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چکیده
به زعم بسیاری از زبانشناسـان ،بیشـترِ زبـانهـای دنیـا از «تركیـب» بـه عنـوان يکـی از زايـاترين
فرايندهای وا هسازی به منظور گسترش دامنة وا گانی خود بهره میگیرند ،مـدّعايی كـه در مـورد
گويش رودباری (استان كرمان) و گونههای جغرافیايی متعدّد آن نیز صادق اسـت در ايـن فراينـد،
همنشینیِ دو يا چند تکوا ِ وا گانیِ آزاد سبب ییدايش يک واحد زبانیِ مركّب میگـردد از آنجـا
كه در رودباری اسامیِ مركّبْ از بسـامد كـاربرد بسـیار بـاالتری نسـبت بـه ديگـر كلمـات مركّـب
برخوردارند ،كانون توجّه یژوهش حاتر بر تحلیل اسامیِ مركّب اين گويش معطوف است به بیان
فنّیتر ،یژوهش حاتـر مـیكوشـد بـر یايـة ییکـرة زبـانیِ حاصـل از مصـاحبه و تـبط گفتـار آزاد
گويشورانِ مناسب ،توزيع یرسشنامه ،برگهنويسی و بهرهگیـری از شـمّ زبـانی ،بـه تحلیـلِ همزمـانیِ
اسامیِ مركّبِ رودباری از ديدگاه ردهشناختی و بر یاية سه مورد از معیارهای ییشنهادی بائر (:0221
 )110-111شامل هستهداری ،ترتیـب اجـزای تركیـب و معنـیشناسـیِ تركیـب در گونـة رايـج در
شهرستان قلعهگنج ب ردازد نتايج یژوهش نشـان مـیدهـد رودبـاری هماننـد بیشـتر زبـانهـای دنیـا،
ويژگیهای ردهشناختیِ يکدستی نداشته بلکه از اين حیث ،به صورت ییوستاری عمل میكند و لذا
بايستی از اصطهح «گرايش كلّی» برای توصیف ويژگیهای ردهشناختیِ مورد مطالعه بهره گرفت
*تاريخ ارسال مًاله 4311/21/01 :

تاريخ یذيرش نهايی مًاله 4311/42/24 :

 -1دانشجوی دکترای زبانشناسی همگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نويسندة مسئول)
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 -2استادیار زبانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
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به طور مشخّص ،گرايش كلّیِ ردهشناختیِ رودباریِ امروز از منظر ايـن سـه معیـارِ ردهشـناختی ،بـه
ترتیب به سوی اسامیِ مركّبِ بدونِ هسته ،اسامیِ مركّبِ هستهآغازين و اسامیِ مركّـبِ بـرونْمركـز
است
واژههای کلیدی :گويش رودباری ،ردهشناسی ،فرايند تركیب ،اسم مركّب،
گرايش كلّیِ ردهشناختی

