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خانواده زبانهاي ايراني يکي از مهم ترين٬ متنوع ترين و گسترده ترين گروهها از خـانواده
بزرگ زبانهاي هندواروپايي است. گويشوران ايراني باستان٬ که مادِر همه زبانهاي ايراني
به شمار مي رود٬ در پي مهاجرتها و لشکرکشيها به نقاط مختلف و دورـازـهم پـراـکـنده
شدند٬ قسمتي به شرق و بخشي به غرب ايران زمـين بـزرگ بـاستاني رفـتند. گسـترش
ـگونه هايي از اين زبان٬ در طول تاريخ بلندمدت و زمانهاي پر آشوب٬ باعث شد که بعد از
ـگذشت دوره باستان و دوره ميانه٬ در دوران جديد زبانهاي ايراني با گويشهاي گوناـگون
خودنمايي کنند. اين گويشها هرکدام نمادي از زبان و فرهنگ گذشته در طول تـاريخ و

ـگستره جغرافيايي اقوام ايراني است.
پژوهش و مطالعه و ثبت و ضبط هرکدام از اين گويشها ما را با ميراث نياـکانمان آشنا
اـکندگي آنها٬ تحّول زبان شناختي هرکدام و تأثير و تلفيق آنها با مي سازد. همچنين تاريخ پر
زبــانها و فـرهنگهاي بـومي و غـيربومي ديگـر زبـانها٬ آـگـاهيهاي گـرانـبهايي بـه دانش

زبان شناسي و فرهنگ عمومي مي دهد.
دريغ است که اين سرچشمه آـگاهي به مرور زمان از ميان برود و نسلهاي آينده ايراني
از اين گنجينه بهره اي نبرند٬ به ويژه که رسانه هاي عمومي در اين امر نقش برجسته اي ايفا
مي کنند. رفتار اغلب گويشوران با تقليد زبان معيار و بي توجهي به گويش اصيل خود٬ در

بي اعتبار کردن گويشها نيز بي تأثير نيست.
مجله گويش شناسي تالش دارد که با هّمت پژوهندگان سخت کوش و عالقه مند در ثبت
و ضبط گويشها٬ آنها را با سبک علمي قابل قبول٬ در دسـترس زبـان شناسان٬ اديـبان و

دوستداران فرهنگ عامّه بگذارد.
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ـگويش شناسي ١ /٣
سرمقاله ٣

خانواده زبانهاي ايراني و مجله گويش شناسي

ـکشور ما با گستردگي و تنوع گويشها٬ در واقع٬ آزمايشگاه گويش شناسي است. مجلّه
ـگــويش شناسي اـکـنون آمـاده است بـراي دوسـتداران گـردآوري گـويشها و ارتـقاِء دانش
ـگويش شناسي٬ که پيش از اين دانشمندان بيگانه در آن سهم بسزايي داشـتند٬ بسـتري

شايسته ايجاد کند.
بدرالزمان قريب
©



برخي تغييرات آوايي و فرايندهاي واجي فعال
در گويش مازندراني

فردوس آقاـگلزاده (دانشگاه تربيت مدّرس)

تحقيق حاضر با اتخاذ روش تحليليـ توصيفي به توصيف و تبيين برخي از ويژگيهاي فعال
ال٬ آوايي و فرايندهاي واج شناختي گويش مازندراني مي پردازد. منظور از فرايندهاي فّع

1) fake or apparent gemination 2) assimilation 3) weakening 4) lenition

فرايندهاي واجي از قبيل فرايند تشديد عارضي١ ٬ همگوني٢ و تضعيف٣ يا نـرم شـدگي٤
است.

ـگويش مازندراني در حاشيه سواحل جنوبي و جنوب غربي درياي خزر رايج است
(يارشاطر ١٣٧٧: ٢٣). از ديگر گويشهاي خزري مي توان گيلکي٬ تالشي٬ تاتي و سمناني را
نام برد (رضائي باغ بيدي ١٣٨٠: ٤). در گردآوري داده هاي اين تحقيق٬ داده هاي زبان پهلوي از
و فرهنگ کوچک زبان پهلوي نوشته ديويد نيل مکنزي و ترجمه مهشيد ميرفخرايي (١٣٧٩)٬
داده هاي زبان مازندراني مبتني بر تحقيق ميداني نگارنده (آقاـگلزاده ١٩٩٤: ٩٢-٩٩) است که

خود گويشور اين گويش است.

طبقه بندي داده ها٬ توصيف و تحليل واج شناختي
به نظر مي رسد که در گويش مـازندرانـي فـرايـندهاي واجـي مـتنوعي از قـبيل تشـديد
عارضي٬ همگوني٬ اعم از کامل و ناقص٬ نرم شدگي يا تضعيف و برخي از تغييرات آوايي
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ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٥

برخي تغييرات آوايي... گويش مازندراني

r] فارسي بسيار فـعال است. بـه داده هـاي [ ـ [l] در مازندراني در مقابل از قبيل کاربرد
طبقه بندي شده ذيل در گويش مازندراني توجه کنيد. همان طور که مشاهده مي شود٬ در
داده هاي گروه (الف) و گروه (ب) شاهد فرايند همگوني٬ و تشـديد عـارضي هسـتيم.
شايان ذـکر است که صورت واجي در فهرست داده هاي زير٬ بيشتر٬ در لهجه هاي مناطق
امسر٬ تنکابن و کالردشت٬ استفاده مـي شود٬ در حـالي کـه غربي مازندران٬ همچون ر
مازندرانيهاي ساـکن نواحي مرکزي اسـتان٬ هـمچون بـابل٬ بـلکنار٬ بـندپي٬ قـائم شهر٬
سوادکوه و ساري٬ غالبًا از صورتهاي آوايي موجود در ستون صورتهاي آوايي استفاده

مي کنند.

صورت آوايي صورت واجي معناي فارسي

§bas/ ريختن andy¡n/ ºØ [bas§ anny¡n] þ
®

/bak¡ndest¡n/ ـکندن ºØ [bak¡nn¡ss¡n] ®
®

/mond¡st¡n/ شبيه بودن ºØ [monn¡ss¡n] ®
®

/bamund¡st¡n/ ماندن ºØ [bamunn¡ss¡n] ¯ ـگروه (الف):
®

/bag¡nd¡st¡n/ ـگنديدن ºØ [bag¡nn¡ss¡n] ®
®

/b¡ndust¡n/ ـگل اندود کردن ºØ [b¡nnuss¡n] ®
®

/bust¡ndi¡n/ پاره کردن ºØ [buss¡nni¡n] î

b¡baª/ باريدن r¡st¡n/ ºØ [b¡vaª r¡ss¡n] þ
®

/dab¡st¡n/ بستن ºØ [dav¡ss¡n] ®
®

/erz¡st¡n/ ارزيدن ºØ [erz¡ss¡n] ®
¯ ـگروه (ب):

bexaª/ خواستن st¡n/ ºØ [bexaª ss¡n] ®
®

/bakust¡n/ خاريدن ºØ [bakuss¡n] ®
®

/bax¡nd¡st¡n/ خنديدن ºØ [bax¡nn¡ss¡n] î

از داده هاي زباني موجود در گروه (الف) و (ب) اين گونه استنباط مي شود که هر دو
ـگروه از داده ها تحت فرايند تشديد عارضي که حاصل عملکرد نوعي فرايند همگوني

است قرار گرفته اند. کامبوزيا (١٣٧٩: ٢٠٠) در تعريف تشديد عارضي مي گويد:
ـگاهي تشديد در زبان عربي در محل اتصال دو تکواژ و يا بين دو کلمه مستقل مي آيد که به آن
تشديد عارضي مي گويند. در اين نوع تشديد يا دو همخوان در ابتدا يکي هستند مانند «ـکَ ْم ـمِن»

و يا اين که در اثر همگوني کامل اين نوع تشديد به وجود مي آيد.



ـگويش شناسي ١ /٣
٦ مقاله

برخي تغييرات آوايي... گويش مازندراني

5) Goldsmith 6) autosegmental phonology

ـگلداسميت٥ (١٩٩٠: ٤٨) در باب صامتهاي مشّدد و مصّوتهاي کشيده معتقد است که
برخي از پديده هاي واجي داراي ويژگيهايي هستند که نظريه هاي سنتي نمي توانـند بـه
طور دقيق آنها را تحليل کنند. مصوتهاي کشيده و صامتهاي مشّدد دو پديده از اين نوع
هستند. گلداسميت با ديدگاه واج شناسي خود واحد٦ اين عناصر را نه واج کشـيده٬ نـه
توالي دو واحد واجي يکسان و نه يک واحد واجي به حساب مي آورد. تحليل خود واحد
با خطوط پيوندي چندگانه٬ راه حلي براي اين مشکل پيشنهاد مي کند و آن عبارت از اين
است که مصوتهاي کشيده و صامتهاي مشّدد داراي يک مصوت يا يک صامت در اليه
واجي هستند که به دو جايگاه در اليه مبنا متصل مـي شوند. کـامبوزيا (١٣٧٩: ١٩٠)٬ در
[k] در کلمه [a] در کلمه بام و صامت مشّدد توضيح گفته گلداسميت٬ مصوت کشيده

سکّه را در طرح ذيل نشان مي دهد:

V V C C Ñº اليه مبنا

a k Ñº اليه واج

در بازنماييهاي فوق٬ اليه مبنا که از اليه واج بنيادي تر است و مصوت و صـامت بـه آن
متصل مي شوند٬ کشش واحدهاي واجي را نشان مي دهد. هنگامي که يک مصوت يا يک
صامت به دو جايگاه مبنا متصل مي شود٬ در اين حالت مصوت کشيده يا صامت مشّدد
توليد مي شود. در واقع هر مصوت کشيده يا صامت مشّدد به دو جـايگاه مـبنا و سـاير

صامتها به يک جايگاه متصل مي شوند.
به نظر مي رسد آنچه که در داده هاي (الف) و (ب) گويش مازندرانـي آمـده تـحت

فرايند تشديد يا همگوني قابل انطباق و تحليل است.
[n] در مشخصه خيشومي هستيم که نوعي [d] به در گروه (الف): شاهد همگوني

تشديد عارضي محسوب مي شود. يعني در طي اين فرايند٬ خوشه:



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٧

برخي تغييرات آوايي... گويش مازندراني

/-nd-/ ºØ [-nn-]

[-ss-] بدل شده است: /-st-/ به وليکن در گروه (ب): خوشه
/-st-/ ºØ [-ss-]

به چنين فرايند واجي (فرايند از نوع گروه «ب») عالوه بر همگوني يا تشديد عارضي در
تحليل نظريه واج شناسي خودآوا فرايند نرم شدگي يـا تـضعيف نـيز مـي گويند. فـرايـند
نرم شدگي يا تضعيف فرايندي است که طي آن انسداديها بـه سـايشي يـا پـيوسته بـدل
مي شوند. آرالتو (١٣٧٣: ١٢٠) فرايند تضعيف را نوعي همگوني توصيف مـي کند کـه از
دگرگوني صامتها هنگامي که در ميان دو مصوت واقع شوند٬ حاصل مي شود که بر اثر آن
صامتهاي انسدادي به صامت پيوسته بدل مي شوند. شبيه همان تغييرات در گروه (ب)
را٬ که به نوعي دستخوش فرايند نرم شدگي يا تضعيف شده اند٬ در ديگر داده هاي زير از

ـگويش مازندراني نيز شاهد هستيم (شکري ١٣٨١: ٣٠٩):

صورت آوايي صورت واجي معناي فارسي

ger¡baª/ نوعي بيل z/ [ger¡vaª z]

mabaª/ مستراح l/ [mavaª l]

/dab¡st¡n/ بستن [dav¡ss¡n]

b¡baª/ باريدن r¡st¡n/ [b¡vaª r¡ss¡n]

/baberd¡n/ بردن [baverd¡n]

براي تحليل پديده تضعيف يا نرم شدگي داده هاي فوق به طرح درختي مشخصه هاي دو
/v/ به شرح زير مي پردازيم: /b/ واج

ºØ ـاليه واجي x=b x=v

+ ـهمخوان³ þ ـ + ـهمخوان³ þ ـ
® ® ® ¢ اليه خودواحد® î ـ- رسا ¢ î - رسا

[ ـ- ـپيوسته] + پيوسته] [ ـ

حلقي دهاني دهاني حلقي

ـــــچاـکنايي ـلبي ـلبي ـچاـکنايي

+ واـک] + واـک] ـ[ ـ ــــ[ ـ



ـگويش شناسي ١ /٣
٨ مقاله

برخي تغييرات آوايي... گويش مازندراني

تحليل:
با مقايسه دو طرح فوق٬ اين دو واج فقط در ارزش مشخصه شيوه توليد پيوسته بـا
يکديگر متفاوت هستند. با توجه به اين که توليد سايشيها ا ز توليد انسداديها آسـان تر
/b/ است و با عنايت به اصل کم کوشي مي توان صورت زيرساختي بـين ايـن دو واج را

فرض کرد که واج/v/ صورت روساختي آن است.
/b/ حداقل بايک مصوت در کنار هم قرار گرفته اند و از آنجا در داده هاي فوق صامت
+ پيوسته] در همه مصوتها ذاتي است٬ لذا اين مشـخصه در [ ـ ـکه مشخصه شيوه توليد
/b/ قالب خود ـ واحد درآمده و در اليه اي مستقل جاي مي گيرد و از مصوت بـه صـامت
/v/را به صامت نرم و سـايشي /b/ بسط و گسترش مي يابد. درنتيجه٬ صامت انسدادي
/t/ به صامت سايشي/s/ بدل مي شود. بدل مي کند و به همين صورت صامت انسدادي
اـگر بخواهيم مراحلي را که از زيرساخت تا مرحله روساخت در شرايطي که صامت
/b/ بين دو مصوت يا پس از مصوت قرار گيرد نشان دهيم٬ الزم است سه مرحـله زيـر

تحقق يابد.

١. مرحله بازنمايي (زيرساختي):

ºØ اليه مبنا V C

ºØ اليه واج X b

ºØ اليه خودواحد + پيوسته] [ ـ [ ـ- پيوسته]

٢. مرحله دوم: بسط و گسترش مشخصه شيوه توليد از منبع به هدف و قطع شـدن
همزمان مشخصه توليد به شکل زير:

V C

X b

+ پيوسته] [ ـ [ ـ- پيوسته]
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٣. مرحله سوم: بازنمايي روساختي:
V C

X v

+ پيوسته] [ ـ

[vaª ] [varf] برف ٬ [v] ـهاي موجود در واژه هايي همچون شايان ذـکر است که برخي از
[vang] بانگ ٬ قبل از آن که متأثر از فرايند تضعيف باشند٬ ريشه تاريخي دارند. به باد و
سخن ديگر٬ صورت اوليه (قديمي) اين واژه ها در زبانهاي اوستائي و مـيانه بـه شکـل
امروزي بوده و در برخي از گويشها٬ و از آن جمله در گويش مازندراني٬ همچنان حفظ
شده است. بنابراين٬ صحيح نيست که همه اين گونه تغييرات را در مـقايسه بـا فـارسي
معيار حاصل عملکرد فرايند تضعيف بدانيم زيرا فرايند تضعيف از لحـاظ واج شـناسي
غالبًا در موقعيت پاياني و ميان مصوتي رخ مي دهد٬ در حـالي کـه در واژه هـايي چـون
vaª] فرايند تـبديل واج در مـوقعيت آغـازين واژه است و در چـنين ng] vaª] يا ] [varf] ـ٬

7) fortition

موقعيتي معموًال فرايند تقويت٧ عمل مي کند. در داده هاي زير٬ تنها زبان فارسي تـحت
/b/ فارسي بدل شده است /w/ پهلوي) به تأثير فرايند تقويت قرار گرفته و طي آن/v/ (از

(آقاـگلزاده ١٩٩٤؛ مکنزي ١٣٧٩):
فارسي مازندراني پهلوي
/wa¦ d/ /vaª / /baª d/ باد
/warrag/ /vare/ /barre/ بره
/wafr/ /varf/ /barf/ برف
/was/ /vas/ /bas/ بس
/warg/ /valg/ /barg/ برگ
/wa¦ ra¦ n/ /vaª r(¡s§ )/ /baª raª n/ باران
/wac§ c§ ag/ /vac§ ¡/ /bac§ c§ e/ بّچه
/war/ /var/ /bar/ بر (آغوش)
/wahman/ /vahman/ /bahman/ بهمن
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تغييرات آوايي
برخي از تغييرات آوايي در گويش مازندراني که در طيف گسترده اي رايج است به شرح

زيراند:
/r/ فارسي٬ در موضع مياني و پاياني واژه ها: /l/ در مازندراني در مقابل ١. کاربرد

مازندراني فارسي
[mordar] مردار [m¡rdaª l]

§ßanj] انجير ir] [ßanj§ il]

§zanj] زنجير ir] [zanj§ il]

§c] چرک erk] [c§ ¡lk]

suraª] سوراخ x] [sulaª x]

[zahre] زهره [zahle]

[barg] برگ [valg]

§c] چرب arb] [c§ alb]

kaftaª] ـکفتار r] [kaftaª l]

٢. همگوني که در مشخصه محل توليد (لبي) در گويش مازندراني٬ همانند فارسي٬
بسيار فّعال است٬ با اين تفاوت که در گويش مازندراني منجر به تشديد شده که حاصل
عملکرد دو فرايند واجي متوالي است. همگوني يک قاعده واجي است که در آن آواهاي

8) Hudson

ـکنار يکديگر شبيه هم مـي شوند (هـادسون٨ ٢٠٠٠: ٢٠٩). بـه عـنوان نـمونه اي از فـرايـند
همگوني در گويش مازندراني مي توان به داده هاي زير توجه کرد:
مازندراني فارسي

[zambil] زنبيل [zammil]

[tambal] تنبل [tammal]

[ßambor] انبر [ßammor]

§s] شنبه ambe] [s§ amm¡]

ßambaª] انبار r] [ßammaª r]

dumbaª] دنبال l] [d¡mmaª l]

[pambe] پنبه [pamme]

همان طور که مشاهده مي شود٬ در فرايند همگوني مشخصه محل توليد (لبـي) در
ـگويش مازندراني٬ دو فرايند واجي متوالي تحقق مي يابد:
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الف) همگوني در مشخصه توليد (لبي)
/b/ قرار دارد که /n/ انسدادي بر اساس اين همگوني٬ در کليه داده ها٬ بعد از خيشومي
/n/ در اين مشخصه٬ در فارسي و مازندراني٬ با صامت پس از داراي مشخصه لبي است.

خود همگون شده است و٬ در نتيجه٬ در مرحله اول تغيير خواهيم داشت.

zanbil ºØ zambil

þ + ـخيشومي³ ³ þ ـ + ـانسدادي³ þ ـ
® ® ºØ ® ® ® ــــ ®
¢ î + تيغه اي î + لبي¢ ¢ î + لبي

/b/ بيايد٬ مشخصه /n/ قبل از انسدادي لبي قاعده فوق نشان مي دهد که هرگاه خيشومي
/m/ مي شود. توليد لبي را از آن گرفته٬ تبديل به

ب) همگوني کامل
در اين مرحله شاهد فرايند همگوني کامل در گويش مازندراني هستيم٬ يعني مشخصه
خيشومي/m/ به صامت مجاور خود٬ يعني/b/ گسترش مي يابد. در واقع٬ اين دو صامت
در تنها مشخصه اي که عامل ايجاد تمايز بين آنهاست با يکديگر همگون مي شوند و در
روساخت شاهد دو صامت پيوسته متوالي هستيم و توالي دو صامت مشابه را تشـديد
ـگويند. اـگر تشديد حاصل همگوني کامل باشد٬ آن تشديد را عارضي مي گويند (ـکامبوزيا

٬ لذا خواهيم داشت: (١٣٧٩: ٢٠٠
zammilºØzambil
ßammorºØßambor

tammalºØtambal

به نظر مي رسد که در آينده بايد بر اساس اصل کم کوشي شاهد تحول روساختي اين گونه
ـکلمات در زبان فارسي معيار در قالب همگوني کامل همچون گويش مازندراني باشيم.

نتيجه
تغييرات آوايي و واج شناختي در گويش مـازندرانـي در چـارچـوب نـظريه واج شـناسي
خودواحد و خطي قابل توصيف و تبيين هستند. در اين تحقيق داده ها نشان داده اند که از
ميان فرايندهاي تضعيف٬ تقويت و همگوني٬ فرايند تضعيف و همگوني بيش از فرايند
تقويت در گويش مازندراني فّع ال اند. در گويش مازندرانـي٬ بـه خـصوص در بـخشهاي
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مرکزي و شرقي مازندران٬ واژه ها دستخوش فرايند همگوني کامل شده اند٬ در حالي که
در مناطق غربي مازندران اين گونه واژه ها هنوز به فرايند هـمگوني کـامل نـرسيده انـد.
شواهد موجود در داده هاي گروه (الف) و (ب) مؤيد اين گفته است. در زبـان فـارسي
معيار نيز٬ مانند مناطق غربي مازندران٬ هنوز فرايند همگوني کامل در مـورد واژه هـاي
مورد نظر محقق نشده است. به نظر مي رسد که بر مبناي اصل کم کوشي در زبان٬ تغيير
صورت روساختي (صورت آوايي) اين گونه واژه ها در آينده به سوي هـمگوني کـامل
باشد. از لحاظ روش شناختي٬ برخي از تفاوتهاي آوايي را در جايگاه آغازين واژه ها در
ـگويش مازندراني نبايد در تحقيقات گويش شناختي در مقايسه با معادل فارسي آنها طرح
و سپس به وسيله فرايند واجي تقويت به تبيين آنها مبادرت کرد٬ زيرا اين دسته از واژه ها
به لحاظ تاريخي صورت قديم خود را حفظ کرده اند٬ و شکل تغييريافته زبـان فـارسي

معيار نيستند.

مآخذ
آرالتو٬ آنتوني (١٣٧٣)٬ درآمدي بر زبان شناسي تاريخي ٬ ترجمه يحيي مـدرسي٬ تـهران٬ پـژوهشگاه عـلوم

انساني و مطالعات فرهنگي؛
رضائي باغ بيدي٬ حسن (١٣٨٠)٬ معرفي زبانها و گويشهاي ايران ٬ تهران٬ فرهنگستان زبان و ادب فارسي؛

ـکامبوزيا٬ عاليه کرد زعفرانلو (١٣٧٩)٬ واج شناسي خودواحد و کاربرد آن در فر ايـندهاي واجـي زبـان فـارسي ٬
پايان نامه دکتري٬ دانشگاه تهران؛

شکري٬ گيتي (١٣٨١)٬ «بررسي برخي ستاـکهاي گذشته و حال در افعال گويشهاي کرانه خـزر»٬ مـجموعه
مقاالت نخستين هم انديشي گويش شناسي ايران ٬ به کوشش حسن رضائي باغ بيدي٬ تهران٬ فرهنگستان زبان و

ادب فارسي٬ ص٣٠١-٣٤٨؛
مکنزي٬ ديويد نيل (١٣٧٩)٬ فرهنگ کوچک زبان پهلوي ٬ ترجمه مهشيد ميرفخرايي٬ چ٬٢ تهران٬ پژوهشگاه

علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛
يارشاطر٬ احسان (١٣٣٧)٬ «زبانها و لهجه هاي ايراني»٬ مقدمه لغت نامه دهخدا ٬ تهران٬ ص٩-٢٥؛

Aghagolzadeh, F. (1994), Verb Phrase in Eastern Mazandarani Dialect, M. A. Thesis in Linguistics,

Tarbiat Modarres University;

Goldsmith, J. (1990), Autosegmental and Metrical Phonology, Oxford, Basil Blackwell;

Hudson, G. (2000), Essential Introductory Linguistics, London, Blackwell.
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شناسه هاي فعل در مازندراني شرقي
حبيب برجيان

مازندراني چند ميليون گويشور دارد و قدمت آثار مکتوبش به قرنها مي رسد٬ اما شگفت
اين که نه آثار آن به درستي شـناخته و رازگشـايي شـده و نـه زبـان کـنوني اش بـه دقت

ـگردآوري و پژوهيده شده است.
در سده نوزدهم ميالدي که زبانهاي مشرق زمين مـوضوِع تـجّسس اروپـاييان گشت

1) Alexander Chodzko, Specimens of the popular poetry of Persia as found in the adventures and

improvisations of Kurroglou, the bandit-minstrel of Northern Persia; and in the songs of the people

inhabiting the shores of the Caspian Sea. Orally collected and translated, with philological and

historical notes, London 1842, pp. 510-517, 568-581.

2) E. Berésine, Recherche sur les dialectes persans, 3 parts, Casan (Kazan) 1853, part I, pp. 75-99;

part ,II ـ pp. 57-79; part III, pp. 2-149.

3) Boris Andreevich Dorn, Kanz-al-Asrâr. Beiträge zur Kenntnis der iranischen Sprachen, 2 vols., St.

Petersburg 1860-1866; Idem , ``Bericht u« ber eine wissenschaftliche Reise in dem Kaukasus und den

su« dlichen Ku« stenla« ndern des kaspischen Meeres'', Bu lletin de l'A cadem ie Im p. de Sciences d e

St.-Pétersbourg, IV, 1862, pp. 344-377.

4) G. Melgounof , ``Essai sur les dialectes du Masenderan et du Guilan, d'apre© s la prononciation

locale'', Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Geselaschaft, vol. XXII, 1868, pp. 195-224.

لگونف٤ و مِ و احاني چون آلکساندر خوچکو١ و بِرزين٢ و بوريس ُدرن٣ پژوهندگان و سيّ

5) Jacques de Morgan, M ission scientifique en Perse, vol. V, Études linguistiques [I.] Dialectes du

Kurds. Langues et dialectes du nord de la Perse, Paris 1904, pp. 200-246.

ژاـک دو مورگان٥ به گردآوري يا بررسي زبان مازندراني همت گماشتند. حاصل کار اـکثر

C:7 ٧ ص ١٣٨٤/٠٥/٢٣ ١٨:٢٦ 04M-MAZA ١٣٨٣/٧/٢ ن٣ ـگويش شناسي

١٣



ـگويش شناسي ١ /٣
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ايشان را ويلهلم گايگر٬ در پايان همين قرن٬ به رشته تدقيق کشيد و همراه با گـويشهاي
ديگر جنوب بحر خزر (ـگيلکي و تالشي و تاتي و سمناني) در فصلي از تأليف گران سنگ

6) Wilhelm Geiger, ``Die kaspischen Dialekte'', Grundriss der iranischen Philologie, ed. W. Geiger and

E. Kuhn, vol. I, part 2, Strassburg 1898-1901, pp. 344-380.

خود٬ اساس فقه اللغه ايراني ٬ درج کرد٦ . مطالب اين کتاب٬ به لحاظ اجتهادي که گايگر در
فقه اللغه ايراني و علم اشتقاق داشت٬ تا به امروز٬ که بيش از قرني از انتشار آن مي گذرد٬
زمينه مازندراني بي رقيب مانده است. با اين حال٬ داده هايي که گايگر بدان متکي بود در
همه مازندراني اصيل نبود و در گردآوري آنها سهو بسيار رفته بود؛ خاصه متون مندرج
در کنزاالسرار (مندرج در حاشيه٣) که ميرزا محمد شفيع مازندراني به درخواست درن از
فارسي به مازندراني برگردانده سـرشار از فـارسي گرايـي و کـم بهره از ويـژگيهاي زبـان
اصيلي است که هنوز هم در روستاهاي مازندران به آن تکلّم مي شود. سبِب اين که تـا
مديدي پژوهندگاِن زبانهاي ايراني به مازندراني اعتنا نکردند و در صدد رفع نـقايص و
بازگشايي ابهامات موجود در اثر گايگر برنيامدند٬ شـايد ايـن بـاشد کـه مـازندرانـي را

ـگونه اي از فارسي مي پنداشته و آن را شايسته بررسي جداـگانه نمي دانسته اند.
با اين همه٬ در سده بيستم چند تحقيق سودمند درباره گويشهاي اين زبان منتشر شد.

