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مهمترین نتایج این پژوهش مدی تدوان بده سده مدورد زیدر اشداره كدرد -7 :فعدل مركّب،اسدم
مركّب،صفت مركّب،قیددمركّب وحدرف مركّدب ازجملده واژههدای مركّدب درگوندةزبانی
رودباری هستند -2 .واژههای مركّب در گونة رودباری با توجده بده مقولدة دسدتوری اجدزاء
سازندهشان در دو گروه مركّبهدای فعلدی و غیرفعلدی قدرار مدیگیرندد -1 .سداختمان فعدل
مركّب در گونة رودباری نسبت به سایر واژههای مركّب نظیر اسم ،صفت ،قیدد و حدرف از
تنوّع ساختاری بیشتری برخوردار است.
واژههای كلیدی :فرآیند واژهسازی ،تركیب ،گونة زبانی رودبار جنوب.
 -8مقدّمه
رودباری ،گویش عمدة رایج در رودبار زمین معرفی میشود .عالوهبر رودباری ،برخی از
مردم رودبار زمین به زبانهای بلوچی ،براهویی و فارسی تكلّم میكنند .زبان فارسی بهویژه
در جیرفت رایج است .در نواحی مختلف رودبار زمین گونههای متفاوتی از رودباری
متداول است .این گونهها با یكدیگر تفاوتهای آوایی ،واژگانی و بهندرت صرفی و نحوی
دارند ،اما با وجود این تفاوتها ،درل متقابل بین گویشوران همة این گونههای مختلف
امكانپذیر است (مطلّبی و شیبانیفرد.)171 :7132 ،
رودبار زمین منطقة وسیعی است كه شامل هفت شهرستان جنوبی استان كرمان ،شامل
جیرفت ،عنبرآباد ،رودبار جنوب ،كهنوج ،منوجان ،قلعهگنج و فاریاب است .این منطقه از
شمال به كرمان ،از جنوب به هرمزگان ،از شرق به بم و سیستان و بلوچستان و از غرب به
بافت و هرمزگان محدود شده است (كالنتریخاندانی .)11-14 :7181 ،پیكرة زبانی مورد
بررسی در این پژوهش مربوط به شهرستان رودبار جنوب (اسالمآباد) است .این شهرستان
از شمال به شهرستان عنبرآباد و بخش ریگانِ شهرستان بم ،از جنوب به شهرستان قلعهگنج،
از شرق به شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و از غرب به شهرستان كهنوج
محدود است (مطلبی .)2 :7186 ،در تقسیمبندی استان كرمان به دو بخش كرمان شمالی و
جنوبی ،رودبار زمین نسبت به سایر مناطق استان كرمان همچون بافت ،بردسیر ،بم ،رابر،
رفسنجان ،راین ،سیرجان ،شهربابک ،كرمان ،گوغر ،میمند بخش عمدة كرمان جنوبی را
تشكیل میدهد و از جنبههای گوناگون اقلیم ،آب و هوا ،گویش و فرهنگ عامّه با سایر
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نقاط استان تفاوتهای اساسی دارد .از ویژگیهای این منطقه ،رواج اندل زبان فارسی و
رواج گویشهای محلّی با گونههای متعدّد است؛ زبان فارسی تنها در مناطق نزدیکتر به
مركز رواج یافته است (مطلّبی و شیبانیفرد .)2 :7132 ،در این پژوهش به بررسی فرآیند
واژهسازی تركیب در گونة زبانی رودباری پرداخته شده است .اگرادی و دیگران (:7184
)733معتقدند یكی از ویژگیهای كلیّة زبانهای بشری توان آنها در خلق واژههای
جدیداست .مقولههای اسم ،فعل ،صفت و قید مقولههایی بازندكه پیوسته اعضای جدیدی
به آنها افزوده می شود .دو نوع ازمتداولترین انواع واژهسازی اشتقاق وتركیب است كه
در هر دو از تكواژهایی كه ازقبل در زبان وجود دارند واژههای جدید ساخته میشود.
شقاقی ( )86 :7183در خلق واژههای جدید عالوه بر دو فرآیند واژهسازی پربسامد اشتقاق
و تركیب ،از فرآیندهای دیگری به نام تكرار ،تبدیل یا اشتقاق صفر ،اختصارسازی،
سرواژهسازی ،آمیزش و گسترش استعاری نام میبرد .وی معتقد است این فرآیندها در هیچ
زبانی از میزان زایایی دو فرآیند اشتقاق و تركیب برخوردار نیستند و نمیتوان قواعدی عام
برای ساختن واژه بر مبنای این فرآیندها داد .به همین دلیل اغلب صرفیّون آنها را در زمرة
فرآیندهای زایای واژهسازی مطرح نمیكنند.
 -8 -8بیان مسئله
در حال حاضر مطالعة تركیب ،در كانون توجه همة حوزههای زبانشناسی اعمّ از نظری و
كاربردی قرار دارد (اسكالیس و ووگل( .)7 :2373،Scalise & Vogelتركیب یک
فرآیند صرفی رایج در همة زبانهای بشری است .در واقع همة زبانها از این فرآیند در
ساخت واژگان جدید خود بهره میبرند .گرینبرگ ( )32 :7331دربارة اهمیّت تركیب در
درل زبان میگوید« :احتماالً هیچ زبانی فاقد تركیب ،وندافزایی یا هر دو وجود ندارد .به
عبارت دیگر ،هیچ زبان صرفاً گسستهای را نمیتوان یافت .تعداد قابل توجهی از زبانها
بدون تصریف هستند ،شاید هیچ كدام از آنها بدون تركیب و اشتقاق نباشند» .بائر
( )43 :2331( )Bauerتركیب را ساختی میداند كه از ایجاد یک واژة جدید با اتّصال دو
یا بیش از دو واژه ()lexexmeحاصل میشود .اما مرچند ( )7331( )Marchandمعتقد
است تركیبات به عنوان بخش جداگانهای از ساختواژه محسوب نمیشوند ،در واقع
مرچند تنها به تمایز دو طبقة اساسی تركیب ،بسط ( )expansionو اشتقاق