 -1مقدّمه
ردهشناسی زبان ) (linguistic typologyبه مطالعة شباهتها و تفاوتهای ساختاریِ
بینازبانی مییردازد تا طبًهبندیِ قابل قبولی از مًوالت زبانی در زبانها به دست دهد اين
رشته كه با تحًیًات زبانشناسانِ تاريخیِ قرن نوزدهم چون اشْلگل )،(F. v. Schlegel
شْهيْشر ) (A. Schleicherو هومْبولْت ) (W. v. Humboldtآغاز شد ،در قرن بیستم با
مطالعات گستردة گرينْبِرْگ ) (J. Greenbergادامه يافت و اكنون به يکی از رويکردهای
مهم در زبانشناسی تبديل شدهاست (رتايی و نیسانی )62 :4313 ،ردهشناس با مطالعة
الگوهای بینازبانی مدّعیِ وجود نوعی يک ارچگی در بین زبانها و به دنبال كشف
تعمیمهای زبانی است و مطالعات ردهشناسی دوشادوش و همسو با مطالعات مربوط به
جهانیهای زبان ) (linguistic universalsییش میرود كه ساختارهای ممکن و ناممکن را
در هر زبان تعیین میكنند از ديدگاه بائر ) (L. Bauer, 1938: 169يکی از جهانیهای
زبانی ،فرايند وا هسازیِ تركیب ) (compoundingاست كه امروزه مطالعة آن در كانون
توجّه همة حوزههای زبانشناسی اعمّ از نظری و كاربردی قرار دارد و همة زبانها از آن به
عنوان يکی از زاياترين فرايندهای وا هسازی در ساخت وا گان جديد خود بهره میگیرند
اين فرايند عمدتاه اسامی ،صف ات ،حروف اتافه و افعال را با هم تركیب میكند و از اين
رهگذر ،وا ه ای جديد با مدخلی جديد در دايرة وا گانِ سخنگويان زبان و وا گانِ
) (lexiconزبان خلق میشود بر اثر عملکرد تركیب در سطح وا گان ،از تركیب تکوا ها
يا تركیب كلمات ساده و مركّب ،كلمات قاموسیِ مركّبِ ) (compound lexemesجديد
ايجاد میشود و در نتیجة فرايند تركیبِ مفهومی ) ،(conceptual combinationدر سطح
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معنايیِ زبان نیز از تركیب مفاهیم موجود ،مفاهیم جديد ساخته میشوند از منظر ساختاری،
زبانشناسانی چون دبیرمًدم ( ،)412 :4311مَتْیوس ) (P. H. Matthews, 1991: 82و بائر
( )112 :0221كلمة مركّب را حداقلّ شامل دو یايه میدانند كه هر دوی آنها وا ه ،يا
دستكم تکوا های ريشهای باشند به بیان ديگر ،آنها تركیب را «وا هسازی از راه همنشینیِ
(معمواله) دو وا ة مستًلّ» میدانند گرچه در خصوص مه های تشخیص كلمات مركّب
هی اتّفاقنظری میان زبانشناسان وجود ندارد ،امّا عاصی و بدخشان ( )00-12 :4311به
طرح و شرح ینج مشخّصة نحوی و معنايی برای شناسايی وا ههای مركّب در زبان فارسی
شامل تفکیکیذيری ،يک ارچگیِ وا گانی ،یايايیِ درونی ،جزيرة ارجاعی و تکراریذيری
مییردازد
همینین زبانشناسان گشتاری نیز كلمة مركّب را از منظر رويکرد گشتاری اوّلیّه و
س س رويکرد قاموسگرا بررسی نمودهاند كه بخشِ «وا گان» را مسئولِ تولید كلمات
مركّب میداند
به عهوه ،ردهشناسانِ زبان نیز با اتّخاذ رويکرد ردهشناختی ،تركیب را به داليلی چون
حضور در فرايند اكتساب زبان توسّط كودكان و كاربرد در زبانهای ساختگی )،(pidgin
به عنوان يکی از جهانیهای زبان قلمداد و مطالعه نمودهاند
 -1-1بیان مسئله
در قسمت قبل بیان شد كه در خصوص مطالعة كلمات مركّب ،میتوان يکی از سه
رويکرد متفاوت ساختاری ،گشتاری و يا ردهشناختی را بهكار بست از آن میان ،یژوهش
حاتر میكوشد بریاية برخی از معیارهای رويکرد ردهشناسی ،اسامیِ مركّبْ را در گونة
رودباریِ رايج در شهرستان قلعهگنجِ كرمان ،يا به اختصار «(گويش) رودباری» توصیف و
بررسی نمايد به لحاظ تبارشناسیِ زبانی ،اين گويش وابسته به گروه گويشهای بَشاكَرْدی
و اصلیترين گويشِ رايج در خطّة یهناور رودبارْزمین شامل شهرستانهای جیرفت،
عنبرآباد ،رودبارِ جنوب ،كَهْنوج ،مَنوجان ،قلعهگنج و فارياب در جنوب استان كرمان
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میباشد به بیان دقیقتر ،یژوهش حاتر از منظر همزمانی و با هدف تعیین «مختصّات رده
شناختی» يا «گرايش كلّیِ ردهشناختیِ» اسامیِ مركّبِ رودباری بر یاية اصول و معیارهای
نوينِ علم ردهشناسیِ زبان صورت یذيرفتهاست در اين راستا ،سه مورد از تعیینكنندهترين
و یركاربردترين معیارهای ردهشناختیِ ییشنهاد شده توسط بائر ( )110-111 :0221كه
درهمتنیدگی و ارتباط تنگاتنگی با يکديگر دارند ،انتخاب و مورد استناد واقع گرديدهاند
كه عبارتند از :هستهداری ) ،(headednessترتیب اجزای تركیب (the order of elements
) in compoundsو معنیشناسیِ تركیب ) (the semantics of compoundsيادآوری
میگردد روش انجام یژوهش بریاية تحلیل دادههای گردآوری شده از طريق مصاحبه و
تبط گفتار آزاد  41گويشورِ بیسواد/كمسواد باالی  12سال ،برگهنويسیِ وا ههای جديد
در موقعیتهای مختلف با اهداف وا هنگاری ،توزيع یرسشنامه و استفاده از شمّ زبانی بوده
است
 -2-1پیشینة تحقیق
رسالة دكترای مُطلّبی ( )4311نخستین اثر زبانشناختی در زمینة بررسیِ گويش
رودباری است كه حوزههای واجشناسی و آواشناسی (استخراج واجها و واجگونهها و
توصیف فرايندهای آوايی) ،ساختوا ه و نحوِ گونة زبانیِ رايج در رودبارِ جنوب را توصیف
مینمايد با الگویذيری از یژوهش مذكور ،كردستانی ( )4311نیز به توصیف و استخراج
واجها ،معرّفی ساختمان هجا ،طرح یارهای مهحظات واجشناسیِ تاريخی ،توصیف برخی
از فرايندهای آوايی ،بررسی ساختوا ة تصريفی و اشتًاقی و نحو در گونة مُهْمدی
)( (Mohmediجِبالْبارِز جنوبی) یرداختهاست رتايتی كیشهخاله و بُتْهب اكبرآبادی
( )4314یژوهش ديگری است كه وندهای زايای گونة كَهْنوجی را در دو زيرگروه اشتًاقی
و تصريفی ،معرّفی و با فارسی معیار مًايسه نمودهاست براساس يافتههای یژوهش مزبور،
بسیاری از وندهای كَهْنوجی با فارسیِ رسمی مشتر

