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 چكیده
پردازد.  ای آنها می مقاله حاضر به توصیف انواع ضمایر شخصی و انعکاسی در زبان فارسی و گویش بیرجندی و بررسی مقایسه

انواع ضمایر شخصی متصل و منفصل و ضمیر مشترک در فارسی معیار ارائه شده و سپس همین ضمایر به در ابتدا توصیفی از 
ی منفصدل و متصدل در ایدن     تفصیل در گویش بیرجندی مورد توجه قرار گرفته است. ضمایر شخصی بیرجنددی در دو دسدته  

های مختلدف در جملده کداربرد     جایگاه گویش مورد توجه قرار گرفته و مشخص شد که در گویش بیرجندی ضمایر متصل در
گدردد  در   ی میزبدان ودود متصدل مدی     به واژه« ینجه-»و « ی-»صورت  کمی دارد و بجز ضمیر متصل سوم شخص مفرد که به

هدای   های فعلی در این گویش در قالدب شناسده   رود. همچنین شناسه اغلب موارد ضمایر متصل بجای ضمایر منفصل به کار می
ی آن بدا   گزیندی و مقایسده   علی توصیف شد. با بررسی ضمایر انعکاسی در این گویش براساس نظریه مرجد  ف فعلی و پس پیش

گزیندی   گزینی ضمایر وابسته به گفتمان است و منطبق بر اصول مرج  فارسی معیار مشخص شد بروالف زبان فارسی که مرج 
گزینی چامسکی اسدت   گانه مرج  منطبق بر اصول سه گزینی نیست  این ضمایر در گویش بیرجندی در نظریه حاکمیت و مرج 

و تنوع ضمایر انعکاسی در این گویش موجب شده تا این ضمایر ناوابسته به گفتمدان مسسدوش شدوند و بدرای تعیدین مرجد        
ز های ضمیری در این گویش بجد  بست این نتیجه حاصل شد که پی   ها نیازی به رجوع به گفتمان نیست. همچنین با بررسی داده

 رود. در سوم شخص مفرد کاربرد ندارد و بجای آن ضمایر منفصل به کار می
 

 بست ضمیری  مرج  گزینی  گویش بیرجندی   ضمیر شخصی  ضمیر مشترک  پی واژگان کلیدی:
 

 مقدمه .1

بیرجند مرکز استان وراسان جنوبی است که از شمال به گناباد  از شرق به افغانستان  از غرش به طدبس و از جندوش   
هدای معتبدر    شود. رضایی معتقد است گویش بیرجنددی یکدی از گدویش    به کرمان و سیستان و بلوچستان مسدود می

ی گدویش بیرجنددی    نامده  ی واژه وراسان جنوبی است که از اهمیت واصی برووردار اسدت  رفیعدی نیدز در مقدمده    
در گذر تاریخ کمتر مورد تاوت و تداز   ای کوهستانی واق  شده  چون بیرجند در نزدیک کویر و در منطقه» :نویسد می

(. بررسدی  ۱۷:۱۱۰۱)رضدایی  « نخورده باقی مانده اسدت  و هجوم قرار گرفته و در نتیجه گویش آن نیز پاکیزه و دست
وجو و کنکاش در جهات مختلف آن با هدف حفظ و گسترش وصوصیات آن در میدان   درمورد این گویش و جست

توان با بده دسدت آوردن نکدات جدیدد و ودا  بده        زامی و مفید است؛ که میهای زبان فارسی امری ال دیگر گویش
 ها و همچنین فارسی معیار پرداوت. های تمایز این گویش با سایر گویش بررسی دقیق علمی و جنبه

هدای آوایدی در    های چندی با زبان فارسدی معیدار دارد. عدالوه بدر تفداوت      گویش بیرجندی در کاربرد ضمیر تفاوت 
توان به تفاوت در کاربرد ضمیر شخصی متصل در این گویش اشداره کدرد. براسداس     ن گویش با فارسی میضمایر ای

پیوندندد )بجدز در    ها عدم کاربرد ضمایر شخصی متصل در نقش اضافی که به اسم و نقش مفعولی که به فعل می داده
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هدای پدهوهش    ندین داده شدود. هچ  های بارز ضدمایر بیرجنددی مسسدوش مدی     از مشخصه  حالت سوم شخص مفرد(
بست در این گویش در مقایسه با زبدان   ی واژه گزینی و همچنین مقوله های مشخصی را در کاربرد اصول مرج  تفاوت

دهد. در این مقاله ابتدا انواع ضمیر شخصی و انعکاسی در زبدان فارسدی و گدویش بیرجنددی مدورد       فارسی نشان می
گزینی چامسکی به تسلیل ضدمایر   گزینی در نظریه حاکمیت و مرج   گیرد سپس براساس اصول مرج بررسی قرار می

شود و همچنین از منظر تعیین مرج   به دو حالت وابسته به گفتمان یدا ناوابسدته بده     انعکاسی و شخصی پرداوته می
گدویش  های ضمیری در زبان فارسدی و   بست گفتمان بودن این ضمایر اشاره وواهد شد. در بخش پایانی نیز انواع پی

شدامل   های این مقالده  های این گویش با فارسی معیار مورد توجه قرار وواهد گرفت. داده بیرجندی بررسی و تفاوت
از مناب  مکتوبی که بده گدویش بیرجنددی اوتصدا       ای از جمالت فارسی معیار و فارسی با گویش بیرجندی  پیکره

هدا ککدر شدده     جمله ازآن در مثال 0۷و بومی انتخاش  ای از جمالت تولید شده توسط گویشوران دارد و نیز مجموعه
هدایی تولیدد    جملده    هدا  است. در مواردی نیز نگارندگان مقاله که گویشور بومی این گویش هستند  برای تکمیدل داده 

 اند. کرده
 
 . ضمیر در زبان فارسی2

بندی شده اسدت.   ای مختلفی دستهه ضمیر در زبان فارسی توسط اکثر دستورنویسان مورد توجه قرار گرفته و به شیوه
فدر      همدایون ۱۱۱۱  قریدب  ۱۱۳۱  فرشدیدورد  ۱۱۳۱  شریعت ۱۱۳۱انوری و احمدی گیوی   ۱۱۳۱)ناتل وانلری 

(. در ۱۱۱۱ زاده و غالمسسدین  ۱۱۳0الددینی  ه   مشدکو ۱۱۰۱  یاسمی و دیگران ۱۱۱۱  وحیدیان کامیار و عمرانی ۱۱0۱
نشیند یا به شخص یا چیدزی در عدالم ودارش اشداره     اسم یا گروه اسمی می ای است که به جایتعریف  ضمیر کلمه

 کند:می
 حمید را دیدم و به او گفتم. .۱

 .اممن این نکته را بارها به شما گفته .۱

 این را ببر و آن را بیاور. .۱

نشسته اسدت  در  « حمید»به جای « او( »۱ی )شود. در جملهنامیده می« ضمیر مرج »نشیند جای آن میآنچه ضمیر به
به چیزهدایی در عدالم   « آن»و « این( »۱ی )کند و در جملهبه اشخاصی در وارش اشاره می« شما»و « من( »۱ی )جمله

 (۱۳0:۱۱۳۱گیوی   کنند. )انوری  احمدیوارش اشاره می
یر شود و فقط سوم شدخص اسدت. امدا ضدم    تفاوت اساسی ضمیر با اسم ظاهر در این است که اسم ظاهر صرف نمی

شود و اول شخص و دوم شخص و سوم شخص دارد. فرق دیگر آنها در این اسدت کده ضدمیر بعادی از      صرف می
شود و صفت اشاره و عددی و مدبهم  ی جم  ملسق نمیگیرد؛ مثالً به ضمیر معموالً نشانههای اسم ظاهر را نمینشانه

 (.۱۱۱:۱۱۳۱ن  هرمن  ده او  چنین او. )فرشید ورد  توان گفت: منها  اوها  آن م کند  برای مثال نمیآن را مقید نمی
رو از ای جهات دیگر باهم مشترکند؛ اما از هدر جهدت همسدان نیسدتند  ازایدن     ضمیرها به اعتبار جانشینی اسم و پاره

های گوناگون تقسیمات گوناگونی دارند  تقریبًا تمام دسدتورهای توصدیفی زبدان فارسدی بده مبسدر ضدمایر        دیدگاه
اند. در این بخش به بررسی تعدادی از پرکاربردترین ضمایر زبان فارسدی طبدق نظدر برودی از ایدن بزرگدان        پرداوته

 پردازیم. می
 

 ضمیرهای شخصی 2.1

کند  و مثل فعل بدرای هدر شدخص صدورت متمدایز      ضمیرهای شخصی ضمیرهایی هستند که بر اشخا  داللت می
مخاطب )دوم شخص( و یا برای دیگری )سوم شدخص( و   دارد. شخص یا برای گوینده است )اول شخص( یا برای

  نیز هر یک از این سه شخص ممکن است مفرد یا جم  باشد.
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ضمیر شخصی منفصل )جدا( و ضمیر شخصدی   اند: اکثر دستور نویسان ضمیرهای شخصی را به دودسته تقسیم نموده
 متصل )پیوسته(.