22

نشريّة ادب و زبان

شماره81

( ) derivationپرداخته است .از نظر او ،بسط یک كلمة پیچیده است كه در آن
هستهتكواژی مستقل است .نپالی ( )7333( )Napoliبه تركیبات به عنوان واژههایی اشاره
می كند كه دربردارندة بیش از یک تكواژ هستند .از این تعریف میتوان اطّالعات مهمی
استنباط كرد .اوّل ،پیش از آنكه واژهای تركیب نامیده شود ،باید دربردارندة بیش از یک
تكواژ یا واژة واژگانی باشد .بدین دلیل است كه اسپنسر ( )7336( )Spenserمیگوید:
«تركیب به عنوان نمونه زنجیرة واژگان در ساخت واژگان دیگر است» .دوم ،تكواژهایی
كه در كنار هم قرار میگیرند باید تكواژهای واژگانی باشند .تكواژهای واژگانی جزء
تكواژهای آزاد هستند .این تكواژهها دربردارندة محتوای پیامهایی هستند كه انتقال می-
دهیم و در طبقات واژگانی اسم ،صفت و قید قرار میگیرند (الوبانمی (،)Olubunmi
 .)41 :2333اسپنسر ( )7336معتقد است تركیب اغلب واژگانی شده است و درمعرض
نوعی ت غییر معنایی در ارتباط با واژگان ذخیره شده قرار دارد كه معنای آنها غالباً
غیرتركیبی یا حتی كامالً منحصر به فرد میگردد .ازاینرو ،معنای دقیق تركیب معموالً به
عوامل كاربردشناختی وابسته است .به عبارتی ،معنای تركیب الزاماً مطابق دو یا چند واحد
زبانشناختی در كنار هم قرار گرفته نیست ،بلكه معنای آن تا حدّی پنهان شده است.
از دیدگاه شقاقی (« )37-32 :7183فرایندتركیب ازكنار هم گذاشتن دو یاچند واژة بسیط
یا تكواژ واژگانی (آزاد یا وابسته)و تكواژ آزاد دستوری یا دو واژه غیربسیط ،واژةجدیدی
میسازد .ازآنجا كه سازههای كلمة مركّب ممكن است بسیط ،غیربسیط ،واژگانی،
دستوری ،آزاد یا وابسته باشند با استفاده ازاصطالح واژه میتوان گفت واژة مركّب ازدو یا
چند واژه ساخته شده وفرایند تركیب دراین كار دخالت داشته است».دبیرمقدّم ()7188
معتقد است «مطالعة ساختمان واژههای مركّب نشان میدهدكه بسیاری ازآنها دراصل
ساختهای نحوی ازقبیل اضافه ،همپایه (عطفی)وانضمامی(یعنی انضمام موضوعهای فعل
ازقبیل فاعل ،مفعول و ...به فعل)بودهاند».
شقاقی (همان )31-36 :به طبقهبندی صوری و معنایی واژههای مركّب پرداخته است .از
دیدگاه وی «طبقهبندی صوری كلمههای مركّب را میتوان بر مبنای ساخت صوری یعنی
بر اساس مقولة اجزاء ساختاری كلمةمركّب یا شیوة تركیب آنها انجام داد .در طبقهبندی
مبتنی بر مقولة اجزاء ساختاری ،واژة مركّب را میتوان با توجه به عناصر سازندة آن به
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انواعی تقسیم كرد .چنانچه یكی از اجزاء كلمة مركّب فعل باشد ،كلمة حاصل را مركّب
ثانویّه یا فعلی مینامند .درصورتیكه هیچكدام از این اجزاء فعل نباشد ،آن را مركّب اولیّه
یا غیرفعلی مینامند».
با توجه به آنچه بیان گردید ،میتوان به بررسی واژههای مركّب گونة رودباری (فعل،
اسم ،صفت ،قید و حرف مركّب )با توجه به اجزاء تشكیلدهندة ساختمان واژة مركّب یا
شیوة تركیب اجزای مورد نظر پرداخت .در این راستا ،میتوان هر یک از اجزاء ساختمان
واژههای مركّب مورد بررسی در این پژوهش را در دو گروه فعلی و غیرفعلی قرار داد و در
برخی موارد ساخت همپایه و ساخت اضافه مورد مطالعه قرار گرفتهاند كه در ادامة این
پژوهش به تفصیل به آنها پرداخته شده است
 -2 -8پیشینة تحقیق
از میان پژوهشهای انجام شده 2دربارة گونة زبانی رودباری میتوان به
گرشویچ()Gershevitchاشاره كرد كه به طور مستقیم به بررسی گونة رودباری نپرداخته
است بلكه در ضمن بررسی گویشهای بشاكردی اشاراتی به رودباری به عنوان گویش
وابسته به بشاكردی داشته است .از نظر گرشویچ رودباری یكی از گویشهای بشاكردی
است .وی گویشهای بشاكردی را به سه گروه گویشهای بیرون از منطقة بشاكرد،
بشاكردی شمالی و بشاكردی جنوبی تقسیم میكند و رودباری را در كنار بندرعباسی،
هرمزی ،مینابی و رودانی در گروه اول قرار میدهد (نقلشده در شروو (،)Skjrv
 .)7388نیکنفس دهقانی ( )7111به بررسی زبانشناختی گونههای زبانی جیرفت و كهنوج
پرداخته است ،وی در كار خود از جمله به توصیف واجهای گونههای جیرفتی و كهنوجی،
مقایسة آوایی آنها با فارسی معیار ،ساختواژه ،دستگاه فعل و واژگان رایج در گونههای
جیرفتی و كهنوجی پرداخته است .با توجه به اینكه دو گونة مورد مطالعه در این كتاب به
لحاظ واژگان یا ساخت دستوری تا حدّی از یكدیگر متمایزند ،در برخی موارد مشخص
نشده كه كدام واژه یا ساخت دستوری متعلق به گونة كهنوجی و كدام متعلق به گونة
جیرفتی است .مطلّبی ( )7186به توصیف زبانشناختی گونة زبانی رایج در شهرستان رودبار
جنوب (اسالمآباد) پرداخته است .این رساله مشتمل بر 4فصل است .فصل اول مربوط به
واجشناسی و آواشناسی (استخراج و توصیف واجها و واجگونهها و فرآینداهای آوایی)
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گونة رودباری است؛ فصلهای دوم و سوم به ساختواژه و نحوگونة رودباری اختصاص
یافته است ،در واقع میتوان این اثر را اولین مجموعهای دانست كه به بررسی گونة زبانی
رودباری پرداخته است.كردستانی ( )7183به بررسی زبانشناختی (گونة زبانی محمّدی
( )Mohmediپرداخته است .این گونة زبانی در روستای كوشکمور جبالبارز جنوبی از
توابع شهرستان عنبرآباد واقع در جنوب شهرستان جیرفت و در بین طایفة محمّدی رایج
است .در این پژوهش توصیف و چگونگی استخراج همخوانها و واكههای این گونة
زبانی ،ساختمان هجا ،واجشناسی تاریخی و برخی از فرآیندهای آوایی همچون همگونی،
ناهمگونی ،حذف ،اضافه ،ابدال و قلب مورد بررسی قرار گرفتهاند .در فصلهای بعدی این
پایاننامه ،به ساختواژة تصریفی و اشتقاقی و نحو در این گونة زبانی پرداخته شده است.
دادهها در این پژوهش تماماً از طریق مصاحبه با گویشور بومی و ضبط گفتار آنها جمع-
آوری شدهاند .رضایتیكیشهخاله و بتالباكبرآبادی ( )7137به معرّفی وندهای فعّال و
زایای گونةكهنوجی و توصیف و طبقهبندی آنها در دو زیرگروه اشتقاقی وتصریفی ،به
مقایسةآنها با زبان فارسی معیار پرداختهاند .وندهای تصریفی و اشتقاقی مورد مطالعه در
این پژوهش به ترتیب به دو گروه اسمی و فعلی تقسیم شدهاند .عالوه بر این به ساخت
معنایی دادههای مشتق بهویژه به ساخت معنایی دادههای مشتق نیز اشاره شده است .براساس
دادههای این پژوهش ،هرچند بسیاری از وندهای كهنوجی با زبان فارسی رسمی مشترل
است ،با اینحال ،برخی از وندهای این گویش یا درزبان فارسی وجود ندارند و یا ازبین
رفتهاند .بنابراین ریشةآنها را باید در زبان فارسی دری یا میانه دنبال كرد .آهنگر ،رستمی-
ابوسعیدی و حیدری ()7132به توصیف نظام فعل در گونة زبانی كهنوجی در قالب
مقوالت ساختواژی – نحوی شامل مطابقت ،زمان ،نمود ،وجه و جهت پرداختهاند.
عناصر سازندة فعل از جمله ستال فعل ،ستالهای حال و گذشته و شیوة ساخت آنها
مورد توجه قرار گرفته است .همچنین وندهای فعلی و شناسههای شخص و شمار در این
گونة زبانی با شناسههای شخص و شمار در فارسی معیار مقایسه شدهاند .در نهایت یافتههای
این پژوهش بیانگر نظام زمانی دو شقی گذشته و غیرگذشته و دو نمود ناقص و كامل در
گونة كهنوجی است .همچنین این گونة زبانی فاقد ساخت جداگانهای برای زمان آینده
است و برای بیان این زمان از زمان حال ساده و حال استمراری استفاده میكند .با توجه به
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مشاهدات نگارندگان میتوان گفت از میان پژوهشهای انجام شده دربارة گونة زبانی
رودباری ،گونههای جیرفتی و كهنوجی نسبت به سایر گونههای رودباری بیشتر مورد توجه
و بررسی زبانشناسانه قرار گرفتهاند.
 -8 -8ضرورت و اهمیّت تحقیق
در نواحی مختلف رودبارزمین ،گونههای زبانی مختلفی متداول است .این گونهها با
یكدیگر تفاوتهای آوایی ،واژگانی و به ندرت ساختواژی و نحوی دارند .پژوهشهای
انجامشده دربارة برخی از این گونههای زبانی ،به جنبههای زبانشناسانهای از جمله بررسی
آوایی ،واجی ،ساختواژی و نحوی آنها پرداختهاند .ازآنجاكه از میان فرآیندهای واژه-
سازی ،فرآیند تركیب یكی از پربسامدترین فرآیندها است و با توجه به مشاهدات و
بررسیهای نگارندگان ،تاكنون هیچیک از آثار موجود به مطالعه و بررسی این مهم
نپرداختهاند ،ضرورت و اهمیّت این پژوهش آشكار میشود.
 -9 -8روش تحقیق
از آنجاكه دربارة گونة زبانی رودبار جنوب (اسالمآباد) به جز رسالة دكتری مطلّبی
( )7186پژوهش دیگری انجام نشده است ،از اینرو ،نگارندگان عمدتاً در جمعآوری
دادههای این پژوهش از مصاحبه با گویشوران و ضبط گفتار آنها بهره برده است .در این
راستا 73 ،گویشور بومی به طور تصادفی در ردههای سنی  63الی  83سال انتخاب شدند.
عالوهبر متغیّر سنّ ،گویشوران بیسواد /كمسواد تا تحصیلكرده برگزیده شدند .پرسشنامه-
ای كه برای مصاحبه استفاده شد ،منتخبی از واژهها و «راهنمای گردآوری و توصیف
گویشها» اثر زمرّدیان ()7113بوده است .عالوهبراین ،واژهها و جمالتی كه در موقعیّت-
های مختلف از این گویشوران شنیده میشد همگی فیش برداری شدهاند.
 -2بحث
همانطور كه در بخش  7 -7اشاره شد ،آنچه در این پژوهش انجام شده است ،توصیفی
ساختاری از مقولههای سازندة واژههای مركّب در گونة زبانی رودباری بوده است .همچنین
میتوان واژههای مركّب را از منظر معناشناختی و تبیین نوع ارتباط معنایی بین اجزای
سازنده آنها نیز مورد بررسی قرار داد كه پژوهش مستقلی را میطلبد .در ادامه به بررسی
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انواع واژههای مركّب گونة زبانی رودباری از جمله فعل مركّب ،اسم مركّب ،صفت
مركّب ،قید مركّب و حرف مركّب پرداخته شده است.
 -8 -2فعل مركّب
دبیرمقدّم ( )763 :7188فعل مركّب را فعلی میداند كه بسیط نباشد و از پیوند یک سازة
غیر فعلی همچون اسم ،صفت ،اسم مفعول ،گروه حرف اضافهای یا قید با یک سازة فعلی
تشكیل شده باشد .كریمیدوستان ( )216-281 :7331نیز معتقد است افعال مركّب زبان
فارسی از یک فعل سبک ()light verbو یک سازة غیرفعلی()nonverbal element
تشكیل شده اند؛ كه سازة غیرفعلی ممكن است یكی از مقوالت اسم ،صفت ،قید و یا گروه
حرف اضافهای باشد.
 -8 -8 -2انواع فعل مركّب از نظر عنصر غیرفعلی
عنصر غیرفعلی در افعال مركّب رودباری یک اسم ،صفت یا قید است .در مورد برخی از
افعال ،عنصر غیرفعلی خود میتواند مركّب باشد ،مثالً از تركیب دو واژة مكرّر ،دو اسم،
اسم و صفت ،حرف اضافه و اسم ،اسم /حرف اضافه و بن فعل ،عدد و اسم ،اسم و فعل
مشتق پیشوندی ،اسم و حرف اضافه ،اسم و اسم مشتق – مركّب ساخته شود.
جدول  )7اسم  +فعل فعل مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری

گونة زبانی
رودباری

اخم كردن

am kerden

اشک ریختن

aʃk riehten

اذان گفتن

azwon
borden/
gohten

بریدن گوش

dorueʃ
kerden

گردافشانی كردن

bue dden

عیب /ایراد

ang ʧiden

حیوان جهت
نشانهدارشدن
جدا كردن كاه
از دانه با

owʃin
kerden

چنگک
گرفتن

بار گذاشتن
(غذا)

br heʃten/
kerden
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حمّام كردن

ʤon ʃuʃten

سفید كردن

kalɑ kerden

بهتان زدن

bohtom
zaden

ظروف مسی با
قلع
در گونة رودباری عنصر غیرفعلی  /bue/در ساخت فعل مركّب  ،/ddenbue/اسم
است و به معنایی «گردافشانی»میباشد.
جدول  )2صفت  +فعل فعل مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری

گونة زبانی
رودباری

روشن كردن

bond kerden

ترش كردن

buʤ kerden

مواظب بودن

bɑst budan

دوال شدن

dotal buden

عربی رقصیدن

arabi
rowten

ابلق (پیس)

ʧɑl geten

رسوا /بیآبرو

biʕezzat
kerden

ول كردن ،بی-

engɑr
kerden

كردن
خیال بودن ،اعتنا

شدن
متحیّر ماندن

barhɑt
mandan

نكردن
جدول  )1قید + 1فعل فعل مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری

گونة زبانی
رودباری

پایین انداختن

ʃue kerden

آهسته رفتن

jon rowten

عقب /دنبال

rand
manden

وارونه كردن

sarabi
kerden

تلوتلو خوردن

til uarden

ماندن
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در گونة رودباری قید  /ue/به معنی «پایین» است.عنصر غیرفعلی  /jon/در
ساخت فعل مركّب  ،/jon rowten/قید است و به معنی «آهسته» میباشد.
جدول  )4بن فعل  +فعل فعل مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
بند شدن (در

رودباری

band geten

سقط كردن

eʃkan
kerden

آرایش كردن

ɑrɑ kerden

جایی)
پرسیدن

pors geten

جدول  )6واژههای مركّب

گونة زبانی

مكرّر (تكرار كامل)  +فعل فعل مركّب
گونة زبانی

فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

فارسی معیار

چکچک

ʧak ʧak kerden

بخشبخش

baʃ-baʃ
kerden

تكهتكه كردن

ʧan ʧan
kerden

رودباری
كردن
پایین آمدن/

كردن
tak tak jahten

پیاده شدن

ریزریز كردن anʤowanʤow
kerden
به واژههای مركّب نظیر جدول ( )6مركّب مكرّر میگویند؛ ازآنجاكه با تكرار كامل یک
پایه یا واژه ،واژة جدیدی با معنایی متفاوت از واژة پایه حاصل میشود .در واقع ساخت این
قبیل واژهها را میتوان جزء فرآیند تكرار دانست (شقاقی.)33 :7183 ،
جدول  )3واژههای مركّب