است ،ولی برخی از آنها ريشه در

فارسی دَری يا میانه دارند در یايان آنکه ،آهنگر و همکاران ( )4311به عنوان نزديکترين
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مطالعة زبانشناختی به یژوهش حاتر ،به بررسیِ ساختاریِ فرايند تركیب در گونة زبانی
رودبار جنوب بر اساس مًولة دستوری اجزایِ ساختاریِ كلمة مركّب يا شیوة تركیب آنها
بر اساس الگوی شًاقی ( )4316یرداختهاست نتايج یژوهش اخیر نشان میدهد در اين
گونة زبانی فعل مركّب ،اسم مركّب ،صفت مركّب ،قید مركّب و حرف مركّب كاربرد
دارد كه با توجّه به مًولة دستوریِ اجزاء سازندهشان در دو گروه مركّبهای فعلی و
غیرفعلی جای میگیرند و ساختمان فعل مركّب نسبت به ساير كلمات مركّب از تنوّعِ
ساختاری بیشتری برخوردار است
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
تاكنون مطالعات زبانشاختیِ نسبتاه قابل توجّهی در راستای توصیف حوزههای
آواشناسی ،واجشناسی ،ساختوا ه و نحو گونههای جغرافیايیِ گويش رودباری صورت
یذيرفتهاست ،امّا شمار یژوهشهای انجام شده دربارة فرايندهای وا هسازیِ آن بسیار ناچیز
بوده و سهم یژوهشهای اختصاصيافته به تحلیل ساختاری ،و نه ردهشناختیِ ،فرايند وا ه
سازیِ تركیب نیز از عدد يک تجاوز نمیكند توجّه به اين مسألة حیاتی كه تاكنون
هی گونه یژوهش ردهشناختی مستندی در باب اسامیِ مركّبِ رودباری ،به عنوان
یربسامدترين كلمات مركّبِ گويش مزبور ،صورت ن ذيرفتهاست ،ترورت و اهمیّت
غیرقابل انکارِ انجامِ مطالعة حاتر به عنوان اوّلین یژوهش از اين دست را كامهه آشکار
میسازد از نگاهی كلّیتر ،امکان تعمیم نتايج یژوهش حاتر به تمام اعضای گروه
گويشهای بَشاكَرْدی و حتی ساير گويشهای كمتر مطالعهشدة ايرانی جنوب غربی،
اهمیّت دست يازيدن به یژوهش حاتر را دوچندان میسازد و میتواند گام بسیار مؤثّری
در ییشبُرد مطالعات گويششناسیِ منطًه و كشور باشد
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 -2بحث
در اين قسمت ،یس از معرّفی زاياترين ساختارهای اسم مركّبساز در رودباری و شرح
معیارهای سهگانة ردهشناختیِ مورد نظر یژوهش ،به تحلیل همزمانیِ اسامیِ مركّبِ اين
گويش بر اساس آن معیارها خواهیم یرداخت
گفتنی است در شناسايی ساختارهای اسم مركّبسازِ رودباری و نیز رتبهبندیِ میزانِ
زايايیِ آنها ،نگارندگان منحصراه بر شواهد درونْزبانی و مشاهدات آماری استناد نمودهاند،
هرچند نیمنگاهی نیز به مطالعات مشابه در زبان فارسی ،به عنوان مهمترين زبانِ همريشه و
همخانواده با گويش رودباری داشتهاند برای نمونه طباطبايی ( )411 :4316ساختارهای
اسم مركّبساز در فارسی را بالغ بر  40مورد میداند كه به لحاظ زايايی همتراز نیستند و از
آن میان ،تركیبهای «اسم+اسم ،اسم+ستا

حال ،اسم+اسم-+ی ،اسم+صفت،

اسم+صفت فاعلی» زاياترين ساختارها میباشند امّا شواهد درونْزبانی و مطالعات آماری
بیانگر آن است كه زاياترين ساختارهای اسم مركّبسازِ رودباری به ترتیب عبارتند از
«اسم+اسم ،اسم+ستا

حال ،اسم+ستا

گذشته ،اسم+صفت ،صفت+اسم» كه بیانگر

وجود اختهف در ییوستارِ میزانِ زايايی ساختارهای اسمِ مركّبساز در زبان فارسی و
گويش رودباری است
معیارهای سهگانة ردهشناختی مورد استفاده برای تحلیل اسامیِ مركّبِ رودباری بدين
شرحاند:
 -1-2هستهداری
معیار هسته داری نارر بر اين اصل است كه در هر ساختار مركّب معمواله يکی از اجزای
آن ،يعنی هسته ،نسبت به ديگری بنیادیتر ،زيربنايیتر و اصلیتر است و جزء يا اجزای
ديگر دارای اهمیّت كمتری بوده و ثانويّه يا وابسته محسوب میشوند از منظر معنیشناسی،
اوّاله تمام ساختارِ مركّب در شمولِ معنايیِ هسته قرار میگیرد مّهه در اسمِ مركّبِ
«گلخانه»« ،خانه» هسته و «گل» وابسته است زيرا «گلخانه» نوعی «خانه» است و در شمولِ
معنايیِ «خانه» واقع میشود ثانیاه هسته جزء اجباری در هر ساختار مركّب میباشد ،مّهه
وجود «خانه» در «گلخانه» اجباری است يعنی در هر موقعیّتی كه بتوان ساختار مركّبِ
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«گلخانه» را به كار برد ،امکان كاربرد هستة آن نیز وجود دارد به عهوه ،از نظر نحوی،
هسته تعیینكنندة مًولة نحویِ هر ساختار مركّب بوده و تمام كلمة مركّب با هستة خود
هممًوله است ،برای نمونه كلمة مركّبِ «دنداندرد» ،با هستة «درد» ،يک اسم محسوب
میشود ولی «گردنكلفت» ،با هستة «كلفت» ،يک صفت میباشد البتّه تمام ساختارهای
مركّب لزوماه دارای هستة بارز يا صوری نیستند ،برای نمونه هستة معنايی و نحویِ اسم
مركّبِ «هزاریا» محذوف است و در زمرة ساختارهای مركّبِ برونْمركز جای میگیرد كه
در جای مًتضی طرح خواهد شد
 -2-2ترتیب اجزای ترکیب
بریاية اين معیار ،انتظار میرود در ساختارهای مركّبِ هستهدار در يک زبان خاص،
هسته و وابسته همواره ترتیب منظّمی را به نمايش بگذارند ،يعنی هسته يا همواره در آغازِ
ساختارِ مركّب و يا همواره در یايان آن راهر گردد بر اين اساس ،كلمات مركّبِ هستهدار
به دو دستة كلّیِ «هستهآغازين» ) (head-initialو «هستهیايانی» ) (head-finalطبًهبندی
میشوند البتّه بايد اشاره نمود كه در زبان فارسی ،هستة معنايی اسامیِ مركّبِ هستهدار از
قاعده ثابتی ییروی نمیكند يعنی برخی از آنها مانند «خمیردندان» در زمرة اسامیِ مركّبِ
هستهآغازين ،و برخی ديگر چون «كتابخانه» در طبًة اسامیِ مركّبِ هستهیايانی جای
میگیرند در چنین مواردی است كه ردهشناسان زبان به جای تعیین مختصّات ردهشناختی،
معمواله بحث گرايش كلّیِ ردهشناختیِ يک زبان را مطرح میسازند بر اين اساس،
دادههای زبان فارسی نشان میدهد كه گرايش كلّیِ ردهشناختیِ آن امروزه به سوی كاربرد
اسم مركّبِ هستهآغازين است (طباطبايی)410-413 :4316 ،
 -3-2معنیشناسیِ ترکیب
اين معیارِ معناشناختی نارر بر برونْمركز يا درونْمركز بودن ساختارهای مركّب است
كه بر اساس آن ،ساختارهای مركّب در طبًات زير قرار میگیرند:
-