7) A. K. S. Lambton, Three Persian Dialects, London 1938.

رو٬ واقع در شـمال از آن جمله است گردآوري مختصر لمبتون٧ از گويش روستاي ِوالتْ
غربي تهران٬ که بر دامنه شناخت قلمرو مازندراني افزود و بر حضور زنده گونه هاي اين
زبان در جنوب رشته کوههاي البرز گواهي داد. همچنين٬ دانشمندان شوروي٬ که به تبِع
اسالف روس خود به کرانه هاي جنوبي خزر تعلّق خاطر داشتند٬ مطالب نسبتًا مفّصلي

8) V. I. Zav'jalova, ``Novye svedenija po fonetike iranskix jazykov, Gilanskij i mazanderanskij jazyki'',

Trudy Instituta jazykoznanija AN SSSR , Moskva 1956, vol. 6, pp. 92-112.

9) V. S. Sokolova and A. L. Grjunberg, Istorija izuchenija bespis'mennyx iranskix jazykov, lzd. AN

SSSR, Moskva 1962, pp. 118-147; V. S. Rastorgueva and D. I. Èdel'man, ``Prikaspijskie yaziki: gilanskij,

mazanderanskij (s dialektati shamerzadi i velatru)'' , ـ Osnovy iranskogo jazykoznanija [III] , Novo-

iranskie jazyki: zapadnaja gruppa, prikaspijskie jazyki, Moskva 1982, pp. 447-554.

در باب آواشناسي٨ و دستور زبان٩ مازندراني نگاشتند که بيشتر مبتني بر آثار درن بود؛ و
نيز به اين اصل توجه نداشتند که مازندراني گونه هاي مختلف دارد و گونه هاي خاور و
باختر و کوهستان و هاموِن آن٬ خاّصه در نظام آوايي٬ متفاوت است. نيز دو تأليف کوتاه



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ١٥

شناسه هاي فعل در مازندراني شرقي

در گويِش لبريز از فارسِي شهر ساري از سوي زبان شناسان ژاپـني مـنتشر شـده: يکـي

10) Tetsuo Nawata, Mazandarani , Tokyo 1984.

11) Bernard Comrie, in: Language 61, 1985, pp. 720-721.

تسوئو ناواتا١٠ که به سبب ضعف تحقيق و هم نقدي که بر آن نوشته اند١١ چندان ـکتابچه تِ

12) Satoko Yoshie, Sâri Dialect, Tokyo 1996.

قابل اعتنا نيست؛ ديگر کتابي است از ساتوکو يوشيه١٢ که٬ به رغِم اختصار٬ اثري روشمند
و٬ در واقع٬ کامل ترين دستوري است که در باب گويشي مازندراني منتشر شده٬ هرچند
لغزشي که يوشيه در مبحث فعل بدان دچار آمـده (ـگـونه اي فـونتيکي را مـاضي نـقلي

پنداشته)٬ منشأ خطاهاي بزرگ تر گشته است.
عالوه بر اينها٬ در دو سه دهه اخير٬ در ايران هم به گـويشهاي مـازندرانـي اعـتناي
اينده اي شده است؛ اما درج فهرستي از آثار و ارزيابي هرچند کوتاه از هريک از اين فز
آثار بيرون از تناسب اين نوشته کوتاه خواهد بود. به همين بسنده مي کنيم که در مبحث
شناسه هاي فعل٬ که موضوع اين گفتار است٬ چندان کوتاهي شده که به خطاهاي فاحش

ـمثًال در مقاله اي (ايران کلباسي٬ «نشانه استمرار در لهجه ها و گويشهاي اير اني»٬ گـويش شناسي ٬ ج٬١ ش٬١ ١٣ـ)ـ
xer-en-ne تـقطيع xer-em-be و xer-enne «مي خورند» به صورت xer-embe «مي خورم» و ٬١٣٨٢ ص٨٣)٬
-en- نشانه هاي استمرار گرفته شده است. در اين تدويِن شتاب زده٬ خطا در باب مازندراني اندک -em- و شده و
نيست. شايان ذـکر است که در مازندراني نشان استمرار غياب پيشوند است که ماضي استمراري را از ماضي ساده

متمايز مي کند. مضارع اخباري نيز پيشوند نمي گيرد. بنگريد به ادامه مقاله.

انجاميده است١٣ . روي هم رفته بايد گفت که٬ هرگاه از گويشهاي دامنه هاي جنوبي البرز
رادمان از مازندران همين استان کنوني باشد٬ تأليف يوشيه يگانه تحقيق چشم بپوشيم و مُ
قابل اعتماد خواهد بود. بررسي وي از شناسه هاي فعل مازندرانـي صـحيح است ولي
ـکامل نيست. به همين سبب در اين مقاله به مـبحث «شـناسه هاي فـعل در مـازندرانـي

شرقي» پرداخته ايم.
مطالب زير مبتني بـر مـواّدي است کـه نگـارنده ايـن سـطور از گـويشهاي رايـج در
شهرستانهاي ساري و قائم شهر (سابقًا علي آباد و شاهي) و بهشهر٬ در سالهاي اخير٬ گرد
آورده است. گــويشهاي رايـج در ايـن شـهرستانها و دهسـتانهاي تـابع هـريک اـگـرچـه
مختلف اند آن قدر متفاوت نيستند که شمول اصطالح «مازندراني شرقي» را بر سراسـر
اين منطقه ناموّجه سازد. مازندراني شرقي با مازندراني مرکزي (يا غربي) که در بابل و



ـگويش شناسي ١ /٣
١٦ مقاله

شناسه هاي فعل در مازندراني شرقي

آمل رايج است چند وجه تمايز دارد که يکي شناسه هاي فعل است. براي مثال٬ شناسه

١٤ـ)ــمثًال بنگريد به دو متني که «حاجي آقا» نامي٬ منشي «اـگنط روس» در بارفروش٬ به خواهش دو مورگان٬ در
de) ـ: Morgan, pp. 248-260) سال ٬١٨٨٩ کتابت کرده

×k×n-n×n «مي کُ نند» ـکَ نَّنَه
×kand-n×n «مي کَ نند» ـکَ نَّنَه
×g×-n×n «مي گويند» ه ــــ ـگَنَنَ

×n×n- است١٤ . nnÀ- و در بابلي سوم شخص مفرد در مازندراني شرقي

در مازندراني شرقي چهار گروه شناسه مي توان بازشناخت:
IV III II I

Àm- ــ -mmÀ/-mbÀ -mÀ ١ þ
®

-Ö -i -ni -i ٢ ¯ مفرد
®

e- ــ -nÀ -À ٣ î
im- ــ -mmi/-mbi -mi ١ þ

®
-in -in -nni -ni جمع¯ ٢

®
Àn- ــ -nnÀ -nÀ ٣ î

اين شناسه ها در پنج ساخِت بسيِط فعل به صورت زير به کار مي روند:

I صرف مي شود. ١٥ـ)ــمضارع اخباري فعل اسنادي با شناسه هاي گروه

II مضارع اخباري١٥ : ماّده مضارع + شناسه هاي گروه
III مضارع التزامي : پيشوند فعلي + ماّده مضارع + شناسه هاي گروه
IV امري : پيشوند فعلي + ماّده مضارع + شناسه هاي گروه
I ماضي ساده : پيشوند فعلي + ماّده ماضي + شناسه هاي گروه
I ماضي استمراري : ماّده ماضي + شناسه هاي گروه

صرف زمانهاي بسيط فعل «بردن» براي نمونه ذـکر مي شود:
مضارع اخباري مضارع التزامي امر

bä-vÀr-Àm varÀ¨ -mbÀ/va¨ r-mÀ ١ þ
®

ba-vÀr bä-vÀr-i va¨ n-ni ٢ ¯ مفرد
®

bä-vÀr-e va¨ n-nÀ ٣ î

bä-vÀr-im var-À¨ -mbi/va¨ r-mi ١ þ
®

ba-vÀr-in bä-vÀr-in var-À¨ -nni ٢ ¯ جمع
®

bä-vÀr-Àn var-À¨ -nnÀ ٣ î



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ١٧

شناسه هاي فعل در مازندراني شرقي

ماضي ساده ماضي استمراري
va¨ rd-À-mÀ ba-vÀ¨ rd-À-mÀ ١ þ

®
va¨ rd-i ba-vÀ¨ rd-i ٢ ¯ مفرد

®
va¨ rd-À ba-vÀ¨ rd-À ٣ î

va¨ rd-À-mi ba-vÀ¨ rd-À-mi ١ þ
®

va¨ rd-À-ni ba-vÀ¨ rd-À-ni ٢ ¯ جمع
®

va¨ rd-À-nÀ ba-vÀ¨ rd-À-nÀ ٣ î

در مورد شناسه ها نکات زير شايان ذـکر است.
١. شناسه ها تکيه نمي پذيرند.

ه اي باشد و شناسه با صامت ٢. هرگاه ماّده فعل مختوم به صامِت غيرروان و غيرغنّ
آغاز شود٬ مصوت ميانجي-À- ميان ماده و شناسه مي آيد:

bait-À-nÀ xÀs-À-nÀ ستدند مي خوابد
geit-À-ni §es ـگرفتيد -À-ni مي نگري
get-À-mÀ مي گفتم

o بدل مي شود. À ـ٬ اين مصوت پاياني گاه به ٣. در شناسه هاي مختوم به
٣-١ در گفتار عاطفي

laª laª kÀmbo tÀ baxÀsi, dÀaª kÀmbo tÀ hÀrÀssi

[ ـتا] تو برخيزي». [ ـتا] تو بخوابي٬ دعا مي کنم «الاليي مي گويم

kÀn-mbÀ «مي کنم» آمده است. kÀmbo به جاي در اينجا
o ٣-٢ بر اثر ادغام در حرف ربط

kam-kam me nÀnaª hus§ bÀmuo xaª r baiÀ «ـکم کم مادرم به هوش آمد و خوب شد».

bÀmu-À شده است. o bÀmuo جايگزين در اين عبارت صورت
I ـ٬ شناسه سوم شخص مفرد گاه حذف مي شود٬ به ويژه در جمالتي که فاعل ٤. در گروه

در آنها قيد شود:
vÀ tÀfÀng dar hÀdaª -À. «او تفنگ شليک کرد».

II ـ٬ هريک از صيغه هاي اول شخص مفرد و اول شخص جمع دو صورت دارند: ٥ـ. درگروه
mmi- (بيشتر در قائم شهر). mmÀ- و mbi- (بيشتر در ساري) و mbÀ- و

l مختوم بـاشد٬ گـوينده مـختار است در r يا ٦ـ. هرگاه ماّده مضارع به صامتهاي رواِن



ـگويش شناسي ١ /٣
١٨ مقاله

شناسه هاي فعل در مازندراني شرقي

m را حذف کند. شناسه هاي اول شخص يک
xÀr-mi xÀr-À-mmi يا xÀr-À-mbi يا مي خوريم
s§ or-mÀ §s يا or-À-mmÀ §s يا or-À-mbÀ مي شويم
yÀl-mi yÀl-À-mmi يا yÀl-À-mbi يا مي نهيم
gÀr-mÀ gÀr-À-mmÀ يا gÀr-À-mbÀ يا مي گيرم
nis§ Àr-mÀ §nis يا Àr-À-mmÀ §nis يا Àr-À-mbÀ مي نشينم
na-(u)r- mÀ na-(u)r-À-mmÀ يا na-(u)r-À-mbÀ يا نمي گويم

ge-mbe -ge صرف مي شود: (فعل «ـگفتن» در صيغه هاي مثبِت مضارع اخباري از ماّده
«مي گويم»).

n شناسه هاي دوم و سوم ٧. در ماده هاي مضارع مختوم به صامتهاي روان٬ اين صامتها با
شخص مفرد همگون مي شوند.

van-ni van-nÀ ٬ مي بَري : مي بََرد var- ماّده
daª n-ni daª ٬ داري n-nÀ : دارد daª r- ماّده
xÀn-ni xÀn-nÀ ٬ مي خوري : مي خورد xÀr- ماّده
yÀn-ni yÀn-nÀ ٬ مي نهي : مي نهد yÀl- ماّده
nis§ Àn-ni §nis ٬ مي نشيني Àn-nÀ : مي نشيند nis§ (er)- ماّده
na-n-ni na-n-nÀ ٬ نمي گويي : نمي گويد (u) r- ماّده

na-r-À-nni «مي خوريد») (قياس شود با
٧-١ تنها استثنايي که نگارنده ثبت کرده٬ فعل گرفتن است:

gei-ni gei-nÀ ٬ مي گيري ge(i) : مي گيرد r- ماّده

n ختم شود٬ اين صامت پيش از شناسه هاي ٨ـ. هرگاه ماّده مضارع به صامت خيشومِي
اول شخص مفرد و جمع٬ و دوم شخص و سوم شخص جمع حذف مي شود:

zan-mbÀ/-mmÀ zan-mbi/-mmi ٬ مي زنم : مي زنيم zan- ماّده
vi-mbÀ vi-mbi ٬ مي بينم : مي بينيم vin- ماّده
kÀ-mbÀ kÀ-mbi ٬ مي کنم : مي کنيم kÀn- ماّده
tu-mbÀ tu-mbi ٬ مي توانم : مي توانيم tun- ماّده
vÀri-mbÀ vÀri-mbi ٬ مي بُرم : مي بريم vÀrin- ماّده
xari-mbÀ xari-mbi ٬ مي خرم : مي خريم xarin- ماّده
vin-nni vin-nnÀ ٬ مي بينيد : مي بينند vin- ماّده
tu-nni tu-nnÀ ٬ مي توانيد : مي توانند tun- ماّده
vÀri-nni vÀri-nnÀ ٬ مي بُريد : مي بُرند vÀrin- ماّده



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ١٩

شناسه هاي فعل در مازندراني شرقي

d n به ٩. پيرِو قاعده پيشين٬ لزوم تمايز ميان شناسه هاي مفرد و جمع موجب ناهمگوني
در شناسه هاي دوم و سوم شخص مفرد شده است.

vin-di vin-dÀ ٬ مي بيني : مي بيند vin- ماّده
zan-di zan-dÀ ٬ مي زني : مي زند zan- ماّده
dun-di dun-dÀ ٬ مي داني : مي داند dun- ماّده
vÀrin-di vÀrin-dÀ ٬ مي بُري : مي بُرد vÀrin- ماّده

بنابرايـن٬ مـالحظه مـي شود کـه بـازشناختن شـناسه هاي فـعل مـازندرانـي٬ خـاصه در
صيغه هاي مضارع اخباري و امري٬ ساده نيست و جدول شناسه ها بدون توجه به قواعد
n ـــــ که در مازندرانـي کـم بسامد ه هاي مضارِع مختوم به يادشده کامل نمي شود. در ماّد
-vÀrin ماّده نيستندـــ به آساني مي توان ميان مفرد و جمع خطا کرد؛ مثًال با علِم به اين که
ري» vÀrin-ni* تقطيع کرد و آن را «مي بُ vÀrinni را به صورت ريدن» است٬ مضارع فعل «بُ
ريد» است و vÀrin-nni به مـعناي «مـي بُ معني کرد؛ حال آن که تقطيع صحيح اين کلمه
vÀrin-di است. همين طور در افعالي که ماده هاي مضارع آنها صيغه دوم شخص مفرد آن
به صـامتهاي روان خـتم مـي شود تشـخيِص مـاضي اسـتمراري از مـضارع اخـباري در

صيغه هايي که ممکن است شناسه هاي يکسان داشته باشند تنها از روي ماّده است.

var-mÀ vard-À-mÀ مي بََرم مي بُردم
yÀl-mi igu-mi مي نهيم مي نهاديم (نيز نهاديم)

نيز در همين دسته از افعال بايد مراقب تغيير مصوت در ماّده مضارع بود.
yÀn-ni مي نهيد

شايان ذـکر است که نگارنده در استخراج قواعد شـناسه هاي فـعل مـازندرانـي مـّدعي
استقصا نيست؛ آنچه آمد حاصل استقرا از متوني است که از گفتار مردم مازندران فراهم
آورده ام و اين متون طبعًا کليه افعال و وجوه فعل را شامل نمي شود. بسا که با تفّرس بيشتر

بتوان بر اين قواعد افزود يا آنها را اصالح کرد.
سرانجام بايد گفت که پژوهش حاضر مبتني بر روش هم زماني است. بحث در تحّول

تاريخي شناسه هاي فعل مازندراني مجال و گفتاري ديگر مي طلبد.
©



تقديم به دستان پينه بسته
ـکشاورزان پاـک نهاد ويدري

*ــگردآوري مواد الزم براي نگارش اين مقاله جز با کمک دوست و همکار ارجـمندم در مـرکز دائـرة المـعارف
بزرگ اسالمي٬ گويشور محترم ويدري٬ جناب آقاي کريم شريعت٬ ممکن نبود. ايشان با نهايت بزرگ منشي در
همه مراحل گردآوري داده ها و حتي در سفر به روستاي ويدر مرا همراهي کردند. به عالوه٬ پس از آن که اين مقاله
تکميل شد٬ همه واژه ها و جمله هاي بهـکاررفته در آن را در حضور ايشان خواندم تا به تأييد شّم زباني ايشـان
برسانم. در اينجا از ايشان و نيز از همه گويشوران ارجمندي که در روستاي ويدر با نگـارنده هـمکاري کـردند٬
بهـخصوص از آقايان ابوالقاسم شريعت (٦٨ـساله) و علي شريعت (٣٧ـساله)٬ صميمانه سپاسگزاري مي کنم و

بهروزي و ديرزيوي آنان را از خداوند بزرگ خواهانم.

ـگويش ويَدري *
حسن رضائي باغ بيدي (دانشگاه تهران)

مقدمه
viyer مي نامند٬ روستايي است از دهستان َخـَرقان در بـخش ويدر٬ که ساـکنانش آن را
خرقان از شهرستان ساوه در استان مرکزي. اين روستا در طول ٥٠ درجه و ٧ دقـيقه و
عرض ٣٥ درجه و ٢٠ دقيقه واقـع شـده و ارتـفاع آن از سـطح دريـا ١٧٠٠ مـتر است.
غار در جنوب و جنوب غـربي احـاطه کـرده روستاي ويَدر را کوه تير در شمال و کوه مُ

افيايي آباديهاي کشور جمهوري اسالمي ايران ٬ ج٣٧ (ساوه)٬ تهران ٬١٣٦٩ ص٢٦١. ١ـ)ــ فرهنگ جغر

است١ . بر پايه سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال ١٣٧٥ شمار ساـکنان روستاي

٢ـ)ــ سرشماري عمومي نفوس و مسکن ١٣٧٥: شناسنامه آباديهاي کشور٬ استان مرکزي٬ شهرستان ساوه ٬ تهران ٬١٣٧٦
ص٢.

ويدر ١٦٤ نفر (٦٠ خانوار) بوده است٢ .
لوير تنها روستاهاي موجود در بخش خرقان ساوه هستند که در دو روستاي ويدر و َا
برابر نفوذ زبان ترکي مقاومت کرده و هنوز٬ به رغم آن که تقريبًا همه ساـکنانشان ترکي را
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ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٢١

ـگويش ويَدري

م نيز مي کنند٬ گويشهاي اصيل ايراني خود را حـفظ کـرده انـد. مي فهمند و گاه بدان تکلّ
ـگويشهاي ويدري و الويري شباهتهايي با گويشهاي پيرامون تفرش (آشتياني٬ آمُ ـره اي٬
َو فسي) دارند و شاخه اي از گروه موسوم به گويشهاي مرکزي ايران بـه شـمار و کي  ـکَ َه

٣ـ)ــاصطالح «ـگويشهاي مرکزي» را نخستين بار ويلهلم گايگر به کار برد. در اين باره نک:
W. Geiger, ``Centrale Dialekte'', Grundriss der iranischen Philologie, ed. W. Geiger and E. Kuhn, Erster

Band, 2. Abteilung, Strassburg 1898-1901, pp. 381-406.

شـاني (در مي روند٣ . ديگر شاخه هاي اين گروه عبارت اند از: خوانساري٬ مـحالتي٬ وانِ
شمال غربي٬ در مغرب جاده قمـ اصفهان)٬ آرانـي٬ ابـوزيدآبادي٬ ابـيانه اي٬ بـادرودي٬
َر ندي٬ گويش ريَز ندي٬ قُ هرودي٬ کِِش ه اي٬ ميمه اي٬ نطنزي٬ يَ تاري٬ جوشقاني٬ سويي٬ فَ
زي٬ َو رزنه اي٬ ـکليميان کاشان (در شمال شرقي٬ ميان کاشان و نطنز)٬ ِسِد هي٬ کَ فراني٬ گَ
ـگويش کليميان اصـفهان (در جـنوب غـربي٬ در اسـتان اصـفهان)٬ اردسـتاني٬ انـارکي٬
ِز فره اي٬ نائيني٬ گويش زردشتيان يزد و کرمان٬ گويش کليميان يزد و کرمان (در جنوب

4) P. Lecoq, ``Les dialectes du centre de l'Iran'', Compendium Linguarum Iranicarum , ed. R. Schmitt,

Wiesbaden 1989, p. 313.

لکوک در يکي ديگر از کتابهايش اصطالح «ـگويشهاي مرکزي ايـران» را مـبهم دانسـته و بـه جـاي آن اصـطالح
اـکندگي آنها شهر کرمان بوده است». نک: «ـگويشهاي کرماني» را پيشنهاد کرده است٬ چرا که به اعتقاد او «ـکانون پر
Idem, Les inscriptions de la Perse achéménide , Paris 1997, p. 151.

همو اخيرًا پايان نامه دکتري خويش را نيز تحت عنوان پژوهشهايي در باِب گويشهاي کرماني منتشر کرده است:
Idem , Recherches sur les dialectes kermaniens ( Iran central): gram m aire, textes, traductions et

glossaires, Acta Iranica 39, Leuven 2002.

نويسنده در صفحه نخست اين کتاب مي نويسد: «ـکرمان مهم ترين شهري است که هنوز يکي از اين گويشها را
اموني حفظ کرده است». اما همان گونه که از فهرست نام اين گويشها مي توان دريافت٬ بيشتر آنها در مناطق پير
ـکاشان و اصفهان رواج دارند. به عالوه٬ او خود در اين کتاب فقط به توصيف گويشهاي ابوزيدآبادي٬ ابيانه اي٬
نارکي٬ تاري٬ قهرودي٬ نائيني٬ ورزنه اي و تا اندازه اي هم بادرودي٬ پرداخته که هـيچ يک نـه تنها در اردستاني٬ َا
شهر کرمان٬ بلکه حتي در استان کرمان٬ رواج ندارد! بـنابرايـن٬ اصـطالح «ـگـويشهاي مـرکزي ايـران» هـمچنان

پذيرفتني تر مي نمايد.

روي٬ مِهرجاني (در دشت کوير)٤ . شرقي)٬ خوري٬ فَ
در زمينه گويش الويري٬ تا آنجا که نگارنده خبر دارد٬ تا کنون يک مقاله بسيار کوتاه
فارسي٬ يک مقاله انگليسي٬ يک پايان نامه کارشناسي ارشد و يک پايان نامه دکتري بـه

٥ـ)ــاين آثار عبارت اند از:

نگارش درآمده است٥ . اما تنها منبع موجود درباره گويش ويدري همان مقاله انگليسي
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Ã پرويز دولتخاني٬ «لهجه هاي کنوني ايران»٬ مـهر ٬ دوره٬١١ شـ٬٨ ٬١٣٤٤ ص٤٨٣-٤٨٦؛ جـهانگير هـاشمي٬
ـگويش الويري ٬ پايان نامه دکتري زبان شناسي همگاني٬ به ر اهنمايي دکتر احمد تفضلي٬ دانشگاه تـهران٬ ١٣٥٣؛
قاسم طوالني٬ بررسي گويش الويري ٬ پايان نامه کارشناسي ارشد آموزش زبان فـارسي بـه غـيرفارسي زبانان٬ بـه

ر اهنمايي دکتر مجتبي منشي زاده٬ دانشگاه شهيد بهشتي٬ ١٣٨٠؛
E. Yarshater , ``The Dialects of Alvir and Vidar'', In d o -I ran ica, M élan ges présen tés à G eo rg

Morgenstierne à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire, Wiesbaden 1964, pp. 177-187.

Les`` اطالعات مـربوط بـه dialectes du centre de l'Iran'', pp. 313-315 ٦ـ)ــشايان ذـکر است که لکوک در
ويدري را فقط از همان مقاله استخراج کرده است.

درباره گويش الويري است که بخشهاي اندکي از آن نيز به ويدري اختصاص يافته است٦ .

az «از پسر بگير» (بـه جـاي za¦ k ha¦ gir ٧ـ)ــمثًال در بسياري از موارد شواهد نيمه فارسي نيمه ويدري اند! مانند
¦da ـ). da¦ m-ra¦ ba¦ va¦ §j ـ) ـ ( ـ be «به پدرم بگو» (به جاي da¦ da¦ m bava¦ j§ ¦za ـ)؛ k-de ha¦ giـ) ـ r ( ـ

متأسفانه اين بخش اندک نيز چندان دقيق نيست٧ . نگارنده در اين مقاله خواهد کوشيد تا
توصيفي کوتاه٬ اما دقيق٬ از ويژگيهاي مهم اين گويش کمتر شناخته شده ايراني ارائه دهد.