 ضمیر شخصی منفصل )جدا( 2.1.1

 ی بعد از وود نچسبد و به تنهایی به کار رود و استقالل لفظی و معنایی داشته باشد. ضمیری است که به کلمه
ولی گاهی ضمیرهای دیگری « من  تو  او/ وی  ما  شما  آنها/ آنان»اند ازضمیرهای شخصی منفصل در فارسی عبارت

تدو/ جنابعدالی/   »  «ندده/ اینجاندب  مدن/ ب »روندد  مانندد:   کار میبرای رعایت احترام یا تواض  در کنایر ضمایر اصلی به
آنهدا/ آندان/   »  «شما/ حارات عدالی/ شماها/شدمایان  »  «ما/ اینجانبان/ بندگان/ ماها»  «او/ وی/ ایشان»  «عالیحارت
 (۳۱:۱۱۱۱زاده  )غالمسسین«. ایشان

الیده و مدتمم   فالیده  شدبه مادا   توانند در نقش فاعل  مفعول  متمم قیدی  ماافاز نظر فرشیدورد ضمایر منفصل می
صوت شوند و بدل  همپایه و تفسیر ظاهر شوند  مانند: من رفتم  او را دیدم  با او سخن گفتم  کار من  صسبت با او  

رویدم. ولدی   رسیم  تو اینطور کردی  ما دانشجویان به گردش علمدی مدی  داد از تو  من و تو و هوشنگ به اصفهان می
گیرندد و صدفتهای   توانند داشته باشند  صفت هم به سختی میالیه نمیه ماافالیه یا شباینها )ضمایر منفصل( مااف

«.« من بیچاره»گیرند؛ مانند توانند داشته باشند  ولی گاهی صفت بیانی میاشاری و عددی و مبهم و تعجبی مطلقاً نمی
 (۱۱0:۱۱۳۱)فرشید ورد  

 ضمیر شخصی متصل )پیوسته( 2.1.2

َش  -َت  -َم  -روند و عبارتندد از:  دارد و همیشه همراه اجزاء دیگر کالم به کار میضمیری است که کارکرد مستقل ن
ضمیر شخصی پیوسته عنصری وابسته و نشاندار به لسدا  شدخص   . (۱۷۱:۱۱۱۱ِشان )وحیدیان کامیار  -ِتان  -ِمان  -

واژه دارد  بده لسدا    شود. ضمیر متصل بدا وجدود شدباهتی کده بده      و شمار است که جانشین اسم یا گروه اسمی می
شدود. ایدن گدروه از ضدمایر      شود و همواره به عنصر دیگری موسوم بده پایده متصدل مدی     تنهایی ظاهر نمی ساوتی به

بست بست و پی بست بر اساس جایگاه وود نسبت به پایه به دو گروه پیش شود. واژه بست نیز نامیده می شخصی واژه
روندد و   ی ودود بده کدار مدی     بست هستند که پس از پایه ها از نوع پی بست در زبان فارسی بیشتر واژه .شودتقسیم می

که به اسم و فعل و حرف اضافه و ضدمیرهای مشدترک و جدزآن    « شان-تان  -مان  -ش  -ت  -م  -»عبارت اند از: 
هدای   ایدن ضدمایر در نقدش   رد. های دیگر این مقاله بسدر ودواهیم کد    ها در بخش بست در مورد پی .شوند متصل می

 روند: کار می )مفعولی  اضافی  متممی( به
 . آوردت )مفعولی(۱
 . درسش )اضافی(۳
 (۱۱۳:۱۱۱۱زاده  . گفتمت )متممی( )غالمسسین0

-ی مفدرد( حدذف مدی   شوند )یعنی سه صیغه/ آغاز میæ« /َ-»ی اضافه هنگام چسبیدن به آنهایی که با مصوت کسره

شوند )یعنی سده  م  کتابت  کتابش یا کتاشِ سفیدش  اما الساق به آنهایی که با صامت یا کسره آغاز میشود. مانند کتاب
)فرشدید ورد    گدردد. مانندد: کتابِمدان  کتابِتدان  کتابِشدان     ی ضمیر حدذف مدی  ماند و کسرهی جم ( برجای میصیغه

۱۱0:۱۱۳۱). 
 

 ضمیر مشترک 2.2

ی ی سداوتهای ششدگانه  و وویشتن هستند که هر سه بده جدای همده    ی وود و وویشضمیرهای مشترک  سه کلمه
کداربرد بیشدتری   « وود»(. از بین این سه ضمیر  ضمیر ۱۳۱:۱۱۳۱روند )انوری وگیوی  ضمیرهای شخصی به کار می

دارد و معموالً با ضمایر متصل فاعلی همراه است. ضمیر مشترک اگرچه جانشین اسم است و این دو از نظر صدوری  
که ضمیر مشترک متمم یا مفعول یدا بددل هدم     توانند به جای همدیگر به کار روند  اما عمالً هنگامیجا می باً همهتقری
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را بدا اسدم یدا ضدمیر جددا عدو  کدرد  همچدون          توان جای آنشخص با نهاد باشد وجود آن اجباری است و نمی
 (۱۷۳:۱۱۱۱های زیر: )وحیدیان کامیار   مثال
 نساوته است.( iآن مطلب را از حسن iحسن*از وودش نساوته است. ). حسن آن مطلب را ۰

 را در آینه دید.( iحسن iحسن *. حسن وودش را در آینه دید. )۳

 از این کار بیشتر ناراحت بود.( iحسن iحسن *. حسن وودش از این کار بیشتر ناراحت بود. )۱

 کاربرد اصلی دارد: ( ضمیر مشترک دو۱۱0:۱۱۱۱زاده ) بنابراین از نظر غالمسسین 
 تواند قرار بگیرد؛ مانند:اول  برای تأکید اسم یا ضمیری که قبل از ضمیر مشترک قرار گرفته است یا می

 . او وودش به من گفت.۱۷
 . او وودش دیر آمد.۱۱
 آورم.. من وودم کتاش را می۱۱

متمم »باشد  در چنین وضعیتی چون « شخص هم»رود و با نهاد جمله دوم  وقتی که در نقش متمم یا مفعول به کارمی
توان آن اسم یا ضمیری را که نهاد قرار گرفته  دوباره در جایگداه  هر دو یک شخص هستند و نمی« نهاد»و « یا مفعول

شدخص بدا نهداد    به همراه ضمیر متصل هم« وود»ناچار باید از ضمیر مشترک  متمم یا مفعول تکرار کرد  از این رو به
 به بیان دیگر در چنین وضعیتی وجود ضمیر مشترک اجباری است و قابل حذف نیست؛ مانند: استفاده کرد؛

 را...(. iاو iاو*. او وودش را از این کار کنار کشید. )۱۱
 را...(. iمن iمن*رسانم. ). من وودم را به دانشگاه می۱۱
 را...(. iنسح iحسن*بیند. ). حسن وودش را بزرگ می۱۳
 ...(.iبه او iاو*کند. )م می. او به وودش ظل۱0

( و ... مدبهم و تعجبدی   متقابل  پرسشدی   اشاره،عالوه بر این نوع ضمیرها که ککر آن رفت  انواع دیگر ضمیر )ضمیر 
 شود. نیز در زبان فارسی و گویش بیرجندی وجود دارد که در این جستار به آنها پرداوته نمی
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در ایدن    شمارندبرای آنها بر می معیاری انواعی که در فارسی ضمیرها در گویش بیرجند انواع گوناگون دارند و همه
( در ۱۷0-۱۱0: ۱۱۰۰گویش نیز باز شناوته هستند. مانند ضمایر شخصی  مشترک  اشاره  پرسشی و مدبهم. رضدایی)  

 بندی و توصیف نموده است:صورت زیر دستهکتاش بررسی گویش بیرجندی انواع ضمیر را در این گویش به 
 

 ضمیرهای شخصی 9.1

نشینند این نوع ضمیرها در گویش بیرجندی دو نوع اند  یک نوع آن دسته از ضمیرهایی که در جمله به جای اسم می
همدراه  « شناسده »شوند و نوع دیگر ضمیرهایی که مانند  که کیل عنوان ضمیرهای منفصل و متصل شخصی بررسی می

کداربرد ضدمیرهای منفصدل و متصدل شخصدی در       دهندد. آیند و شخص و ساوت )صیغه( فعل را نشان مدی ل میفع
 به این گونه است: گویش بیرجند

 شخصی در گویش بیرجند و متصل ضمایر منفصل 1. 9.1
مسدندی   ها و نقشهای دستوری اسم )مانند نهدادی    نشینند  بسیاری از حالتضمیرهایی که در جمله به جای اسم می
شش تا هستند که همیشه جددا  معیار پذیرند. این ضمیرها مانند زبان فارسی متممی اضافه و حتی گاهی ندایی( را می

 اند از:روند و عبارت ناپیوسته )منفصل( به کار می
 : ضمایر منفصل شخصی در گویش بیرجندی1جدول

 بیرجندیضمایر منفصل شخصی در گویش ضمایر منفصل شخصی در فارسیی  
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 معیار
 )=مَن( :mo// مُاْ moمُ  من

 )=تو( :to// تُاْ toتو  تو

 )=او( uاوُ  او

 )=ما( maما  ما

 )=شما( šemaشِما  شما

 uno:[n])=ایشدان(/ اوُنُداْ]ن[    ušo:[n]اوُشُاْ]ن[  آنها/ ایشان  
3987http://bamdadesari.ir/?attachment_id= 

 )=آنان(.
 