درونْمرکز ) :(endocentricاگر معنای تمام ساختار مركّب در

شمولِ معنايیِ يکی از اجزای سازندهاش قرار گیرد ،درون مركز است (Bauer,
) 1983: 30; Haspelmath & Sims, 2010: 139; Spencer, 1991: 310مّهه
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«شاهدزد» زيرشمول «دزد» و «مدادرنگی» زيرشمول «مداد» است از نظر سبزواری
( )16 :4314به اين دلیل كه كلمات مركّبِ درونْمركز ،شفّافیّت ارجاعی دارند،
مرجعِ اسمِ مركّبِ درونْمركز را در درون آن شناسايی میكنیم هستة اين
تركیبها نًش اصلی را در بیان مفهوم آنها ايفا نموده و میتوان آنها را به «درونْ
مركزِ هستهآغازين» و «درونْمركزِ هستهیايانی» تًسیم نمود (عاصی و بدخشان،
 )10 :4311از منظری ديگر ،اين تركیبات را تركیبات ناهم ايه (subordinate
) compoundsنیز مینامند  4زيرا نًش هسته تعیینكنندهتر از وابسته بوده و در
سطح باالتری از سلسلهمراتبِ معنايی جای دارد
-

برونْمرکز ) :(exocentricاگر معنای تمام ساختار مركّب در شمولِ

معنايیِ هی كدام از اجزای سازندهاش قرار نگیرد ،برونْمركز محسوب میشود
) (Bauer, 1983: 203مّهه «ال یشت» كه زيرشمول هی كدام از كلمات
سازندة خود نیست بلکه نام حیوانی است كه ال

بر یشت دارد به بیان روشنتر

و به نًل از سبزواری ( )12 :4314هستة نحوی و معنايی در اين اسامیِ مركّبْ
محذوف بوده و مرجعشان را بايستی در خارج از آنها جستجو كرد بنابراين ،تعبیر
آنها بیقاعده و تا حدّ زيادی وابسته به دانش دايرةالمعارفی سخنگويان است چرا
كه معنای تركیبی ندارند برای نمونه ،سخنگو فًط بايد بر اساس دانش
دايرةالمعارفی خود بداند كه تركیب «سینهسرخ» نامِ نوعی یرنده است و ويژگی
«یرندهبودن» از صورت آن قابل استنباط نیست در واقع ،همین یرنده است كه
هستة اصلی نحوی و معنايی و محذوف آن میباشد اين كلمات مركّب اساساه
هستهای برای شکلگیری مفهوم كانونی ندارند بلکه نوعی رابطة انتزاعی بین
مرجعِ خارجی ،به عنوان هسته ،و كلِّ تركیب ،به عنوان توصیفگر ،برقرار است و
در آن سطح ،میتوان تركیب برونْمركز را به صورت يک تركیب درونْمركز و
شفّاف تعبیر كرد بائر ( )62 :0221نیز تركیبات برونْمركز را ساختارهای درونْ
مركزی میداند كه خوانش مَجازی يافتهاند
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ترکیب متوازن ) :(balancedاگر اجزای يک ساختار مركّب به طور