مكرّر (تكرار ناقص)  +فعل فعل مركّب

فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

فارسی معیار

آرایش كردن

ɑrɑ girɑ
kerden

فریاد كشیدن،

گونة زبانی
رودباری

سر و صدا

ʧeran ʧihɑr
kerden
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كردن
پرت و پال
گفتن /هذیان

afrɑ
tafrgohten

گفتن
با دست كتک
زدن

سرهمبندی
كردن /با بی-

ɑrak barak
kerden

دقتی بافتن
ʧak ʧɑmpiel
zaden

دنبال كسی را
گرفتن

dom dow
geten

با توجه به واژههای مركّب جدول ( ،)3گاه فرآیند تكرار به جای آنكه تمام كلمة پایه را
تكرار كند ،فقط قسمتی از آن را تكرار میكند و بخش مكرّر به خودی خود هویّتی مستقل
ندارد و هیچگاه به تنهایی به كار نمیرود .به اینگونه تركیبات ،تكرار ناقص میگویند .در
كتابهای دستور این نوع ساختها را اتباعی نامیدهاند و بخش مكرّر به سبب آنكه معنایی
ندارد ،لفظ مهمل خوانده میشود (شقاقی.)733-737 :7183 ،
جدول  )1اسم  +اسم  +فعل فعل مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
آماده كردن مرده
برای كفن كردن

pan kalak
kerden

همچون بستن

گونة زبانی
رودباری

بریدن گندم و
جو از باالس

gal ʤow
kerden

ساقه نه از ته آن

چشم و دهان
پیچاندن ،پیچ و
تاب دادن ،سر

tow pelieʧ
dden

درگم كردن
كسب با حرف
گریه و زاری
كردن دسته-
جمعی

gr geriek
kerden

دلواپس بودن،
چشمانتظار بودن

gueʃ ʤon
buden
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فعل مركّب  /tow pelieʧ dden/متشكّل از دو اسم  /tow/و  /pelieʧ/به
ترتیب به معنی «تاب» و «پیچش» میباشند .دو اسم  /gueʃ/و  /ʤon/در فعل مركّب
 ،/gueʃ ʤon buden/به ترتیب به معنی «نگرانی» و «جان /بدن» هستند .اسم  /gal/نیز
به معنی «ساقة گندم یا جو» است.
جدول  )8اسم  +صفت  +فعل فعل مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
به هم ریختن،
خراب كردن

ʧerk ʃuer
kerden

گونة زبانی
رودباری

راه گم كردن

ru gom
kerden

ʧeʃ dek
چشمغرّه رفتن
kerden
در تركیب فعل مركّب  /ʧeʃ dek kerden/اسم  /ʧeʃ/و صفت  /dek/به ترتیب به
معنی «چشم» و «غرّه» هستند.
جدول  )3حرف اضافه  +اسم +فعل فعل مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
از یاد رفتن

ej jt
rowten

از نا رفتن

ej tohk
rowten

گونة زبانی
رودباری

آفتاب كردن،

var aftow
kerden

كش و قوس

jer kɑʃ
dɑden

آفتاب دادن
دادن ،تمدید
اعصاب كردن

از كار افتادن

 j kɑr kowtenحال كسی گرفته
شدن ،سرحال

tu per
warden

نبودن
از بر كردن

ej bar
kerden

خیره شدن ،مات
بردن

tu bahr
rowten
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به گردن كسی

va pɑ basten

انداختن

به استقبال كسی
رفتن

زیر و رو كردن
خال با بیل

a rɑh
rowten

va biel
kerden

فعل مركّب  /tu per warden/از تركیب حرف اضافة  /tu/به معنی «تو /در» و اسم
 /per/به معنی «حال /ذوق» ساخته شده است.
 )73اسم /حرف اضافه +بن فعل فعل مركّب

جدول

فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
زمین كندن

penʤ kuer
kerden

كوفته شدن و

tue kot
buden

ضرب دیدن

گونة زبانی
رودباری

با گاوآهن شخم

gow band
kerden

بنهكن (ریشهكن)

bona kan
buden

زدن
شدن

(بدن)
بستن و قفل زدن
از داخل

ʃow band
kerden

تقلّب كردن در
توزین چیزهایی

gwar pejm
kerden

كه با پیمانه وزن
میشوند
با توجه به واژههای مركّب جدول ( ،)3همة فعلهای مركّب از تركیب اسم و بن فعلی
ساخته شدهاند به جز  /tu kot buden/كه از تركیب حرف اضافة  /tu/به معنی «در» و بن
فعلی  /kot/به معنی «كوفتن» حاصل شده است.
جدول  )77عدد  +اسم  +فعل فعل مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
گیر انداختن،
محاصره كردن

dah mardon
kerden

گونة زبانی
رودباری

آب به آب شدن

do havɑ
buden
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اسب فراری یا فرد
فراری
در گونة رودباری  /dah mardon/به معنایی محاصره كردن اسب یا فرد فراری بوسیلة
ده نفر است .پسوند  /- on/پسوند جمع ساز است كه به انتهای اسم  /mard/به معنی «مرد»
افزوده شده است.
جدول )72

اسم مشتق  -مركّب  +فعل مشتق پیشوندی فعل مركّب

فارسی معیار

فارسی معیار

گونة زبانی
رودباری

لودگی كردن،
مسخرهبازی

گونة زبانی
رودباری

enterik bɑzi
dar jɑvorden

درآوردن
جدول )71
فارسی معیار

اسم  +حرف اضافه  +اسم  +فعل فعل مركّب
گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
درد به دل داشتن

vajɑ var del
dɑʃten

شیره بر سر

pi vas sa
)(kesi
mɑlidan

(كسی) مالیدن

گونة زبانی
رودباری

سر به سر
گذاشتن
دیوانه شدن ،از
حالت طبیعی

sar a sar
dɑden ʧen
va ʧen
heʃten
bd tu sar
kowten

خارج شدن
پا به دو گذاشتن

pɑ a dow
zaden

پا به فرار
گذاشتن

pɑ a ferɑr
heʃten

در گونة رودباری  /vajɑ/اسم است و به معنای «درد».
جدول  )74اسم مشتق – مركّب  +فعل فعل مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی
رودباری

فارسی معیار

گونة زبانی
رودباری
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كنایه از كار
ظریف انجام

ɑjna kɑri
kerden

bad rɑhi
dɑden

از راه به در كردن

دادن
اوقات تلخی

bad olk-i
kerden

سر كسی را زیر

sar bok-i
dden

دستدست

das pɑmul-i
kerden

كردن
آب فروبردن

وساطت كردن

bejn gir-i
kerden

پشت سر كسی

pasale guj-i
kerden

حرف زدن،
غیبت كردن

كردن ،معطل

ادای حرف زدن

كردن

كسی را

low pand-i
kerden

درآوردن

در گونة رودباری  /ɑjna kɑri/اسم مشتق  -مركّب است و به كنایه به كسی اشاره
دارد كه كاری را دقت وظرافت انجام میدهد / pasale guj-i / .نیز اسم مشتق– مركّب
متشكل از اسم  /pasale/به معنی «پشت» و فعل  /guj/به معنی «گو» و پسوند  /- i/است.
 /low pand-i/نیز اسم مشتق  -مركّب از اسم  /low/به معنی «لب» و فعل  /pand/به
معنی «تقلید كردن یا ادای كسی را درآوردن» و پسوند  /- i/است.
 -2 -8 -2انواع فعل مركّب از نظر عنصر فعلی
عنصر فعلی كه در ساخت فعل مركّب بهكار میرود فعل همكردی نامیده میشود (انوری
و گیوی )26 :7137 ،رایجترین همكردها در گونة زبانی رودباری عبارتنداز/kerden/ :
«كردن»«/dɑden/ ،دادن»« /buden/ ،شدن»« /zaden/ ،زدن»« /geten/ ،گرفتن»،
« /borden/بردن»« /borriden/ ،بریدن»« /heten/ ،گذاشتن»« /gohten/ ،گفتن»،
« /rowten/رفتن»« /uarden/ ،خوردن»« /kowten/ ،افتادن» و /gahten/
«آمدن».
جدول  )76فعل مركّب با همكرد « /kerden/كردن»:
فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