الیده  شدبه   توانند در نقش فاعل  مفعول  متمم قیدی  ماافگویش بیرجندی مانند فارسی معیار می ضمایر منفصل در
الیه و متمم صوت شوند و بدل  همپایه و تفسیر ظاهر شوند. اما کاربرد دیگری نیز در این گدویش بدرای ایدن    مااف

رود  به ویهه وقتی  به کار میملکی و این ضمیرها در گویش بیرجندی بجای ضمیرهای متصل  نوع ضمیر وجود دارد
پدیش از ضدمیر حدذف     که اسم پیش از ضمیر داللت به انسان داشته باشد. در این صورت کسره اضافی بعد از اسم و

 شود. می
دفتدرم  *؟ش(    dæftær mo: ru mizә. دفتر مو رو میزه)فارسی معیار: دفترم/ دفتر من روی میز است.( الف( . ۱۰

?*رو میزه. 
dæftæram ru mizә 

ش(   ?medadon to injә-yә. هید مددادون تدو اینج  الدف(   )فارسی معیار: مدادهایت/ مدادهای تو اینجاست؟( .۱۳
?*؟ هیمدادونت اینج*؟

medadonet injә-yә?   
 mo doxtær šema r مدو دوترشدمار ندیددم.    )فارسی معیار: مدن دوترتدان/ دوتدر شدما را ندیددم.( الدف(       .۱۱

nadidom   )مو دوترتون ر ندیدم؟*ش .*?
 mo doxtæretun re nadidom 

 šemaشما کی از برادراینا پدول بسدتوندی؟   )فارسی معیار: شما کی از برادرشان/ برادر آنها پول گرفتید؟( الف( . ۱۷

key az beradærešun pul bestondey? )رشدون پدول بسدتوندی؟(   شدما کدی از براد  ؟*ش *?
šema key az 

beradærešun pul bestondey? 
ش(   xæ:hæri tæ:ze vargešte ودواهری تدازه برگشدته.   )فارسی معیدار: ودواهرش تدازه برگشدته.( الدف(      . ۱۱
?* وواهر او تازه برگشته.*؟

xæ:hær u tæ:ze vargešte 
بده   )ضدمیر ملکدی(   صل در نقش اضافیتتنها در سوم شخص ضمیر م  دهد نشان می ۱۱تا  ۱۰ گونه که جمالت همان

تواند به عنوان ضمیر ملکدی   نمی در گویش بیرجندیدهد ضمیر متصل  نشان می ۱۷تا  ۱۰در جمالت ش  رود. کار می
 ۱۰گونه که در آوانگداری جمدالت    ش جمالت پذیرفتنی نیستند. همچنین همان ۱۷ش تا  ۱۰های  به کار رود و جمله

بده اسدم   همراه با کسره نشدانه اضدافه   ضمیر شخصی در حالت اضافی  الف مشخص است  در این گویش ۱۱تا  الف
توان نتیجه گرفت که در ایدن   بنابراین میرود. کار میی اضافه( بهصورت منفصل و بدون کسره )نشانه پیوندد و بهنمی

  کاربرد نددارد و بجدای آن   پیوندد ه اسم میب« injәینجه -»بجز در سوم شخص مفرد که گویش ضمایر متصل ملکی 
 .رود ضمایر منفصل بدون کسره اضافه به کار می

 
 در نقش اضافی( در گویش بیرجندی شخصیضمیرهای ضمیرهای ملكی ): 2جدول

 )منفصل( )دفترمان( doxtær maدختر ما  )منفصل()دفترم(  doxtær moدختر موُ 
 )منفصل( )دفترتان( doxtær šemaدوتر شِما  )منفصل()دفترت(  doxtær toدختر تُو 

http://bamdadesari.ir/?attachment_id=3987
http://bamdadesari.ir/?attachment_id=3987
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 doxtær injә  /doxtær iدختری/ دخترینجه 
 )متصل()دفترش( 

 /:doxtær ušoدوتددددر اوُشُددددا// اوُنُددددا]ن[  

uno:[n])منفصل( (دوترشان( 

    
ندارد توان گفت که در گویش بیرجندی ضمایر متصل ملکی برای هر شش شخص وجود  ها می بنابراین براساس داده

تواند در نقش ضمیر ملکی ظاهر شود و در همه موارد  می« ینجه-»و « ی-»و تنها در سوم شخص مفرد ضمیر متصل 
 کند. دیگر ضمیر منفصل شخصی به عنوان ضمیر متصل ملکی بدون کسره اضافه ایفای نقش می

 
 های فعلی در گویش بیرجند بررسی شناسه 9.1.2

آیند و شخص یا ساوت )صدیغه( فعدل را   های فعل میها و مادهّ که همراه ستاک ضمیرهایی هستندضمایر  نوع دیگر 
های فعلی هستند و کاربرد مستقلی ندارند و همیشده همدراه فعدل    «شناسه»کنند. این ضمیرها در حقیقت  مشخص می

بنددی   سدته هدای زمدان گذشدته د    های زمدان حدال و شناسده    دسته شناسهدو های فعلی زبان فارسی به  آیند. شناسهمی
 شوند. در گویش بیرجندی نیز دو دسته شناسه زمان حال و گذشته از هم قابل بازشناسایی هستند.  می

 های فعلی در زبان فارسی و گویش بیرجندی : بررسی شناسه۱جدول
 های زمان حال گویش بیرجندی شناسه های زمان حال فارسی معیار شناسه
 om-mo: me:do:n مو مِدونُم æm-mæn midan مدان من می

 i-to: me:do:n تو مِدونی i-to midan یدان تو می

 ә/e-u me:do:n او مِدونَه æd-u midan ددان او می

 e:m-ma: me:do:n ما مِدونِم im-ma midan مدانی ما می

 ey-šema me:do:n شِما مِدونِیْ id-šoma midan یددان شما می

 æn-uno: me:do:n اوُنُاْ مِدونَنْ ænd-anha midan نددان آنها می

 
 ندَ-ید  -یم  -  ø-ی  -  َم-عبارتند از:  های زمان گذشته فارسی معیار شناسه
 معیار فارسی گذشته زمان های : شناسه۱جدول 

 æm-mæn xord ممن خورد

 i-to xord یتو خورد

 u xord-ø او خورد

 im-ma xord مما خوردی

 id-šoma xord یدشما خورد

 ænd-anha xord ندآنها خورد

 
 های زمان گذشته گویش بیرجندی شناسه

هدای   آیندد )شناسده  هدای فعدل مدی   اند؛ یک دسته پیش از صیغه های زمان گذشته گویش بیرجندی وود دو نوع شناسه
 .( فعلی های پس ی دیگر پس از آنها )شناسه ( و دسته فعلی پیش

 
 بیرجندیگویش   زمان گذشته  فعلی های پیش شناسه
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آیند و شخص یا ساوت )صیغه( فعل را اند و پیش از ستاک فعل می و منفصل« جدا»ی نخست همان ضمیرهای دسته
 دهند. مانند: نشان می

 زمان گذشته در گویش بیرجندی  فعلی های پیش : شناسه5جدول

 )=خوردیم( ma boxordرد وما بُخُ )=خوردم(  mo boxordرد ومُ بُخُ
 šema boxordرد وشِددددما بُخُدددد )=خوردی(  to boxordرد وتو بُخُ

 )=ووردید(
 uno: boxordرد واوُنُددددا بُخُدددد  )=خورد(  u boxordرد واوُ بُخُ

 )=ووردند(
 

فعلی که در واق  همان ضمایر منفصل فاعلی هستند و نقش شناسه را بدرای   های پیش در گویش کنونی بیرجند شناسه
روندد؛ یکدی    های وا  به کار می فعلی دارند و در ساوت های پس فعل ایفا می کنند  کاربرد کمتری نسبت به شناسه

دهندد و   رود که زمان گذشته را نشدان مدی   به کار میاز کاربردهای آن این است که این نوع تصریف فعل در جمالتی 
 باشند:   دارای کارکرد اعترا  می

ی غدذا را ووردندد     پختی. ))گیرم( اصالً آنها همده  ی غذار بخورد  تو نباید دوباره بور اینو غذا می . اصالً اونو همه۱۱
 æslæn uno: tamom qeză r boxord to: nәbæ:s dobæ:reپختدی؟(   تو نباید دوباره برای آنها غدذا مدی  

bor ino: qeză me:poxti? 
 گویش بیرجندی  زمان گذشته  فعلی های پس شناسه

پیوندندد و شدخص   به پایان ستاک فعل می  فعلی های)متصل( به فعل یا شناسه« پیوسته»ی دیگر مانند ضمیرهای دسته
ِ ی -  emِ م -(  de )=دِ i  - ِe  ی omُم - دهند  این دسته که شدش تدا هسدتند عبارتندد از:    )صیغه( فعل را نشان می

ey  -ن َ æn. 