همسان و همتراز در ساختار مركّب شركت داشته ،و هی كدام از آنها در جايگاه
هسته قرار نگیرد و معنای كلِّ كلمة مركّب ،حاصلجمعِ معنای اجزای سازندة آن
باشد ،يک تركیب متوازن خواهیم داشت ) (Spencer, 1991: 311مانند
«كشکبادمجان» و «كتشلوار» بر اساس عاصی و بدخشان ( )11 :4311اجزای
اين ساختارها اهمیّت معنايیِ يکسانی دارند طوری كه برای حصول معنا میتوان
میان اجزای آنها حرف عطف «و» افزود« :لبی-دندانی»« ،لبی و دندانی» و لذا شايد
بتوان آنها را تركیبهای دوهستهای نامید كريمی دوستان و وحید ()01 :4310
نیز تمن برشمردن اصطهحات معادل «كلمات مركّبِ متوازن/هم ايه
)/(coordinateعطفی ) »(copulativeو «كلمات دواندوا ) »(dvandvaبرای
نامیدن اين ساختارها ،معتًدند آنها اساساه ساختهای نحویِ دارای حرف عطف
بودهاند كه به مرورْ وا گانی شده و كلمات مركّبی ساختهاند كه معنای آنها لزوماه
تركیبیذير نیست به عهوه ،آنها واحدهای شبْهكلمهای هستند كه هم ايگی
طبیعی ) (natural coordinationرا نشان میدهند يعنی اجزای تشکیلدهندة آنها
به لحاظ معنايی مفاهیمی مرتبط (=واحدهای مفهومی) به شمار میروند از ديدگاه
كريمی دوستان و وحید (همان :یانوشت  )61زبانشناسانْ در باب هستهداریِ
ساختارهای مركّبِ هم ايه هی گونه وفاقی ندارند زيرا برخی آنها را دوهستهای،
برخی يکهستهای ،و برخی ديگر نیز بدون هسته و برونمركز قلمداد نمودهاند
بر اساس مطالب گفته شده ،در ادامه به تحلیل ینج ساختار زايایِ اسم مركّبسازِ
رودباری بر اساس معیارهای سهگانة ردهشناختیِ باال خواهیم یرداخت
 -1-2تحلیل زایاترین ساختارهای اسم مرکّبسازِ رودباری
در اين قسمت زاياترين ساختارهای اسم مركّبسازِ رودباری ،مذكور در قسمت ،3
مطالعة ردهشناختی خواهند شد در راستای نیل به تحلیل مورد نظر ،مطابق موازين علمی و
اصول بنیادين علم ردهشناسیِ زبان ،كوشیدهايم تا بر اساس اشتراكات موجود ،ساختارهای
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ینجگانة مورد نظر را به تعداد كمتری كاهش دهیم تا هم مطالعة علمی آنها با دقّت و ايجاز
بیشتری صورت یذيرد و هم نتايج یژوهش قابلیّت تعمیم بیشتری يابد ،عواملی كه الزمة
رسیدن هر یژوهشِ علمی به سطح كارآيی تبیینی است بدين منظور ،ینج ساختار تركیبیِ
مورد مطالعه را بر اساس مًولة دستوری اجزای تشکیلدهندة آنها و تحت سه عنوان كلّیتر
شامل «همنشینی دو اسم»« ،همنشینی اسم و ستا

فعل» و «همنشینی اسم و صفت» بر اساس

معیارهای سهگانة ردهشناختیِ مورد نظر به تفصیل بررسی خواهیم نمود اين عناوين از اين
نظر كلّیترند كه از لحاظ جايگاه رهور خطّیِ اجزای سازندة تركیب ،كامهه خنّی
میباشند ،يعنی مّهه در عنوان «همنشینی اسم و صفت» ،صفت میتواند قبل يا بعد از اسم
قرار گیرد همینین ،عنوان «همنشینی اسم و ستا

فعل» نسبت به زمان ستا

فعل خنّی

بوده و شامل زمان گذشته و غیرگذشته میباشد افزون بر اين ،در جاهای مًتضی و در
تحلیل ردهشناختیِ هر كدام از اين عناوين سهگانه ،ساختارهای اسم مركّبسازِ زيرمجموعة
آنها كه خاصّ رودباریاند نیز طرح خواهد شد
يادآوری میگردد معیارهای ردهشناختیِ سهگانة یژوهش ارتباط زيربنايی و تنگاتنگی
با يکديگر دارند آن گونه كه هستهداری نارر بر «هستهدار/بیهسته بودنِ» اسامیِ مركّب،
اجزای تركیب نارر بر «جايگاه هسته و وابسته (توصیفگر) نسبت به يکديگر» و معنیشناسیِ
تركیب نیز نارر بر «وجود/عدم وجود هسته» میباشد برآيند ارتباط بنیادين و اشترا
اساسی اين معیارها در مورد مًولة «هسته» آن است كه میتوان سه معیار مذكور را به
صورت همزمان در تحلیل هر كدام از ساختارهای مركّبِ زايای رودباری مورد استفاده
قرار داد
 -1-1-2همنشینی دو اسم
به اعتًاد كريمی دوستان و وحید ([ )61 :4310در زبان فارسی] همنشینیِ دو اسم سبب
ییدايش يک اسم يا صفت مركّب میشود كه تکیة اصلی آنها بر روی هجای آخرِ اسمِ دوّم
می باشد عهوه بر همنشینیِ محضِ دو اسم ،فرايندهای نحویِ ديگری نیز مانند فرايندهای
هم ايهسازی و اتافه میتوانند در تولید تركیبات «اسم+اسم» دخیل باشند همانگونه كه
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ییشتر ذكر شد ،در فارسی هستة معنايیِ تركیبات «اسم+اسم» تابع قاعدة ثابتی نبوده و در
برخی از تركیبات ،اسم اوّل و در برخی ديگر ،اسم دوّم هسته است دربارة روابط معنايیِ
میان دو اسم در ساختارهای مركّبِ «اسم+اسمِ» زبان فارسی نیز كريمی دوستان و وحید
( )00 :4310يازده رابطة معنايیِ اصلی را تحت عناوينِ نوع ،طرحْواره ،موتوعی ،هم ايگی،
شباهت ،مالکیّت ،زمان/مکان ،محتوا ،سبب ،طبًهبندی ،منشأ و جنس شناسايی و بحث
كردهاند همانند فارسی ،حاصل همنشینیِ دو اسمِ رودباری نیز همواره يک اسم مركّب (و
به ندرت يک صفت مركّب) است كه در ادامه بر اساس معیارهای مورد نظر یژوهش
تحلیل میشوند الزم به اشاره است اين ساختار زاياترين ساختارِ اسمِ مركّبساز در گويش
مزبور میباشد و برای تعیین هستة آن تنها بايستی به مه