فارسی معیار

گونة زبانی
رودباری
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ور رفتن
(دستكاری

ʧɑmpotakɑ
kerden
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فروختن

bahɑ
kerden

كردن)
محاصره كردن
پرتاب كردن

dopahka
kerden
fir kerden

نفرین كردن
بستن یک
دست و یک

dovɑ
kerden
ʧedɑr
kerden

پای حیوان به
هم
جدول  )73فعل مركّب با همكرد «/dɑden/دادن»:
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
تفت دادن (برشته

berieg
dɑden

دارو تجویز كردن

fedvɑji
dɑden

كردن)
(فتوا در اینجا به

گونة زبانی
رودباری

آتش زدن
پرواز كردن

ɑteʃ dɑden
bɑl dɑden

معنی تجویز
دارواست)
پرتاب كردن

fir dɑden

دستكاری

ʧonkot
dɑden

آویزان شدن

derang
dɑden

روشن كردن

bond dɑden

(به چیزی)
كردن ،ور رفتن

(المپ ،چراغ)،
آتش زدن

جدول  )71فعل مركّب با همكرد « /buden/شدن»:
فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

فارسی معیار

گونة زبانی
رودباری
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محاصره شدن
دستمالی شدن
چاییدن

dopahka
buden
ʧɑmpotak
buden
ʧɑʔeʃt buden

متحیّر شدن
تشنه شدن
چندش شدن
(بد آمدن از

barhɑt
buden
ton
buden
bad
balʤak
buden

چیزی)
رنجیدن،

bɑrdel budan

مواظب بودن

bɑst buden

آزردهخاطر
شدن
صرف شدن

gap buden

سرد شدن

sard buden

جدول  )78فعل مركّب با همكرد « /zaden/زدن»:
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
با فریاد صدا زدن

ʧirɑsk
zaden

دعا خواندن بر

dam zaden

آب

گونة زبانی
رودباری

عیب گذاشتن،

ang zaden

ایراد گرفتن
فریاد باند
حیوانات (بویژه

buerak
zaden

گاو) از تشتگی،
گرسنگی ،درد و
...
آواز محلی
غمگین خواندن
تراشیدن و صاف

dejkan
zaden
ɑr zaden

سیلی زدن

ʧɑpak
zaden

بلند گریه كردن

brtak
zaden

كردن
جدول  )73فعل مركّب با همكرد « /geten/گرفتن»:
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

گونة زبانی
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رودباری

رودباری
از كوره در رفتن

bol geten

بند شدن (جایی)

band geten

بگو مگو كردن

dahɑ nahɑ
geten

كشتی گرفتن

ʧows geten

عبرت (اندرز)

enderz
geten

بد آمدن

dɑst geten

آتش گرفتن

bond/ ʧer
geten

گرفتن

dorg
geten

دلدرد گرفتن
بر اثر خوردن
آب گرم

در گونة رودباری صفت  /bol/به معنی «باال» است ،اما در فعل مركّب /bol geten/
كنایه از «عصبانیت و از كوره در رفتن» میباشد.
جدول  )23فعل مركّب با همكرد « /borden/بردن»:
گونة زبانی

فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

فارسی معیار

آواز خواندن

bong borden

اذان گفتن

azɑwon
borden

حدس زدن،

zemn
borden

رودباری
(خروس)
ترل خوردن

terak borden
)(uarden

گمان كردن

جدول  )27فعل مركّب با همكرد « /borriden/بریدن»:
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
شنا كردن

eʃnow
borriden

گونة زبانی
رودباری

بازوبسته كردن
دهان ماده-
خرهنگام جفت
گیری

ɑʧak
borriden
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جدول  )22فعل مركّب با همكرد « /heʃten/گذاشتن»:
فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

فارسی معیار

سر به سر كسی

ʧenvɑʧen
heʃten

بار گذاشتن

گونة زبانی
رودباری

گذاشتن

bar heʃten

(غذا)

جدول  )21فعل مركّب با همكرد « /gohten/گفتن»:
فارسی معیار

گونة زبانی

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
آواز خواندن در

rɑh gohten

رودباری
اذان گفتن

azɑwon
gohten

لیچار گفتن

lieʧɑr pieʧɑr
gohten

عروسی
آواز خواندن
پرت و پال گفتن،
هذیان گفتن

kordi
gohten
afrɑ tafrɑ
gohten

جدول  )24فعل مركّب با همكرد « /rowten/رفتن»:
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
به هوا رفتن ،باال

bol rowten

گونة زبانی
رودباری

در رفتن

dar rowten

رفتن
نوعی رقصیدن

ʃeili rowten

آب رفتن (لباس

ʃur rowten

فرو رفتن در

rek rowten

گل ،آب ،زمین
باتالقی
و پارچه)
فرو رفتن

ازدواج كردن،

ona
rowten

یاد رفتن (ناگذر)

jɑd rowten

عروسی كردن
oru
rowten
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جدول  )26فعل مركّب با همكرد « /uarden/خوردن»:
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

رودباری
تكان خوردن

ʧolok
uarden

غل خوردن،

gal uarden

مایعات

تهدید لفظی

buarden

كردن
تاب خوردن

gʧue/ guar
uarden

تكان خوردن

ʤogor uarden

غلتانیدن
افسوس
خوردن
به خود پیچیدن

hesrat
uarden
kolpieʧ
uarden

جا ماندن از

pars uarden

قافله ،گلّه،
گروه و ...

ruez
آفتاب خوردن
uarden
در گونة رودباری  /ʧolok/به معنی «تكان مخصوص مایعات» است.
شكافته شدن

ʃekowuarden

جدول  )23فعل مركّب با همكرد « /kowten/افتادن»:
فارسی معیار

گونة زبانی

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری

رودباری
بیرون آمدن

dar kowten

راه افتادن

rɑh kowten

پیدا كردن راه

sar kowten

به شب برخوردن

ʃow kowten

به كسی

sardoʧɑr
kowten

اتفاق افتادن

tofɑk
kowten

یاد آمدن

jd kowten

برخوردن
تب كردن

tow kowten

جدول  )21فعل مركّب با همكرد « /gahten/آمدن»:
فارسی معیار

گونة زبانی
رودباری

فارسی معیار

گونة زبانی
رودباری
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خوش آمدن

oʃ gahten

پیدا شدن ،گیر

gir gahten

راه افتادن

jɑd gahten

آمدن
 -2 -2اسم مركّب
همانطور كه در بخش  7-7گفته شد ،اسمهای مركّب در گونة رودباری بر اساس مقولة
ساختاری اجزاء سازندهشان در دوگروه اسمهای مركّب فعلی و اسمهای مركّب غیرفعلی
قرارمیگیرند .همچنین برخی از اسمهای مركّب ساخت همپایه دارند و تعدادی هم با
ساخت اضافه بهكار میروند.
 -8-2 -2اسم مركّب فعلی
در اسمهای مركّب فعلی یكی از اجزاء سازندة اسم مركّب فعل است.
جدول  )28اسم  +بن مضارع اسم مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری

گونة زبانی
رودباری

(خیش) گاوآهن

gow band

سركوفت

sar koft

ریزش دیوار چاه

tue tom

زمانی از سال قبل

ɑhu zɑ

گودالی كه دور

kal band

از نوروز كه
آهوان میزایند
چفت در

ʃow band

درخت برای آب
درست میكنند
جوالدوز

ʤowɑl duez

ردیاب

rand zan

آب شور

jow ʃur

از ریشه در

bona kan

آوردن (بنهكن)
سال پر باران

bɑreʃt riez

اسم مركّب  /tue tom/از تركیب اسم  /tue/به معنی «دیوارهی داخلی» و بن مضارع
 /tom/به معنی «ریزش» ساخته شده است .اسم /kal/نیز به معنی «گودال /چاله» است.
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اسمهای مركّب  /jow ʃur/و  /bɑreʃt riez/بسته به بافت نحوی میتوانند در نقش
صفت مركّب نیز به كار روند.
جدول  )23بن ماضی /امر  +بن ماضی /امر اسم مركّب
فارسی معیار

فارسی معیار

گونة زبانی
رودباری

رفت و آمد

گونة زبانی
رودباری

raft-mad/
raft-ʃod

رفت و آمد،

jɑht-ʃod

آمد و شد

آمد نیامد
omadnajomad
 -2 -2 -2اسم مركّب غیرفعلی

بده بستان

bedah
beston

در اسمهای مركّب غیرفعلی هیچ یک از اجزاء سازندة فعل مركّب فعل نیست بلكه از
تركیب اسم و اسم ،اسم و صفت ،صفت و اسم ،قید و اسم و عدد و اسم ،اسم مركّب
غیرفعلی ساخته میشود.
جدول  )13اسم  +اسم اسم مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

4

فارسی معیار

رودباری

گونة زبانی
رودباری

گودال

kal-kander

رعد و برق

bark-ostun

استخواندرد

kalam dard

باد و رعد و برق

bd-ostun

میان ،وسط

del mijon

اهل و عیال

aht ajl

)sabɑ(h
فردا صبح
sahar
6
جدول  )17اسم  +صفت اسم مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
سیبدرختی

sieb-bɑɣi

گونة زبانی
رودباری

شتر گلی
(مجسّمة شتری
كه با گل درست

eʃter-geli
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شود)
زنبور قنبری

gueziksɑvue

آسیاب دستی

ɑsow-dasti

(سیاه)

زردچوبه
زنبور زرد

dɑr-zard
guezikzardue

جدول  )12صفت  +اسم اسم مركّب
فارسی معیار

فارسی معیار

گونة زبانی
رودباری

گونة زبانی
رودباری

مادهخر جوان

ʤonɑ-ar

مادهمرغ

mɑda-morg

باد سرخ

sor-bɑd

گاو نر

nar-gow

پیردختر

pirɑ-dohtar

سگ نر

nar-sag

سیاهسرفه

sah-kolag

مار سرخ

sohr-mɑr

نیمه شب

nes(m) ʃow

پرآب ،آبدار

por jow

قالی كهنه

partak-kɑli

در گونة زبانی رودباری اسم مركّب  /partak-kɑli/از تركیب صفت  /partak/به
معنی «نكهپاره /كهنه /قدیمی» و اسم  /kɑli/به معنی «قالی» ساخته شده است.
جدول  )11قید  +اسم اسم مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری

گونة زبانی
رودباری

بند جلوی آب

gwar gɑh

فردا صبح

آخر سر ،سرانجام

ɑer sar

فردا شب

)sabɑ(h
sahar
sab(h) ow

جدول  )14قید  +اسم اسم مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
زیرلبی

ʃue noki

گونة زبانی
رودباری

نقب

zir koʧeji

92

نشريّة ادب و زبان

نشستن در آفتاب
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gwar ruzi

برای گرم شدن
جدول  )16عدد  +اسم اسم مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
محاصر كردن یا

dah mardon

گونة زبانی
رودباری

آب به آب

do havɑ

گیر انداختن با
افراد زیاد
جعبة چوبی با

hezɑr pieʃa

دوباره

do dafa

روكش مخملدر
قدیم برای
گذاشتن وسایل
استفاده میشده
است
 -8 -2 -2اسم مركّب با ساخت همپايه
همپایهسازی فرایندی نحوی محسوب میشود اما درفارسی (و البته در گونة زبانی مورد
بررسی در این پژوهش) همانند بسیاری از زبانهای دیگر ،دستهای ازكلمات همپایه
ازحالت نحوی خودفاصله گرفته و به واحدهای واژگانی نزدیک شدهاند .به عبارتی دیگر
این ساختهای نحوی به مرور واژگانی شدهاند و خودكلمات مركّبی را ساختهاندكه معنای
آنها لزوماًتركیبپذیرنمیباشد)شایان ذكراست كه حرف ربط در برخی ازاین كلمات
باقیمانده و در برخی دیگر از بین رفته است) .ما این دست ازكلمات را به تبعیّت از
ولچی( )2336()Wälchiكلمات مركّب با ساخت همپایه مینامیم.
كلمات مركّب همپایه درمنابع به نامهای دیگری چون كلمات دوندوا ()dvandva
وكلمات مركّب عطفی ()copulative compoundsنیزخوانده شدهاند .این دسته
ازتركیبها ،واحدهای شبه كلمهای به شمار میروندكه نشاندهندة همپایگی طبیعی
()Natural Coordinationمیباشند .بدین معنی كه دوعنصرتشكیلدهندة آن به لحاظ
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معنایی مفاهیمی مرتبط(واحدهای مفهومی)به شمار میروند و در یک سطح سلسلهمراتبی
واقع شدهاند و معنای كلّ تركیب عمومیتر ازمعنی اجزاءتشكیلدهندة آن است؛ مانند
خواهربرادر ،پدرمادر،كتدامن ،بلوزشلوار،كاسهكوزه،آفتابهلگن وغیره (همان.)2 :2336 ،
جدول )13

3

اسم /بن فعل  +حرف ربط  +اسم /بن فعل اسم مركّب

فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
تک و دو

tak ɑ dow

گونة زبانی
رودباری

آمد و شد

jaht o row

موقع و وقت

mowke wo
)va(t
sabɑ wo ʃow

besmǝlɑ wo
بسماهلل و سالم
salɑm
tɑle wo
صبح و شب
طالع و تقدیر
takdir
جدول  )11اسم  +اسم اسم مركّب همپایه (حرف ربط میان دو اسم در ساخت
اسم مركّب همپایه حذف شده است).
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری

گونة زبانی
رودباری

نوعی پرنده

ɑhu-barra

كفش و چادر

poʤ-kowʃ

سهم و قسمت

baʃ-bahr

فلفل و زردچوبه

پیراهن و شلوار

ʃejin-ʃavɑl

استكان و نعلبكی

قوم و خویش

kowm-ieʃ

بازی كه با چماق

pelpeldɑrzard
pijɑlanɑlbaki
dr-tuep

حشرات موذی

mr-lulek

و گوی انجام
میشود
 -9 -2 -2اسم مركّب با ساخت اضافی
جدول )18
فارسی معیار

اسم  +كسرة اضافه  +اسم اسم مركّب
گونة زبانی

فارسی معیار

گونة زبانی
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رودباری
تنة درخت خرما

kont-e-mog

رودباری
آخوندل

zan-e-mɑr

در گونة رودباری اسم مركّب  /kont-e-mog/از تركیب اضافی دو اسم  /kont/به
معنی «كنده /تنة درخت» و  /mog/به معنی ««درخت خرما» ساخته شده است .اسم مركّب
 /zan-e-mɑr/نیز از تركیب اضافی دو اسم  /zan/به معنی «زن» و  /mɑr/به معنی «مار»
می باشد .اعتقادشان این است كه این حشره واقعاً زن مار است و مار با آن جفتگیری می-
كند.
 -8 -2صفت مركّب
در گونة زبانی رودباری صفتهای مركّب به صورت صفت مركّب فعلی ،غیرفعلی و
ساخت همپایه هستند.
 -8 -8 -2صفت مركّب فعلی
یكی از اجزاء ساختاری این نوع صفت ،فعل است.
جدول  )13اسم  +بن مضارع صفت فاعلی /مفعولی مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری

گونة زبانی
رودباری

توچین (گلچین)

doruegband
tue-ʧin

نوعی الک

توچین

tue-kaʃ

بهانهگیر

bohna-ger

آوازخوان

rɑh-gue

خبرچین

abar ka

حرفشنو

gap eʃnow

میانجیگر

bejn gir

آوازخوان

kordi on

دستدوز

das(t) duez

آدمخوار

ɑdam uar

بادكش ،از

bɑd kaʃ

دروغگو

آبپز

jow-paz
dona-biz

اسباب طب
سنتی برای
كشیدن باد
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(عامل بیماری)
(گاو) مهار شده

das-kenz

در گونة رودباری صفت مفعولی مركّب  /das-kenz/از تركیب اسم  /das/به معنی
«دست» و بن مضارع /kenz/به معنی «مهار كردن /بستن» ساخته شده است.
جدول  )43اسم  +بن ماضی صفت مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
خواهرزاده

گونة زبانی
رودباری

uah-zɑr

جدول  )47قید  +بن مضارع صفت مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
زودپز

گونة زبانی
رودباری

zu ʤueʃon

 -2 -8 -2صفت مركّب غیرفعلی
در صفتهای مركّب غیرفعلی هیچ یک از اجزاء فعل مركّب ،فعل نیست .اجزاء سازندة
صفت مركّب غیرفعلی در گونة رودباری اسم و اسم ،صفت و اسم ،اسم و صفت ،صفت و
صفت ،اسم و صفت فاعلی /مفعولی و عدد و اسم هستند.
جدول  )42اسم  +اسم صفت مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری

رودباری

دلواپس

gueʃ-ʤon

تكّهتكّه

راهراه

rɑh-rɑh

دلگیر

كسی كه در باغ

beɣal kɑr

پیشانی سفید

كار میكند و

گونة زبانی

1

kejmɑkejmɑ
bɑr-ɑter
mɑh-piʃoni
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نصف محصول
را به عنوان
اجرت خود
برمیدارد
آسمان جل

ɑsmon-ʤol

زن ذلیل

zan-salɑh

جدول  )41صفت  +اسم صفت مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
جاندار

zenda-ʤon

خوش صدا

uaʃ-sadɑ

خوشبخت،

)sowz-ba(t

گونة زبانی
رودباری
uaʃ-ravɑʤ

كسی كه با ناز
راه میرود
كجلهجه،

kaʤ-lapz

بدلهجه
سبزبخت
جدول  )44اسم  +صفت صفت مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
سق سیاه

zobon-sah

گونة زبانی
رودباری

شكمگنده

low-telow

در صفت مركّب  ،/low-telow/اسم  /low/به معنی «شكم» است .البته این واژه گاهی
به صورت  /ekom/نیز به كار میرود .صفت  /telow/نیز به معنای «بزرگ /گنده»
است.
جدول  )46صفت  +صفت صفت مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی
رودباری

فارسی معیار

گونة زبانی
رودباری
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خسته و كوفته

ʃal-ʃahmɑt

زن بور

buer-mɑda

مرد سیاه چرده

sah-nar

زن سرخ رنگ

sohr-mɑda

مرد سرخ رنگ

sohr-nar

ریز ریز

teʤenteʤen

جدول  )43اسم  +صفت فاعلی /مفعولی صفت مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
ابرو پیوسته ،ابرو

barupejvasta

جوانمرگ شده

nahâl
porota

كمان
(نوعی نفرین)

گونة زبانی
رودباری
kal-manda

دختر ترشیده

جدول  )41عدد +اسم صفت مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
چهارگوش

ʧr konʤ

خیس عرق (كنایه

ʧɑr arak

از كسی كه از
شرمندگی و
خجالت از چهار
گوشة صورتش
عرق میریزد)

گونة زبانی
رودباری
ʧɑr ʧeʃ

تیزبین
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 -8-8 -2صفت مركّب با ساخت همپايه
جدول  )48صفت  +حرف ربط  +صفت صفت مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

فارسی معیار

بیچاره و بدبخت

bieʧɑra-wokowrmon

خوب و بد

سفید و سیاه

espiet-o-sah

گونة زبانی
رودباری
ob-o-bad

 -9 -2قید مركّب
در گونة رودباری قید مركّب از نظر ساختاری در دو گروه قید مركّب فعلی و غیرفعلی قرار
میگیرد.
 -8 -9 -2قید مركّب فعلی
یكی از اجزاء تشكیلدهندة این قید ،فعل است.
جدول  )43قید  +بن فعل قید مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی

فارسی معیار

رودباری
خدا كند

گونة زبانی
رودباری
odɑ bogue

odɑ kane
خدا كند

دادههای جدول ( )43شبهجمله هستند كه در نقش قیدی (قید تمنّا) به كار میروند.
 -2 -9-2قید مركّب غیرفعلی
هیچ یک از اجزاء سازندة قید مركّب غیرفعلی فعل نیست.
جدول  )63اسم  +حرف اضافه  +اسم قید مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

دست به سینه

dast a sina

روز به روز

ruez a ruez

هفته به هفته

haftaba hafta

لحظه به لحظه

lahza ba
lahza

سال به سال

sɑl a sɑl
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جدول  )67سور  +اسم قید مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

هر وقت

har vat

هر چیز /هر چه

har ʧi

هر روز

har rue

هیچ موقع

heʧ mowke

هر لحظه

har lahza

هیچ وقت

heʃ vat

بر اساس شوپن (« )11 :2331( )Shopenسورها ( )quantifiersاز جمله افزودههای اسم
شامل توصیفگرهای اسمی هستند كه مقدار یا دامنه را نشان میدهند مانند اعداد و واژه-
هایی كه معنی زیاد ،كم ،همه ،تعدادی ،هر و غیره هستند» .اكسنوف (:2331( )Axenov
 )718با بررسی زبان بلوچی تركمنستانی معتقد است «سورها بر اساس شناختگی و
ناشناختگیشان در دو گروه قرار میگیرند -7 :سورهای شناخته چیزهایی را توصیف می-
كنند كه به یک طبقه تعلق دارند ،اما سورهای ناشناخته به معنی مقدار نامشخص (اما بیشتر
از یكی) هستند» .در گونة زبانی رودباری نیز میتوان به چنین تقسمبندی از سورها دست
یافت ،مثالً سورهای شناخته در گونة رودباری  /har/و  /he/یا  /heʧ/هستند كه پیش
از اسم قرار میگیرند و این اسم همیشه مفرد است ( .)/heʧʧi/ ،/har vat/سورهای
ناشناخته در گونة رودباری عبارتنداز« /ejlie/ :خیلی»« /bazi/ ،بعضی»،
«/basie/بسی»« /giete/ ،بیشتر» و  ...هستند و اسم بعد از آنها به صورت جمع میآید
(« /ejlie ruezon/خیلی روزها /bazi vaton/ ،بعضی وقتها).
جدول  )62صفت  +صفت قید مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