 ی گویش بیرجندی زمان گذشته  فعلی های پس : شناسه1جدول
 )=گفتیم( gofte:mگُفتِم   emِ م - )=گفتم(،   goftomگُفتُم  omُم -

 )=گفتید( gofte:yگُفتِی  eyِ ی - )=گفتی(   goftiگفتی    iی 

- ِe (-ِد de )  ِگفت/گُفددتgoft /gofte 
 )=گفت(  

 )=گفتند( goftænگُفتَن   æn َ ن-

 
 

 ر مشترکیضم 9.2

وُداْ  »  «xodوُدد  »فارسی است کده در ایدن گدویش    « وود»تنها ضمیر مشترک گویش بیرجندی همان ضمیر مشترک 
xo: » ود »و اگر به ضمیری دیگر اضافه شودxod  ِیا وُدxode »نیدز در ایدن گدویش    شدود و کداربرد آن   فراگو می

رود و گاه برای تأکید به ضدمایر  کار میدرست همانند کاربردش در زبان فارسی است و برای مفرد و جم  یکسان به
 های زیر:شود مانند نمونهشخصی اضافه می

 وُددِمُ  / xodmo beræftom)وُدد مُ بِدرَفتُم      ش(من ودود رفدتم(   )= mo xo: beræftomمُ  ُ بِرَفتُم الف( . ۱۱
 .( )=وود من رفتم(xode mo beræftomبِرَفتُم 
 )وود تو گفتی(. xod to goftiوُدتو گفتی    ش()= تو وود گفتی( to xo: goftiتو  ُ گفتی الف( . ۱۱

 .)او وود آمد( u xo: beyo:meاوُ  ُ بِیُاْمه الف( . ۱۳
 .)وود او آمد( xodi beyo:me. وُدی بِیُاْمه ۱0
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 .)رضا وود گفت( reza xo: goft. رضا وُاْ گُفت ۱۰
 توان نشان داد: ضمایر مشترک در گویش بیرجندی را به این گونه می

  
 گویش بیرجندی در فارسی معیار و : ضمایر مشترک7جدول 

 گویش بیرجندی فارسی معیار

خیییود م ضیییمیر  
 منفصل/ متصل

خییود م کسییرهم  ضمیر م خو
 ضمیر

 خود م ضمیر

 mo مو وو خود من / خودم  
xo: 

ودددود  
 مو

xode 
mo 

 xod mo وودمو

 xod to وودتو  - :to xo تو وو خود تو / خودت

  /وددددودی      - :u xo واو و خود او / خودش
 وودینجه

Xodi/ xodinjә 

 ma ما وو خود ما / خودمان
xo: 

 xode وود ما
ma 

 xod ma وودما 

شددددما  خود شما / خودتان
 وو

šema 
xo: 

ودددود  
 شما

xode 
šema 

 xod šema وودشما

 :uno اونا وو خود آنها / خودشان
xo: 

 :xodino وودینو  - 

 
دهد در گویش بیرجندی بروالف فارسی معیار ضدمایر متصدل همدراه بدا      نشان می ۰چنانکه داده های جدول شماره 

بده ودود مدی چسدبد و در     « ینجه-»و « ی-»ضمیر مشترک وود نمی آید و فقط در سوم شخص مفرد ضمیر متصل 
رود که در اول شخص مفرد و جم  و در دوم شخص جم  ممکن اسدت کسدره    دیگر موارد ضمیر منفصل به کار می

 گردد. اضافه نیز بین وود و ضمیر ظاهر شود و در دیگر موارد کسره نیز ظاهر نمی
 
 گزینی و وابستگی به گفتمان ضمایر در زبان فارسی و گویش بیرجندی بررسی اصول مرجع. 4

 سدر گذاشدته اسدت.    زایشی از زمان پیدایش تاکنون صور مختلفی به وود گرفته و تسوالت چنددی را پشدت  دستور 
از سدوی   ۱۱۳۱است  بدرای نخسدتین بدار در سدال        ها گزینی که نام دیگر آن اصول و پارامتر حاکمیت و مرج  نظریه

گویندد   GBکه بده اوتصدار بده آن     گزینی مطرح شد. این نظریه هایی در حاکمیت و مرج  چامسکی در کتاش وطابه
وود از درون نظریه معیار گسترده اصالح شده بیرون آمده است. فرضیه چامسکی این است  که هر کودکی با داندش  

نامد. ایدن داندش    می universal grammar (UG)شود  که چامسکی آن را دستور جهانی  زبانی ژنتیکی متولد می
بر این اصدول دارای   افراد مشترک و یکسان است و عالوه را دارد که در تمامی ( principleوود اصولی ) ژنتیکی در

کند. به این معنا که کودک برمبنای ایدن کده در    های مختلف فرق می باشد  که در زبان ( میparameterپارامترهایی )
ز مشدخص شددن ارزش   کند. دستور معین یک زبان پدس ا  معر  چه زبانی قرار بگیرد  این پارامترها را اکتساش می

شود. بنابراین  روند فراگیدری زبدان بده معندی کسدب پدارامتری ویدهه از راه        این پارامترها در کهن کودک حاصل می
 .(۱۷۱:۱۱۱۱کند )صالسی و اردکانی  گذاری میقرارگرفتن در معر  زبانی است که آن پارامتر را ارزش

 bounding)تسدیدد )  یهشدود: نظرید  هدایی بیدان مدی   یهگزینی به صورت زیرنظر حاکمیت و مرج  یاصول نظریه

theoryنظریه  ( ی حالتcase theoryنظریه  ) ( ی تتدا(theta theory نظریده   ( ی نظدارتcontrol theory  )
های مذکور بدا  زیر نظریه (government theoryی حاکمیت )و نظریه( binding theoryگزینی ) ی مرج نظریه
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عالوه  فدر  بدر   کند. بهد و این تعامل  دستوری یا نادستوری بودن ساوتهای نسوی را توجیه میانیکدیگر در تعامل
هدای پدارامتری  تنوعداتی    های مختلف با توجه به گونداگونی  ها جهانی است  البته در زباناین است که این زیرنظریه

 (۱۱۱۱)هگمن   .شودمشاهده می
کند. در این نظریه عبارت اسمی به سده دسدته تقسدیم    زینی را معین میگ گزینی چندین عامل مرج  ی مرج نظریه  

 (.۱۱۱0شود: مرجعدارها  ضمیرها و عبارات ارجاعی )کوک و نیوسان   می
کده ایدن ضدمایر مرجد  ودود را از       ”  وودش  یکدیگر و....”himself , each otherالف. ضمایر ارجاعی مانند
  اند.گزینینظریه مرج  A اب  اصلکنند. این عناصرت درون جمله انتخاش می

هدای مرجد  ودود را بیدان      که تنها بخشی از ویهگی«   او و...him  Hi»مانند (pronominals) ش. ضمایر شخصی
 .اند B کنند. این عناصر تاب  اصل می

و مرج  شوند نامیده می (R-expressions)که عبارات ارجاعی «   علی و...Mary» های اسمی کامل مانند ش. گروه
ی نظریده  C های اسمی  تاب  اصل گزینند و به عنصری در جمله وابسته نیستند. این گروهوود را از جهان بیرون برمی

 .اندگزینی مرج 

 (۱۱۳0)راسخ مهند :سازیمگزینی را مطرح میدر زیر به اوتصار سه اصل مرج 

 باید در مسدوده حاکمیت وویش دارای مرج  باشند. ضمایر انعکاسی حتماً: Aاصل
 آزاد باشند و دارای مرجعی نباشند. وود ضمایر شخصی باید در مسدوده حاکمیت: Bاصل
 ای آزاد هستند. های اسمی همیشه و در هر مسدوده عبارت :cاصل