١ نظام آوايي
١-١ ـگويش ويدري را به لحاظ تاريخي بايد از زبانهاي ايراني شمال غربي به شـمار
آورد. اـگرچه اين گويش تأثيرهايي از فارسي معيار٬ که از زبانهاي ايراني جنوب
غربي است پذيرفته٬ هنوز بقاياي تحوالت آوايي زبانهاي ايراني شمال غربي را

مي توان در آن بازيافت. در زير به چند نمونه مهم اشاره مي شود:
bar -b ـ٬ ماننِد -dv* آغازي ايراني باستان (-duv در خط فارسي باستان) به ١-١-١ تحول

(<-dvar*) ـ؛ «در»
vaderter «بـهتر» vader «خـوب»٬ -v* آغــازي ايــرانــي بــاستان٬ مـاننِد ١-١-٢ حــفظ

<vaz¡* «بازي کردن»)؛ ¦va «بازي» ( zzi (-vahu->*va*) ـ٬

§rij «ريزـ (ماده مضارع - §j- ـ٬ ماننِد - §c-* ايراني باستان در ميان دو مصوت به - ١-١-٣ تحول
*¡vac§ > ¦a «مــي گويد» ( va¦ j§ e §hac*) ـ٬ a+*adara>) §j «زيــر» ir §raic*) ـ٬ aya->) ريــختن)»

«ـگفتن»)؛
pure -hr- ـ)٬ ماننِد -r- (از طريق -r¶-* ايراني باستان (-μ- فارسي باستان) به ١-١-٤ تحول

(<-pu¶ra*) ـ؛ «پسر»
*-k¨ w- -s- فـارسي بـاستان٬ از -tsv-* ايـرانـي بـاستان (-sp- اوسـتايي٬ ١-١-٥ تــحول
§isbij «شـپش» (<-tsvaka*) ـ٬ asbe «سگ» -sp- ٬ مـاننِد -sb- يـا هـندواروپـايي) بـه



ـگويش شناسي ١ /٣
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(<-tsvaita*) ـ؛ ispi «سفيد» §tsvis*) ـ٬ (a¦ )->)

-sut «سوختــ (ماده ماضي سـوختن)» -t- ـ٬ ماننِد -xt-* ايراني باستان به ١-١-٦ تحول
(<-suxta*) ـ؛

*-g¨ (h)- -d- فـارسي بـاستان٬ از -dz-* ايـرانـي بـاستان (-z- اوسـتايي٬ ١-١-٧ تــحوِل
-uzayara «بعد از ظهر»)٬ izzire «ديروز» (قس. اوستايي -z- ـ٬ ماننِد هندواروپايي) به

(<dzan¡*) ـ. ¦za «دانـ (ماده مضارع دانستن)» n-

١-٢ مصوتهاي گويش ويدري تفاوتي با فارسي معيار ندارند.

/g/ «غ» را نـيز دارد. ١-٣ ـگويش ويدري٬ عالوه بر صامتهاي فارسي معيار٬ صـامت

به عالوه٬ در برخي از کلمات٬ گاه٬ آواي[xw] «خو» نيز شنيده مي شود٬ اما به دليل
نبود جفتهاي کمينه نمي توان آن را واجي جداـگانه به شمار آورد.

٢ صرف و نحو
٢-١ اسم

i- است. يکي از ٢-١-١ نشانه حالت غيرفاعلي براي هر دو شمار مفرد و جمع پسوند
ـکاربردهاي حالت غيرفاعلي نشان دادن مفعول مستقيم معرفه است:

hasen sib-i bis§ xord. حسن سيب را خورد.
siba¦ -i bis§ a¦ nc§ ind. سيبها را چيدند.
a hasen- i bimdi. من حسن را ديدم.
u za¦ k-i s§ ir ha¦ de. آن پسر را شير بده.

a «من گوشت نمي خورم». gus§ t na¦ xorum ٨ـ)ــقس.

am gus§ t-i na¦ xorum. اين گوشت را نمي خورم.٨

٢-١-٢ نشانه حالت غيرفاعلي گاه براي تأـکيد به ضماير غيرفاعلي نيز افـزوده مـي شود
(نک: ٢-٣-٦).

¦a- (و گـاه پس از مـصوتها بـه ¦ha- است که غالبًا به صورت ٢-١-٣ نشانه جمع پسوند
¦ya- ـ) ظاهر مي شود: صورت

mirde- ha¦ مردان
c§ owra¦ -ha¦ ـگوسفندان
sib-a¦ سيبها
sanduq c§ ugi-ya¦ صندوقهاي چوبي
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٢-١-٤ مضاف اليه در حالت غيرفاعلي پيش از مضاف مي آيد. در اين صورت تحت تأثير
ترکي ضمير شخصي متصلي متناسب با مضاف اليه به آخر مضاف مي پيوندد (قس.

:(٢-٣-٩
ahmad- i bira¦ -s§ برادر احمد
a¦ ga¦ m-i dara¦ mad- is§ درآمد پدرم

-e ٢-١-٥ ـگاه ترتيب مضاف و مضاف اليه مانند فارسي است و حتي تحت تأثير فارسي از
-y(e) (ـکسره اضافه) نيز استفاده مي شود. کسره اضافه پس از مصوتها به صورت

ظاهر مي شود.
ba¦ la¦ (-y) dara¦ x باالي درخت
sar-e dara¦ x روي درخت
bira¦ -y hasen  برادر حسن

٢-٢ صفت
[e- پس ٢-٢-١ صفت پس از موصوف خود مي آيد و گاه تحت تأثير فارسي با کسره اضافه

y(e)- پس از مصوتها] بدان مي پيوندد: از صامتها٬
angur siya¦ انگور سياه
pira¦ n-e qas§ eng پيراهن قشنگ
ba¦ j§ i-ye kuc§ ik خواهر کوچک

u «آن») پيش از موصوف خود مي آيند و از لحـاظ ٢-٢-٢ صفتهاي اشاره (am «اين»٬
حالت و شمار با آن مطابقت نمي کنند:

u za¦ k-i آن پسر را
am mirde اين مرد
u zine آن زن
u mirdeha¦ vo zineha¦ آن مردان و زنان

ter- است: نشانه صفت تفضيلي پسوند ٢-٢-٣ ــ
am mirde u mirde-de j§ ava¦ n-ter-e. اين مرد از آن مرد جوان تر است.

٢-٢-٤ ــ صفت عالي نشانه خاصي ندارد و با ساخت نحوي بيان مي شود:
s§ ime pir-ter az hame-iya¦ .  شما پيرتر از همه ايد.

٢-٣ ضمير
key ,ko «ـکجا»٬ kode ki «ـکه»٬ §c ـ٬ «چه»٬ e c§ iz §c ـ٬ ic§ i §c ـ٬ e §c ـ٬ i ٢-٣-١ ضماير پرسشي:
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c§ aged, c§ an §c «چـرا»٬ era¦ §c ـ/ ic§ ira¦ , c§ ika¦ mage «مگـر»٬ ¦ka «ـکدام»٬ mun «ـکِ ي»٬
§c «چند»: an, c§ an da¦ ne §c «چطور»٬ ic§ ow, c§ ij§ ur «چقدر»٬

c§ aged pul xodiy-bij§ a¦ biya¦ rdey? چقدر پول با خودت آورده اي؟

§dej ـ٬ u u «آن»٬ غيرفاعلي: §vej ـ؛ um §dej ـ٬ um am «اين»٬ غيرفاعلي: ٢-٣-٢ ضماير اشاره:
§vej ـ: uva¦ §dej ـ٬ uva¦ ¦uva «آنها»٬ غيرفاعلي: §vej ـ؛ u

dej§ um-bij§ a¦ , vej§ um-bij§ a¦ با اين
dej§ um-de, vej§ um-de از اين

i «يک نـفر٬ nafer har «هرچه»٬ c§ i har «هرکه»٬ ki har «هر»٬ ٢-٣-٣ ضماير مبهم:
¦bahma «بـهمان»٬ n ¦fola «فـالن»٬ n §hic «هـيچ»٬ c§ i (i) «چـيزي»٬ c§ izi ـکسـي»٬

hamme «همه»:

hic§ c§ i bixarest? هيچ (= چيزي) خريدي؟

xodoma¦ n §xodis «خودش»٬ xodiy «خودت»٬ xodum «خودم»٬ ٢-٣-٤ ضماير تأـکيدي:
§xodis «خودشان»: a¦ n ¦xodiya «خودتان»٬ n «خودمان»٬

ka¦ mun kiye-y xodis§ ra¦ ss-is§ kendey? ـکدام خانه را خودش ساخته است؟

٢-٣-٥ ضماير شخصي

 متصلغيرفاعليفاعلي
ademun, vemun-m

tetete-i

udej§ u, vej§ u-s§

j§ imej§ ime-ma¦ n

s§ imes§ ime-ya¦ n

uva¦dej§ uva¦ , vej§ uva¦-s§ a¦ n

٢-٣-٦ ـگاه براي تأـکيد نشانه حالت غيرفاعلي به ضماير غيرفاعلي افزوده مي شود:
demun- i beber. مرا ببر.
hasen j§ ime-i bis§ di. حسن ما را ديد.
dej§ u-i bira¦ -s§ برادر او
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٢-٣-٧ پيش از حروف اضافه پسايند از ضماير غيرفاعلي استفاده مي شود:
dej§ u-bij§ a¦ با او
dej§ u-de از او
dej§ u-ra¦ به او
vemun-ra¦ به من

٢-٣-٨ به ندرت٬ تحت تأثير فارسي٬ مفعول مستقيم بـا ضـمير فـاعلي و نشـانه حـالت
غيرفاعلي نمايانده مي شود:

u-i bimdi او را ديدم.

٢-٣-٩ ـگاه٬ تحت تأثير ترکي٬ ضمير غيرفاعلي در نقش ملکي با يا بدون نشـانه حـالت
غيرفاعلي پيش از اسم مي آيد و پس از اسم نيز از ضمير شخصي متصل استفاده

مي شود (قس. ٢-١-٤):
tete(- i) bira¦ -i برادر تو
dej§ u(- i) bira¦ -s§ برادر او
uva¦ (-i) bira¦ -s§ a¦ n  برادر آنها

٢-٤ عدد
٢-٤-١ تلفظ اعداد در گويش ويدري مانند فارسي محاوره اي است و تنها در چند مورد
se-sad «سيصد»٬ do-sad «دويست»٬ ¦duva «دوازده»٬ zza i «يک»٬ متفاوت است:

¦haza «هزار». r payn-sad «پانصد»٬

٢-٤-٢ معدود با اعداد بزرگ تر از يک در شمار مفرد باقي مي ماند:
do bira¦ دو برادر

¦da استفاده مي شود: ne ٢-٤-٣ ـگاه براي شمارش از واحد شمارش
do (da¦ ne) bira¦ dirum. دو تا برادر دارم.

omin- ساخته مي شوند٬ اما: om- و ٢-٤-٤ اعداد ترتيبي٬ همانند فارسي٬ با پسوندهاي
§panj «پنجم»: om sevvom «سوم»٬ dovvom «دوم»٬ avvel «اول»٬

a¦ ru sevv-om-e xorda¦ d-e. امروز سوم خرداد است.
j§ ome haft- omin ruze hafteye. جمعه هفتمين روز هفته است.

do «دوثلث٬ sols §c «چارک٬ يک چهارم»٬ a¦ rak nim «نيم»٬ ٢-٤-٥ نمونه اعداد کسري:
se «سه يک٬ يک سوم». yek دوسوم»٬
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se «سـه سه٬ se do «دوـدو٬ دوبـه دو٬ دوتـاـدوتـا»٬ do ٢-٤-٦ نــمونه اعـداد تـوزيعي:
سه به سه٬ سه تاـسه تا».

٢-٥ قيد
i §hammis «هميشه»٬ e am «امشب»٬ s§ ev feqed «فقط»٬ ٢-٥-١ برخي از قيدهاي مهم:
§j «پايين»٬ ir ¦ba «باال»٬ la¦ zud «زود»٬ dir «دير»٬ ¦na «ناـگهان»٬ ga¦ ha¦ n ¦vaxta «ـگاه»٬

hatman xili «خيلي»٬ kam «ـکم»٬ ¦ziya «زياد»٬ d ¦ra «ر است»٬ st §c «چپ»٬ ap

§hic «هـيچ vax ¦ba «بعد»٬ d ¦para «قبل»٬ n avvel «اول»٬ albatte «البته»٬ «حتمًا»٬
§bej «بـه جز»٬ oz §s «شايد»٬ a¦ yed abaden «ابدًا»٬ aslen «اصًال»٬ وقت٬ هرگز»٬

ne «نه». ¦uva «آنجا»٬ n ¦ana «اينجا»٬ n ¦ka «ـکاش»٬ s§ ki

٢-٦ حروف
٢-٦-١ حروف اضافه گويش ويدري را مي توان به دو دسته پيشايند و پسايند تقسيم کرد٬
¦ba «باالي...»٬ la¦ (-y) sar-e «روي...»٬ tu «در...»٬ palu «ـکنار...»٬ پيشايند ماننِد
de- «در (مکـان)٬ از (بـراي مـنشأ و ve «بـه...»؛ پسـايند مـاننِد §j «زيـر...»٬ ir-e

-va¦ rna¦ §bij- «با...ـ٬ به همر اه...»٬ a¦ ¦ra- «به (مکان٬ مفعول غيرمستقيم)»٬ مقايسه)»٬
«مثل...ـ٬ مانند...». چند مثال:

dej§ u-y qassebe- de bimdi. او را در مزرعه ديدم.
hasen ali-y ba¦ g-de bis§ di. حسن علي را در باغ ديد.
dej§ um-de vargi(r). از اين بردار.
za¦ k-de ha¦ gi(r). از پسر بگير.
siba¦ -y dara¦ x-de bis§ a¦ nc§ ind. سيبها را از درخت چيدند.
bira¦ m madrese- ra¦ na¦ s§ s§ e. برادرم به مدرسه نمي رود.
da¦ da¦ m-ra¦ ba¦ va¦ (j§ ). به پدرم بگو.
xodum-bij§ a¦ eberum. با خودم مي برم.
asb-va¦ rna¦ edove. مانند اسب مي دود.

٢-٦-٢ ـگاه٬ مانند فارسي محاوره اي٬ حرف اضافه محذوف است:
ana¦ n(-de) hava¦ oftoviye. (در) اينجا هوا آفتابي است.
pure-y key va¦ -egerde kiye(-ra¦ )? پسرت کي به خانه برمي گردد؟
kiye deyum. (در) خانه هستم.
tovesta¦ n ziya¦ d mive axeriya¦ ? آيا در تابستان زياد ميوه مي خريد؟
ha¦ de (ve) kaneg. ¦ha يا de kaneg(- ra¦ ). بده به دختر.



ـگويش شناسي ١ /٣
٢٨ مقاله

ـگويش ويَدري

c§ un ne «نه»٬ age «اـگر»٬ ¦ba «بعد٬ سپس»٬ d ¦ya «يا»٬ o(v) «و»٬ ٢-٦-٣ حروف ربط:
am qad ke §c «چون که»٬ una¦ ke ke «ـکه»٬ vaxti «وقتي (ـکه)»٬ ¦ta «تا»٬ «چون»٬

¦ta «تا اين که». am ke «اين قدر که»٬

٢-٧ اصوات
¦a «آخ». x ¦va «واي»٬ y §aj «عجب»٬ ib bah «به (به)»٬ (bah) ey «اي»٬ ٢-٧-١ اصوات مهم:

٢-٨ فعل
٢-٨-١ فعل در گويش ويدري داراي سه وجه اخباري٬ التزامي و امري است.

٢-٨-٢ فعل داراي دو ماده است: مـضارع و مـاضي. مـاده مـضارع در سـاخت مـضارع
اخباري٬ مضارع التزامي و امر؛ و ماده ماضي در ساخت ماضي ساده و مـاضي

d- ختم مي شود. t- يا استمراري به کار مي رود. ماده ماضي به
-b ـ٬ بـراي -ba ـ٬ -bi ـ٬ -be (نيز ٢-٨-٣ پيشوندهاي فعلي عبارت اند از: پيشوند نمود تام:
ماضي ساده٬ ماضي نقلي٬ ماضي بعيد٬ وجه التزامي و وجه امري) و پيشوند نمود

-o ـ٬ براي مضارع اخباري و ماضي استمراري). -i ـ٬ ¦a ـ٬ - -a ـ٬ -e (نيز استمرار:
٢-٨-٤ پيش فعلها٬ که در اصل بر جهت انجام فعل داللت مـي کرده انـد٬ عـبارت انـد از:

-vir ـ. -var و ¦va ـ٬ - -dar ـ٬ -o(h) ـ٬ ¦a(h) ـ٬ -

٢-٨-٥ در ماضي افعال مرکب مـتعدي و نـيز در افـعالي کـه داراي پـيش فعل هسـتند از
پيشوند نمود تام استفاده نمي شود (نيز نک: ٢-٨-٢٨-١):

dur-us§ vend. دور انداخت.
dej§ um-de var-gi(r). از اين بردار.
u za¦ k-i s§ ir ha¦ -de. آن پسر را شير بده.

ba¦ mum -ne بـاعث حـذف پـيشوند نـمود تـام مـي شود: ٢-٨-٦ استفاده از نشانه نـفي
¦na «نـيامده mu bum ¦ba «آمـده بـودم»٬ mu bum ¦na «نـيامدم»٬ mum «آمدم»٬

بودم».
-ne در پيشوند نمود استمرار ادغام مي شود و ترکيب آن دو به صورت ٢-٨-٧ نشانه نفي
¦etta «مي آمدم»٬ mum ¦na «نمي آيم»٬ tta¦ m ¦etta «مي آيم»٬ m ¦na ظاهر مي شود: -

¦ha «نمي گرفتم». mna¦ get ¦ha «مي گرفتم»٬ meget ¦na «نمي آمدم»٬ tta¦ mum



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٢٩

ـگويش ويَدري

¦va حذف مي شود. - -o(h) و ٢-٨-٨ پيشوند نمود استمرار گاه پس از پيش فعلهاي
-e صرف مي شود. ٢-٨-٩ مضارع فعل «داشتن» استثناًء بدون پيشوند

do (da¦ ne) bira¦ dir-um دو تا برادر دارم.

٢-٨-١٠ ساخت مشتقات فعلي مانند فارسي معيار است: اسم فاعل و صفت فاعلي بـا
¦tara «تر اشنده»٬ s§ ande ¦ka- ـ٬ ماننِد r ¦ga- ـ٬ r gar- ـ٬ ¦a- ـ٬ r ¦a- ـ٬ n ¦a- ـ٬ ande- ـ٬ پسوندهاي
xores§ t ¦da «دانش»٬ nes§ ¦a «آهـنگر»؛ اسـم مـصدر: hangar ¦xarida «خـريدار»٬ r

e- بـه اضـافه مـاده ¦rafta «رفتار»؛ نشانه صفت مفعولي: r «خورش»؛ اسم فعل:
en- به اضافه ماده ماضي و نـيز بـا پـيشوند نـمود تـام در ماضي؛ نشانه مصدر:
bepiten «پختن»٬ اما beketen «افتادن»٬ صورتي که فعل پيش فعل نداشته باشد (

vargeten «برداشتن»).

٢-٨-١١ دو فعل «بودن» و «شدن» گاه به عنوان فعل کمکي براي ساخت زمانهاي مرکب
به کار مي روند. مهم ترين صورتهاي صرفي اين دو فعل عبارت اند از:

بودن ماضي ساده مضارع التزامي امرمضارع اخباري
مثبت منفي متصل

b(i)s§ um bum -um niyyum hiyyum اول شخص مفرد
bis§ b(i)s§ i bi -i niyyi hiyyi دوم شخص مفرد

b(i)s§ e bu -e, -y niyye hiyye سوم شخص مفرد
b(i)s§ a¦ n biya¦ n -a¦ n niyya¦ n hiyya¦ n اول شخص جمع

bis§ iya¦ b(i)s§ iya¦ biy(i)ya¦ -iya¦ niyy(iy)a¦ hiyy(iy)a¦ دوم شخص جمع
b(i)s§ en biyen -en niyyen hiyyen سوم شخص جمع

شدن مضارع اخباري ماضي ساده ماضي نقلي مضارع التزامي امر
bebum bebeyum bebum ebum اول شخص مفرد

(be)bis§ bebi bebiyi bebi ebi دوم شخص مفرد
bebe bebi(y) bebu ebe سوم شخص مفرد
bebiya¦ n bebiya¦ n bebiya¦ n ebiya¦ n اول شخص جمع

(be)bis§ iya¦ bebiya¦ bebiya¦ bebiya¦ ebiya¦ دوم شخص جمع
bebiyen bebiyen bebiyen ebiyen سوم شخص جمع

a¦ ra¦ s§ ev kiye-de-yum. فردا شب در خانه هستم.
c§ ira¦ g palu diva¦ r-de- y/diva¦ r-e. چراغ کنار ديوار است.
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ana¦ n-de c§ e c§ iza¦ -y qas§ eng-i hiyye! اينجا چه چيزهاي قشنگي هست!
s§ ime-y kiye-ya¦ n bozorg niyye خانه شما بزرگ نيست.
ali ko-de- y? علي کجاست؟
ana¦ n(-de) hava¦ oftovi-ye. در اينجا هوا آفتابي است.
am demun za¦ k-um-e. اين پسر من است.
am demun-i- ye. اين مال من است.
vej§ uva¦ -y c§ owra¦ ha¦ -s§ a¦ n la¦ ger-en. ـگوسفندان آنها الغرند.
ahmed ham a¦ s§ s§ uq bu ham s§ a¦ 'ir. احمد هم عاشق بود هم شاعر.
sob ana¦ n-de bis§ . فردا اينجا باش.
am s§ ev ha¦ les§ i kam behter bebi. امشب حالش کمي بهتر شده است.

٢-٨-١٢ شناسه هاي صرف فعل عبارت اند از:

مفرد جمع
-a¦ n -um اول شخص

¦iya- ـ: ماضي n

-ya¦ -i دوم شخص
¦iya- ـ: ماضي ø- ـ: امر
¦a- ـ: امر

-en -e سوم شخص
iyen- ـ: ماضي ø- ـ: ماضي

٢-٨-١٣ افعال متعدي در زمانهاي ماضي ساخت ارگتيو دارند و براي صرف آنها بايد از
ضماير شخصي متصل استفاده کرد. ضماير شخصي متصل در افعال بسـيط در
(-be) يا پيش فعل و ماده ماضي قرار مي گيرند٬ اما در افعال ميان پيشوند نمود تام

مرکب به جزِء نخسِت ترکيب مي پيوندند.
٢-٨-١٤ مضارع اخباري

e- شناسه هاي صرفي+ ماده مضارعـ+
xodum-bij§ a¦ e-ber-um. با خودم مي برم.
tovesta¦ n ziya¦ d miva a-xer-iya¦ ? آيا در تابستان زياد ميوه مي خريد؟

٢-٨-١٥ مضارع التزامي
be- شناسه هاي صرفيـ+ ماده مضارعـ+

sob doyyema¦ n ba¦ za¦ r bešša¦ n. فردا با هم به بازار برويم.
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٢-٨-١٦ امر
be- شناسه هاي امرـ+ ماده مضارعـ+

da¦ da¦ m-ra¦ ba¦ -va¦ (j§ ). به پدرم بگو.
ha¦ -de (ve) kaneg(-ra¦ ). بده به دختر. (نک: ٢-٨-٥)

bal «بهل٬ بگذار». ¦bura «بياور»٬ n مهم:
٢-٨-١٧ ماضي ساده الزم

be- شناسه هاي صرفيـ+ ماده ماضيـ+
izzire paleka¦ n-de be-ket. ديروز از نردبان افتاد.

٢-٨-١٨ ماضي نقلي الزم
be- صورتهاي متصل مضارع اخباري فعل «بودن»ـ+ صفت مفعوليـ+

ba¦ mi-yum. آمده ام.
ha¦ xute-i. خوابيده اي. (نک: ٢-٨-٥)

٢-٨-١٩ ماضي بعيد الزم
be- ماضي ساده فعل «بودن»ـ+ صفت مفعوليـ+

ba¦ mu bum. آمده بودم.
ha¦ xute biy. خوابيده بودي. (نک: ٢-٨-٥)

٢-٨-٢٠ ماضي استمراري الزم
e- شناسه هاي صرفيـ+ ماده ماضيـ+

madrese-de ke etta¦ mum , vej§ u-i bimdi. وقتي از مدرسه مي آمدم٬ او را ديدم.

٢-٨-٢١ ماضي التزامي الزم
be- مضارع التزامي فعل «بودن»ـ+ صفت مفعوليـ+

ba¦ mide bis§ um. آمده باشم.
ha¦ xute bis§ iy. خوابيده باشي. (نک: ٢-٨-٥)

٢-٨-٢٢ ماضي ساده متعدي
be- ماده ماضيـ+ ضمير شخصي متصلـ+

dej§ u-i qassebe-de bi-m-di . او را در مزرعه ديدم.
siba¦ -y dara¦ x-de bi-ša¦ n-c§ ind. سيبها را از درخت چيدند.

در برخي از افعال ماضي در کنار صورتهاي باقاعده٬ سوم شخص مفرد و جمع از ماده
ماضي و ضمير شخصي متصل نـيز سـاخته مـي شود (ضـمير شـخصي مـتصلـ + مـاده

ماضي).
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٢-٨-٢٣ ماضي نقلي متعدي
be- سوم شخص مفرد مضارع اخباري متصل فعل «بودن»ـ+ صفت مفعوليـ+ ضمير شخصي متصلـ+
c§ aged pul xodiy-bij§ a¦ bi-y-a¦ rd-ey? چقدر پول با خودت آورده اي؟
ka¦ mun kiye-y xodis§ ra¦ ss-iš kend-ey? (نک: ٢-٨-٥)

ـکدام خانه را خودش راست کرده است (= ساخته است)؟

٢-٨-٢٤ ماضي بعيد متعدي
be- ـ سوم شخص مفرد ماضي ساده فعل «بودن»ـ+ صفت مفعوليـ+ ضمير شخصي متصلـ+
kiye-s§ -i vej§ um-de para¦ n-ter ra¦ ss-iš kende bu. (نک: ٢-٨-٥)

خانه اش را پيش تر از اين درست کرده بود.

٢-٨-٢٥ ماضي استمراري متعدي
-e + ضمير شخصي متصل ماده ماضيـ+

vaxti qaza¦ im-e-xord, mehma¦ n-a¦ ba¦ miyen. وقتي غذا مي خوردم٬ ميهمانها آمدند.