معناشناختی اتّکا نمود و مه

نحوی در اين مورد كارآيی ندارد چرا كه هر دو جزء سازندة آن به مًولة نحوی اسم تعلق
دارند و حاصل تركیب آنها نیز به مًولة نحوی اسم تعلّق دارد
در ییکرة مورد استناد اين یژوهش 11 ،مورد از اسامیِ مركّبِ رودباری دارای اين
ساختار تركیبی میباشند كه  10مورد هستهیايانی 06 ،مورد هستهآغازين و بًیه بدون هسته
يا دو هستهای میباشند و برای رعايت ايجاز مًاله ،تنها به ارائة چند شاهد از هر نوع بسنده
میشود

0

الف :اسامیِ مرکّبِ (درونْمرکزِ) هستهآغازین:
( owɾ sɑčomابر+سايه) آسمانِ نیمهابری ( boš bɑlلبه+گوشه) لبه doh xɑla
(دختر+خاله) دخترخاله ( bɑd palengباد+غبار) گردباد
ب :اسامیِ مرکّبِ (درونْمرکزِ) هستهپایانی:
( lɑw daɾdشکم+درد) شکمدرد ( bon suɾابتدا+جشن) ییشْجشن gʊǝr mɑst
(گور+ماست) ماست آمیخته با شیر
ج :اسامیِ مرکّبِ (برونْمرکزِ) بدون هسته:
( ɑteš pɑɾsآتش+مراقبت) نوعی مهره ( bon bolʊǝkته+منزل) چهاریاية چوبی
بزرگ ( mog yawɑɾنخل+گردهافشانی) فصل گردهافشانی نخل mʊəɾik yɑw
(مورچه+آب) نوعی بازی كودكانه در آب
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د :اسامیِ مرکّبِ همپایة دوهستهای:
( pey randیِی+رَد) جستجو ( tom tehkمزه+طعم) مزه ( bor galعدّه+گلّه) عدّه
( baš bahɾسهم+بهره) سهم ( dak dehnلب+دهان) یک و یوز
به اعتًاد نگارندگان ،دوهستهای بودنِ اين ساختارهای مركّب تنها به دلیل هممعنايیِ دو
جزء سازندة آنهاست بدون آنکه ساختار حاصله از نوع دوگانه يا اتباعی باشد البتّه نمونه-
های ديگری از اين دست اسامیِ مركّب نیز وجود دارد كه اجزای سازندة آنها هممعنا
نیستند مانند:
( jol pojلباس+نشان) نامنشان ( xwah beɾɑɾخواهر+برادر) خواهربرادر kowm xɪəš
(قوم+خويش) قومخويش ( del jageɾدل+جگر) دلجگر ( das pɑدست+یا) دستیا
اگر از منظر سلسله مراتبی به موتوع بنگريم ،اجزای سازندة كلمات مركّبِ هم ايه در
سطح يکسانی از سلسلهمراتب معنايی قرار دارند و معنای ساختار تركیبی ،كلّیتر از معنای
اجزای تشکیلدهندة آن است اين در حالی است كه میان اجزای سازندة كلمات مركّبِ
ناهم ايه همواره رابطة سلسلهمراتبی برقرار است يعنی اجزای تشکیلدهندة كلمات مركّب
ناهم ايه در سطح يکسانی از سلسلهمراتب معنايی قرار نمیگیرند و معنای كلّ تركیب نیز
محدودتر و خاصتر از معنای اجزای تشکیلدهندة آن خواهد بود
ناگفته نماند ،در موارد اندكی نیز حاصل تركیب «اسم+اسم» در رودباری ،مًولة صفت
خواهد بود ،مانند:
( del gʊəšدل+گوش) مراقب ( saɾ sakatسر+سخت) سختجان
تحلیل نهايی ساختار تركیبی «اسم+اسم» از لحاظ معیارهای سهگانة باال آن است كه
الف :از نظر هستهداری ،بیشتر اين اسامیِ مركّب دارای هستهاند هرچند كه نبايد وجود
ساختارهای بیهسته يا دو هسته ای را از قلم انداخت ب :از نظر ترتیب اجزای تركیب،
تعداد ساختارهای هستهیايانی بیشتر از هستهآغازين است ،گرچه ساختارهای هستهآغازين
نیز زايايی بااليی دارند ج :از حیث معنیشناسیِ تركیب ،ساختارهای درونْمركز بسامد
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بیشتری نسبت به ساختارهای برونْمركز دارند ولی ساختارهای مركّبِ متوازن نیز از زايايی
قابل توجّهی برخوردارند
قابل ذكر است در رودباری نیز همانند فارسی معیار ،حاصلِ افزودنِ یسوند اسمسازِ -i
به ساختار تركیبی باال ،همواره يک اسم (مشتق)-مركّب خواهد بود كه در ادامه و یس از
طرح چند شاهد ،بر اساس سه معیار ردهشناختی مورد نظر تحلیل خواهند شد
( saɾ yɑw-iسر+آب-ی) هديه یدر داماد به عروس ( pɑ taht-iیا+تخت-ی) جشنِ
روزِ بعد از عروسی ( saɾ gwaɾug-iسر+عروس-ی) گونهای نخل ( pɑ yɑw-iیا+آب-
ی) جاسوسی
نتايج تحلیل ردهشناختی اين اسامیِ مركّب براساس معیارهای سهگانة باال چنین است:
الف :به لحاظ هستهداری ،تمام اين اسامیِ مركّبْ بدون هستهاند ب :به دلیل نداشتن هسته،
طبیعتاه معیار اجزای تركیب نیز جای بحث ندارد چرا كه اين معیار نارر بر چیدمان اجزای
يک ساختار تركیبیِ هستهدار است و توالی هسته و وابسته (توصیفگر) را مشخّص میكند
و ج :از حیث معنیشناسیِ تركیب ،اين ساختارِ تركیبی ،برونْمركز به حساب میآيد و
هستة تمام اين اسمها در خارج از آنها و شناسايی و تعبیر آن صرفاه به دانش دايرةالمعارفی
گويشور وابسته است
 -2-1-2همنشینی اسم با ستاک (حال/گذشتة) فعل
اين ساختار ،دوّمین ساختارِ اسمِ مركّبسازِ زايا در رودباری و شامل دو زير ساختارِ
«اسم+ستا