ی تعیدین مرجد  ضدمایر    گانده بدرا  گزینی وود را که شامل اصولی سده ی مرج ( نظریه۱۱۳۱) پس از اینکه چامسکی
شددند کده چنددان بدا     هایی مواجده مدی  شناسان با موارد و نمونه شد  معرفی کرد  زبانشخصی  انعکاسی و اسامی می

-کردند. ضمایر انعکاسدی کده طبدق اصدل اول مرجد      اصول پیشنهادی چامسکی مطابقت نداشتند و از آن تبعیت نمی

در بروی موارد مرجعشدان را  ( Heageman ۱۱۱:۱۱۱۱ هگمن« )اشندی حاکم وودشان بمقید به مقوله»گزینی باید 
بدا  ( ۱۱۱۱ندورایی نیدا و پهلدوان ندهاد )    ( و ۱۱۱:۱۱۰0جستند. در این راستا میرعمادی ) در وارش جمله و گفتمان می

مرجد   ضمایر انعکاسی زبان فارسی در بروی مقداط  بایدد    دادند کهها و شواهدی از زبان فارسی نشان ی نمونه ارائه
 وود را از گفتمان برگزینند:

را دوست دارد و نده   i/jوودش iرا دوست دارد. ش( علی jوودش iعلی*را دوست دارد. ش(  iوودش iالف( علی. ۱۳
 را.  i/jبرادرش

در قید فاعل جمله اسدت   « وودش»وارة همان طورکه مشهود است  مرج « الف ۱۳»در جملة میرعمادی معتقد است 
نمایده اسدت.   واره هدم )علی( با مرجد  « فاعل»از طرفی . دهد تنها مقولة حاکمیت موجود را تشکیل میبنابراین  جمله 

که باید در مقولة حاکمیت موجود به قیدد فاعدل درآمدده    « وودش»ی وارهنادستوری است؛ زیرا مرج « ش ۱۳»جملة 
مقایسدة   .ادستوری بودن آن انجامیده استنمایگی  وود را آزاد ساوته و این آزادی به نباشد  به لسا  عدم وجود هم

نیز باید نادسدتوری باشدد؛ ولدی مالحظده     « ش ۱۳»کند که جملة  این انتظار را تقویت می« ش ۱۳»و« ش۱۳» های جمله
تواند در گفتمان باشد و شناسایی آن بده دسدتوری بدودن جملده منتهدی شدده اسدت.         می« وودش»شود که مرج  می

« ش ۱۳»البته از نظر نگارنده ودودش درجملده    .کند برای این نظریه ایجاد مشکل می«  ش ۱۳»درحقیقت جملة فارسی 
 تواند مرجعی وارش از جمله و در گفتمان داشته باشد و دستوری است. نیز می

گزینی وود معتقد اسدت کده ضدمایر شخصدی و      ی مرج  چامسکی در نظریه دیگر در این راستا این است که ی نکته
بده ایدن معندا کده ضدمیر شخصدی و ضدمیر          سبت به یک مرج  یکسان در توزی  تکمیلی هسدتند ضمایر انعکاسی ن

 ی زیر:(  مانند نمونه۱۱0:۱۱۱۱نهاد   توانند به یک مرج  یکسان ارجاع داده شوند )نورایی نیا و پهلوانانعکاسی نمی
 ش( سرآشپز وودش غذا را چشید.  سرآشپز او غذا را چشید.*. الف( ۱۱
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  نه ضمیر شخصی او. و نه تواند سرآشپز به را عنوان مرج  انتخاش کند تنها ضمیر انعکاسی وودش می ۱۱در مثال 
 توجه کنید:« ۱۷»اکنون به مثال شماره 

 ش( سرآشپز دست وودش را برید.   . الف( سرآشپز دستش را برید.۱۷

ندد سرآشدپز را بده عندوان     او هم ودودش توانسدته   «ش -»  هم ضمیر متصل شخصی سوم شخص مفرد ۱۷جمله در 
دهند. توجیده نسدوی    مرج  بپذیرند  به عبارت دیگر ضمیر شخصی و ضمیر انعکاسی به یک مرج  یکسان ارجاع می

ی حاکمیدت ودود کده کدل     در اینجا در کوچکترین مقولده  «ش -»این جمله بدین گونه وواهد بود که ضمیر متصل 
ضدمیر تأکیددی اسدت  نده ضدمیر       «ش -»(  ۱۱۰۱نظدر اندرسدن )   جمله است  به قید سرآشپز در آمده است و طبق

عندوان مرجد  بپدذیرد و دیگدر     فقط سرآشپز را به «ش -»شخصی. این توجیه تنها در مواردی کارآمد است که ضمیر 
)شریفی  « کند مرجعی در گفتمان نداشته باشد؛ وگرنه توجیه اندرسن نادرست است و مشکل زبان فارسی را حل نمی

عندوان  ترتیدب بده  تواند مرجعی غیر از سرآشپز )مرجعی در گفتمان( داشته باشد و بدین می «ش -»(. ضمیر ۱۳:۱۱۰۰
گونه است که ضمایر شخصی و انعکاسی نسبت  شود  نه یک ضمیر تأکیدی. اینیک ضمیر شخصی در نظر گرفته می

ی هایی در زبان فارسی  نظریهچنین نمونهگیریم که با وجود به یک مرج  یکسان در توزی  تکمیلی نیستند. نتیجه می
گزیندی ضدمایر شخصدی و    ی مرجد  گزینی چامسکی و یا اصول پیشنهادی دیگری که فقط نسدوی بده مسد له   مرج 

( ۱۱۱۱نورایی نیدا و پهلدوان ندهاد )    ی تبیین این موارد نقض برآیند.درستی از عهدهتوانند بهپردازند  نمیانعکاسی می
 اند. فصیل در فارسی مورد بررسی قرار دادهاین موضوع را به ت

 که در باال ککر شد در گویش بیرجندی دقت کنید:  « ۱۷»ی  حال به برگردان جمله 

 i [dæstinjә]j r bebori[d][særašpæz]ر بِبُری]د[.  j ]دستینجه[ i ]سرآشپز[. الف( ۱۱

 i [dæsti]j r bebori[d][særašpæz]ر بِبُری]د[.  j ]دستی [ i ]سرآشپز[ش(  

  i [dæste xo]i re beborid[særašpæz] رِ بِبُری]د[. i ]دستِ  ُ[ i ]سرآشپز[ش(  

کده در حالدت   متصدل    ضدمیر شخصدی   یدر گویش بیرجندد همانگونه که در برسی ضمایر شخصی نشان داده شد  
ضدمیر  د نددارد؛ تنهدا دو   مفعولی به فعل و در حالت اضافی به اسم بپیوندد )آنگونه که در فارسی رسمی است( وجو

( و ش  )الف ۱۱جمله رود. در مانند ضمیر پیوسته سوم شخص مفرد )=ش( به کار می« injәینجه -»و « ی-»متصل 
باشدد و نده سرآشدپز  در    فقط به شخصی )سوم شخص مفرد( در وارش از جمله قابدل ارجداع مدی   « ی-»و « ینجه-»

کند. از این رو در گدویش   عنوان مرج  انتخاش میسرآشپز را به در جمله )ش(«  ُ = وودش»حالیکه ضمیر انعکاسی 
مرجد  ودود را در   گزینی چامسکی که معتقد است کده ضدمایر شخصدی و ضدمایر انعکاسدی      نظریه مرج  یبیرجند

   کامالً صسیح و قابل قبول است.یابند کوچکترین مقوله حاکمیت می
پستسدکی   تسقیقدات بده گفتمدان نیدز مطدرح کدرد.       گیبه گفتمان یدا ناوابسدت   گیتوان از منظر وابستاین مس له را می

(pesetsky ۱۱۳۰ )       در مورد تعیین مرج  ضمایر  دو حالت ارجاعی وابسدته بده گفتمدان و ناوابسدته بده گفتمدان را
شدیم  بدا   کند. اگر برای تعبیر و تفسیر مرج  ضمیر به اطالعاتی از پیش موجدود در گفتمدان نیداز داشدته با    معرفی می

ارجاعی وابسته به گفتمان مواجه هستیم و اگر برای تعیین مرج  ضمیر تنها از امکانات نسوی بهره ببریم و به سدطح  
هدای زیدر توجده     به مثدال  .گفتمانی برای تعیین مرج  نیازی نداشته باشیم  صورت ارجاعی ناوابسته به گفتمان داریم

 کنید:
 ش( سرآشپز وودش غذا را چشید.  سرآشپز او غذا را چشید. *. الف( ۱۱
تواند سرآشپز را به عنوان مرج  وود تعیدین کندد و تنهدا ضدمیر     نمی اوضمیر منفصل سوم شخص مفرد  ۱۱جمله در