٢-٨-٢٦ صرف صيغه هاي مهم افعال «رفتن» و «آمدن»:

رفتن مضارع اخباري ماضي ساده مضارع التزامي امر
bes§ s§ um bes§ s§ um es§ s§ um اول شخص مفرد

bes§ bes§ s§ i bes§ s§ i es§ s§ i دوم شخص مفرد
bes§ s§ e bes§ s§ u es§ s§ e سوم شخص مفرد
bes§ s§ a¦ n bes§ s§ iya¦ n es§ s§ iya¦ n اول شخص جمع

bes§ s§ a¦ bes§ s§ iya¦ bes§ s§ iya¦ es§ s§ iya¦ دوم شخص جمع
bes§ s§ en bes§ s§ iyen es§ s§ en سوم شخص جمع

آمدن مضارع اخباري ماضي ساده مضارع التزامي امر
ba¦ m(um) ba¦ mum etta¦ m اول شخص مفرد

bure ba¦ i ba¦ mi(y) etta¦ iy دوم شخص مفرد
ba¦ ye ba¦ mu etta¦ y سوم شخص مفرد
ba¦ ya¦ n ba¦ miya¦ n etta¦ ya¦ n اول شخص جمع

bura¦ ba¦ iya¦ ba¦ miya¦ etta¦ iya¦ دوم شخص جمع
ba¦ yen ba¦ miyen etta¦ yen سوم شخص جمع
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٢-٨-٢٧ فهرست مهم ترين افعال ويدري:

برابر فارسي سوم شخص مفرد مضارع اخباري سوم شخص مفرد ماضي ساده
bi-s§ -a¦ rd e-tta¦ r-e آوردن
be-ket e-kk-e افتادن
bi-s§ -vend e-ven-e انداختن
(h)o-venderest (h)o-vender-e ايستادن
bi-s§ -ba¦ ft, var-es§ -c§ ind e-ba¦ f-e, var-e-c§ in-e بافتن
bi-s§ -baxs§ est e-baxs§ -e بخشيدن
vir-j§ est vir-e-j§ -e برخاستن
var-es§ -get var-e-gir-e برداشتن
bi-s§ -berd e-ber-e بردن
va¦ -gerdest va¦ -e-gerd-e برگشتن
bi-s§ -brind e-rbin-e بريدن
dar-is§ -bend dar-e-bend-e بستن
bi-s§ -pit e-pic§ -e پختن
be-pperest e-pper-e پريدن
be-ppusest e-ppus-e پوسيدن
be-pic§ id e-pic§ -e پيچيدن (الزم)
bi-s§ -pic§ id e-pic§ -e پيچيدن (متعدي)
be-ttovest e-ttov-e تابيدن
be-tersest e-ters-e ترسيدن
be-terkest e-terk-e ترکيدن
bi-s§ -za¦ nest e-za¦ n-e توانستن
be-j§ us§ est e-j§ us§ -e جوشيدن
bi-s§ -j§ evest e-j§ ev-e جويدن
be-c§ c§ erest e-c§ c§ er-e چريدن
be-c§ esbest e-c§ esb-e چسبيدن
bi-s§ -c§ es§ t e-c§ es§ -e چشيدن
be-c§ ekkest e-c§ ekk-e چکيدن
bi-s§ -c§ ind e-c§ c§ in-e چيدن
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be-xa¦ rest e-xa¦ r-e خاريدن
bi-s§ -xarest a-xer-e خريدن
ba-xandest a-xend-e خنديدن
(h)a¦ -xut (h)a¦ -xus-e خوابيدن
bi-s§ -xa¦ st a¦ -xa¦ z-e خواستن
bi-s§ -xwa¦ nd e-xwa¦ n-e خواندن
bi-s§ -xord o-xor-e خوردن
ha¦ -s§ -da¦ ha¦ -d-e دادن
is§ -e-des§ t dir-e (در اصل ماضي استمراري) داشتن
bi-s§ -za¦ nest e-za¦ n-e دانستن
va¦ -s§ -dera¦ nd va¦ -dera¦ n-e دريدن
bi-s§ -dozdest e-dozd-e دزديدن
bi-s§ -duxt e-duz-e دوختن
bi-s§ -dus§ est e-dus§ -e دوشيدن
be-ves§ t e-dov-e, e-vez-e دويدن
bi-s§ -di e-ven-e ديدن
be-resest e-res-e رسيدن
be-rit e-rij§ -e ريختن (الزم)
bi-s§ -rit e-rij§ -e ريختن (متعدي)
bi-s§ -zi e-zen-e زدن
bi-s§ -sovest e-ssov-e ساييدن
bi-s§ -pa¦ rest (<*bi-s§ -spa¦ rest) i-spa¦ r-e سپردن
be-sut e-suz-e سوختن
bi-s§ -s§ ost e-s§ ur-e شستن
bi-s§ ka¦ fest e-s§ ka¦ f-e شکافتن (الزم)
bi-s§ ka¦ fest e-s§ ka¦ f-e شکافتن (متعدي)
bi-s§ kist i-s§ kin-e شکستن (الزم)
bis§ -iš-kend (bis§ -um-kend, ...) i-s§ kin-e شکستن (متعدي)
bi-s§ -nevest (<*bi-s§ -is§ nevest) i-s§ nev-e شنيدن
bis§ -iš-ma¦ rest (bis§ -um-ma¦ rest, ...) i-s§ ma¦ r-e شمردن
bis§ -iš-na¦ sest (bis§ -um-na¦ sest, ...) i-s§ na¦ s-e شناختن



ـگويش شناسي ١ /٣
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ـگويش ويَدري

bi-s§ -foruxt e-rfus§ -e فروختن
bi-s§ -fa¦ mest e-fa¦ m-e فهميدن
bi-s§ -ka¦ rest e-kka¦ r-e ـکاشتن
bi-s§ -kend e-ken-e ـکردن
bi-s§ -kos§ t o-kos§ -e ـکشتن
bi-s§ -kis§ est e-kis§ -e ـکشيدن
bi-s§ -kend e-kken-e ـکندن
bi-s§ -kut, bi-s§ -kuvest e-kkuv-e, e-kkuy-e ـکوفتن
ha¦ -s§ -get ha¦ -gir-e ـگرفتن
b-orbonest o-rbon-e ـگريستن
be-gerdest e-gerd-e ـگشتن (الزم)
bi-s§ -gerdest e-gerd-e ـگشتن (متعدي)
bi-s§ -va¦ t a¦ -va¦ j§ -e ـگفتن
be-lerzest e-lerz-e لرزيدن
be-lengest e-leng-e لنگيدن
bi-s§ -ma¦ lest e-ma¦ l-e ماليدن
be-ma¦ nd e-ma¦ n-e ماندن
be-merd e-mer-e مردن
bi-s§ -mekkest e-mekk-e مکيدن
be-na¦ lest e-na¦ l-e ناليدن
ha¦ -nis§ est (h)a¦ -nis§ -e نشستن
bi-s§ -neves§ t e-nevis-e نوشتن
va¦ -s§ -xord va¦ -xor-e نوشيدن
bi-s§ -ha¦ s§ t a-l-e نهادن

٢-٨-٢٨ افعال مرکب
٢-٨-٢٨-١ در ماضي افعال مرکب متعدي ضمير شخصي متصل به جزِء نخست ترکيب
§dur-us «دور انداخت»٬ vend مي پيوندد و از پيشوند نمود تام استفاده نمي شود:

¦ra «راه انداخت (فرستاد)». -s§ vend

¦taka «تکان داد» و n ha¦ -s§ -da¦ ¦taka «تکان خورد»٬ n bi-s§ -xord ٢-٨-٢٨-٢ مواردي چون
¦xara «خراش داد (خر اشيد)» را نمي توان افعال مرکب به شمار آورد٬ s§ ha¦ -s§ -da¦



ـگويش شناسي ١ /٣
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چرا که ضمير شخصي متصل به جزِء نخست ترکيب نپيوسته است.
٢-٨-٢٩ سببي

¦a- و n- ٢-٨-٢٩-١ ماده مضارع سببي و ماده ماضي سببي به ترتيب با افزودن پسوندهاي
¦a- به ماده مضارع فعل الزم يا متعدي به دست مي آيند: n-d-

¦ters-a «تـرساندن»٬ n-(d-) §pic «پـيچاندن»٬ -a¦ n-(d-) ¦per-a «پــرانــدن»٬ n-(d-)

§c «چـرانـدن»٬ er-a¦ n-(d-) §j «جوشاندن»٬ us§ -a¦ n-(d-) ¦terek-a «ترکاندن»٬ n-(d-)

اندن»٬ ¦xa «خار r-a¦ n-(d-) §c «چکاندن»٬ ekk-a¦ n-(d-) §c «چسباندن»٬ esb-a¦ n-(d-)

¦dov-a «دوانـدن»٬ n-(d-) ¦xus-a «خواباندن»٬ n-(d-) ¦xend-a «خنداندن»٬ n-(d-)

¦fa «فـهماندن»٬ m-a¦ n-(d-) انـدن»٬ ¦suz-a «سـوز n-(d-) ¦res-a «رسـاندن»٬ n-(d-)

§nis «نشاندن». -a¦ n-(d-)

فعل سببي همواره متعدي است و مانند ديگر افـعال مـتعدي صـرف مـي شود:
§bi-s «ترساند». -ters-a¦ n-d-Ö ¦e-ters-a «مي ترساند»٬ n-e

٢-٨-٣٠ مجهول
٢-٨-٣٠-١ مجهول با صفت مفعولي فعل اصلي و فعل کمکي «شدن» ساخته مي شود:

xorde «خورده شده است». bebi(y) xorde «خورده شد»٬ bebu

٣ واژگان
٣-١ فهرست زير شامل نمونه هايي از واژه هاي رايج در گويش ويدري است. برخي از
اين واژه ها تحوالت آوايي خاص زبانها و گويشهاي ايرانـي نـو شـمال غـربي را
مي نمايانند. برخي ديگر محافظهـکـاري و کـهنهـگـرايـي گـويش ويـدري را نشـان

مي دهند. تعدادي نيز واژه هاي دخيل ترکي آذري هستند.

ov آب
oftow آفتاب
evr ابر
qa¦ s§ ابرو
a¦ ta¦ اـکنون٬ حاال
a¦ ru امروز

am sa¦ l امسال
am s§ ev امشب
inj§ il انجير
anda¦ اندازه
va¦ zzi بازي
ba¦ lis§ me بالش

iya¦ l بچه
bira¦ برادر
qeyn برادرزن٬ برادرشوهر
bira¦ ogey برادر ناتني
biz بز
na¦ ha¦ r de ba¦ d بعد از ظهر
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la¦ بله
bine بيني
dul بيوه
xoye پارو
a¦ qa¦ , da¦ da¦ پدر
qeyn a¦ tta¦ پدرزن٬ پدرشوهر
por-vas§ an پرباران
( ba¦ ra¦ n (اما: باران
s§ abpareg پروانه
pare پريروز
pares§ ev پريشب
pas pare پس پريروز
pas soba¦ پس فردا
pure, za¦ k پسر
pey پشت
kurpu پل
ya¦ n پهلو
peger پِِهن
na¦ ha¦ r de para¦ n پيش از ظهر
para¦ n پيش٬ جلو
pig پيه
taber تبر
karxa¦ تخم مرغ
toli تگرگ
tal تلخ
tandur تنور
beyqus§ جغد
oxeta¦ n جوجه تيغي
c§ is§ m چشم
c§ uγ چوب
hasa¦ r حياط

deize, xa¦ le خاله
pursuq خرس
xalva¦ r خروار
korqus§ خفاش
a¦ zgure خميازه
sarin خنک
ba¦ j§ i خواهر
ba¦ lduz خواهرزن٬ خواهرشوهر
vader خوب
vaderter خوب تر٬ بهتر
doma¦ d داماد
kaneg دختر
dara¦ xt درخت
domb دم
diye ده
da¦ n دهان
dogela¦ n دوقلو
izzire ديروز
bud ران
c§ a¦ xun رعد و برق
tir-qala¦ f رنگين کمان
rubba¦ روباه
ba¦ qursa¦ q روده
kas§ kever زاغ
zuva¦ n زبان
zevr زبر
s§ ila¦ n زردآلو
zimin زمين
kala¦ زمين شخم نزده
zine زن٬ زوجه
sevz سبز

murd سبز سير
ista¦ re ستاره
qirmiz سرخ
kolle سرفه
isbi, ispi سفيد
asbe سگ
ma¦ r-e galovin سوسمار
sarimsa¦ q سير (ـگياه)
s§ a¦ q شاخ
hobobob شانه به سر٬ هدهد
isbij§ شپش
c§ a¦ qqa¦ l شغال
is§ kem شکم
mirde, s§ uve شوهر
angumek شيره گياه٬ صمغ
s§ us§ e شيشه
dim صورت
na¦ ha¦ r ظهر
marj§ u عدس
toy عروسي
qaj§ ir عقاب
s§ eyta¦ neg عنکبوت
ma¦ qa¦ r غار
oftow dar s§ iden غروب
sob فردا
a¦ let فلفل
fafeg قلوه
kevk, kolekeg ـکبک
kirm ـکِرم
qa¦ la¦ q ـکالغ
kulluq ـکلوخ
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kole ـکوتاه
kamer ـکوه
qoz ـگردو
gil ـگِل
suru ـگله
gangus§ k ـگنجشک
c§ owra¦ ـگوسفند
lovek pos§ t الـک پشت
lev لب

nane مادر
qeyna¦ na¦ مادرزن٬ مادرشوهر
ma¦ r-e galevun مارمولک
moj§ j§ e مژه
maj§ j§ id مسجد
bus مِه
ma¦ ftow مهتاب
kabin مهريه
murc§ a¦ ne مورچه

gobeg ناف
ne نه
vaj§ j§ e وجب
gare هرس
tandek هسته
guni هوو
gazer هويج

©



بررسي اجمالي گويش کُُرشي
عبدالنبي سالمي (پژوهشگر ارشد فرهنگ مردم)

مقدمه
daª ـ» نيز مي نامند٬ مردماني کوچ رو هستند که در گـذشته rγe ـکُُرش ها که خود را «دارغه
شتربان (ساربان) بوده اند. اين مردم از قول پيرانشان خود را بازمانده داروغه هاي دوران

ا گذشته از اين مفهوم٬ دارغه به معني شتربان است. صفويان مي دانند٬ امّ
ـکُُرش ها گرچه امروزه شترداري نمي کنند٬ علي رغم اينکه بسياري از آن ها در حاشيه
شهرها و روستاها٬ يا با تشکيل روستاهاي مستقل اسکان يافته انـد٬ شـيوه دامـداري و

زندگي عشايري را رها نکرده اند و به پرورش بز و گوسفند و بعضًا گاو مشغولند.
غير از تعدادي از کُُرش ها که هنوز کوچ مي کنند و در پي مراتع مناسب در طي سال
به ـسرحد و گرمسير مي روند٬ تعداد زيادي از آنان در نقاطي از جـمله بـاالده کـازرون٬
رکي و شـوِر عبدل خاني در سـمت ـکُُر ش آباد منطقه دژگاه فراشـبند و داديـن و َجـدَول تُ
ودشت جنوب و شمال باالده و نقاطي در طول فيروزآباد تا ُخنج الرستان و چاه سرخ مَْر
وـاحمدآباد شيراز پر اـکنده اند. جـمعيت کُـُر شي زبان ها را مـي توان حـدود ٢٠٠ خـانوار

تخمين زد.
ـگروهي٬ کُُرش ها را قشقايي معرفي کرده اند. اين قول از زبان پيران کُُرش نيز شنيده
ش ـ ده است ک ـ ه خود را ت ـ ي ـ ره هاي ـ ي از طايفه «فارسي مدان» قشقايي مي دانند. امّا شواهد
ب ـ ه خوب ـ ي نشان م ـ ي دهد که کُُرش ـ ي شاخه اي از بـلوچي است و ارتـباطي بـا تـرکي ر زي ـ
قشقايي ندارد. احتماًال به داليلي نامعلوم نياـکان کُُرش ها زبان بلوچي را فراـگرفته و زبان

C:7 ١٩ ص (شد١٨) ١٣٨٤/٠٥/٢٣ ١٨:٢٦ 06M-KORO ١٣٨٣/٨/٣٠ ن٣ ـگويش شناسي
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ـگويش شناسي ١ /٣
٤٠ مقاله

ُر شي بررسي اجمالي گويش کُ

مادري خود را از ياد برده اند.

١. جدول مقايسه اي واژه هايي از گويش هاي کُُرشي٬ بلوچي و ترکي قشقايي

فارسي ـکُُرشي بلوچي قشقايي
qac§ paª d paª d پا
tuk, tik mud mud مو
gez c§ a:m c§ a:m چشم
qaª n hun hun خون
dis§ dantaª n dontaª n دندان
aª γz dap daf دهان
qaª rn laª p laª f شکم
uyz, iz dim dim صورت
os§ aª γ c§ ok c§ ok بچه
kaª kaª beraª t beraª d برادر
aª rvaª d j§ anin j§ anin, j§ an زن
kis§ e mardin mardin مرد
kil por por خاـکستر اجاق
daª raγ s§ ak s§ ak شانه مو
oγlaª γ s§ enek s§ a:nek بزغاله
eyt koc§ ok koc§ ok سگ
deya hos§ tor os§ tor شتر
sic§ aª n mos§ k mes§ k موش
kayleg koª g koª g ـکبک
loγ morg morg مرغ
bit bod bot شپش
aγerab zum zum عقرب
qara bij§ ak gadduk xazzuk سرگين غلطان
gin ruc§ roc§ خورشيد
yer dagaª r dogaª r زمين
oloz estaª r esaª r ستاره
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ُر شي بررسي اجمالي گويش کُ

فارسي ـکُُرشي بلوچي قشقايي
su aª p aª f آب
yaª γos§ hoª r hoª r باران
yel govaª t gaª d باد
elerem gerand geran رعد
soγ gohar gahr سرما
begen, beyen maro:c§ i maro:c§ i امروز
billar paª ri paª ri پارسال
ilaregej§ a parandus§ i parandus§ پريشب
dinan zi zi ديروز
qermez sohr sohr قرمز
aª q espid ispid/esbiyed سفيد
buraª edaª n idaª n اينجا
oraª o:daª n o:daª n آنجا
aª s§ aª qo, aª lc§ aª q j§ ahlaª d j§ ahlaª d پايين
bik mazan mazzan, got بزرگ
litera lus§ t lut لخت
inka tank tank تنگ
geyng, aª c§ oq peraª h peraª ـگشاد
komej§ a kasaª n kassaª n ريز٬ کوچک
aª lte c§ ir c§ iyer زير
bir yak yak يک
eyke do do دو
ic§ se sa سه
derde c§ aª r c§ aª r چهار
bes§ panj§ panj§ پنج
aª lte s§ es§ s§ es§ شش
yedde hapt haft هفت
sakez has§ t has§ t هشت
doqoz no no نه
on da da َده
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فارسي ـکُُرشي بلوچي قشقايي
on bir yaª zda yaª zza يازده
on eyke dovaª zda davaª zza دوازده
on ic§ paª nzda punza پانزده
on yedde habda havda هفده
igerem bist bis بيست

٢. جدول مقايسه اي چند مصدر کُُرشي٬ بلوچي و ترکي قشقايي

فارسي ـکُُرشي بلوچي قشقايي
gatermag aª rag aª rag آوردن
dis§ mag gapag kafag افتادن
aª paª rmag barag barag بُردن
baª γlaª mag bandag bannag بستن
getermag zurag zorag برداشتن
bis§ ermag pac§ ag pec§ c§ ag پختن
dolaª nmag pic§ inag pic§ iyenag پيچاندن
dolaª s§ mag pic§ ag pic§ c§ ag پيچيدن

٣. جدول مقايسه اي چند فعل الزم و متعدي از گويشهاي کُُرشي٬ بلوچي و ترکي قشقايي

فارسي ـکُُرشي بلوچي قشقايي
otord-om nes§ t-on nes§ t-aª n نشستم
otord-i nes§ t-ey nes§ t-ay نشستي
otord-oh nes§ t nes§ t نشست
otord-ig nes§ t-in nes§ t-en نشستيم
otord-iz nes§ t-ati nes§ t-et نشستيد
otord-elar nes§ t-aª tatin nes§ t-ant نشستند
qaª xd-om os§ taª ton os§ taª daª n ايستادم
qaª xd-i os§ taª tey os§ taª d-ay ايستادي
qaª xd-oh os§ taª t os§ taª d ايستاد
qaª xd-ig os§ taª tin os§ taª d-en ايستاديم
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ُر شي بررسي اجمالي گويش کُ

فارسي ـکُُرشي بلوچي قشقايي
qaª xd-iz os§ taª tit os§ taª d-et ايستاديد
qaª xd-elar os§ taª tatin os§ taª d-ant ايستادند
yed-om vaª rt-on vaª rt-om خوردم
yed-i vaª rt-et vaª rt-et خوردي
yed-oh vaª rt-i vaª rt-i خورد
yed-ig vaª rt-in vaª rt-en خورديم
yed-iz vaª rt-ent vaª rt-o خورديد
yed-elar vaª rt-es§ vaª rt-es§ خوردند

١. برخي از ويژگي هاي نظام آوايي گويش کُُرشي
ُر شي از لحاظ تاريخي٬ کـه نشـان مـي دهد کُـُر شي گـونه اي از مهمترين ويژگي آوايي کُ
بلوچي است و به شاخه زبان هاي ايراني شمال غربي تعلق دارد٬ حفظ صامت هاي ايراني

باستان٬ در ميان دو مصوت يا دو واـکدار است. مانند:

dantan- dontaª (دندان) اوستايي n

¦dra (درازا) j§ ah- deraª (دراز) اوستايي j§

§raoc (روشنايي) ah- §roc (روز) اوستايي

ruc§ ٬ deraª j§ ٬ dantaª n قس. بلوچي:

ديگر تحوالت مهم آوايي کُُر شي٬ که ارتباط آن را با بلوچي نمايان تر مي کند٬ عبارتند از:
١. تبديل سايشي هاي ايراني باستان به انسدادي. مانند:

guδa- gud (ـگُه) اوستايي

xara- kar (خر) اوستايي

-g . مانند: ٢. تبديل-v آغازي ايراني باستان به
va¦ ta- gaª (باد) اوستايي d

¡
____
vac §gas (ـگفتن) اوستايي ag

-v ـ. مانند: (-xv اوستايي) به -hv- آغازي ايراني باستان ٣. تبديل
¡

____
xvar varag (خوردن) اوستايي
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¡
____
xvap vasbag (خوابيدن) اوستايي

٢. ساخت فعل در گويش کُُرشي
الف. شناسه فعل:

١. شناسه فعل هاي الزم: در اين نوع افعال٬ شناسه فعل هاي ماضي و مضارع يکسان
است. مثال:

شناسه صيغه هاي ماضي شناسه صيغه هاي مضارع
maª مي آيم haª y-aª n -aª n aª آمدم kk-aª n -aª n

maª مي آيي haª y-ay -ay aª آمدي kk-ay -ay

maª مي آيد haª -Ö aª آمد kk -Ö

maª مي آييم haª y-en -en aª آمديم kk-en -en

maª مي آييد haª y-et -et aª آمديد kk-et -et

maª مي آيند haª y-ant -ant aª آمدند kk-ant -ant

٢. شناسه فعل هاي متعدي: در اين نوع افعال٬ شناسه فـعل هاي مـاضي بـا شـناسه
فعل هاي مضارع متفاوت است. مثال:

mavaray-aª مي خورم n -aª n vaª خوردم rt-om -om

mavaray-ay مي خوري -ay vaª خوردي rt-et -et

mavara مي خورد -Ö vaª خورد rt-i -i

mavaray-en مي خوريم -en vaª خورديم rt-en -en

mavaray-et مي خوريد -et vaª خورديد rt-u -u

mavaray-ant مي خورند -ant vaª خوردند rt-es§ -es§

ب. صرف فعل هاي الزم و متعدي
aª ـ» kkag ١. فعل الزم «آمدن

ـ ماضي ساده:
aª آمديم kk-en aª آمدم kk-aª n

aª آمديد kk-et aª آمدي kk-ay

aª آمدند kk-ant aª آمد kk
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ـ ماضي استمراري:
maª مي آمديم -haª yad-en maª مي آمدم -haª yad-aª n

maª مي آمديد -haª yad-et maª مي آمدي -haª yad-ay

maª مي آمدند -haª yad-ant maª مي آمد -haª yad

ـ ماضي نقلي:
aª آمده ايم kkay-en aª آمده ام kkay-aª n

aª آمده ايد kkay-et aª آمده اي kkay-ay

aª آمده اند kkay-ant aª آمده است kka

ـ ماضي بعيد:
akkayad-en آمده بوديم akkayad-aª آمده بودم n

akkayad-et آمده بوديد akkayad-ay آمده بودي

akkayad-ant آمده بودند akkayad آمده بود

ـ ماضي التزامي:
aª آمده باشيم kkay-en bi aª آمده باشم kkay-aª n bi

aª نيز گفته مي شود. kkayo bi ١ـ)ــ

aª آماده باشيد kkay-et biآمده باشي ١ aª kkay-ay bi

aª آمده باشند kkay-ant bi aª آمده باشد kka bi

ـ مضارع اخباري:
maª مي آييم -haª y-en maª مي آيم -haª y-aª n

maª مي آييد -haª y-et maª مي آيي -haª y-ay

maª مي آيند -haª y-ant maª مي آيد -haª

ـ مضارع التزامي:
biy-aª بياييم y-en biy-aª بيايم y-aª n

biy-aª بياييد y-et biy-aª بيايي y-ay

biy-aª بيايند y-ant biy-aª بيايد y

« varag ٢. فعل متعدي «خوردن
ـ ماضي ساده:

vaª خورديم rt-en vaª خوردم rt-om
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vaª خورديد rt-u vaª خوردي rt-et

vaª خوردند rt-es§ vaª خورد rt-i

ـ ماضي استمراري:
ma-varayad-en مي خورديم ma-varayad-om مي خوردم

ma-varayad-u مي خورديد ma-varayad-et مي خوردي

§ma-varayad-es مي خوردند ma-varayad-i مي خورد

ـ ماضي نقلي:

i خورده است٬ نيز صرف مي شود. vaª rta et خورده اي٬ vaª rta om خورده ام٬ vaª rta ٢ـ)ــاين فعل به صورت

vaª خورده ايم rtay-en vaª خورده ام rtay-om ٢

vaª خورده ايد rtay-u vaª خورده اي rtay-et

vaª خورده اند rtay-es§ vaª خورده است rtay-i

ـ ماضي بعيد:
vaª خورده بوديم rtayad-en vaª خورده بودم rtayad-om

vaª خورده بوديد rtayad-u vaª خورده بودي rtayad-et

vaª خورده بودند rtayad-es§ vaª خورده بود rtayad-i

ـ ماضي التزامي:
vaª خورده باشيم rtay-en bi vaª خورده باشم rtay-om bi

vaª خورده باشيد rtay-u bi vaª خورده باشي rtay-et bi

vaª خورده باشند rtay-es§ bi vaª خورده باشد rtay-i bi

ـ مضارع اخباري:
ma-varay-en مي خوريم ma-varay-aª مي خورم n

ma-varay-et مي خوريد ma-varay-ay مي خوري

ma-varay-ant مي خورند ma-vara مي خورد

ـ مضارع التزامي:
bu-ar-en بخوريم bu-ar-aª بخورم n

bu-ar-et بخوريد bu-ar-ay بخوري

bu-ar-ant بخورند bu-art بخورد
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ج. پيشوندهاي فعل

١. در ماضي استمراري و مضارع اخباري
maª مي آيم -haª y-aª n maª مي آمدم -haª yad-aª n maª -

ma-vasv-aª مي خوابم n ma-vasvayad-aª مي خوابيدم n ma-

ma-varay-aª مي خورم n ma-varayad-om مي خوردم

§mo-vos مي ايستم t-aª n §mo-vos مي ايستادم tayad-aª n mo-

٢. در مضارع التزامي:
bu-ar-aª بخورم n bu-asp-aª بخوابم n bu-

biy-aª بيايم y-aª n bi(y)-

be-nen-aª بنشينم n be-rr-aª بروم n be-

§bo-s بايستم t-aª n bo-

د. فعل مجهول
kay bo و مـضارع آن فعل مجهول با فعل کمکي «شدن» ساخته مي شود که مـاضي آن

است. مثال:

dida ديده شد bo piryenta انداخته شد bo

gefta ـگرفته شد bo vaª خورده شد rta bo

sokka سوخته مي شود kay

هـ. فعل امر
عالمت فـعل امـر در فـعل هاي الزم و مـتعدي مـتفاوت است. در فـعل هاي الزم شـبيه
i » به آخر فعل٬ فعل هاي فارسي عمل مي شود٬ اما در فعل هاي متعدي با اضافه کردن «

فعل امر به دست مي آيد.