حال» و «اسم+ستا

گذشته» و موارد خاص آنها میباشد كه به ترتیب

بررسی خواهند شد
اسْ ِنْسر ) (Spencer, 1991: 309توالی «اسم+ستا

حال» را در زمرة تركیبهای

ییوندی يا تركیبهای فعلی میداند در توصیف نًش اجزای آنها ،اسْ ِنْسر (همان) معتًد
است كه در اين تركیبها هسته طی فرايند وندافزايی از يک فعل مشتق میشود و وابسته يا
توصیفگرِ اسمی ،به عنوان موتوعِ (بیرونی/درونیِ) فعل ايفای نًش میكند بدين معنا كه
ستا

فعل هستة تركیب ،و اسمْ وابستة آن محسوب میشود امّا صادقی ()1-6 :4313
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حال» را اسم-صفت و دارای معنای فاعلی میداند

و برخهف اسْ ِنْسر ( )321 :4114كه هستة اين گونه تركیبات را فعل قلمداد میكند ،هستة
اين تركیبات را يک یسوند صفرِ اسم-صفتساز میداند در رودباری شمار زيادی از اين
نوع اسامیِ مركّب يافت میشود و در ییکرة مورد استناد یژوهش حاتر تعداد  10اسم
مركّب با ساختار تركیبی باال يافت شد كه نمونههايی از آنها از اين قرار است:
( ɑstɑba gaɾdonآفتابه+گردان) از شیوههای سنّتیِ ییدا كردن دزد mog bor
(نخل+بُر) فصل برداشت خرما ( mɪəš ronگوسفند+ران) فصل جفتگیری گوسفندان
( non gʷazنان+كَن) دستگیرة نانوايی ( ɑdʊǝr bandخارشتر+بند) خارخانه
البتّه در مواردی نیز نتیجة تركیب باال يک صفت خواهد بود مانند:
( boz čenبز+چین) راهراه (اصهح مو) ( sowɑs derسُواس+3یارهكُن) طوالنی (راه)
( piɾazɑl košییرزن+كُش) بسیار شديد (سرما)
عهوه بر اسامیِ مركّبِ باال كه در همة آنها عنصر توصیفگر ،يعنی اسم ،در نًش
موتوع درونی فعل و به عنوان مفعول مستًیم آن ،به هستة تركیب منضم شدهاست ،در
معدودی از اسامیِ مركّبِ رودباری كه دارای اين ساختار هستند ،عنصر توصیفگر به عنوان
موتوع بیرونی فعل ،يعنی در نًش فاعل ،به هستة تركیب منضم شده و يک صفت مركّب
و نه اسم مركّب ،به دست میدهد ،مانند( towɑɾ ras :صدا+رس) نزديک katxodɑ
( pasandكدخدا+یسند) كدخدایسند
به عهوه ،در رودباری نیز همانند فارسی ،اسامیِ مركّبِ معدودی مانند شواهد زير نتیجة
تركیب «اسم+ستا

گذشته» هستند كه سازة اسمی ،به عنوان وابسته ،نًش موتوع بیرونی

فعل را ايفا مینمايد :
( rʊǝ neštخورشید+نشست) غروب ( xodɑ xɑstخدا+خواست) نامِ مرد )piɾ dɑ(d
(ییر+داد) نامِ مرد
بايد افزود در مواردی نیز یسوند اسمساز  -egبه ساختار تركیبی باال افزوده شده و يک
اسم (مشتق-مركّب) به دست میدهد ،مانند( beɾɑ xond-eg:برادر+خواند-گ)
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gaɾden eškaht-eg

(گردن+شکست-گ) نوعی نفرين ( saɾ mand-egباقی+ماند-گ) تَهمانده
تحلیل نهايیِ ساختار تركیبی «اسم+ستا
«اسم+ستا