ی ی بدارزی از رابطده  تواند آن را به عنوان مرجد  ودود بپدذیرد. ایدن نمونده     انعکاسی سوم شخص مفرد وودش می
و  «نیاز به هیچ سطح گفتمانی برای تعیدین مرجد  ضدمیر نیسدت    »آن است که ناوابسته به گفتمان بین ضمیر و مرج  



 11/     های ضمیری و میزان وابستگی آن به گفتمان در گویش بیرجندی بست ضمایر شخصی و پی 

 شدود   از ایدن عبدارت حاصدل نمدی    «سرآشدپز ودودش غدذا را چشدیده اسدت     »هیچ تعبیر و تفسیر معنایی جز اینکه 
 .(۱۱۱۱و نورایی نیا و پهلوان نهاد  ۱۱۰0)میرعمادی 

 ش( سرآشپز دست وودش را برید  نه دست برادرش را.   . الف( سرآشپز دستَش را برید  نه دست برادرش را.۱۱
توانندد  و هم ضمیر انعکاسی سوم شخص مفرد وودش مدی  «ش -»هم ضمیر متصل سوم شخص مفرد  ۱۱جمله در 

توانند مرجعی غیر از سرآشپز داشته باشند و به فرد دیگری کده بایدد در   سرآشپز به را عنوان مرج  وود بپذیرند و می
توان گفت تفسیرهای گوناگونی از این جمله به دست وواهد آمدد.  وجو کرد  اشاره کنند. پس میتگفتمان او را جس

وابسته به گفتمان صورت پذیرد و جز به وود جمله ارجاع ناتواند کامالً اما ساوت این جمله در گویش بیرجندی می
افت جمله و گفتمان رجوع کرد. بر این بنابراین برای درک مرج  سه ضمیر ککر شده الزم نیست به وارش از ب ندهد.

 :توان نتیجه گرفت که ضمایر انعکاسی در گویش بیرجندی ناوابسته به گفتمان هستند. اساس می
 .رِ  j ]برَدَرینجه[ست ر ِ بِبُری]د[  نه دَ ]jدستی[ i ]سرآشپز[  . الف(۱۱

[Særašpæz]i [dæsti]j re bebori[d] na dæste [bæradærinjә]j re.  
 .رِ ]jبرَدَرینجه[ست رِ بِبُری]د[  نه دَ ]jدستینجه[ i ]سرآشپز [ش( 

[Særašpæz]i [dæstinjә]j re bebori[d] na dæste [beradærinjә]j re.  
 
  رِ. ]jبرَدَرینجه[رِ بِبُری]د[  نَ دست  ]iس  ُدَ[ i ]سرآشپز[( ش 

 [Særašpæz]i [dæste xo]i re beborid na dæste [beradærinjә]j re.  
 رِ.j ]برَدَرینجه[رِ بِبُری]د[  نَ دست  j ]دس وُدینجه [ i ]سرآشپز[( د 

 [Særašpæz]i [dæste xodinjә]j re beborid na dæste [beradærinjә]j re. 
 رِ.j ]برَدَرینجه[رِ بِبُری]د[  نَ دست  j ]دس وُدی [ i ]سرآشپز[شه( 

[Særašpæz]i [dæste xodi]j re beborid na dæste [beradærinjә]j re. 
 
 

توانند به شخصدی غیدر از سرآشدپز اشداره      فقط می« iدی »و « injәینجه -»( ضمیر متصل و ش )الف ۱۱ی  در جمله
و مسدلماً   «سرآشپز دست او را برید  نه دست برادر او را» کنند و تنها تعبیری که می توان از آن جمله کرد این است 

( فقط بده سرآشدپز قابدل ارجداع     xo( ضمیر انعکاسی )ش) ۱۱ی  در جمله تواند سرآشز باشد. مرج  )ی و ینجه( نمی
هرگدز بده سرآشدپز اشداره     « و ودودی  وُدینجه( »د و ه) ۱۱است یعنی اینکه دست سرآشپز بریده شده  اما در جمله 

ست فردی )جز ودود سرآشدپز( بریدده شدده اسدت. همچندین       دهد این است که د کند و تنها تعبیری که به ما می نمی
با هیچ وقت به سرآشپز قابل ارجاع نیست. « بِرَدَرینجه»در « ینجه-»های این مثال  روشن وواهد بود که در تمام جمله

توان نتیجه گرفت که ضمایر متصدل شخصدی و ضدمایر انعکاسدی زبدان فارسدی        های بررسی شده  میتوجه به نمونه
ی های متفداوتی از مرجعشدان را داشدته باشدند و در کدل  هنگدام نبدود رابطده        افعال متعدی که بتوانند گزارههمراه با 

ی دیگر این است که ضمایر متصل شخصدی و ضدمایر   توانند به گفتمان وابسته باشند. نکتهموضوعی با مرج   می هم
توانند تعبیدر و تفسدیرهای معندایی متفداوتی از     می ی وابسته به گفتمان با مرجعشان دارند که رابطه انعکاسی  هنگامی

هدا   و داده تدر اشداره شدد    طور که پیش همان یروند ارائه دهند. اما در گویش بیرجندهایی که در آنها به کار می عبارت
فقدط بده سدوم    پیوندندد    مدی « وو»که به ضمیر مشترک « iدی »یا « injәینجه -»ضمیر شخصی متصل   دهد نشان می

در جمله به کار رود  مرج  « وو»که ضمیر  و در صورتی دی قابل ارجاع است که در جمله مرجعی نداردشخص مفر
 .آن در جمله قابل بازیابی وواهد بود

 ر دوست داره( j ]ودوشi [ ]او[ر دوست داره. ) j ]ودوی/ وودینجهi [ ]او[. ۱۳
 ر دوست داره.( i ]وودi [ ]او[دوست داره. ) ر ] i ووi [ ]او[. ۱0
شود که وابستگی به گفتمان برای درک مرج  ضمیر در گدویش بیرجنددی مصدداق نداشدته     این نکته وود باعر می 

 توان در این گویش ناوابسته به گفتمان دانست. باشد و ضمایر را می
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 های ضمیری در زبان فارسی و گویش بیرجندی بست پی. 5

و هدم بعادی از    اندد  توان تکواژهایی را یافت که حد وسط تکواژهدای آزاد و وابسدته   میهای دنیا  تقریباً در تمام زبان
وصوصیات تکواژهای وابسته هستند. این واحدهای بیندابینی   باشند و هم دارای بعای از وصوصیات واژه را دارا می

در مدورد وصوصدیات   شدقاقی   .(۱۱-۰۳: ۱۷۷۱و آیخنوالدد   ۱۷۱:۱۱۱۱ندهاد  )صدراحی و علدی   نامندبست می را واژه
کندد و از   های بزرگتر از واژه شرکت مدی  ی فاقد تکیه است که در ساوت بست تکواژ وابسته واژه»گوید:  بست می واژه

ی واجی در واق  یک گروه یا ساوت نسوی اسدت کده از    سازد و واژه ی واجی می ی وود یک واژه نظر آوایی با پایه
)شدقاقی  « آیدد.    اما از نظر صرفی  نسوی و معنایی  یک واژه به شدمار نمدی  شود نظر آوایی همانند یک واژه تلفظ می

زباندان   بست وجود دارد و به وفور مورد استعمال فارسدی  های دنیا  در زبان فارسی نیز واژه مانند اکثر زبان .(۰۱:۱۱۱۳
( ۱۳:۱۱۳۱الددینی )  مشدکوه باشند و طبدق گفتده    ها تکواژهای دستوری می بست گیرد. در زبان فارسی نیز واژه قرار می

چسبند  امدا بخشدی از سداوتواژه اشدتقاقی و یدا صدرفی        به دنبال واژه می» باشد:ها می ویهگیاین ها دارای  بستواژه
از لسدا  معندی  بده رابطده سداوتی یدا        شود.ها بر آنها ظاهر نمیشوند.از لسا  آوایی  تکیه اصلی واژهمسسوش نمی

ملکی  اضافه صفتی  رابط  ضمیر متصل با رابطه دستوری اضافه اسمی  متمم حدرف  دستوری واصی از جمله اضافه 
هدا در   بسدت اندواع واژه (. ۱۱-۰۳: ۱۷۷۱آیخنوالد )« کننداضافه یا مفعوم صریح  عطف و رابطه دستوری ندا اشاره می

ی مخففی فعدل ربطدی   ها ی اضافه  صورت  نشانه«ُ-» اند از: ضمایر متصل شخصی  عالمت عطفزبان فارسی عبارت
بست به حساش  ( الف ندا و یا ی نکره را نیز واژه۱۱:۱۱۰۱عالوه بر این طبقات دستوری  کلباسی )«. است»و « بودن»

پدردازد  فقدط   ی ضمیر در زبان فارسی و گدویش بیرجنددی مدی   ازآنجا که این مقاله به بررسی تطبیقی مقوله .آورد می
پوشی  ها چشم بستمورد بررسی قرار وواهیم داد و از پرداوتن به سایر واژه های متصل ضمیری را در اینجا بست پی

 وواهیم کرد.