ـ فعل الزم :
bodoª بُدو biyaª بيا

berra بُرو bekaf بيفت

§bos بايست t
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ـ فعل متعدي :
bokot-i بکوب biyaª بياور r-i

§bepec بپيچان c§ -i begaª بباف f-i

بُر bobor-i بِ

و. نفي در فعل امر
ma است. مثال: عالمت نفي در فعل امر

ma-var ننوش ma-rra نرو

ma-ger نگير ma-vasp نخواب

§ma-j نزن an ma-nen ننشين

ز. نفي در ساختمان فعل
na است. مثال: عالمت نفي در فعل هاي الزم و متعدي

§na-nes ننشستم t-aª n §nes نشستم t-aª n

na-raftayad-ay نرفته بودي raftayad-ay رفته بودي

§na-gas نگفتم t-om §gas ـگفتم t-om

na-vaª نخورده ايم rtay-en vaª خورده ايم rtay-en

§na-maj نمي زنم anaª n §maj مي زنم an-aª n

na-mataª نمي توانم n-aª n mataª مي توانم n-aª n

ح. مصدر
ag به آخر ماده فعل٬ مصدر ساخته مي شود. مثال: ُر شي با افزودن پسوند در گويش کُ

takaª تکاندن n-ag aª آمدن kk-ag

karaª خاراندن n-ag kaf-ag افتادن

gen-ag ديدن paª برخاستن daª k-ag

در اين گويش مصدرهاي مجهول به شکل زير است. مثال:
borda بُرده شدن biyag gefta ـگرفته شدن biyag

§gas ـگفته شدن ta biyag vaª خورده شدن rta biyag
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٣. اسم
الف. اسم جمع

obaª" است که به دنبال اسم مفرد مي آيد. مثال: r"شي عالمت جمع در گويش کُُر
مفرد جمع

baª مردان mard-obaª r baª مرد mard

boz-obaª بزها r boz بز

ko:h-obaª سنگ ها r ko:(h) سنگ

aª آب ها f-obaª r aª آب f

ب. اسم معرفه
ok به اسم٬ اسم معرفه مي شود. مثال: ُر شي با اضافه کردن کُ در

aª آن زن daª j§ a:n-ok aª آن مرد baª mard-ok

i اين دختر j§ a:nak-ok i اين پسر bac§ ak-ok

ج. اسم نکره
i به اسم٬ اسم نکره مي شود. مثال: با اضافه کردن

boz-i بزي §c بچه اي okk-i

٤. ضمير
الف. ضمير منفصل مثال:

maª ما man من

§s شما omaª ta تو

aª آنها s§ aª n aª او

ب. ضمير متصل مثال:
zamin-en زمين مان -en lo:g-om خانه ام -om

paª ديگتان til-u -u baª باغت γ-et -et

vasaª اسبابشان yel-es§ -es§ asp-i اسبش -i

ج. ضمير اشاره مثال:
i اينها s§ aª n i اين

aª آنها s§ aª n aª آن
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د. ضمير مبهم مثال:
har هرکس kas hammaª همه

ke ـکِي (چه کسي) §hic هيچ

kay ـکِي (چه وقت) hami همين

§c چيز i hamaª همان s§

هـ. ضمير مشترک مثال:
va:den خودمان va:dom خودم

va:du خودتان va:det خودت

§va:das خودشان va:di خودش

و. ضمير مفعولي مثال:
aª است٬ امّـا وقـتي عالمت مفعول صريح در کُُر شي (جز در مورد سوم شخص مـفرد)

raª است٬ مثال: aª ختم مي شود٬ عالمت مفعول صريح ضمير به
maª ما را raª manaª مرا

§s شما را omaª raª taraª ترا

aª آنها را s§ anaª aª او را s§ i

§j جالل را alaª laª aliyaª علي را

٥ـ. مضاف و مضاف اليه
در گويش کُُر شي عمدتًا مضاف قبل از مضاف اليه مي آيد. اما گاهي نيز شبيه به فارسي ادا

مي شود. مثال:
lo:g-e-y دِر خانه dar §s خانه شما omaª -y lo:g

mani مادِر من doyi hamsaª اسب همسايه de-y asp

kaª ـکاسه ماست lahi maª s §s شب شنبه af-e s§ amme

٦. صفت
الف. در گويش کُُر شي هر سه نوع صفِت معمول در فارسي به کار مي رود٬ که البته شکل

آن با صفت هاي فارسي متفاوت است. مثال:
mazzan بزرگ (درشت) (got) kassaª ـکوچک n
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mazzan بزرگ تر (درشت تر) ter (got-ter) kassaª ـکوچکتر n ter

mazzan بزرگترين (درشت ترين) teruy (got teruy) kassaª ـکوچکترين n teruy

ب. صفت و موصوف
در گويش کُُر شي صفت قبل از موصوف مـي آيد. در ايـن صـورت٬ بـه صـفت پسـوند

(oyn) نيز اضافه مي شود. مثال: eyn

§s آب هاي شيرين irin-oyn aª f-obaª r gott-eyn سنگ بزرگ ko:

soª درختان سبز z-eyn deraxt-obaª r sih-eyn اسب سياه asp

ج. مطابقت صفت با موصوف
در گويش کُُر شي صفت چه در حالتي که موصوف مفرد است و چه جمع٬ مفرد است.

مثال:
yax-eyn بادهاي سرد gaª d-obaª r yax-eyn باد سرد gaª d

deraª جاده هاي دراز j§ -eyn raª h-obaª r deraª جاده دراز j§ -eyn raª h

mazzan-oyn پسران بزرگ bac§ -obaª r mazzan-oyn پسر بزرگ bac§

٧. قيد
§s شب af §hamis هميشه٬ a haª حاال٬ laª الف. قيد زمان:

§j پايين ahlaª d baª باال٬ laª d ب. قيد مکان:
valm زياد kam ـکم ج. قيد مقدار:
§hic هرگز vaxt na نه د. قيد نفي:
piyaª پياده da suvaª سواره ra هـ. قيد حالت:

§c چطور؟ eta:r §bac چرا؟ iyaª و. قيد پرسش:
aª آخر xor avval اول ز. قيد ترتيب:

٨ـ. حروف
ُر شي معادل «با» در فارسي است. مثال: کُ در  gu الف.

gu با او آمدم. aª y at kaª n.

gu با هم به باغ برويد. haª maª bered maª baª γaª .

ba گاهي در جمله قيد مي شود. مثال: ٬ be شي کُُر در ب. 
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§s بهليوان شير را ـــ او دادم. ir-ey livaª n daª d-om ___ ayi.ba

و گاهي اين حرف بدون اينکه قيد شود در جمله مستتر است. مثال:
maª ما را با ماشين به شهر بردند. raª gu maª s§ inaª bort-es§ s§ a:raª .

raª است. در غـير ايـن aª ختم شود٬ عالمت مفعول صـريح ُر شي اـگر مفعول به کُ در ج. 
aª ادا مي شود. مثال: صورت٬ به شکل

§s شما را نمي توانم ببرم. amaª ___ anatan-om bebaraª n.raª

aª آن ها را به کوه بردم. s§ aª n __ bort-om ba ko:haª .aª

daª چوب ها را بريدند. r-obaª r __ borint-es§ .aª

maª مي آيد. مثال: ُر شي «در» به صورت کُ در د. 
maª در تابستان toª saª n maª در هفته haftaª maª در خانه٬ lo:g

٩. جمله هاي کوتاه به گويش کُُرشي
dar در بسته است. j§ anag§ aª k.

§c بچه اي از کوچه گذشت. okk-i az kuc§ a rad bod.

az از کوه که آمد٬ چيزي نخورد و خوابيد. ko:haª aª k c§ i naª vaª rti vaft.

§c زير درخت انار نشسته است. ir-e deraxt-ey naª raª nes§ te.

aª صداي آب مي آيد. f-ey tovaª r maª haª .

az از ديروز تا حاال چيزي نخورده ام. zi taª haª laª hic§ -om navaª rta.

i اين پيراهن مال کيست؟ piraª hom kayayn?

man من مي توانم اين بار را بردارم. ataª naª n i baª raª bozoraª n.

§j باغ جالل خيلي بزرگ است. alaª l-i baª γ xeyli gotten.

ta تو نمي تواني با ما بيايي. ana taª nay gu maª biyaª y.

siheyn ابر سياه باران ندارد. bolut oª ri ni.

so:bi از صبح تا ظهر يک ريز گريه مي کرد. taª zo:ri hami magirraya.

§s شير سر رفت و آتش را خاموش کرد. ir sar aª k assi ku e¨ ri ko.

§bac ـگوشه قالي چرا سوخته است؟ aª i γaª liyoy gus§ a sodka?

taª تازه خوابيده بودم که مرا صدا کردي. za vaftayadaª n ke manaª gaª n ketj§ a.

may خانه ما روي تپه است. lo:g ru tollayn.

may از کنار ِدِه ما رودخانه مي گذرد. dehay ka:ne kaª ruxaª na maravag.
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aª آفتابه روي زمين افتاده است. ftaª faª kafta ru dogaª raª .

i اين سنگ ها را از اينجا بردار. ko:h-obaª r aª az idaª n bozoret.

lo:g-ey ديوار خانه خراب شده است. بايدآن را دوباره ساخت. difaª r xaraª b bodag, baz.

baª haª d dorsi kane.

١٠. واژه هاي کُُرشي و معادل فارسي آن
§c آرنج agot

,borg ابرو borm

§moc استخوان

baz ُاريون

boz بيني

gar پستان

taf تب

§uc تبخال uγ

xora جذام

kenaª خارش

ganuk ديوانه

ridu روده

sengel زگيل

ballor ساق پا

kollag سرفه

mes شاش

§c عطسه es§ ak

kaha فَک

daª قامت r

morok قوز

lommog ـکفل

gordak ـکليه

za:la ـکيسه صفرا

sodik ـگرسنه

dim ـگونه

§s ـگيسو aª k

gong الل

lut لخت

kaft ماهيچه ساق پا

merzeng مُژه

koma معده

aª ويار rma

ب. وسايل و ابزار زندگي
§c اجاق aª la

izzek انگشتر

dumak بند شلوار

god پارچه

lekker پايه چوبي کپر

zekk خيک روغن

igaª دهنه اسب n

duvaª روبنده زنان x

hagar زين اسب

si:xa سفره نان پزي

§j سنگ آب (سنگاب) aª biya

§suc سوزن in

§c سه پايه دوغ زني adma

§gec غربال in

§c قليان ilim

,kalahi ـکاسه tuj§ i

arsen ـکفگير خمير

hassom ـکفگير غذا

gaª ـکلنگ zma

,tasma ـکمربند qadband
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gohrena ـگلوله نخ

bannik نخ٬ ريسمان

paª نردبان sod, sod

§kac نَمد c§ a

§j هاون ogan

§c هيزم نيم سوخته olus, c§ ulos

§j يوغ گردن گاو i

ج. بستگان و آشنايان
mardiyen پسر بچه c§ ok

daª خاله ti

gaª خواهر haª r

xaª دايي lu

§j دختر a:nek

§j دختر بچه anin c§ ok

§j زن an

§s شوهر u

ga:len عروس

§c فرزند ok

doyi مادر

د. جاندران و واژه هاي وابسته
asp اسب

her بچه شتر

§s بز پيشتاز گله aª haª z

§tis بز نزاييده tar

bey بيد لباس (حشره)

go:daª پستان دام n

§res تخم شپش k

heyx تخم مرغ

zuzuk جوجه تيغي

§c حيوان پيشاني سفيد aª l

§j خارپُشت irbi

kar خر٬ االغ

§kerenj خرچنگ aª l

doª خرگوش s§ aª n

tolog روباه

gezeraª زنبور li

gomz زنبور قرمز

qara سار γos§

gox ـگاو

§maj شتر زاييده ji

daª شتر جوان c§ i

gulu ـگربه

§serc ـگنجشک a

guvar ـگوساله

daª الشخوار l

morg مُرغ

baª مرغ جوان rek

deygun مرغ مادر

mehesk مگس

murik مورچه

rimiz موريانه

mitok نوزاد شپش

هـ. گياهان و خوراـکي ها
pudun پونه

pimaª پياز z

tanna تخمه٬ هسته

§j جنگل aval

naª خرما

pang خوشه خرما

baª خيار lang

§korus سنبله خرد نشده گندم a

§marj عدس omak

haª قارچ kkaª l

dang ـکال٬ نرسيده

kanati ـکرچک



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٥٥

ُر شي  بررسي اجمالي گويش کُ

§nemes ـکَِره k

§c لور ukalik

§maj مغز بادام کوهي ak

nagan نان

§mac نخل

faª نمک d

و. طبيعت و عوامل طبيعي
bolut ابر

§j جوي آب ox

qum ِشن

§s غاز ekaft

§runes غروب t

toª ـگردآب laª ma

boγanaª ـگردباد γ

korkorak مِه

gohr نيمروز

aª هاله دور ماه γol

ز. واژه هاي متفرقه
aª آبستن hos

aª آتش s

qaª آُغل s§

§c آغل بزغاله er

,xorom اخگر آتش xorong

baª باال laª d

§dusc بخيه دوخت ak

sa:raª بيرون

gaª پاره la

§penc پول i

pitirok جرقه آتش

fada حياط

§muc چروک لباس و پوست una

lo:g خانه

sos خسته

§fas خوشمزه

tux داخل

res رديف

daª ساربان rγa

§soj سؤال

tong سوراخ

toraª صدا r

lahviz ضعيف

zo:r طعم گس

§mas غليظ t

§aj فراخ j§ oq

top قطره

§baj ـکشت ديم

gelder ـگِرد

§c ـگودال oqqor

yaª ماتم٬ عزا s

modork مُهره

,debr ناصاف٬ زبر derv

kal نيم٬ قطعه

§pinc نيشگون ak

malil ولرم

سپاسگزاري:
اين مقاله حاصل سفرهاي متعدد به روستاي کُُر ش آباد باالده کازرون و صـرف اوقـات
طوالني است که با پرسش و پاسخ هاي مکرر٬ با افراد مختلف٬ به دست آمده است. جا
دارد که از تمامي آنان قدرداني کنم. بـخصوص از آقـاي مـيرزا صـمصاميان و خـانواده



ـگويش شناسي ١ /٣
٥٦ مقاله

ُر شي بررسي اجمالي گويش کُ

محترمشان که متحمل حضور اينجانب در روزها و شب هاي متوالي بوده اند.
از جناب آقاي دکتر حسن رضائي باغ بيدي که مشوق اينجانب در يـافتن کُـُرش ها و

ُر شي بوده اند صميمانه سپاسگزارم. تحقيق در گويش کُ
همچنين از پژوهشگر ارجمند جناب آقاي پيرمحمد مالزهي که زحمت تهيه واژگان
بلوچي (پس کوه سراوان) را کشيده اند٬ و آقاي قربان ميرزايـي٬ گـويشور قشـقايي (ايـل
ـکشکولي) و آقاي جان محمد وزيري از طايفه «فارسي مدان» که واژه هاي قشقايي را در
اختيارم قرار داده اند و آقاي خسرو سالمي که زحمت تکميل واژه هاي قشقايي را متحمل

شده اند تشکر و قدرداني مي کنم٬ و براي همگان آرزوي موفقيت روزافزون دارم.

ـگويشوران کُُرشي
ميرزا صمصاميان ٧١ ساله بي سواد دامدار

ـکاظم صمصاميان ٣٩ ساله پنجم ابتدايي مغازه دار
ابوذر صمصاميان ١٩ ساله پنجم ابتدايي دامدار
اعظم صمصاميان ١٥ ساله محصل ــــ

جان افروز صمصاميان ٤٠ ساله بي سواد خانه دار
روشن علي صمصاميان ٢٥ ساله ابتدايي دامدار
ـکهزاد (حزب اللّه) صمصاميان ١٧ ساله ابتدايي دامدار
احسان صمصاميان ١٣ ساله محصل ــــ
ابراهيم صمصاميان ١٥ ساله محصل ــــ
سجاد صمصاميان ١٣ ساله محصل ــــ
جعفر صمصاميان ١٦ ساله محصل ــــ

اميرحسين (عوض) حيدري ٢١ ساله فوق ديپلم ـکارمند
محسن حيدري ١٩ ساله ــــ ــــ

علي رحمت راد ٢٠ ساله ــــ دامدار

©



بررسي واژه هاي دام داري در گويش کلهري
ناصر ملکي (دانشگاه رازي کرمانشاه)

ـرد ايـران است کـه از ديـرباز در کـوهپايه هاي زاـگـرس ايل کلهر از بزرگ ترين ايـالت کُ
سکونت داشته اند. مسکن و محل کوچ ايل کلهر در دوره هاي مختلف تـاريخي بـنا بـر
استعداد ايلي و قدرت محلي آنان٬ از لحاظ وسعت و حدود٬ متفاوت بوده است. ايـن
محدوده را از جنوب شهر کرمانشاه تا حوالي بغداد و از سومار و نفت شهر تا خانقين و
مندلي بايد در نظر داشت. سرزميني که زيستگاه ايل کلهر٬ در حال حاضر٬ بدان محدود

ـها٬ تـهران ١ـ)ــمحمدعلي سلطاني٬ جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل کرمانشاهان ٬ ٦ـج٬ مؤسسه فـرهنگي نشـر ُس
٢ـ)ــ همان ٬ ج٬١ ص٬١٣٧٣.١١١ ج٬٢ ص٤٨٣ـ.

شده است به دو ناحيه سردسيري و گرمسيري تقسيم مي شود.١
جامعه روستايي کلهر٬ با تمام پيشينه يکجانشيني٬ بـه دليـل گـله داري٬ هـنوز داراي
خصوصيات زندگي کوچ نشيني است. گله داران٬ حتي اـگر يکجانشين باشند٬ موقع الزم٬
خانه و کاشانه را رها مي کنند و همراه گله به دامان سرسبز طبيعت پناه مي برند تا دام خود
را در مراتع سرسبز بچرانند. با توجه به وسعت منطقه کرمانشاهان و تنوع آب و هوايي که
وضعيت ويژه و بااهميتي را براي دام داران اين ناحيه فراهم آورده است٬ در همه مناطق
ييالقي و قشالقي اين استان مراتع وسيعي وجود دارد کـه يکـي از بـهترين ضـروريات

زندگي چوپاني و دام پروري است.٢
اهلي کردن و پرورش حيوانات مختلف مانند ميش٬ گاو٬ االغ٬ اسب٬ شتر٬ گوزن و
ـگاوميش در جوامع گوناـگون و در قرون مختلف انجام گرفته است؛ اما٬ اهـلي کـردن و

C:7 ٨ (شد٧) ص ١٣٨٤/٠٥/٢٣ ١٨:٢٦ 07M-KALH ١٣٨٣/٧/٢٨ ن٣ ـگويش شناسي

٥٧



ـگويش شناسي ١ /٣
٥٨ مقاله

بررسي واژه هاي دام داري در گويش کلهري

رد نسبت مي دهند. نقوش موجود در غارها در کُ و پرورش بز و گوسفند را به دو قوم لُر
مناطقي از ايران بيانگر اين است که يازده هزار سال پيش سـاـکـنان ايـن سـرزمين بـز و

٣ـ)ــاسکندر امان اللهي بهاروند٬ کوچ نشيني در ايران ٬ انتشارات آـگاه٬ تهران ٬١٣٧٠ ص٣١-٣٢.

ـگوسفند را اهلي کرده بودند.٣
در نزديکي روستاي بيستون٬ از مناطق باستاني شهر کرمانشاه٬ و در مجاورت سراب
ـگاماسياب٬ غاري شناسايي شده که در آن آثاري به قدمت دوره پارينه سنگي کشف شده
است. در ميان اين آثار٬ استخوانهايي از بز و گوسفند به دست آمده و گواه آن است که

ان پيش از تاريخ ٬ سازمان ميراث فرهنگي٬ تهران ٬١٣٧٨ ص١٣١. ٤ـ)ــصادق ملک شهميرزادي٬ اير

اين محل يکي از مراـکز اوليه اهلي کردن بز و گوسفند بوده است.٤ افزون بر اين٬ کاوشهاي
باستان شناسي حاـکي از آثار مـهمي در بـاب ادوار مـختلف زنـدگي انسـان در تـپه هاي
چغاـگاوانه (در اسالم آباد غرب) است. چنين به نظر مي رسد که از دوره نوسنگي و پيش
از پيدايش سفال مردم در چغاـگاوانه مي زيسته اند و اين ساـکـنان حـتمًا بـا ديگـر مـردم
ـکوههاي زاـگرس٬ در مراحل آغازين زندگي يکجانشيني و اهلي کردن حيوانـاتي چـون

٥ـ)ــ پروژه بررسي دشت اسالم آباد غرب ٬ به سرپرستي کاميار عبدي٬ اسالم آباد ١٣٧٧.

ـگوسفند و بز و کشت گياهاني چون گندم و جو٬ مشارکت داشته اند.٥
معيشت اصلي ايل کلهر دام داري است٬ دام در زندگي اين مردم نقش بسيار حياتي
دارد و با توجه به سابقه ممتدشان در اين حرفه جلوه هاي بارز آن را در آداب و رسوم٬
زبان و خلقيات اين مردم شاهديم. آنچه در زير مي آيد٬ آوانويسي٬ تـعريف و تـوضيح

برخي از مهم ترين واژه ها و اصطالحات مربوط به دام داري در گويش کلهري است.

١. انواع گوسفند
/meya/ گوسفند ماده

/waran/ گوسفند نر

/par/ گوسفندي که رنگ سر و صورتش سياه است.

/«:kweri/ گوسفندي که گوشهايش کوچک و حلقوي و مخروطي شکل است.

§kaÚal/ گوسفندي که رنگ وسط صورتش سفيد و بقيه سرش سياه است. /

§kaÚal/ را داراست٬ اما ُدم آن کوتاه است. / §kwel/ گوسفندي که تمام خصوصيات گوسفند a kaÚal§ /

»hu/ گوسفندي که رنگ پشمش قهوه اي متمايل به سفيد است. l/
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مقاله ٥٩

بررسي واژه هاي دام داري در گويش کلهري

»hu/ را داراست٬ اما ُدم آن کوتاه است. l/ §kwel/ گوسفندي که تمام خصوصيات گوسفند a hu« l/

/sermeË/ گوسفندي که تمام سر و گوشش رنگارنگ (جوگندمي) است.

¦xa/ گوسفندي که وسط صورتش سفيد و بقيه آن متمايل به سبز است. l§ i:n/

¦ta/ گوسفندي که رنگ صورتش قهوه اي است. l§ a/

/kaw/ گوسفندي که رنگ صورتش سفيد است.

¦ga/ گوسفندي که گوشش بزرگ و همانند گوش گاو است. gu:»/

/sya/ گوسفند سياه

§xal/ گوسفندي که ُدمش کوتاه و صورتش کوچک و گرد است. adÚi:/

مي دراز و قدي بلند دارد. ¦sendÚa/ گوسفندي زردرنگ که ُد wi:/

/terki/ گوسفندي قهوه اي رنگ که ُدمش به طرف باالست.

¦a«/ گوسفند شاخ دار xda¦ r/

/:arawi`/ گوسفندي که پاهايش دراز و گوشهايش به طرف عقب و بيرون است.

«:kweri/ گوسفندي که گوشهاي کوچک گرد سياه دارد. sya/

«:kweri/ گوسفندي که گوشهاي کوچک گرد قهوه اي دارد. hu« l/

«:kweri/ گوسفندي که گوشهاي کوچک گرد دارد و صورتش گرد و سفيد است. kaw/

¦ba/ گوسفند سياه و سفيد ze:/

«:kweri/ گوسفندي که صورتش جوگندمي و بدنش سفيد است. sermeË/

waran-e/ گوسفند نِر ُدم دراز der/

waran-e/ گوسفند نر با ُدم کوتاه و گرد ku:ta¦ /

waran-e/ گوسفند نر با صورتي قرمزرنگ hu« l/

waran-e/ گوسفند نر که رنگ تمام بدنش سياه است. sya/

sya-e/ گوسفند نر سياه رنِگ شاخدار »a¦ xda¦ r/

¦ka/ بره wr/

¦sa/ بره يا بزغاله تازه به دنيا آمده wa/

¦ka/ گوسفندي که در موقع نامعين و قبل از موعد مقرر بزايد. wr¦ aza¦ /

/barxesen/ گوسفندي که بچه مرده به دنيا آورد.

/we»k/ گوسفند نازا

/wark/ بره

/ak«/ گوسفند جواني که هنوز بچه به دنيا نياورده باشد.

¦ka/ گوسفند جوان نر wr¦ waran/

waran-e/ گوسفند نر سه يا چهارساله xart/
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بررسي واژه هاي دام داري در گويش کلهري

:heru/ گوسفندي که به راحتي به بره تازه به دنيا آمده خود يا بچه گوسفند ديگري که kerden/

مادرش را از دست داده باشد شير دهد.
¦nwa/ گوسفندي که به بچه خود توجه نمي کند و مايل نيست به او شير دهد. wen/

/t»apar/ گوسفندي که بچه اش مرده باشد و بره ديگري از شير او تغذيه کند.

§t»el/ گوسفندي که در اطراف منزل به دنبال غذا و مواد شور مي گردد. e:s/

¦wer/ گوسفندي که گيج و مبهوت است. /

¦ku:rgwa/ گوسفندي که شير نداشته باشد. n/

¦nwa/ بره اي که چند ماه قبل از موعد مقرر به دنيا آمده باشد. wa¦ e:a/

¦tu:r/ گوسفندي که از انسان مي ترسد و حالت فراري دارد. /

«xwa/ گوسفندي که بچه خود را خيلي دوست دارد و به راحتي به آن شير مي دهد. heru:/

§yal/ گوسفندي که فقط از يکي از پستانهايش شير مي آيد. a gwa¦ n/

¦gwa/ گوسفندي که پستانهايش خيلي دراز است. n »u:r/

/«:emri/ گوسفندي که پستانهايش خيلي کوچک٬ اما پرشير است.