(حال/گذشتة) فعل» و زيرساختارِ

گذشته »-eg+در رودباری از حیث سه معیار ردهشناختیِ مورد نظر یژوهش

بدين صورت خواهد بود كه الف :از نظر هستهداری ،تمامیِ اين اسامیِ مركّب دارای هستة
راهری و ساختاریاند ب :از حیث اجزای تركیب و توالی هسته و وابسته (توصیفگر) ،همة
آنها هستهیايانیاند ،يعنی به تبعیّت از اسْ ِنْسر ( )321 :4114در همة آنها ستا
(حال/گذشتة) فعل ،نًش و جايگاه هسته را دارد ،و ج :به لحاظ معنیشناسیِ تركیب ،تمام
آنها درونْمركزند ،يعنی هستة آنها در درون ساختار تركیبی يافت میشود و اين ساختار
تركیبی هی اسم مركّبِ برونْمركز يا متوازنی را به دست نمیدهد
 -3-1-2همنشینی اسم با صیت
در رودباری نیز همانند فارسی حاصل فرايند همنشینی اسم با صفت يک اسم مركّب
خواهد بود امّا در مًايسه با دو فرايند كلّیِ اسمِ مركّبسازِ ديگر زايايی بسیار یايینتری
دارد و تنها  01مورد از اسامیِ مركّب در ییکرة یژوهش حاتر دارای اين ساختار تركیبی
بودهاند كه در ادامه شواهدی طرح خواهد شد
الف :ساختار ترکیبیِ «اسم+صیت»:
( del zaɾdشکم+زرد) نوعی گنجشک سینهزرد ( kalak sohɾچانه+قرمز) گونهای
نخل ( čɑh lokچاه+كمعمق) نام روستا ( čil ɑwɑرودخانه+آباد) نامِ روستا
ب :ساختار ترکیبیِ «صیت+اسم»:
( sah popسیاه+شش) از بیماریهای گوسفندان ( sohɾ gazقرمز+گَز) گونهای از
درخت گَز ( now mudتازه+مو) بز جوان ( kohn delگرفته+دل) اسمِ مرد
البتّه تحلیلهای ردهشناختی اين دو زيرساختار تركیبی بر اساس معیارهای ردهشناختی
سه گانة اين یژوهش تفاوت اساسی با هم دارند ،بدين شرح كه اسم مركّبِ حاصل از
ساختار تركیبیِ «اسم+صفت» از نظر هستهداری فاقد هستة ساختاری است و در نتیجه ،معیار
ترتیب اجزای تركیب نیز در مورد آن جای بحث ندارد و از نظر معنیشناسی تركیب نیز
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تمامِ اين اسامیِ مركّب از نوع برونْمركز میباشند در حالی كه اسامیِ مركّبِ حاصل از
ساختار تركیبیِ «صفت+اسم» كه زايايی نسبتاه بیشتری در مًايسه با ساختار تركیبی
«اسم+صفت» دارند ،از نظر هستهداری دارای هستة ساختاری و صوری ،و به لحاظ معیار
ترتیب اجزای تركیب نیز در زمرة اسامیِ مركّبِ هستهیايانی هستند همینین ،از حیث
مه

ردهشناختیِ معنیشناسیِ تركیب نیز از نوع اسامیِ مركّب درونْمركز میباشند

1

 -3نتیجهگیری
یژوهشِ حاتر در باب تحلیل ردهشناختیِ اسامیِ مركّبِ رودباری به اين نتايج كلّی
انجامید :الف :از لحاظ هستهداری ،گرچه شمار اسامیِ مركّبِ هستهدار به مراتب بیشتر از
اسامیِ مركّبِ بدون هسته است ،ولی بسامد وقوع باال و زايشِ یرشتاب اسامیِ مركّبِ بدون
هسته ،گرايش كلّی ردهشناختی اسامی مركّب اين گويش را به سمت خود سوق داده
است ب :از نظر ترتیب اجزای تركیب ،گرايش كلّیِ ردهشناختیِ رودباری به سمت
كاربرد اسامیِ مركّبِ هستهآغازين است ،گرچه بسامد وقوع نسبتاه باالی اسامیِ مركّبِ
هستهیايانی نیز نبايستی از نظر دور بماند ،ج :از حیث معنیشناسیِ تركیب ،گرايش كلّیِ
ردهشناختیِ رودباری به سوی بهرهگیری از اسامیِ مركّبِ برونْمركز است در حالی كه
شمار اسامیِ مركّبِ درونْمركز همینان گرايش غالب محسوب میشود به زعم
نگارندگان ،نتايج باال قابلیّت تعمیم به ديگر گونههای زبانیِ وابسته به گروه گويشهای
بَشاكَرْدی را داراست به عهوه ،به دلیل همسو بودنِ نتايج یژوهش حاتر با نتايج
یژوهشهای مشابه صورت گرفته در خصوص اسامی مركّبِ زبان فارسی ،شايد با اندكی
اغماض بتوان آنها را در مًیاسی گستردهتر به اكّر ،اگر نه تمام ،اعضای خانوادة زبانهای
ايرانی جنوب غربی نیز تعمیم داد
یادداشتها
 -4امّا والْیی ( )Wälchi, 2005: 2از اصطهحات «ناهم ايه»« ،تبیینی» ) (determinativeو
«تَتْ ُروسه» ) (tatpurusaدر اين مورد بهره میگیرد
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 -0در واجْگان رودباری همخوانهای ويژة [ /ɾ/روان ،تکزنشی][ /r/ ،روان ،چندزنشی]،
[ /gʷ/انسدادی ،واكدار ،نرمکامی-لبیشده][ /xʷ/ ،سايشی ،بیوا  ،مهزی-لبیشده] و
نیز واكههای مركّب فُرودينِ [ /ɪǝ/ییشین] و [ /ʊǝ/یسین] رواج دارند
 -3نعلینِ بافته شده از برگ يا لیف كوبیده شدة نخل (وحشی)
 -1بايد گفت كاربرد اسامیِ مركّبی چون ( xʷaš kongخوب+خرمای كال) «گونهای نخل»
میتواند استّنايی بر اين قاعدة كلّی باشد
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