 
 های متصل ضمیری بستپی

شوند و همانطور که قدبالً نیدز گفتده شدد  مانندد تمدام        بست مسسوش می ضمایر متصل شخصی در زبان فارسی واژه
ضدمایر   .شونداینکه به واژه میزبان پیش از وود اضافه میباشند؛ یعنی بست میهای زبان فارسی  از نوع پی بست واژه

های میزبان از طبقه اسم  فعل  صفت  حرف اضافه  ضمیر پرسشی و یا ضدمیر  متصل شخصی در زبان فارسی به واژه
هدای زبدان فارسدی و     بست ضمیری بده داده  (. برای بررسی پی۱۱0:۱۱۱۱نهاد  شوند. )صراحی وعلیمیمتصل اشاره 

 جه کنید:  گویش تو
 ی میزبان( + ضمیر متصل شخصیالف( اسم )واژه

 
 های متصل شخصی )اسم م ضمیر متصل شخصی( بست : پی 8 جدول

 گویش بیرجندی فارسی معیار
 doxtær moدوتر مُو  ]]دختر[ َ م[  :دخترم

 -]] خونییه [  :خونَتییون
 تون[  

 sera šemaسرا شِما 

 pedær to پدر تو پدرت: ]] پدر [ ِ ت[

 -]]روزنامیه[  روزنامشون:
 شون[

 ruzname-yاینو  روزنامه

ino 

 / dæsti  دستینجه / دستی  دستش
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dæstinjә 
 
 doxtær mo hænu benæyo:mæde. بِنَیُمَده. هنو . دوترمو۱۰
 ?æli key var sera šema beyo:mæde بیومده؟ شما سرا و کی . علی۱۳
 .mo az pedær to xejæ:læt me:kešom میکشُم. وِجَالت پدرتو از . مو۱۱
 ?ruzname-y ino: kojeә کُجِیه؟ اینو . روزنامه۱۷
 dæsti r begir بگیر.  ر یا دستی dæstinjә r begir بگیر.  ر . دستینجه۱۱

رود و بده جدای آن    بست ضمیری بعد از اسم به کار نمدی  ود که در گویش بیرجندی پیش مشاهده می    ها   براساس داده
 رود. برای آن به کار می« ینجه-ی/ -»رود. مگر در سوم شخص مفرد که ضمیر متصل منفصل به کار می ضمیر

 ی میزبان( + ضمیر متصل شخصیش( فعل )واژه

 های متصل شخصی )فعل م ضمیر متصل شخصی( بست : پی3 جدول
 گویش بیرجندی فارسی معیار

 بیاردُمدِ/  بیارْدُمینجه آوردمش

 وُندُماینور  خوندمشون

 تًو رْ دیدُم دیدمت  

 بینُو شِمارْ می :بینیمتون می

 
 (وانه )آوردمش.i r biyardominjә xune بیاردُمینجه وونه   . ایر۱۱َ
 (وانه )آوردمش i r biyardomde xune   بیاردُمدِ وونه   . اییر۱۱َ

 )هفته پیش وواندمش( hafte-y piš ino: r xondom وُندًم اینور پِش . هفته۱۱
 ) از تو ماشین دیدمت(  æz tu maši to r didom دیدُم رْ تُو مَاشی تو . از۱۳
 بینمتون( )فردا می  færda šema r me:binom بینُم می شِمارْ . فردا۱0

رود و  نمدی به کار  )در نقش مفعول( بست ضمیری بعد از فعل که در گویش بیرجندی پی دهد نشان می    ها   دادهباز هم 
که در حالت « دِ» و « ینجه-ی/ -»رود. مگر در سوم شخص مفرد که ضمیر متصل به جای آن ضمیر منفصل به کار می

 .چسبد مفعول به فعل متعدی می
 های متصل شخصی در حالت مفعولی در گویش بیرجندی بست : پی11 جدول

 آوانگاری گویش بیرجندی فارسی معیار
 me:bæromde مَبَرُمدِ بَرَمشمی

 me:bæride مَبَریدِ بَریَش می

 me:bærede مَبَرِدِ بَرَدشمی

 me:bæremde مَبَرِمدِ   بَریمش  می

 me:bæreyde مَبَرِیدِ   بَریدشمی

 me:bærande مَبَرَندِ   بَرندشمی

 
ماند و نقدش ضدمیر   پایان فعل میدر « /e/ِ -»ی افتد و تنها واکهمی« د/ی»در پیوستن این ضمیر به فعل امر مفرد واش 

 مانند :گیردمفعولی پیوسته )سوم شخص مفرد( را بر عهده می
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 )=ببرش(   bebareبِبَرِ  .۱۰
 )=بشکنش(   beškæneبِشکَنِ . ۱۳
 )=بسوزش(   besuzeبِسوزِ . ۱۱
 )=بخورش(. boxoreبُخُرِ . ۳۷
 و رود نمدی  کار به( مفعول نقش در) فعل از بعد ضمیری بست پی بیرجندی گویش در که دهد می نشان     ها  داده هم باز

 فعدل  بده  مفعدول  نقش در « /e/ِ -»متصل ضمیر که مفرد شخص سوم در مگر. رود می کار به منفصل ضمیر آن بجای
 .چسبد می متعدی

 ی میزبان( + ضمیر متصل شخصیش( صفت )واژه
 شخصی(های متصل شخصی )صفت م ضمیر متصل  بست : پی11 جدول

 گویش بیرجندی فارسی معیار

راحتش )کیرد(: ]] راحیت [ َ   
 ش[  

 رَحَتینجه کِرد

 -تمیزشون )کین(: ]] تمییز [   
 شون [

 اینور تمیز کُن

 کُنَه تُور نَاْرَحَت می ]کنه می ]ت]ناراحت[[[

 ] کردید ]مون]خوشحال[[[
 

 یما ر وُشال کِرْدِ

 
 (از درد راحتش کرد.) iro: æz dærd ræ:hætinjә kerd  کِرد راحتینجه درد از . ایرو۳۱

 )حسن تمیزش کن( hæsæn ino: r tæmiz kon کُن تمیز اینور . حسن۳۱

 )گریه بچه ناراحتت نکنه( girye-y bæččә to r narahæt me:kone کُنَه می نَاْرَحَت تُور بچه . گیریه۳۱

)از اومددنتون م رو ووشدسال    az umædæn xo ma r xošal kerdey کِرْدِی وُشال ر ما وو اومدن . از۳۱
 کردید(

رود و به جدای آن   بست ضمیری بعد از صفت به کار نمی شود که در گویش بیرجندی پی مشاهده می    ها   براساس داده
 رود. برای آن به کار می« ینجه-ی/ -»رود. مگر در سوم شخص مفرد که ضمیر متصل ضمیر منفصل به کار می

 ی میزبان( + ضمیر متصل شخصیواژهد( حرف اضافه )
 

 های متصل شخصی )حرف اضافه م ضمیر متصل شخصی( بست : پی12 جدول
 گویش بیرجندی فارسی معیار

 وَر مو بهم: ]] به [ ِ م [  

 وَر تو بهت: ]] به [ ِ ت [ 

 وَری/ ورینجه بهش: ]] به [ ِ ش [ 

 وَر ما بهمون: ]] به [ ِ مون[  

 
 )ماشین بهم زد(  .mæ:šin vær mo zæd .زَد مو وَر . ماشین۳۳
 )بهت غذا داد؟( ?vær to qæza dad داد؟   غَذا تو . وَر۳0
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 )بهش کتاش دادم.( væri / værinjә ketab dadom دادُم.  کتاش ورینجه/ . وَری۳۰
 )بهمون لطف دارید شما.( vær ma lotf dæ:rey šema شِما. دارِی لطف ما . وَر۳۳

بسدت ضدمیری بعدد از حدرف      شود که در گویش بیرجندی پی مشاهده می     ی قبلی براساس این جمالتها  داده مانند 
-ی/ -»رود. مگر در سوم شخص مفرد که ضمیر متصل رود و بجای آن ضمیر منفصل به کار می به کار نمینیز اضافه 
 رود. برای آن به کار می« ینجه