¦ma/ گوسفندي که از لحاظ جنس خنثي است٬ يعني نه شيري است نه تخمي. e:awne:ra/

¦ha/ گوسفند باردار ws/

انواع بز
/bezen/ بُز

/hames/ بزي که باالي پشتش سياه و زير شکمش قهوه اي است.

/«:pu/ بزي که گوشش سفيد و بقيه بدنش سياه است.

/«ra/ بزي که گردنش سفيد و بدنش قهوه اي است.

/qwet/ بزي که گوشهايش کوچک و حلقوي است.

/hames/ را داراست. /qwet/ و qwet/ بزي که خصوصيات مشترک دو نوِع hames/

qweta/ بزي که گوشهايش کوچک و حلقوي و رنگ بدنش آبي کمرنگ است. kaw/

/hel/ بز بي شاخ

/«:pu/ را داراست. /qwet/ و qweta/ بزي که خصوصيات مشترک دو نوع pu:»/

¦sa/ بز نر ru:n/

¦sa/ بز نر بي شاخ ru:n-e hel/

¦sa/ بز نر شاخدار ru:n-e »a¦ xda¦ r/

§hel/ بز هلندي که داراي چهره اي درشت و کم مو است و بيشتر دوقلو مي زايد. andi:/

/sefe:d/ بزي که رنگ مويش سفيد است.
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/kar/ بزي که رنگ گوشش قهوه اي است.

¦sa/ بز نري که جلودار گله است. ru:n/

/«:yae:gu/ بزي که داراي يک گوش است.

/sya/ بز سياه

/kaw/ بزي که رنگ بدنش آبي کم رنگ است.

»hu/ بزي که رنگ مويش قهوه اي متمايل به قرمز است. l qermez/

»hu/ بزي که رنگ مويش قهوه اي متمايل به سفيد است. l sefe:d/

¦ba/ بزي که چهار دست و پايش سفيد و بقيه بدنش سياه و سفيد است. ze/

»tu/ بز جواني که هنوز بچه نزاييده است. »te:r/

/«qet/ بخش انتهايي پاي گوسفند يا بز که با زمين تماس دارد.

¦ma/ مواد زايدي که از بدن بره يا بزغاله هنگامي که تازه به دنيا آمده اند بيرون مي آيد. rza¦ /

¦qa/ شيربزي که تازه بچه به دنياآورده است که اـگرآن را بجوشانند به صورت جامد درمي آيد. qenak/

i:r-e«/ شير بزي که تازه بچه به دنيا آورده است که اـگر آن را بجوشانند به صورت کامًال جامد lwe/

در نمي آيد؛ بلکه نيمه جامد است٬ مانند ماست.
/gi:sk/ بزغاله دو يا سه ساله

/kyar/ بزغاله

٣. فراورده هاي شيري
¦xa/ خامه mpa¦ l§ u:/

/pani:r/ پنير

/tu:Úeg/ سرشير

/:du/ دوغ

¦ma/ ماست تُرش s-e ter»/

¦ma/ ماست شيرين s-e »i:re:n/

/i:reÚ«/ شيراز٬ نوعي فراورده لبني

/ka»k/ کشک

¦ma/ ماستي که شير آن را زياد جوشانده اند٬ به گونه اي که به شکل پنير درآمده است. s-e kwel§ ya¦ e:/

/seze/ دوغي که از شيراز گرفته مي شود و آن را مي سوزانند تا مزه خاصي بگيرد.

§su:l/ شيراز ي که داخل کيسه يا پوست ريخته اند و آب آن گرفته شده است. aka/

¦ma/ غذايي که از ترکيب دوغ و برنج تهيه مي شود. sawa¦ /

/i:rberendÚ«/ شيربرنج
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بررسي واژه هاي دام داري در گويش کلهري

٤. آفات و بيماريهاي دامي
/peze/ بيماري اي که در آن بيني دام گرفته مي شود و نفس کشيدن را سخت مي کند.

/gena/ حشره اي که به بدن دام حمله مي کند و خون آن را مي مکد.

/heÉ/ کرمي که روي پوست دام جاي مي گيرد و آن را سوراخ مي کند.

/taÉesa/ زخم دور دهان دام

/kweteper/ بيماري اي که در آن دام يک دفعه و به طور ناـگهاني از بين مي رود.

¦a/ تاولهايي که سطح بدن دام را فرامي گيرد. wel§ a/

/:gari/ بيماري اي که در آن بدن دام خشک و سپس زخم مي شود.

/alegay«/ بيماري اي که پس از ايجاد زخمهايي در ُسم دام٬ باعث فلج شدن آن مي شود.

¦fi:r/ نوعي بيماري که در اثر آن٬ پشکل دام اسهالي و کامًال آبکي مي شود. a/

٥ـ. گياهان خوراـکي دام
/:ke/ کاه

»da/ دانه n/

»dÚu/ جو a/

¦ke:da/ کاه دانه n/

¦dÚa/ ساقه خشک گندم و جو r/

¦t»awba/ گياهي با برگهاي پهن و دراز که داراي رگه هاي سفيد است. za/

¦lawla/ پيچک w/

/awdar«/ شبدر

»nu/ گياهي با دانه هاي ريز که به لباس انسان و پشم بز و گوسفند مي چسبد. senak/

/wi:ndÚa/ يونجه

¦gwenkawer/ گياهي با برگهاي سه قسمتي بيضي شکل a/

¦zwa/ گياهي که داراي مزه اي تند و تيز است. nberak/

/t»aqt»aqa/ گياهي به طول نيم متر با برگهايي تقريبًا پهن

»danamalu/ دانه اي به شکل لوبيا٬ اما ريزتر٬ از گياهي که مانند بوته لوبياست با گلهاي زرد t»a/

/balak/ شيرين بيان

§gwel/ گل بابونه -e ba¦ wna/

§sal/ گياهي که نه فقط دام٬ بلکه انسان نيز از آن تغذيه مي کند. mana/

»pu/ گياهي با ريشه اي به شکل پياز و معموًال شيرين مزه که انسان نيز از آن تغذيه مي کند. »eg/
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٦ـ. واژه هاي متفرقه
/narma/ گوشت بدون چربي و استخوان دام

¦sarepa/ کله پاچه دام t»eg/

¦na/ دل و جگر دام wzeg/

/qwel/ پاي دام

¦a/ آُغل wxwer/

¦xaze:a/ ظرف شيردوشي n/

/:kae/ علوفه

¦qweleqa/ چهار دست و پاي گوسفند و بز p/

¦lawar/ چرا /

/t»are/ قيچي پشم چيني

¦ewa«/ چوپان n/

»du/ ُدم /

/zaÉ/ زنگوله

/«qet/ ُسم

§dawl/ دامدار ثروتمند aman/

¦ba/ صداي بز ra/

¦qa/ صداي گوسفند ra/

/hay/ صدايي براي راندن گوسفند و بز

:bare/ صوتي براي شيردوشي xwa»/

/:pi/ چربي بدون گوشت گوسفند يا بز

»ru/ روغن حيواني neda¦ n/

/:li:xaru/ روده گوسفند و بز

§sepel/ طحال /

/:pefi/ ُشش

»u«/ کبد a/

/:dane/ دنده

¦a«/ شاخ x/

§pe»kal/ پشکل /

©



بررسي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري
محمدمهدي واحدي لنگرودي (دانشگاه تربيت مدرس)
شيرين ممسني (ـکارشناس ارشد زبان شناسي همگاني)

١ مقدمه
بخش دلوار٬ منطقه اي در غرب استان بوشهر٬ از توابـع شـهرستان تـنگستان است کـه
درـفاصله ٣٦ کيلومتري جنوب شرقي شهر بوشهر٬ در حاشيه خليج فارس قـرار دارد.
ش ـ امل ش ـ هر دلوار و روس ـ تاهاي مجاور آن٬ ق ـ ريب ب ـ ه ٢٥٠٠٠ ن ــ ف ـ ر ش٬ جمعيت اين بخ ـ

است.
ـگويش دلواري٬ مانند ساير گويشهاي استان بوشهر٬ نـظير دشـتي و دشـتستاني٬ از
جمله گويشهاي ايراني نو و از شاخه جنوب غربي است. (نک. رضائي باغ بيدي٬ ١٣٨٠).
ـگويش دلواري٬ گونه نوشتاري و رسمي ندارد و تا کنون٬ هيچ گونه تحقيق زبان شناختي و
حتي غيرزبان شناختي بر روي آن صورت نگرفته است. در اين مقاله به توصيف يکي از
ويژگيهاي جالب آن٬ يعني نظام ضماير شخصي پرداخته شده است. به نظر مي رسد اين
نظام ضماير٬ که بازمانده از گونه هاي کهن زبان فارسي ميانه است٬ از جهاتي چند حايز
اهميت باشد. از جمله اين موارد٬ ويژگي ارگتيو و بازتاب آن در ضماير شخصي است. اما
آنچه در اين مقاله بدان پرداخته خواهد شد عبارت است از معرفي٬ توصيف و تحليل
ساختواژي و نحوي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري. در ايـن تـحقيق بـا مـقايسه
ـگونه هاي متصل و آزاد ضماير شخصي٬ به تشريح تـوزيع و رفـتار نـحوي ايـن ضـماير

پرداخته و به پرسشهاي زير٬ حتي االمکان٬ پاسخ داده خواهد شد:

C:7 ١٨ ص ١٣٨٤/٠٥/٢٣ ١٨:٢٦ 08M-DELV ١٣٨٣/٨/١٧ ن٣ ـگويش شناسي

٦٤
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الف) ويژگيهاي ساختواژي و نحوي ضماير شخصي در گويش دلواري چيست؟
ب) تفاوت يا تفاوتهاي اساسي ميان پي بستهاي ضميري و گونه منفصل يا آزاد آنها از

نظر توزيع و عملکرد نحوي چيست؟

1) clitic theory

ج) عملکرد پي بستهاي ضميري را در چهارچوب تعاريف عام در نظريه واژه بست١
چگونه مي توان توصيف کرد؟

د) پي بستهاي فاعلي ارگتيو چه تفاوتي با پسوندهاي فعلي (شناسه هاي فعلي) دارند؟

٢ ضماير شخصي
ضماير کلماتي هستند که به جاي اسم مي نشينند و به قرينه خارجي (حضور مصداق)٬ يا
قرينه زباني (وجود مرجع در بافت زباني) معرفه هستند و براي جلوگيري از تکرار به کار

مي روند (صادقي٬ ١٣٥٨).
ضماير شخصي در گويش دلواري عبارت اند از دو گروِه الف) ضماير آزاد يا منفصل٬

ب) پي بستهاي ضميري.

ضماير شخصي در گويش دلواري

شمار شخص ضماير آزاد پي بستهاي ضميري

٢ـ)ــدر اين مقاله عالمت ـ قبل از ضماير متصل به کار مي رود و نشان دهنده اتصال آنها به عنصر ما قبل است.

-om٢ mo اول من

-et to مفرد دوم تو
-es§ 'u سوم او

-emu ma اول ما
-etu s§ oma جمع دوم شما
-es§ u 'una سوم ايشان٬ آنها

ضماير شخصي مذکور حاوي دو مقوله نحوي شخص و شمارند و بر اساس کارکرد و
جايگاه نحوي٬ مي توان آنها را به چهار دسته تقسيم کرد. به ايـن مـعني کـه صـيغه هاي
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شش گانه ضماير شخصي٬ در هر دو شکل آزاد و پي بستي مي توانند بـه عـنوان فـاعل٬
مفعول٬ متمم (مفعول غيرمستقيم) و ضمير ملکي در جمله ظاهر شوند. گونه پي بستي

3) clitic pronouns 4) morphological unit 5) host

اين ضماير٬ آنها را در رده ضماير واژه بستي٣ قرار مي دهد. نگـاهي اجـمالي بـه پـيشينه
وـتعاريف کلي در حوزه واژه بستها٬ به طور عام٬ و ضماير واژه بستي٬ بـه طـور خـاص٬

نشان دهنده اهميت چشمگير اين موضوع٬ در حوزه زبان شناسي نوين است.

٣ پيشينه
' ـواژه بست` اوليـن بـار تـوسط دسـتوريان يـونان بـاستان بـه «از نظر تاريخي٬ برچسب
عناصري اطالق مي شد که از نظر نحوي واژه اند٬ اما از نظر ساختواژي به واژه مـجاور
(بهـويژه واژه ماـقبل) وابسته اند و با آن واژه٬ نوعي واحد ساختواژي٤ تشکيل مي دهند»
(زوئــيکي٬ ١٩٩٤). «واژه بسـتها عـناصري هسـتند کـه داراي بـرخـي از مشـخصه هاي
واژه هاي مستقل اند٬ اما معموًال استقاللي را که يک واژه داراست ندارند؛ بهـويژه٬ ايـن
عناصر نمي توانند به طور مستقل ظاهر شوند٬ بلکه بايد از نظر آوايي بـه يک مـيزبان٥
متصل شوند. واژه بستها نوعًا واژه هاي دستوري هستند٬ مانند ضماير و فعلهاي کمکي.
از نظر تاريخي٬ عمومًا از واژه هاي کامل نشأت مي گيرند و نهايتًا بـه صـورت ونـدهاي

6) cliticization 7) modifiers 8) lexical morphemes

تصريفي در مي آيند. مجموعه پديده هاي شناخته شده تـحت عـنوان واژه بست سـازي٦
نقطه تالقي ساختواژه٬ نحو و واجشناسي است» (اسپنسر٬ ١٩٩١).

در اـکثر مطالعات توصيفي در زمينه واژه بست٬ بر لزوم برقراري تمايز ميان ويژگيهاي
واژه و وند تأـکيد شده است. در اين مطالعات٬ واژه بست در برخي از ويژگيها به واژه شبيه
است و در برخي ديگر به وند. زوئيکي (١٩٩٤) چنين بيان مي کند که «دو مقوله واژه و
وند از نظر نحوي٬ ساختواژي٬ معناشناسي و واجي با هم در تقابل هستند. واژه ها داراي
مقوله نحوي خاصي هستند٬ بالقوه قادرند هسته يک گروه واقع شوند و توصيف گرها٧ به
آنها افزوده شوند. واژه ها٬ تکواژهاي واژگاني٨ و داراي تکيه مستقل هستند. حال آنکه
وندها داراي مقوله نحوي نيستند٬ هسته يک گروه قرار نمي گيرند٬ معناي آنها مبتني بر
روابط نحوي است و صرف نمي شوند. بهـعالوه٬ وندها تکـواژهـايي فـاقد تکـيه انـد و
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صورت آوايي آنها متأثر از پايه آنهاست. در جمله «ـگاو علفها را خورد» چهار تکواِژ گاو٬ علف ٬
را و خورد مصداق تعريف واژه اند٬ در صورتي که تکواِژ دستورِي جمِع ــها مصداق يک
وند است. واژه بستها با توجه به نوع خود برخي از ويژگيهاي واژه و برخي از ويژگيهاي
وندها را دارا هستند و بر روي پيوستاري که انتهاي آن از يک طرف واژه ها و از سـوي

9) simple 10) special 11) bound words 12) allomorph

ديگر وندهاست قرار دارند. واژه بستها را به سه دسته ساده٩ ٬ ويژه١٠ و واژه هاي مقيد١١
-m تقسيم مي کنند. ضماير کوتاه شده در زبان انگليسي از نوع واژه بستهاي ساده اند (مثل
give-m است). واژه بستهاي ساده از نظر توزيع٬ to me them در جمله ـکه کوتاه شده
مانند گونه کامل خود هستند و ارتباط معنايي و آوايي آنها با گونه کامل خود٬ روشن و
/o-/ کوتاه شده پيواژه را است. تکواِژ را در شفاف است. مثًال در زبان فارسي پي بست
/ro/ تلفظ مي شود و در صورتي که پس از واژه مختوم به صامت بيايد٬ محاوره به صورت

/o-/ تلفظ مي شود (شقاقي٬ ١٣٧٤). ـکوتاه شده و به صورت
واژه بست ويژه را مي توان تکواژگونه١٢ يک واژه مستقل دانست؛ اما٬ از گـونه کـامل

13) reduction

mi خود توسط فرايند تخفيف١٣ مشتق نمي شود. مثًال در زبان صربيــکرواتي واژه بست
meni است٬ يا فعلهاي پي بستي زبان فارسي ٬ داراي گونه کامل (به من٬ مفعول غيرصريح)
/am-/ ـ٬/i-/ و غيره که معادل کامل آنها «هستم٬ هستي و...» است. واژه هاي مـقيد کـلماتي

هستند که گونه مستقل ندارند٬ کلمات واقعي مـحسوب نـمي شوند و نـمي توان آنـها را
معادلهاي کوتاه شده يک واژه واقعي ناميد٬ با اين حال٬ نياز به يک ميزبان دارند (اسپنسر٬

١٤ـ)ــدر طبقه بندي واژه بستها٬ واژه هاي مقيد اغلب تحت عنوان همان واژه بستهاي ويژه قرار داده مي شوند. به
طور مثال شقاقي (١٣٧٤) پي بست کسره اضافه را نوعي واژه بست ويژه محسوب مي کند.

(e-) را مي توان جزو اين گروه دانست١٤ . ١٩٩١). پي بست کسره اضافه
ـکالوانس (١٩٨٢ و ١٩٨٥) معتقد است که آنچه باعث تمايز واژه بست و وند مي شود
اين است که واژه بست از نظر نحوي به يک گروه نحوي متصل مـي شود و ايـن گـروه٬
امترهاي پيشنهادي کالوانس درـواقع٬ حوزه عملکرد واژه و واژه بست سازي آنهاست. پار
اتصال واژه بست به ميزبان و حوزه عملکرد آن را مشخص مي کند. براي مثال٬ يکي از اين
پارامترها مشخص مي کند که آيا واژه بست به انتهاي يک ميزبان متصل مي شود يا به آغاز
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15) enclitic 16) proclitic 17) argument structure

آن. در صـورت نـخست واژه بست يک پـي بست١٥ و در صـورت دوم يک پـيش بست١٦
محسوب مي شود.

اسپنسر (١٩٩١) معتقد است که تعامل ميان واژه بست سازي و ساخت موضوعي١٧ ٬

18) pronominal reference 19) phrasal affix 20) determiners

اهميت و نقش بارز نظام ارجاع ضميري١٨ در نظريه نحو و٬ نـهايتًا٬ تـغيير واژه بسـتهاي
س ـ ه دليل عمده ب ـ راي مطالعه ضماير واژه بست ــ ي ه٬ ب ـ ه عناص ـ ر مطاب ـ ق ـ ه اي جمل ـ ري  ض ـ م ـ ي ـ

است.

اندرسون (١٩٩٤) واژه بستهاي ويژه را وند گروهي١٩ مي نامد. او واژه بستهاي ويژه را
به دو گروه اشتقاقي و تصريفي تقسيم مي کند و معتقد است که فعلهاي کمکي٬ نشانه هاي
زمــان دسـتوري٬ عـناصر ضـميري٬ وابسـته هاي اسـمي٢٠ و عـالئم مـالکيت از جـمله
واژه بستهاي تصريفي هسـتند. آنـچه او عـناصر ضـميري مـي نامد٬ آنـهايي هسـتند کـه

21) arguments

موضوعها٢١ ي يک بند محسوب مي شوند.

٤ پي بستهاي ضميري در گويش دلواري
پي بستهاي ضميري در گويش دلواري٬ مانند معادلهاي غيرواژه بستي خود٬ داراي شش
صيغه (سه شخص و دو شمار) هستند. در اين تحقيق٬ به مـنظور سـهولت تـوصيف و

تحليل٬ آنها را بر اساس کارکرد نحوي به چهار گروه تقسيم کرده ايم:

الف) پي بستهاي فاعلي (ارگتيو) : آن دسته از پي بستهايي که حالت فاعلي دارنـد يـا در
جايگاه فاعل منطقي جمله قرار مي گيرند.

ب) پي بستهاي مفعولي : آن دسته از پي بستهايي که حالت مفعولي دارند و در جايگاه
مفعول صريح (بي واسطه) قرار مي گيرند.

ج) پي بستهاي مفعولي غيرصريح : آن دسته از پي بستهايي که حالت مفعولي غيرصريح
( به ايــ براي ي) دارند.

د) پي بستهاي ملکي : پي بستهايي که به عنوان مالک در ترکيبهاي ملکي به کار مي روند.



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٦٩

 بررسي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري

٤-١ پي بستهاي فاعلي (ارگتيو)
در گويش دلواري ضمير شخصي پيوسته واژه بستي٬ مي تواند در نقش فاعلي ظاهر شود.
اين نقش را مي توان در زمان گذشته افعال متعدي مشاهده کرد. به جمله هاي زير توجه

ـکنيد:
(1) /merd-i r×ft- ø/ مردي رفت. (الزم)
(2) /boc§ -a r×ft- en/ بچه ها رفتند. (الزم)
(3) /do:t-eku c§ as-eš mi-xe/ دختره ناهار مي خورد. (متعدي)

(Ö-) مـطابقت (merd-i) با پسوند فعلي سـوم شخص مـفرد (1) گروه اسمي در جمله
(-en) §boc) بـا پسـوند فـعلي سـوم شخص جـمع -a) (2) گروه اسمي مي کند. در جمله
§es-) مطابقت ) (do:t-eku) با پي بست فاعلي (3) گروه اسمي مطابقت مي کند. در جمله
(3) گذشته متعدي است٬ از اين رو٬ بايد از پي بست فاعلي به عنوان عنصر مي کند. جمله

مطابقه شخص و شمار در آن استفاده شود.
,mo/ ـ. اين ضماير٬ از نظر to, 'u, ma, s§ oma, 'una/ ضماير فاعلي آزاد عبارت اند از
ساختواژي و واجي تکواژهايي مستقل و با فاعل اسمي در توزيع تکميلي هستند. اين
ضماير موضوعهاي بيروني فعل جمله محسوب مي شوند و از نـظر جـايگاه نـحوي بـا
پي بستهاي ارگتيو که عناصري مطابقه اي هستند متفاوت اند. به دليل ويژگي ضميرانـداز
بودن اين گويش٬ اين ضماير را مي توان حذف کرد٬ اما بازخواني ويـژگيهاي شـخص و
شمار آنها بايد توسط دو گروه از عناصر مطابقه اي (پسوند فـعلي يـا پـي بست فـاعلي)

صورت گيرد:
(4) /(mo) r×ft- om/ من رفتم. (الزم)
(5) /('una) c§ as-ešu xe/ آنها ناهار خوردند. (متعدي)

پي بست فاعلي٬ برخالف فاعل اختياري جمله٬ هيچگاه در ابتداي جمله واقع نمي شود و
اين امر به دليل وابسته بودن آن به عنصر سمت چپ خود است.

٤-١-١ پي بستهاي فاعلي ارگتيو در مقايسه با پسوندهاي فعلي
پسوندهاي فعلي به ستاـک فعلي متصل مي شوند. حضور اين عناصر٬ در تمام جمالت٬
5 ـ) و حـذف آنـها بهـجز جمالت متعدي در زمان گذشته٬ اجباري است (جمله شماره



ـگويش شناسي ١ /٣
٧٠ مقاله

بررسي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري

باعث غيردستوري شدن جمله مي شود. در جدول زير٬ پسوندهاي فعلي (شناسه هاي
فعلي) نمايش داده شده است:

مفرد جمع
/-im/ /-om/ اول شخص

/-itu, -in, -eyn/ /-i, -ey/ دوم شخص
/-an, -en/ /-Ö, -en, -e, -etu/ سوم شخص

(6) /j×:'s- om/ دويدم. (الزم)
(7) /xen-itu/ خنديديد. (الزم)
(8) /('eli) mi jex-et/ علي مي دود. (حال٬ الزم)
(9) /(bujik-a) mi-per- en/ ـگنجشکها مي پرند. (حال٬ الزم)
(10) /(ma) c§ as mi-xor-im / ما ناهار مي خوريم. (حال٬ متعدي)
(11) /(to) ketav-eku mi-xun-i/ تو کتاب را مي خواني. (حال٬ متعدي)

شناسه هاي فعلي٬ يا به عبارتي پسوندهاي فعلي٬ در جمالت گويش دلواري٬ که گويشي
ارگتيو است٬ در زمانهاي حال (الزم و متعدي) و گذشته الزم٬ به عنوان عـنصر مـطابقه
جمله به انتهاي ستاـک فعلي مي چسبند و٬ در واقع٬ پسوند فعلي محسوب مي شوند. اما

در جمالت متعدي در زمان گذشته نمي توانند ظاهر شوند:

(12) */(to) ketav-eku xund-i/ تو آن کتاب را خواندي. (ـگذشته٬ متعدي)

غيردستوري بودن جمله فوق به علت وجود پسوند فعلي در يک جمله گذشته متعدي
/et-/ جمله را دستوري مي کند. است. استفاده از پي بست فاعلي

,om-/ از نظر آوايي و ساختواژي به -et, -es§ , -emu, -etu, -es§ u/ پي بستهاي فاعلي
انتهاي يک واژه يا گروه در جمالت متعدي در زمان گذشته مـتصل مـي شوند. از نـظر
نحوي٬ ساختواژي و واجي٬ رفتاري شبيه واژه بست دارند و با پسـوندهاي فـعلي٬ کـه
پيش تر معرفي شدند٬ در توزيع تکميلي هستند و فـاعل مـنطقي و اجـباري جـمله هاي

متعدي در زمان گذشته اند:

(13) /(z×hra) ketav-a- š bord/ زهرا کتابها را برد. (ـگذشته٬ متعدي)



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٧١

بررسي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري

(14) /('una) ketav-e mo-šu k×rz gere/ قرض گرفتند. (ـگذشته٬ متعدي) آنها کتاب مرا
(15) /(mo) ketav-e s§ e'r-eku- m va-sa/ من کتاب شعر را برداشتم. (ـگذشته٬ متعدي)

(15) ـ٬ نمونه جمالت بي نشاني هستند که در آنـها پـي بست فـاعلي بـه (13) تا مثالهاي
انتهاي گروه اسمي٬ که در جايگاه مفعول واقع است٬ متصل مي شود. آخرين تکواژ گروه
اسمي٬ همچون ميزبان براي پي بست فاعلي به کار مي رود. در جمالت نشان دار٬ بـراي

تأـکيد بر روي يک عنصر٬ ضمير فاعلي متصل به آن عنصر مي چسبد:

(16) /key-š go/ ـکي گفت؟ (ـگذشته٬ متعدي٬ تأـکيد بر روي کلمه پرسشي کِي )
(17) /mo-m ketav xerid/ من کتاب را خريدم. (ـگذشته٬ متعدي٬ تأـکيد بر روي من)

هنگامي که مفعول در روساخت جـمله ظـاهر نـمي شود٬ سـاير عـناصر جـمله مـيزبان
پي بست فاعلي مي شوند:

(18) /ne-mu x×rd/ نخورديم. (ـگذشته٬ متعدي)
(19) /ne got-eš/ نگفت. (ـگذشته٬ متعدي)

پي بستها در گويش دلواري از نوع ويژه اند. دليل اين امر آن است که به يک ميزبان متصل
مي شوند و معادل مستقل دارند؛ اما٬ توزيع آنها با معادل غيروابسته شان يکسان نيست و٬
از سوي ديگر٬ نمي توان گفت که از گونه هاي مسـتقل خـود مشـتق شـده انـد يـا شکـل
u' ـ/ است.) / ـ §es-/ ـ٬ صورت کوتاه شده / ـکوتاه شده آنها هستند. (مثًال نمي توان ادعا کرد که
/in-/ (دوم شخص جمع) را با ضمير فاعلي حال توزيع پسوند فعلي (شناسه فعلي)

/etu-/ مقايسه مي کنيم: واژه بستي

(20) /sic§ e c§ as ne-mi-xor-in/ چرا ناهار نمي خوريد؟
(21) /sic§ e-tu c§ as ne-x×rd/ چرا ناهار نخورديد؟
(22) /sic§ e c§ as-etu ne-x×rd/ چرا ناهار نخورديد؟
(23) /sic§ e c§ as ne-tu x×rd/ چرا ناهار نخورديد؟
(24) /sic§ e c§ as ne x×rd- etu/ چرا ناهار نخورديد؟

/in-/ در انتخاب پايه تنها يک گزينه دارد و آن فعل است. حال آنکه (21) پسوند در مثال
/etu-/ ـ٬ در جمله اي که از چهار عنصر واژگاني تشکيل شده است٬ هر چـهار واژه بست

24 ـ). 21 تا مورد را مي تواند به عنوان پايه انتخاب کند (مثالهاي

از نظر آوايي٬ پي بست فاعلي (و نيز ساير پي بستهاي ضميري)٬ تحت تأثـير تکـواژ



ـگويش شناسي ١ /٣
٧٢ مقاله

بررسي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري

ميزبان قرار مي گيرد. مصّوت نخستين اين تکواژها٬ در مرز تکواژ٬ جايي که تکواژ ميزبان
با يک مصوت پايان مي يابد٬ به منظور جلوگيري از تالقي دو مصوت حـذف مـي شود

23 ـ). 21 و (مثالهاي
با مقايسه مثالهاي فوق از پسوندهاي فعلي در جمالت زمان حـال و گـذشته (الزم)
20 ـ) با مثالهاي ذـکرشده از پي بستهاي فاعلي در جمالت زمان گذشته 11 و (مثالهاي6 تا
24 ـ) به تشـابه و تـفاوت ايـن دو گـروه از عـناصر و 21 تا 19 و 13 تا متعدي (مثالهاي

تکواژهاي وابسته پي مي بريم:

الف) پسوندهاي فعلي و پي بستهاي فاعلي٬ نقش نحوي يکساني ايـفا مـي کنند کـه
همان مطابقه در جمله است. اين دو گروه فاعل منطقي جـمله انـد. گـفتني است فـاعل
موضوعي جمله٬ در واقع٬ همان گروههاي اسمي اختياري هستند که در ابتداي جـمله
واقع مي شوند و در صورت حذف آنها ويژگي شخص و شمار جمله از طريق پسوندهاي
فعلي يا پي بستهاي فاعلي قابل فهم است. رابرتز (٢٠٠١) در مورد توزيع واژه بستها در
زبان پشتو استدالل مي کند که اـگر واژه بستها موضوع باشند٬ پس بايد بتوانند هـمراه بـا
پسوندهاي مطابقه اي در جمله ظاهر شوند. در زبـان پشـتو (ـکـه زبـاني ارگـتيو است)٬
واژه بستها و پسوندهاي مطابقه اي فعلي در توزيع تکميلي هستند٬ به اين معني که هر دو
داراي نقش واحدي هستند. يعني هرـدو داراي شخص و شمار هستند. همين استدالل در
مورد يافتن وجه اشتراـک پسوندهاي فعلي و پي بستهاي فاعلي در گويش دلواري نيز از

نظر داشتن نقش مطابقه قابل توجيه است.