كمكم

kam kam

خردهخرده

orda orda

teʤen teʤen

دولّادولّا

doam doam

8

ریزریز

عقبعقب

pat pat
جدول  )61عدد  +عدد قید مركّب

فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

دوتادوتا

dotɑ dotɑ

سهتا سهتا

setɑ setɑ

یكییكی

jekie jekie
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 -0 -2حرف مركّب
حرف مركّب شامل حرف اضافة مركّب و حرف ربط مركّب هستند كه همگی به صورت
مركّبهای غیر فعلی میباشند.
 -8 -0 -2حرف اضافة مركّب
جدول  )64حرف اضافة ساده  +اسم حرف اضافة مركّب
فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

به خاطر

a ɑter

به خاطر

ba/ va ɑter

 -2 -0 -2حرف ربط مركّب
جدول )66

حرف ربط ساده  +حرف ربط ساده حرف ربط مركّب

فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

فارسی معیار

گونة زبانی رودباری

هم...هم

ham ham

چه...چه

ʧe ʧe

اگر...كه

aga ke

 -8نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی فرآیند تركیب به عنوان یكی از پربسامدترین فرآیندهای واژه-
سازی پرداخته شده است .واژههای مركّب گونة زبانی رودباری فعل ،اسم ،صفت ،قید و
حرف مركّب هستند كه با توجه به اجزاء تشكیلدهندة ساختمان واژة مركّب و یا شیوة
تركیب آنها توصیف شدهاند .هر یک از اجزاء ساختمان واژههای مركّب مورد بررسی در
این پژوهش در دو گروه فعلی و غیرفعلی و در برخی موارد ساخت همپایه و ساخت اضافه
مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در فعلهای مركّب گونة رودباری ،عنصر غیرفعلی یک اسم،
صفت یا قید است .در مورد برخی از فعلهای مركّب عنصر غیرفعلی نیز میتواند مركّب
باشد مانند تركیب دو واژة مكرّر ،اسم و اسم ،اسم و صفت ،حرف اضافه و اسم ،اسم،
حرف اضافه و بن فعل ،عدد و اسم ،اسم و فعل مشتق پیشوندی ،اسم ،حرف اضافه و اسم و
اسم مشتق – مركّب .در ساختمان فعل مركّب رایجترین همكردهای گونة رودباری
عبارتنداز« /kerden/ :كردن»«/dɑden/ ،دادن»« /buden/ ،شدن»« /zaden/ ،زدن»،
« /geten/گرفتن»« /borden/ ،بردن»« /borriden/ ،بریدن»« /heten/ ،گذاشتن»،
« /gohten/گفتن»« /rowten/ ،رفتن»« /uarden/ ،خوردن»« /kowten/ ،افتادن»
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و « /gahten/آمدن» ..اسمهای مركّب فعلی در گونة رودباری متشكل از اسم و بن
مضارع ،بن ماضی /امر و بن ماضی /امر هستند .اسمهای مركّب غیرفعلی از تركیب اسم و
اسم ،اسم و صفت (صفت و موصوف غیرمقلوب) ،صفت و اسم (صفت وموصوف
مقلوب) ،قید و اسم و عدد و اسم ساخته شدهاند .از تركیب اسم /بن فعل ،حرف ربط و
اسم /بن فعل اسمهای مركّب با ساخت همپایه حاصل میشود .در گونة رودباری اسمهای
مركّب با ساخت اضافه نیز وجود دارد .اسم و بن مضارع ،اسم و بن ماضی و قید و بن
مضارع اجزاء ساختاری صفت مركّب فعلی هستند .اجزاء ساختاری صفت مركّب غیرفعلی
اسم و اسم ،صفت و اسم ،اسم و صفت ،صفت و صفت ،اسم و صفت فاعلی /مفعولی و
عدد و اسم میباشند .در گونة رودباری صفت مركّب با ساخت همپایه صفت ،حرف ربط
و صفت است .قید مركّب غیرفعلی حاصل تركیب اسم و حرف اضافه و اسم ،سور و اسم،
صفت و صفت ،عدد و عدد است .در این گونة زبانی میتوان سورها را بر اساس شناختگی
یا ناشناختگیشان در دو گروه سورهای شناخته و ناشناخته قرار داد .حرف اضافة مركّب از
تركیب حرف اضافة ساده و اسم و حرف ربط مركّب از تركیب دو حرف ربط ساده
ساخته میشود .با توجه به دادههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت كه ساختمان فعل
مركّب در گونة رودباری نسبت به اسم ،صفت ،قید و حرف مركّب از تنوع ساختاری
بیشتری برخوردار است.
يادداشتها
 -7در این پژوهش ،منظور از گونة زبانی رودباری همان گونة زبانی رایج در شهرستان رودبار
جنوب منطقة اسالمآباد است.
 -2به دلیل محدودیّت حجم مقاله ،تنها به معرفی چند پژوهش انجام شده در گونة زبانی رودبار
جنوب پرداخته شده است و بقیه آثار مربوط در بخش منابع آورده شدهاند.
 -1قیدهای جدول ( )1گاهی میتوانند به عنوان صفت نیز بهكار روند.
 -4اسمهای مركّب جدول ( ) 13از تركیب یک اسم و یک صفت به صورت صفت و موصوف
غیرمقلوب هستند.
 -6اسمهای مركّب جدول ( ) 17از تركیب یک اسم و یک صفت به صورت صفت و موصوف
مقلوب هستند.
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 -3در جدول ( ،)13در اسمهای مركّبی كه میان دو اسم وند  /o/افزوده میگردد ،غلت ][w
آشكار میشود.
 -1واژة «تكّهتكّه» به صورت ] [pot potیا ] [park parkنیز تلفظ میشود.
« -8ریزریز» میتواند هم صفت مركّب باشد و هم قید مركّب.

فهر ست منابع
الف-كتابها
 .7انوری ،حسن و گیوی ،حسن .)7137( .دستور زبان فارسی  .2ویرایش چهارم .چاپ
دوم .تهران:انتشارت فاطمی.
 .2اگرادی،و،دابروولسكی،م .وآرنف،م .)7184( .درآمدی برزبانشناسی معاصر.
ترجمةعلیدرزی،جلداول،تهران :سمت.
 .1زمرّدیان ،رضا .)7113( .راهنمای گردآوری و توصیف گويشها .انتشارات
دانشگاه فردوسی مشهد.
 .4كالنتریخاندانی ،حسین .)7181( .سیری در جغرافیای استان كرمان .كرمان:
مركز كرمانشناسی.
 .6شقاقی ،ویدا  .)7183(.مبانی صرف .تهران :انشارات سمت.
 .3نیکنفس دهقانی ،اسالم .)7111( .بررسی گويش جیرفت و كهنوج.كرمان :مركز
كرمانشناسی.
ب-مقاالت
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