 ر متصل شخصیی میزبان ضمیر پرسشی + ضمیه( واژه 
 

 های متصل شخصی )ضمیر پرسشی م ضمیر متصل شخصی( بست : پی19 جدول

 گویش بیرجندی فارسی معیار

 ای / کُجهکُجِی اینجه ش [  -کجاش: ]] کجا [ 

 شِمار چِ شِدَه چتون )شده(: ]]چ[ تون[  

 
 )کجاش شکسته؟(  ?kojey injә beškæste بِشکسته؟ اینجه . کُجِی۳۱
 )دیروز چتون بود؟( ?diruz šema re ce šede bod بود؟  شِدَه چِ شِمارِ . دیروز0۷
رود و بده جدای آن ضدمیر     بست ضمیری بعد از ضمیر پرسشی به کدار نمدی   در گویش بیرجندی پی    ها   براساس داده 

 رود. برای آن به کار می« ینجه-ی/ -»رود. مگر در سوم شخص مفرد که ضمیر متصل منفصل به کار می

 و( واژه میزبان ضمیر اشاره + ضمیر متصل شخصی
 های متصل شخصی )ضمیر اشاره م ضمیر متصل شخصی( بست : پی14 جدول

 گویش بیرجندی فارسی معیار

اینجام: ]]] این [ م ] جیا [[  
 م[  -

 اینجه مو

 اینینجه/ اینی اینش: ]] این [ ِ ش [

 
 کنه.( )اینجام ویلی درد می injә-y mo xeyli dærd me:kone کُنَه می درد ویلی مو اینجه. 0۱
 )اینش شکسته.( ini beškæste ش( اینی بِشکَسته  ininjә beškæste  بِشکَسته اینینجهالف( . 0۱
رود.  رود و به جای آن ضمیر منفصل به کار مدی  بعد از ضمیر اشاره به کار نمی در گویش بیرجندی بست ضمیری پی

 رود. برای آن به کار می« ینجه-ی/ -»مگر در سوم شخص مفرد که ضمیر متصل

 گیری کرد: بست ضمیری در  گویش بیرجندی چنین نتیجه توان درمورد پی می    ها   دادهبراساس 
و  در حالت مفعولی به فعل و در حالت اضافی به اسم بپیوندد وجود نددارد  که یضمیربست  پی یدر گویش بیرجند

  ضدمیری برشدمرد  بسدت   پیتوان ضمیر را از نوع  که میدر دو حالت رود؛ مگر  به جای آن ضمایر منفصل به کار می
کده بدا    آیدد  می ضمیر اشاره و ضمیر پرسشی  حرف اضافه صفت،  دنبال اسم که در سوم شخص مفرد به اول هنگامی
رود و در  کدار مدی   به صورت ضمیر منفصل به موارددر سایر )شود  می بازنمایی« iدی »یا « injәینجه -» ضمیر متصل
نقدش مفعدولی     که با اضافه شدن به فعدل « deدِ » سوم شخص و دوم ضمیر متصل (گیرد بست قرار نمی جایگاه واژه

رود و در جایگداه   کدار مدی     در سدایر مدوارد ضدمیر منفصدل بده     دآور حساش بست به  پیتوان آن را  کند و می ایفا می
 گیرد. بست قرار نمی واژه

 
 نتیجه گیری. 1
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از بررسی داده های این پهوهش این نتایج دروصو  کاربرد ضمایر شخصی و مشدترک گدویش بیرجنددی حاصدل     
 شد:

صورت منفصدل   پیوندد و بهنمی . در این گویش ضمیر شخصی در حالت اضافی همراه با کسره نشانه اضافه به اسم۱
رود. همچنین در گویش بیرجنددی ضدمایر متصدل ملکدی بدرای هدر شدش        کار میی اضافه( بهو بدون کسره )نشانه

تواند در نقش ضمیر ملکی ظداهر   می« ینجه-»و « ی-»شخص وجود ندارد و تنها در سوم شخص مفرد ضمیر متصل 
ی اضدافه ایفدای نقدش     به عنوان ضمیر متصل ملکی بدون کسره ی موارد دیگر ضمیر منفصل شخصی شود و در همه

 کند.   می
های  فعلی برای زمان گذشته وجود دارد که شناسه فعلی و پس . در گویش کنونی بیرجندی دو نوع شناسه فعلی پیش۱

هدا کداربرد    کنند. این شناسه فعلی در واق  همان ضمایر منفصل فاعلی هستند و نقش شناسه را برای فعل ایفا می پیش
روند؛ یکی از کاربردهای آن این است  های وا  به کار می فعلی دارند و در ساوت های پس کمتری نسبت به شناسه

دهندد و دارای کدارکرد اعتدرا      رود که زمدان گذشدته را نشدان مدی     که این نوع تصریف فعل در جمالتی به کار می
پیوندندد  به پایان ستاک فعل مدی   فعلی های صل( به فعل یا شناسه)مت« پیوسته»ی دیگر مانند ضمیرهای باشند. دسته می

دهند  این دسته کده شدش تدا هسدتند کده فقدط از نظدر آوایدی بدا فارسدی معیدار            و شخص )صیغه( فعل را نشان می
 اند. متفاوت

وُداْ  »  «xodوُدد  »فارسی است که در این گویش « وود». تنها ضمیر مشترک گویش بیرجندی همان ضمیر مشترک ۱
xo: » ود »و اگر به ضمیری دیگر اضافه شودxod  ِیا وُدxode »شود و بدروالف فارسدی معیدار ضدمایر     فراگو می

به وود مدی  « ینجه-»و « ی-»متصل همراه با ضمیر مشترک وود نمی آید و فقط در سوم شخص مفرد ضمیر متصل 
مفرد و جم  و در دوم شخص جم  ممکدن  رود که در اول شخص  چسبد و در دیگر موارد ضمیر منفصل به کار می

 گردد. است کسره اضافه نیز بین وود و ضمیر ظاهر شود و در دیگر موارد کسره نیز ظاهر نمی
گزینی نشدان مدی دهدد کده ضدمایر شخصدی و        های زبان فارسی و تسقیقات پیشین دروصو  نظریه مرج  . داده۱

یدا اصدول پیشدنهادی دیگدری کده فقدط        تند و این نظریهانعکاسی نسبت به یک مرج  یکسان در توزی  تکمیلی نیس
ی تبیدین کداربرد   درستی از عهدده توانند بهپردازند  نمیگزینی ضمایر شخصی و انعکاسی میی مرج نسوی به مس له

ضمایر انعکاسی در فارسی برآید و ضمایر متصل شخصی و ضمایر انعکاسی زبان فارسی همراه با افعال متعددی کده   
توانندد  موضوعی با مرج   می ی همهای متفاوتی از مرجعشان را داشته باشند و در کل  هنگام نبود رابطهگزارهبتوانند 

ضدمیر  به گفتمان وابسته هستند. اما با بررسی اصول سه گانه مرج  گزینی در گدویش بیرجنددی مشدخص شدد کده      
دند  فقط بده سدوم شدخص مفدردی قابدل      پیون می« وو»که به ضمیر مشترک « iدی »یا « injәینجه -»شخصی متصل 

در جمله به کار رود  مرجد  آن در جملده قابدل    « وو»که ضمیر  ارجاع است که در جمله مرجعی ندارد و در صورتی
گزینی که معتقد است که ضمایر شخصی و ضدمایر انعکاسدی   بازیابی وواهد بود. بنابراین در این گویش نظریه مرج 

یابند  کداماًل صدسیح و قابدل قبدول اسدت و هدیچ گونده ابهدامی در          له حاکمیت میمرج  وود را در کوچکترین مقو
گزینی ضمایر انعکاسی و تأکیدی در این گویش وجود ندارد و برای درک مرج  ضدمیر انعکاسدی الزم نیسدت     مرج 

گدویش  توان نتیجه گرفدت کده ضدمایر انعکاسدی در      به وارش از بافت جمله و گفتمان رجوع کرد. بر این اساس می
 بیرجندی ناوابسته به گفتمان هستند. 

بست ضمیری که در حالت مفعولی به فعل و در حالت اضافی به اسم بپیوندد  وجود ندارد  . در گویش بیرجندی پی۳
بسدت ضدمیری برشدمرد      توان ضمیر را از نوع پی رود؛ مگر در دو حالت که می و بجای آن ضمایر منفصل به کار می

آیدد کده بدا     می ضمیر اشاره و ضمیر پرسشیحرف اضافه   صفت، دنبال اسم  سوم شخص مفرد بهکه در  اول هنگامی
رود و در  کدار مدی   شود )در سایر موارد به صورت ضمیر منفصل به بازنمایی می« iدی »یا « injәینجه -» ضمیر متصل
ه شدن به فعدل  نقدش مفعدولی    که با اضاف« deدِ »گیرد( و دوم ضمیر متصل سوم شخص  بست قرار نمی جایگاه واژه
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رود و در جایگداه   کدار مدی   حساش آورد  در سدایر مدوارد ضدمیر منفصدل بده      بست به  توان آن را پی کند و می ایفا می
 گیرد. بست قرار نمی واژه
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