ب) برخالف بسياري از گويشهاي ارگتيو که در آنها پي بستهاي فاعلي با مفعول جمله
مطابقت مي کنند٬ در گويش دلواري پي بستهاي فاعلي٬ همانند پسوندهاي فعلي٬ از نظر

شخص و شمار با فاعل جمله مطابقت مي کنند.

ج) از نظر تعيين ميزبان٬ عنصر يا تکواژ پايه اي که اين دو گروه به آن متصل مي شوند و
از نظر واجي بدان تکيه مي کنند٬ پسوندهاي فعلي بايد به ستاـک فعلي متصل شوند و در
ـگزينش ساير عناصر آزادي ندارند٬ حال آنکه پي بستهاي فاعلي گزينش آزادتري دارند و
به عناصر متنوعي متصل مي شوند و توزيع به مراتب آزادتري نسبت به پسوندهاي فعلي

24 ـ). 20 تا دارند (مثالهاي



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٧٣

 بررسي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري

٤-٢ پي بستهاي مفعولي
جايگاه مفعول صريح مي تواند توسط اسم٬ ضمير٬ يا بند پر شـود. ضـماير مـفعولي را

مي توان به دو گروِه الف) مفعولي آزاد و ب) پي بست مفعولي تقسيم کرد.

٤-٢-١ ضماير شخصي آزاد در جايگاه مفعول
اين ضماير پس از فاعل و قبل از فعل واقع مي شوند:

(25) /z×hra 'u mi-ver-et/ زهرا او را مي برد.

ـگويش دلواري٬ بر خالف زبان فارسي معيار٬ فاقد نقش نماي را پس از مفعول است. به
همين دليل٬ مفعول از توانايي کمتري جهت جابه جايي در جمله برخوردار است. براي

مثال٬ مفعول نمي تواند قبل از فاعل واقع شود.

(26) /(mo) hesæn mi-vin-om/ من حسن را مي بينم.
(27) */hesæn mo mi-vin-om/ حسن را٬ من مي بينم.

همچنين٬ بايد اين نکته را اضافه کـرد کـه مـفعول اسـمي و ضـمير مـفعولي آزاد هـردو
مي توانند ميزبان پي بست فاعلي باشند:

(28) /(hes×n) ketav-es§ bord/ حسن کتاب را برد.
(29) /z×hra mo-s§ di/ زهرا من را ديد.

٤-٢-٢ پي بستهاي مفعولي
اين پي بستها٬ در واقع٬ همان پي بستهاي فاعلي هستند که نقش مفعول صريح جمله را نيز
ايفا مي کنند. در مثالهاي زير حضور هم زمان اين دو دسته مشابه پـي بستها در جـمالت

زمان گذشته ديده مي شود:

(30) /mi-xor-om-es§ من آن را مي خورم. (مي خورمش) (زمان حال)
/om-/ پسوند فعلي است چرا که زمان جمله٬ حال است.) (در اين جمله

(31) /kos§ t-et si-š/ او را کشتي. (ـکشتيش) (زمان گذشته)
(32) /s§ ena:t- om-eš/ او مرا شناخت. (زمان گذشته)

در دو جمله اخير پي بست فاعلي و مفعولي٬ به دليـل گـذشته و مـتعدي بـودن جـمله٬
همزمان بايد حضور داشته باشند.



ـگويش شناسي ١ /٣
٧٤ مقاله

بررسي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري

پي بستهاي مفعولي توزيعي متفاوت از ضماير مفعولي آزاد دارند و اين امر به دليل
لزوم اتصال آنها به يک ميزبان است. اين ضماير٬ در زمان حال٬ به گروه فـعلي مـتصل
(31) 30 ـ)٬ اما در زمان گذشته٬ توزيع پيچيده تري دارند که در جمله هاي مي شوند (جمله
(32) مشاهده مي کنيم. پي بستهاي فاعلي در زمان گذشته (جمالت متعدي)٬ ضرورتًا و
حضور دارند. همان طور که قبًال گفته شد٬ پي بستهاي فاعلي و مفعولي از نظر ساختواژي
و واجي کامًال شبيه هم انـد و٬ در واقـع٬ تکـواژهـايي يکسـان بـا عـملکردهاي نـحوي
,om-/ هم مي توانند -et, -es§ , -emu, -etu, -es§ u/ متفاوت اند. به عبارت ديگر٬ تکواژهاي
فاعل جمالت متعدي گذشته باشند و هم مفعول جمالت متعدي و اين دوگانگي در نقش
بايد به شکلي در جمله متعدي زمان گذشته حل شـود. پـي بست مـفعولي٬ در حـضور

٢٢ـ)ــاين حرف اضافه در اين مورد معادل «را» در فارسي محسوب مي شود. معني تحت اللفظي اين حرف اضافه
در ساير موارد «به» و «براي» است.

/si/٢٢ به کار مي رود و به پي بست فاعلي در جمالت متعدي گذشته همراه با حرف اضافه
آن متصل مي شود. نکته جالب توجه اين است که اـگر مجموع حـرف اضـافه و ضـمير
§si-s ـ) را به ابتداي جمله و قبل از فعل بياوريم٬ جمله معناي ديگري خواهد مفعولي (مثًال

يافت:
(33) /si-š kos§ t-et/ کُ شتي. او براي 

(34) پي بست مفعولي قبل از پي بست فاعلي واقع شده است. ايـن تـوالي در در جمله
پي بستهاي مفعولي و فاعلي٬ هنگامي رخ مي دهد که پـي بست مـفعولي٬ اول شـخص و

پي بست فاعلي٬ سوم شخص باشد.
(34) /zet-im-eš/ او ما را زد. (پي بست مفعولي اول شخص)

/si/ ـ٬ نيز به پي بست مفعولي را در جمله باال مي توان به صورت زير٬ همراه حرف اضافه
ـکار برد:

(35) /zet-eš si-mu / او ما را زد.

اـگر پي بست مفعولي اول شخص و پي بست فاعلي سوم شخص نباشد٬ اين دو پـي بست
نمي توانند به صورت متوالي به يک ميزبان (ستاـک فعلي) متصل شوند:

(36) */zet-et-eš/ او تو را زد. (پي بست مفعولي دوم شخص)



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٧٥

بررسي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري

جمله باال پي بست مفعولي نمي تواند ستاـک فعلي را به عنوان ميزبان برگزيند و بايد به در
/si/ متصل شود:

(37) /zet-eš si-t/ او تو را زد.

(32) پي بست مفعولي بـه فـعل صـرف شده مـتصل شـده است. در جـمالت در جمله
نشاندار٬ پي بست مذکور مي تواند به عناصر يا گروههاي غيرفعلي نيز متصل شود:

(38) /sey mašin-om mi-ver-et/ با ماشين مرا مي برد. (تأـکيد بر ماشين)
(39) /xom-eš mi-ver-om/ خودم او را مي برم. (تأـکيد بر خودم)

در زمان گذشته٬ پي بستهاي مفعولي نمي توانند قبل از فـعل ظـاهر شـوند٬ ولي مـعادل
واژگاني آنها اين امکان را دارد:

(40) /šena:t-om si-š/ شناختمش.
(41) */si-š šena:t-om /

(42) /'u-m šena:t/ او را شناختم.
(43) /šena:t-om 'u/

٤-٣ پي بستهاي مفعولي غيرصريح
ضماير شخصي (اعم از آزاد و پي بستي) در جايگاه مفعول غيرصريح جمله٬ همراه بـا
/si/ (بـراي٬ بـه) حرف اضافه به کار مي روند. اين ضماير پس از حـروف اضـافه اي مـثل
موضوعهاي داخلي فعلهاي مـتعدي دومـفعولي را تشکـيل مـي دهند. فـعلهاي مـتعدي

23) patient 24) goal 25) benefactive

دومفعولي به يک مفعول صريح (پذيرا٢٣ ) و يک مفعول غيرصريح (هدف٢٤ يا بهره ور٢٥ )
نياز دارند. حرف اضافه به همراه گروه اسمي٬ گروه حرف اضافه اي تشکيل مـي دهد و

جايگاه مفعول غيرصريح را پر مي کند.
(44) /('×hm×d) ketav-eš si 'eli da/ احمد کتاب را به علي داد.
(45) /'×hm×d si 'eli-š ketav da/ احمد به علي کتاب داد.

(45) قبل از آن (44) ـ٬ گروه حرف اضافه اي٬ بعد از مفعول صريح٬ و در جمله در جمله
قرار گرفته است. به جاي مفعول غيرصريح اسمي در مثالهاي فوق مي توان از ضماير آزاد
يا پي بستهايي در همين نقش استفاده کرد (پي بستهاي مفعولي غيرصريح). ضماير آزاد و



ـگويش شناسي ١ /٣
٧٦ مقاله

بررسي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري

(eli') شوند و بـعد از ايـن حـروف پي بستهاي ضميري مي توانند جانشين گروه اسمي
اضافه به کار روند. آنچه باعث تمايز اين دو گروه از ضماير در جايگاه مفعول غيرصريح
مي شود٬ عدم استقالل واجي و٬ در نتيجه٬ تکواژي پي بستهاي مفعولي غيرصريح است:
(46) /('×hm×d) ketav-eš si mo 'ersond/ احمد کتابي براي من فرستاد.

-om, -et, -es§ , -emu, -etu, پي بستهاي ضميري در جايگاه مفعول غيرصريح عبارت اند از:
§es- که همان پي بستهاي فاعلي و مفعولي هستند. u

(47) /ketav-om si-š da/ ـکتاب را به او دادم.
(48) /si-š-om ketav da/ به او کتاب دادم.
(49) /ketav-eku si-š-om da/ ـکتابه را بهش دادم.

§s-) با هـم بـه کـار رفـته انـد و خـوشه , -om) (49) دو واژه بست (48) و در جمله هاي

26) clitic cluster

واژه بستي٢٦ تشکيل داده اند. اين تـوالي٬ تـنها بـه شـرط مـفرد بـودن پـي بست مـفعولي
غيرصريح امکان پذير است٬ در غير اين صورت٬ پـي بست فـاعلي بـه مـيزبان ديگـري

نيازمند است:
(50) */si-mu-š go/ به ما گفت.
(51) /si-mu got-eš/ به ما گفت.

٤-٤ پي بستهاي ملکي
ضماير ملکي در اين گويش٬ چه به شکل آزاد و چه متصل (پي بستي)٬ بالفاصله بعد از
مضاف قرار مي گيرند و عملکرد آنها همانند ضماير ملکيـــ يا پي بستهاي ملکيـــ زبان

تان٬ ـِشان) است: مان٬ ـِ ـِ ـَش٬ ت٬ ـَ م٬ فارسي معيار (ـَ
(52) /ketav-e 'eli/ ـکتاِب علي

/e/ بـه اسـم در گروه اسمي فوق٬ مالک يک اسم است (علي) و تـوسط کسـره اضـافه
مملوک (ـکتاب) اضافه مي شود. اين امر٬ در مورد ضمير آزاد نيز صدق مي کند:

(53) /ketav-e 'u/ ـکتاب او

پي بستهاي ملکي توزيعي همسان با گونه آزاد خود دارند٬ با اين تفاوت که ديگر نيازي به
وجود کسره اضافه پس از مضاف نيست:



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٧٧

بررسي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري

(59) /ketav-om/ ـکتابم

ترکيب فوق (مضاف و پي بست ملکي)٬ مي تواند در جـايگاه فـاعل٬ مـفعول و مـفعول
غيرصريح قرار گيرد:

(55) /[jume-m] derd/ پيراهنم پاره شد. (فاعل)
(56) /[d×ss-e do:t- om] so:t/ دست دخترم سوخت. (فاعل)
(57) /[mas§ in-om]-eš bord/ ماشينم را برد. (مفعول)
(58) /s×ng- eš [si guli-m] ze/ به طرف گربه ام سنگ پرتاب کرد. (مفعول غيرصريح)

٤-٥ تفاوت نحوي ميان ضماير پي بستي (ارگتيو) و ساير پي بستها
پي بستهاي فاعلي (ارگتيو) در گويش دلواري٬ عناصر مطابقه اي جمله اند. اين پي بستها در
توزيع تکميلي با پسوندهاي (شناسه هاي) فعلي قرار دارند٬ به اين معني که در جمالت
متعدي در زمان گذشته ظاهر مي شوند٬ جايي که شناسه هاي فـعلي ظـاهر نـمي شوند.

شناسه هاي فعلي نيز در زمان حال و گذشته الزم ظاهر مي شوند.

27) external argument

از سوي ديگر٬ اـگر بخواهيم آنها را موضوع بيروني٢٧ فعلهاي متعدي در زمان گذشته
محسوب کنيم٬ قاعدتًا حضور آنها بايد مانع حضور فاعل اختياري جمله شود٬ درـحالي
ـکه هردو اين عناصر٬ فاعل (اسمي٬ ضميري) و پي بستهاي فاعلي قـادرند هـمزمان در
جمله حضور داشته باشند و حضور همزمان دو موضوع بيروني براي يک فعل غيرممکن

است.
درنتيجه٬ پي بستهاي ارگـتيو٬ مـطابقه اي و اجـباري هسـتند و مـجوز حـضور فـاعل
NP آشکار (در نـقش فـاعل) ضميرانداز را مي دهند٬ همچنين مي توانند با موضوعهاي

همزمان ظاهر شوند.
در مورد پي بستهاي مفعولي (صريح و غيرصريح) مسئله فرق مي کند. ايـن عـناصر
نمي توانند به طور همزمان با معادلهاي آزاد خود در يک جمله قرار گـيرند. بـه عـبارت
بهتر٬ اين پي بستها در توزيع تکميلي با موضوعهاي واژگاني (موضوعهاي داخلي) قرار
مي گيرند و دقيقًا همان نقش نحوي را ايفا مي کنند. از سوي ديگر٬ حضور آنها در جمله

ارتباطي به زمان جمله ندارد.



ـگويش شناسي ١ /٣
٧٨ مقاله

بررسي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري

٤-٦ ميزبان پي بستهاي ضميري
پي بستهاي فاعلي بالقوه قادرند به عناصري مثل عنصر نفي٬ اسم٬ ستاـک فـعلي٬ قـيد٬

ضمير٬ حرف اضافه و فعل کمکي متصل شوند.
(59) /ne-mu x×rd/ نخورديم. (ميزبان: عنصر نفي)
(60) /ketav-om xond/ ـکتاب خواندم. (ميزبان: اسم)
(61) /zet-ešu/ زدند. (ميزبان: ستاـک فعلي)
(62) /hemis§ e-š mi-go/ هميشه مي گفت. (ميزبان: قيد)
(63) /mo-m di/ من ديدم. (ميزبان: ضمير)
(64) /si-s§ -om go/ به او گفتم. (ميزبان: حرف اضافه)
(65) /ne-did-e-bi- š/ نديده بود. (ميزبان: فعل کمکي)

حوزه عملکرد پي بست فاعلي جمله است و تقريبًا به تمام عناصر جمله مي تواند متصل
شود. امّ ا٬ آنچه مهم است اين است که از نظر نحوي ميزبان پي بست فاعلي در اـکثر موارد
ـگروه است. گروههاي اسمي٬ حرف اضافه اي و فعلي اين نقش را بر عهده دارند و از ميان
تکواژهاي آنها٬ آخرين تکـواژ مـيزبان واجـي پـي بست فـاعلي مـحسوب مـي شود. در
جمالت بي نشان پي بست فاعلي اغلب تمايل دارد در نزديکيهاي فعل باقي بماند و بـه

انتهاي گروه اسمي (در نقش مفعول جمله) متصل شود:
(66) /[der×xt-e nar-eku]- š borid/ درخت انار را بريد. (ميزبان: گروه اسمي)
(67) /[si do:t-e xale]-š got/ به دخترخاله گفت. (ميزبان: گروه حرف اضافه اي)
(68) /[x×rd-e bi]-š/ خورده بود. (ميزبان: گروه فعلي)

در مثالهاي فوق پي بست فاعلي نمي تواند به عناصر داخل قاّلب متصل شود. مگر اينکه
آن عنصر هسته گروه و نيز تنها تکواژ گروه باشد. البته در مورد گروه فعلي ايـن امکـان
وجود دارد که پي بست فاعلي٬ عنصر نفي آن گـروه را بـه عـنوان مـيزبان انـتخاب کـند

(جملهـ59 ـ).
پي بست مفعولي در زمان حال و گذشته٬ پس از فعل واقع مي شود. در زمان حال به
ستاـک فعلي متصل مي شود. همچنين مي تواند به عناصر غيرفعلي فعلهاي مرکب و نيز

متمم فعلي متصل شود:
(69) /mi-xor-im-eš/ (آن را) مي خوريم. (ميزبان: فعل)
(70) /pak-eš mi-kon-om/ آن را تميز مي کنيم. (ميزبان: عنصر غيرفعلي فعل مرکب)



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٧٩

بررسي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري

(71) /ber- eš va-ko/ آن را روشن کن. (ميزبان: عنصر غيرفعلي فعل مرکب)

پي بستهاي مفعولي در زمان گذشته٬ در توالي عناصر جمله٬ معموًال پس از گروه فعلي
/si/ است: قرار مي گيرند٬ اما ميزبان آنها حرف اضافه

(72) /kos§ t-eš si-m/ /si/ ـ) مرا کشت. (ميزبان:
(73) /di-m si-š/ /si/ ـ) او را ديدم. (ميزبان:
(74) /mac§ -eš kerd si-t/ /si/ ـ) او تو را بوسيد. (ميزبان:

در برخي از موارد٬ اـگر پي بست مفعولي اول شخص و پي بست فاعلي سوم شخص باشد٬
/si/ ـ٬ فعل نيز مي تواند ميزبان پي بست مفعولي باشد. در اين صورت پي بست عالوه بر

فاعلي پس از مفعول قرار مي گيرد و با آن تشکيل خوشه واژه بستي مي دهد:
(75) /kos§ t-om-eš/ او مرا کشت. (ميزبان: فعل)
(75) /geret- im-ešu/ آنها ما را گرفتند. (ميزبان: فعل)

/sa/ (بـه٬ از) /si/ (بـه٬ بـراي)٬ پي بستهاي مفعولي غيرصريح به حروف اضافه اي مـثل
متصل مي شوند.

(77) /si-š-om xerid/ براي او خريدم. (ميزبان: حرف اضافه)
(78) /sa-š-om vasa/ از او گرفتم. (ميزبان: حرف اضافه)
(79) /si-š mi-xer-i/ براي او مي خري. (ميزبان: حرف اضافه)

پي بست ملکي در زمان حال و گذشته پس از مضاف واقع مي شود و آخرين تکواژ مضاف
(در صورتي که بيش از يک اسم باشد) ميزبان آن است. حوزه عملکرد پي بست ملکي
ـگروه اسمي است. گروه اسمي حاوي پي بست ملکي در جايگاههاي مختلف جمله ظاهر

مي شود:
(80) /do:t-e gep-u-š/ دختر بزرگ او
(81) /d×ss-e rass-u- t/ دست راست تو

٤-٧ توالي پي بستهاي ضميري
در گويش دلواري٬ حداـکثر سه پي بست ضميري مي توانند در يک جمله ظاهر شوند٬ با

اين شرط که از سه پي بست موجود٬ يکي پي بست ملکي باشد:
(82) /ketav-om-et si-š da/ ـکتابم را بهش دادي.
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٨٠ مقاله

بررسي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري

در جمالت زمان حال مفعول صريح و غيرصريح مي توانند به صورت پـي بست ظـاهر
شوند:

(83) /si-tu mi-xer-im-eš/ برايتان مي خريمش.

اما در جمالت زمان گذشته٬ به عـلت حـضور اجـباري پـي بست فـاعلي٬ تـنها يکـي از
مفعولهاي صريح يا غيرصريح مي تواند به صورت پي بستي ظاهر شود:

(84) /ketav-eku- mu si-š da/ ـکتابه را بهش داديم.

در جمله فوق مي توان خوشه اي از پي بستهاي مفعولي غيرصريح و فاعلي تشکيل داد:
(85) /ketav-eku si-š-emu da/

(86) /kos§ t-eš si-m/ من را کشت.

جمله فوق مي تواند يک خوشه واژه بستي مرکب از پي بست مفعولي و فـاعلي تشکـيل
دهد:

(87) /kos§ t-om-eš/

در جمله هاي فوق خوشه هاي واژه بسـتي مـوجود٬ از تـرکيب يک پـي بست غـيرفاعلي
(ملکي٬ مفعولي٬ مفعولي غيرصريح) و يک پي بست فاعلي تشکيل شده اند. به عبارت
ديگر٬ عضو اصلي خوشه هاي واژه بستي پي بست فاعلي است. بنابراين٬ اين خـوشه ها

تنها در جمالت زمان گذشته متعدي شکل مي گيرند.

٤-٨ نتيجهـگيري
پــي بستهاي ضـميري در گـويش دلواري عـناصري نـحوي هسـتند٬ بـه ايـن مـعني کـه
جايگاههاي نحوي مثل مفعول صريح و غيرصريح٬ مطابقه يا مضاف اليه را پر مي کنند.
اين عناصر مستقل نحوي از نظر واجي و ساختواژي وابسته اند٬ فاقد تکيه هستند و به
يک ميزبان در سمت چپ خود تکيه مي کنند. اين پي بستهاي ويژه٬ با توجه به ضرورت
اتصال به يک ميزبان و نيز حضور همزمان ساير پي بستها٬ داراي محدوديتهاي خاصي در
توزيع هستند که با توجه به نوع کارکرد نحوي آن پي بستها و ضرورت حضور هـمزمان
برخي از آنها در جمله از نظر توزيع با هم متفاوت اند. پي بستهاي فاعلي عناصر مطابقه اي
هستند که بايد در جمالت متعدي زمان گذشته حاضر باشند و اين باعث آزادي بيشتر
آنها در انتخاب ميزبان مي شود. حال آنکه پـي بستهاي مـفعولي (صـريح و غـيرصريح)



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٨١

بررسي پي بستهاي ضميري در گويش دلواري

موضوعهاي فعلي هستند که معادلهاي کامل آنها نيز در همان نقش مي توانند ظاهر شوند.
بنابراين٬ در مقايسه با پي بستهاي فاعلي ضرورت کمتري دارند. از سوي ديگر٬ يکي از
عناصر ضروري در خوشه هاي واژه بستي پي بست فاعلي است و حد اـکثر سه پي بست در
جمله قادرند ظاهر شوند. در خوشه هاي واژه بستي که از حداـکثر دو پي بست تشکـيل

مي شود٬ پي بست فاعلي در انتها قرار مي گيرد.
پي بستهاي فاعلي اغلب تمايل دارند به انتهاي گروههاي اسمي متصل شوند يـا بـه
عناصر درون گروه فعلي. پي بستهاي مفعولي به حرف اضافه يا گروه فعلي و پي بستهاي
ملکي به مضاف در يک گروه اسمي. بنابراين٬ نمي توان با قاطعيت اذعان کـرد کـه ايـن
عناصر وندهاي تصريفي هستند٬ چرا که در آن صورت مي بايست٬ به طور خاص٬ به يک
ـگروه متصل مي شدند٬ هرچند ايـن تـمايل در مـورد پـي بستهاي فـاعلي بـيش از سـاير

پي بستها وجود دارد.
پي بستهاي فاعلي (ارگتيو) نياز به بررسي دقيق تر و جامع تري در چارچوب نظريه هاي

مربوط به ساخت ارگتيو دارند٬ که بحث در آنها به فرصتي ديگر موکول مي شود.
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توصيف گروه اسمي گويش بلوچي
پاـکزاد يوسفيان (دانشگاه سيستان و بلوچستان)

مقدمه

١ـ)ــنگارنده بلوچي ايران را در مقابل بلوچي متداول در پاـکستان و افغانستان به کار برده است که بسيار متأثر از
زبانهاي اردو٬ هندي و پشتو هستند. تفهيم و تفاهم متقابل بين اين دو گويش به سادگي انجام نمي گيرد.

