd  - 
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باشـند   مـي ي فعلي كه جزء پسـوندهاي تعريفـي   ها هاي مخفف را نبايد با شناسهاين ساخت
شـوند،   مـي ي مخفف كه از اين به بعد واژه بست ناميـده  ها اول اينكه اين صورت اشتباه گرفت.

هاي دستوري و نحوي متفـاوت  ي ميزبان رابا نقشها توانند واژه ميمحدوديت انتخاب ندارند و 
 انتخاب كنند:

 الف) اسم + واژه بست رابط  
 æm - [ mæn ]منم   (من هستم )          -،   ye– [æli]علي ِ  ( علي است )  -

 ب) گروه اضافه + واژه بست رابط 
 e                               [ru] – ye [miz]-روي ميز   ( روي ميز است )           

                              e [zæng] – e – [bedun ]بدون زنگ (بدون زنگ است)     
 ج) جمله + واژه بست رابط 

 ست ) ( در جواب كدام مرد؟)  اآيد ،  مي(اون مردي كه دارد    كه داره مياد ياون مرد
? un   mærde  ke  dare  [miad] –e 

توانند به فعل اضافه شوند. از طرف ديگر، عـالوه بـر بـرآورده     ميي فعلي فقط ها اما شناسه
ظـر  شـوند، از ن  مي ها كردن و مطابقت داشتن با پارامترهايي كه مربوط به نقش نحوي واژه بست

باشـند،   مـي را دارا  هـا  خصوصيات ديگر واژه بست، ي رابطها واجي و آوايي نيز اين واژه بست
مثل نگرفتن تكيه، تك هجايي بودن و غيره. بنابراين براساس الگوهـا و پارامترهـاي پيشـنهادي    

ي زبـان فارسـي   هـا  هاي مخفف رابط را نيز بايـد در زمـره واژه بسـت   آيخن والد، اين صورت
 رد.قلمداد ك

 گيري خالصه و نتيجه -6

شوند كه حد وسـط   ميهاي دنيا واحدهايي يافت تمام زباندر  همانطور كه ذكر شد، تقريبا ً
 ،هـا  شـوند. واژه بسـت   ميباشند كه در ساختواژه، واژه بست ناميده  ميتكواژهاي آزاد و وابسته 

هاي تكواژهاي ويژگي باشند و هم بعضي از ميي كامل را دارا ها هم بعضي از خصوصيات واژه
ي زبـان فارسـي براسـاس پارامترهـاي     هـا  وابسته را. در اين مقاله سعي بر آن بود تا واژه بسـت 
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) 2003پيشنهادي واژه شناسان از ديدگاهي رده شناختي مورد بررسي قرار گيرند. آيخن والـد  ( 
اله مورد استفاده قرار پانزده پارامتر را براي تشخيص واژه بستها پيشنهاد داده است كه در اين مق

 يي چند رهنمون ساخت: ها ي زبان فارسي ما را به يافتهها گرفت. مطالعه واژه بست
هاي زبان فارسي بـه انتهـاي حـوزه    ، واژه بست)1985اس الگوي پيشنهادي كالونس (براس

رونـد و بـه    مـي اي حوزه عملكـرد بكـار   شوند، بعد از سازة حاشيه ميعملكردي خويش اضافه 
) واژه 1985شـوند. بنـابراين براسـاس الگـوي كالونـس (      مـي چپ واژه ميزبـان اضـافه   سمت 
 . »، پي بستبعدپاياني، «باشند:  ميي زير ها هاي زبان فارسي داراي ويژگيبست

ي ويـژه را مشـاهده   ها ي ساده و واژه بستها توان دو نوع واژه بست مي نيز در زبان فارسي
ي هـا  ي سـاده و واژه بسـت  ها را به دو نوع واژه بست ها ست) واژه ب1985لم  (ايكي و پزكرد. 

ي ساده عالوه بر شكل كوتـاه شـده داراي صـورت واژگـاني     ها كنند. واژه بست ميويژه تقسيم 
هاي واژگاني كاملي نيستند. در زبـان  ي ويژه داراي صورتها اما واژه بست ؛باشند ميكاملي نيز 

ي رابـط  هـا  ي ويژه و واژه بسـت ها ن نمونه از واژه بست) بهتريeَِ ً (–فارسي، واژه بست اضافه 
 باشند.   ميي ساده ها نمونه خوبي از واژه بست

ِ  –(ه)، نشانه اضـافه   »ُ -«براساس الگوي آيخن والد، ضماير متصل شخصي، و نشانه عطف 
)eنـدا را   »الـف «امـا اينكـه    ،آينـد  مـي رابط همگي واژه بست به حسـاب  فعل هاي ) و صورت

 باشد.   مين واژه بست در نظر گرفت يا خيربه تحقيقات و مطالعات بيشتري نياز توا مي
توانند زمينه مناسبي را براي تشـخيص   ميهاي پيشنهادي آيخن والد متغير رسد كه ميبه نظر 
 ريفي فراهم كنند. صاز وندهاي زبان فارسي بخصوص وندهاي ت ها واژه بست

در مطالعـات مربـوط بـه واژه بسـت در حقيقـت      دهـد كـه    مـي ، مقاله حاضر نشان در پايان
توان فقط به اصول ساختواژي تكيـه كـرد و پارامترهـاي واجشـناختي و نحـوي را ناديـده        مين

گرفت. در حقيقت كاربرد قواعد و اصول واجشناسي و نحو است كه درك بهتري از واژه بست 
 كند.   ميميسر را 
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