بلوچي١ از زبانهاي ايراني نو شمال غربي است و شباهتهاي بسياري با زبـان پـارتي٬ از
زبانهاي ايراني ميانه٬ و نيز با زبانهايي همچون کردي و تالشي دارد.

2) Elfenbein 3) Jahani

اـگــرچــه الفــنباين٢ (١٩٨٩) بـلوچي را بـه شش گـويش رخشـاني (شـامل کـالتي٬
پنجگوري٬ سرحـدي)٬ سـراوانـي٬ الشـاري٬ کـچي٬ سـاحلي و تـپه شرقي؛ و جـهاني٣
(١٩٨٩) آن را به بلوچِي شرقي و غربي (ـگويش مکراني و رخشاني) طبقه بندي کرده اند٬
به طور کلي مي توان گويش بلوچي متداول در ايران را به دو لهجه مکراني و سرحـدي

تقسيم کرد.
در ميان بلوچي زبانان ايران نيز٬ بر اساس گوناـگونيهاي اقليمي و زباني٬ اين طبقه بندي
رايج است. شهرهاي زاهدان و خاش با توابع آنها سرحد نام دارند و شهرهاي سراوان٬

ايرانشهر٬ نيکشهر و چابهار نيز با توابع و محدوده هايشان مکران ناميده مي شوند.
تفاوتهاي دو گونه مکراني و سرحدي بيشتر در زمره تفاوتهاي آوايي و واژگاني است.
ـگويش بلوچي ايران بسيار متأثر از زبان فارسي است و در دستگاههاي آوايي٬ واژگاني٬
نحوي و صرفي مي توان نفوذ زبان فارسي را مالحظه کرد. در اين مقاله هر دو گونه با هم
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ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٨٣

توصيف گروه اسمي گويش بلوچي

مّدِ نظر هستند٬ اما در موقع لزوم به تفاوتهاي بين دو گونه هم اشاره خواهد شد.

١ گروه اسمي
ـگروه اسمي اين گونه تعريف مي شود: کلمه يا گروهي از کلمات که از يک اسم به عنوان
هسته و يک يا چند وابسته ساخته شده است: کتاب ٬ کتابها ٬ کتاِب من٬ اين کـتاب ٬ کـتاِب
خوب٬ کتاِب خوِب من. گروه اسمي مي تواند در نقش نهاد٬ مفعول٬ مسند و گـاه گـروه
قيدي به کار رود: احمد آمد٬ برادر من آمد٬ پدر منصور را ديدم٬ او برادر احمد است٬ سال

ـگذشته به مسافرت رفتم (صادقي و ارژنگ ١٣٦٥: ٢٣).
باطني (١٣٤٨: ١٣٧) نيز گروه اسمي را يک واحد نحوي مي داند که از يک کلمه يا
بيشتر ساخته شده است و در ساختمان واحد باالتر٬ يعني بند٬ جايگاه مسنٌد اليه٬ متمم و

ـگاهي نيز جايگاه ادات را اشغال مي کند.
ـگروه اسمي همواره از يک اسم به عنوان عنصر اصلي يا «هسته» و گاه از يک يا چند
توصيف کننده به عنوان «وابسته» شکل مي گيرد. ممکن است تنها عضو گروه اسمي هسته
آن باشد و گاه نيز وابسته هايي در يک يا دو طرف هسته قرار گيرند که بـاعث گسـترش
ساختار گروه اسمي شوند. وابسته هايي که پيش از هسته به کار روند «وابسته هاي پيشين»

و وابسته هايي که بعد از هسته قرار گيرند «وابسته هاي پسين» خوانده مي شوند.
آرايش يا همنشيني وابسته ها به دور هسته تابع روابط نحوي خاصي است. اين روابط
خاص محدوديتهايي را بر چگونگي و ترتيب همنشيني وابسته ها اعمال مي کند. به همين
دليل اـگر ترتيب عناصر سازنده گروه اسمي تغيير يابد و روابط همنشيني آنـها مـتزلزل
ـگردد٬ عبارت حاصل يا معني متفاوتي پيدا مي کند يا غيردستوري مي شود. مثالهاي زير

از زبان فارسي را مالحظه کنيد که در آنها فقط جمله (١ـ الف) دستوري است.
١ـ الف) خودکار مشکي احمد
ــــــــ* ب) خودکار احمد مشکي
ــــــــ*ج) مشکي احمد خودکار

ـگاهي نيز تغيير وابسته ها باعث ايجاد تفاوت معنايي مي شود٬ مانند عبارِت (٢ــب)
درـزير:

٢ـ الف) موهاي بلند دختر



ـگويش شناسي ١ /٣
٨٤ مقاله

توصيف گروه اسمي گويش بلوچي

ـــــــــــب) موهاي دختر بلند
محدوديتهايي از اين دست که بر ترتيب قرار گرفتن وابسته هاي گروه اسمي حاـکـم
است به وضوح نشان مي دهد که گروه اسمي زنجيره اي از کلمات گسسته و بي ارتباط با
يکديگر نيست. بنابراين٬ قواعد خاص دستوري حاـکم بر ساخت گـروه اسـمي شـايان

بررسي و تحقيق است.
امـترهاي اصـلي در تـحليلهاي همچنين٬ ترتيب کـلمه در گـروه اسـمي يکـي از پـار
رده شناختي است. با توصيف گروه اسمي مي توان جايگاه زبان يا گويش مورد مطالعه را

بر اساس موازين رده شناسي تعيين کرد.

٢ گروه اسمي در گويش بلوچي
١.٢ وابسته هاي پيشين

همان طور که پيش از اين ذـکر شد٬ گروه اسمي مي تواند در کنار هسته٬ عناصر ديگري را
نيز شامل شود که بسته به جايگاههايشان نسبت به هسته٬ «وابسته پيشين» يـا «پسـين»
خوانده مي شوند. در اين بخش به توصيف وابسته هاي پيشين در گـروه اسـمي گـويش

بلوچي مي پردازيم.
در گروه اسمي گويش بلوچي٬ دسته هاي مشخصي از وابسته هاي پـيشين بسـته بـه
اين که به چه مقوله نحوي متعلق باشند و چه نقشي را نسـبت بـه هسـته بـازي کـنند بـا
نشانه هاي خاصي به هسته متصل مي شوند. وابسته پيشين اـگر از نوع صـفت بـاشد بـه

en- را براي رخشاني به کار برده اند. ¬e- يا Barker) پسوند and Mengal, 1969: 34) ٤ـ)ــبارکر و منگَل

in- اضافه مي شود٤ . وابسته پيشين اـگر اسم باشد٬ چنانچه ¦e- يا hn ¦e- ـ٬ n انتهاي آن پسوند
¦a- و گاه بـي هيچ i- يا ترکيب اضافي حاصل از نوع ملکي يا توضيحي باشد٬ با پسوند
نشانه به هسته وصل مي شود٬ اما در ترکيبات اضافي ديگر٬ اسم به عنوان وابسته پيشين
ayh- در مکراني به هسته متصل e- در سرحدي و با (يعني مضاف اليه) با کسره اضافه
مي شود. گروه حرف اضافه نيز چنانچه وابسته پيشين قرار گيرد با اين دو نشانه به هسته

وصل مي شود.
ساير وابسته هاي پيشين اسم بدون نشانه هاي فوق الذکر به هسته متصل مي شوند.
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مقاله ٨٥

توصيف گروه اسمي گويش بلوچي

tuh-in ges ٣ـ الف) سرحدي
خانه بزرگ خانه بزرگ
mazan-e¦ n(e¦ hn) lo¦ g/dawa¦ r ب) مکراني
خانه بزرگ

man-i bra¦ s ٤ـ الف) سرحدي و مکراني
برادِر من برادر من
man(-a¦ ) bra¦ t ب) مکراني

komad-e kili ٥ــ الف) سرحدي
ـکليد کمد ـکليد ـکمد
pas-ayh c§ am ب) مکراني
چشم بز چشم بز

ser mez-e keta¦ ba¦ n ٦)ـ سرحدي
ـکتابهاي روي ميز ـکتابها ميز سر

برخالف فارسي معيار٬ اسم هسته در اين گويش اغلب با کسره اضافه به وابسته اسمي يا

٥ـ)ــدر مناطق سراوان و ايرانشهر اسم هسته٬ همچون فارسي٬ با کسره اضافه به وابسته اسمي يا صفتي بعد از
خود متصل مي شود.

صفتي بعد از خود متصل نمي شود٥ . اين نوع وابسته ها معموًال با وقفه اي کوتاه بـعد از
هسته مي آيند.

ـگروه اسمي گويش بلوچي مي تواند حداـکثر شامل پنج وابسته پيشين گردد که نسبت
به هسته ترتيب خاصي را رعايت مي کنند. اين ترتيب به گونه اي است که جابه جايي آنها

باعث ايجاد زنجيره بدساخت مي گردد. اين وابسته ها به ترتيب عبارت اند از:
الف) وابسته پيشين يک: اسم به عنوان شاخص

ب) وابسته پيشين دو: صفت
ج) وابسته پيشين سه: عدد ترتيبي٬ صـفت عـالي٬ صـفت تـعجبي٬ عـدد و مـميز و

§c «چند» ont ـکميت نماي
د) وابسته پيشين چهار: صفت اشاره٬ صفت پرسشي و کميت نما

هـ) وابسته پيشين پنج: اسم به عنوان مضاف اليه و گروه حرف اضافه اي
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توصيف گروه اسمي گويش بلوچي

١.١.٢ وابسته پيشين يک
اولين وابسته پيشين در گروه اسمي گويش بلوچي٬ اسمي است که به عنوان شاخص به
ـکار مي رود. شاخصها وابسته هايي هستند که بالفاصله قبل از اسم قرار مـي گيرند و در
اصل اسم يا صفتي هستند که براي مشخص کردن يا محدود کردن اسم يا براي احترام به
ـکار مي روند (صادقي و ارژنگ ١٣٦٥: ٣٠). لقبها و عنوانها را نيز مي توان جزو اين دسته

از وابسته ها قرار داد.
ـکاربرد اسم به عنوان وابسته پيشين در گروه اسمي زبان فارسي تنها محدود به ايـن
مورد خاص است. اما٬ همان گونه که پيش از اين بيان شد٬ در گويش بلوچي اسم نه تنها به
عنوان شاخص در جايگاه وابسته پيشين يک٬ بلکه به عنوان مضاف اليه در جايگاه وابسته
پيشين پنج نيز ظاهر مي گردد. مثالهاي زير نمونه هايي از کاربرد اسم به عنوان شاخص را

در اين گويش نشان مي دهد.
wa¦ ja ahmad molayi آقا احمد mohamad ٧) مولوي محمد
na¦ ku karim ¦ha عمو/ دايي کريم ji abba¦ s ــــــ حاجي عباس
keyhoda¦ kahur sarang ـکدخدا کهور majid ــــــ سرهنگ مجيد

مثالهاي زير مؤيد اين مسئله است که اسم٬ به عنوان شاخص٬ نزديک ترين وابسته پيشين
به هسته است و تغيير ترتيب جايگيري آن نسبت بـه وابسـته هاي پـيشين ديگـر بـاعث

بدساختي گروه اسمي مي شود.
zand¤ -e¦ n na¦ ku karim ٨ـ الف)
عمو کريم چاق ـکريم عمو چاق

*na¦ ku zand¤ -e¦ n karim ب)
e¦ (s§ i) ha¦ ji abba¦ s ٩ـ الف)
اين حاجي عباس عباس حاجي اين

*ha¦ ji e¦ (s§ i) abba¦ s ب)

٢.١.٢ وابسته پيشين دو
صفات در اين گويش به عنوان وابسته پيشين دو به کار مي روند. همان طور که قبًال بيان
-in ¦e- يا hn ¦e- ـ٬ n شد٬ صفات در مقام وابسته اسم هميشه همراه با يکي از پسوندهاي

بهـکار برده مي شوند:
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توصيف گروه اسمي گويش بلوچي

s§ arr-e¦ n janek ١٠ـ الف) دختر زيبا
tuh-in ges ب) خانه بزرگ

mazan-e¦ hn ku ج) ـکوه بزرگ

در اين گويش مي توان دو صفت را با حرف ربطo «و» همپايه کرد. نکته درخور توجه اين
است که هرگاه دو صفت به صورت همپايه به کار روند٬ کاربرد پسوندهاي اتصالي باال

براي وابسته دورتر الزامي نيست:
dorr o dadd-in zahg ١١ـ الف)
بچه قشنگ و زرنگ بچه زرنگ و قشنگ
espe¦ t o pra¦ h-e¦ n c§ o¦ lak-a¦ n ب)
لباسهاي سفيد و گشاد لباسها ـگشاد و سفيد

همان گونه که در مثال (٨) مالحظه شد جابه جايي صفت با اسم به عنوان شاخص٬ سبب
توليد زنجيره بدساخت شد. اين امر نشان مي دهد که اين دو وابسته به سطوح مختلف
نحوي تـعلق دارنـد. جـابه جايي صـفت بـا ديگـر وابسـته هاي پـيشين نـيز بـاعث بـروز

زنجيره هاي بدساخت مي شود:
ser mez-e a¦ do nuk-in keta¦ b ١٢ـ الف)
آن دو کتاب نِو روي ميز ـکتاب نو دو آن ميز روي

*nuk-in ser mez-e a¦ do keta¦ b ب)
*ser mez-e nuk-in a¦ do keta¦ b ج)

٣.١.٢ وابسته پيشين سه
وابسته پيشين سه در اين گويش مي تواند عدد ترتيبي٬ صفت عالي٬ صفت تعجبي يا عدد
§c «چند» نيز به اين دسته از عناصر تعلق دارد. در اين گويش ont و مميز باشد. کميت نماي
از نظر صوري تمايزي بين صفت عالي و صفت تفضيلي ديـده نـمي شود. ايـن دو نـوع
ter- ساخته مي شوند. اما تمايز ميان اين دو نوع صفت در گويش صفت با افزودن پسوند
بلوچي از طريق الگوي تکيه متفاوتي که مي پذيرند حاصل مي شود. در صفات عالي تکيه

روي هجاي آخر است٬ اما در صفات تفضيلي هجاي ماقبل آخر تکيه بر است:
mazan-æter-e¦ hn ku ١٣ـ الف)

ـکوه بزرگ تر ـکوه بزرگ تر
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mazan-teær-e¦ hn ku ب)
بزرگ ترين کوه ـکوه بزرگ ترين

borz-æter-in bac§ ak ١٣ـ الف)
بچه بلندتر بچه بلندتر

borz-teær-in bac§ ak ب)
بلندترين بچه بچه بلندترين

به نظر مي رسد که بتوان صفات عالي و صفات ساده را که به يک مقوله تعلق دارند در
يک دسته از وابسته هاي پيشين قرار داد٬ اما جمله (١٥ـ ج) اين مورد را نقض مي کند و
نشان مي دهد که برهم زدن جايگاه صفات عالي و ساده سبب زنجيره بدساخت مي شود
و٬ در حقيقت٬ آنها را بايد جزو دو دسته متفاوت از وابسته هاي پيشين در نظر گرفت. اين

امر مؤيد اين نظر است که اين دو به دو سطح ساختاري متفاوت تعلق دارند.
نکته شايان ذـکر ديگر اين که در اين گويش گاه مي توان صفات عالي را با صفات ساده
همپايه کرد. جمله (١٥ـ ب) اين مورد را نشان مي دهد. البته در اين صورت٬ صفت عالي
با صفت ساده٬ گروهي صفتي را مي سازد که در جايگاه وابسته پيشين دو قرار مي گيرد:

tuh-teær-in sabz-in gala¦ s ١٥ـ الف)
بزرگ ترين کاسه سبز ـکاسه سبز بزرگ ترين

tuh-teær-in o sabz-in gala¦ s ب)
*sabz-in tuh-teær-in gala¦ s ج)

يکي ديگر از توصيف کنندگان اسم٬ وابسته عدد و مميز است. عدد اصلي مبين تـعداد
هسته است که معدود خوانده مي شود. اغلب در شمارش بعد از عدد و قبل از هسته٬
ـکلمه اي مي آيد که مميز ناميده مي شود. در واقـع٬ مـميز واحـد شـمارش هسـته است.
معموًال هسته نوع مميز مناسب خود را در ترکيب عدد و مميز تعيين مي کند. در حقيقت٬
عدد وابسته مميز است و عدد و مميز٬ باهم٬ وابسته هسته اند. مميز هيچ گاه بدون عدد
اصلي براي توصيف اسم به کار نمي رود٬ اما مي توان اعداد اصلي را بدون مميز به کار

برد:
do mitr poc§ ١٦ـ الف)
دو متر پارچه پارچه متر دو

*mitr poc§ ب)
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از آنجا که وابسته عدد و مميز با صفات عالي در توزيع تکميلي هستند٬ هردو وابسته به
يک سطح واحد ساختاري تعلق دارند:

*s§ as§ da¦ nag mazan-ter-e¦ n lo¦ g ١٧ـ الف)
خانه بزرگ ترين دانه (تا) شش

*panc§ da¦ nag borz-ter-in drahc§ ب)
درخت بلندترين دانه (تا) پنج

جابه جايي وابسته عدد و مميز با وابسته هاي پيشين يک و دو نيز بـاعث تـوليد زنـجيره
بدساخت مي شود:

panc§ da¦ nag tuh-in ges ١٨ـ الف)
پنج تا خانه بزرگ خانه بزرگ تا پنج

*tuh-in panc§ da¦ nag ges ب)
se da¦ nag ha¦ nom doktor ١٩ـ الف)
سه تا خانم دکتر دکتر خانم تا سه

*ha¦ nom se da¦ nag doktor ب)

مقوله ديگري که از نظر روساختي در جايگاه وابسته پيشين سه به کار مـي رود وابسـته
عدد ترتيبي است. عدد ترتيبي در اين گويش با افزودن پسوندomi- به عدد اصلي ساخته

مي شود:
panc§ + -omi Ã panc§ omi ٢٠ـ الف)
s§ as§ + -omi Ã s§ as§ omi ب)

عدد ترتيبي را نمي توان همراه با عدد و مميز و صفت عالي به کار برد. در حقيقت٬ اين
وابسته ها با هم در توزيع تکميلي هستند:

*panc§ -omi do da¦ nag asp ٢١ـ الف)
اسب تا دو پنجمين

*panc§ -omi espe¦ t-ter-e¦ n asp ب)
اسب ــــــــــــــــسفيدترين پنجمين

جابه جايي اين وابسته با وابسته هاي پيشين يک و دو زنجيره هاي بدساخت ايجاد مي کند
ـکه دليل بر وابستگي آنها به سطوح مختلف ساختاري است.

c§ a¦ r-omi ha¦ nom doktor ٢٢ـ الف) چهارمين خانم دکتر
*ha¦ nom c§ a¦ r-omi doktor ب)
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صفت تعجبي نيز از جمله عناصري است که به عنوان وابسته پيشين سه به کار مي رود:
c§ etawr-e¦ n ba¦ g-e¦ ! ٢٣ـ الف)

چه باغي! باغي ــــــــــــــــــــچه
c§ e s§ arr-e¦ n janek-e¦ ب)
چه دختر زيبايي! دختري زيبا چه

صفت تعجبي نيز مانند عدد اصلي و عدد ترتيبي در توزيع تکميلي با صفت عـالي
است:

*c§ etawr-e¦ n mazan-ter-e¦ n ba¦ g-e¦ ٢٤ـ الف)
*mazan-ter-e¦ n c§ etawr-e¦ n ba¦ g-e¦ ب)

§c «چند» نيز يکي از عناصري است که در جايگاه وابسته پيشين سه به کار ont ت نماي ـکميّ
مي رود. اين عنصر مانند عدد اصلي عمل مي کند و حتي مي توان آن را با مميزها نيز به کار

برد:
c§ ont da¦ nag pas-on ge(pt) ٢٥ـ الف)
مــگوسفند تا چند چند تا گوسفند خريدم خريد َا
c§ ont napar mardom yahtent ب)
چند نفر آدم آمدند آمدند آدم نفر چند

اين عنصر نيز با صفت عالي در توزيع تکميلي است و جابه جايي آن با وابسته هاي پيشين
يک و دو زنجيره بدساخت توليد مي کند:

c§ ont da¦ nag mazan-e¦ hn pas-on ge ٢٦ـ الف)
گوسفند بزرگ تا چند چند تا گوسفند بزرگ خريدم خريد َامـ

*mazan-e¦ hn c§ ont da¦ nag pas-on ge ب)

c§ ont da¦ nag ha¦ nom doktor-on di(st) ٢٧ـ الف)
چند تا خانم دکتر ديدم ديد َامـ دکتر خانم تا چند

*ha¦ nom c§ ont da¦ nag doktor-on di(st) ب)
*c§ ont da¦ nag zand¤ -teær-e¦ n c§ okk (٢٨
 بچه چاق ترين تا چند

٤.١.٢ وابسته پيشين چهار
وابسته پيشين چهار در گروه اسمي گويش بلوچي شامل صفت اشاره٬ صفت پرسشي و
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ـکميت نماست. صفات اشاره در اين گويش عبارت اند از:
٢٩) سرحدي مکراني سرحدي مکراني

e¦ ye ¦hame اين s§ i hami همين
s§ i ye¦ hs§ hame¦ h hame¦ hs§

ye¦ h hames§

a¦ a¦ ¦hama آن ye¦ hama¦ همان

ye se pas ٣٠ـ الف)
اين سه گوسفند ـگوسفند سه اين
a¦ do kas-e¦ n c§ okk-a¦ n ب)
آن دو بچه کوچک ها بچه ـکوچک دو آن

hame¦ s§ i zard-e¦ n ja¦ mag ج)
همين لباس زرد لباس زرد همين
hama¦ kas-ter-e¦ n kaws§ -a¦ n د)
همان کوچک ترين کفشها ها کفش ـکوچک ترين همان

صفات پرسشي يکي ديگر از اعضاي وابسته پيشين چهار هستند:

c§ ont keta¦ b-et zu? ٣١ـ الف)
چند کتاب خريدي؟ خريد َاتــکتاب چند
koja¦ ges-a¦ gept-e(t)? ب)
ـکدام خانه را خريدي؟ خريدي را خانه ـکدام

c§ e c§ a¦ s§ ti-a war-i? ج)
چه غذايي مي خوري؟ مي خوري غذايي چه

مثالهاي زير نيز کاربرد کميت نماها را به عنوان وابسته اسم نشان مي دهند:

phak lo¦ g-a¦ n ٣٢ـ الف)
همه خانه ها هاــخانه همه
ba¦ zi na¦ -sarpad-in mordom ب)
بعضي انسانهاي نادان انسانها نادان بعضي

hec§ bra¦ t-i ج)
هيچ برادري برادري هيچ

تغيير جايگاه وابسته پيشين چهار با ديگر وابسته هاي پيشين بـاعث تـوليد زنـجيره هاي
بدساخت مي شود:
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ye se za¦ nuger-in ha¦ nom doktor ٣٣ـ الف)
اين سه خانم دکتر باتجربه دکتر خانم باتجربه سه اين
*se za¦ nuger-in ye ha¦ nom doktor ب)
*se ye za¦ nuger-in ha¦ nom doktor ج)

*se za¦ nuger-in ha¦ nom doktor د)

٥.١.٢ وابسته پيشين پنج
وابسته پيشين پنج شامل اسم و گروه حرف اضافه اي است. بنابراين٬ عالوه بر شاخصها
در جايگاه وابسته پيشين٬ در وابسته پيشين پنجم هم يک اسم مي تواند وابسته هسته قرار
ـگيرد. برخالف فارسي معيار که در آن اسم٬ به عنوان مضاف اليه٬ وابسته اي از نوع پسين

است٬ در گويش بلوچي مضاف اليه قبل از مضاف (هسته) مي آيد:
min-i (man-i) ma¦ s ٣٤ـ الف)

مادر من مادر من
ahmad-i la¦ p ب)
شکم احمد شکم احمد
bag-e dar ج)
در باغ در باغ

با جابه جا کردن اين نوع وابسته با ساير وابسته هاي اسم٬ يا زنجيره هاي بدساخت حاصل
مي شود يا معني ساخت تغيير مي کند:

hasan-i a¦ do nil-e¦ h(n) ja¦ mag ٣٥ـ الف)
آن دو پيراهن آبي حسن پيراهن آبي دو آن حسن

*a¦ do hasan-i nil-e¦ h(n) ja¦ mag ب)
*a¦ do nil-e¦ h(n) hasan-i ja¦ mag ج)

hasan-i kaja¦ n ja¦ mag? ٣٦ـ الف)
ـکدام پيراهن حسن؟ پيراهن ـکدام حسن
kaja¦ n hasan-i ja¦ mag ب)
پيراهن کدام حسن؟ پيراهن حسن ـکدام

در مثال (٣٦) هر دو زنجيره (الف) و (ب) خوش ساخت اند٬ اما در زنجيره (ب) صفت
¦kaja توصيف کننده «حسن» است٬ نه «پيراهن». بنابراين٬ جابه جايِي دو وابسته n پرسشِي
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hasan در زنجيره (الف) معني را تغيير داده است. ¦kaja و n

در گويش بلوچي گروه حرف اضافه اي نيز مي تواند به عنوان وابسته پيشين اسم به کار
رود. برخالف وابسته هاي اسمي و صفتي که مي توان آنها را به عنوان وابسته پسين نيز به
از اسم به کار برد. ـکار برد٬ گروههاي حرف اضافه اي را که قبل از اسم مي آيند نمي توان بعد
از سوي ديگر٬ برخي گروههاي حرف اضافه اي نيز وجود دارند کـه تـنها بـه عـنوان

٦ـ)ــنکته قابل توجه ديگر اين که گروههاي حرف اضافه اي که وابسته پـيشين اسـم قـرار مـي گيرند٬ چـنانچه در
عبارتي به عنوان وابسته اسم به کار نروند٬ مي توان آنها را به صورت هسته پايان نيز به کار برد:

c§ ir pars§ -a¦ ja¦ ru kan ٣٧ـ الف)
زير فرش را جارو کن ـکن جارو را فرش زير

pars§ e c§ ir-a¦ ja¦ ru kan ب)
 ـکن جارو را زير فرش

وابسته هاي پسين به کار مي روند٦ .
مثالهاي زير کاربرد گروه حرف اضافه اي را به عنوان وابسته پيشين پنج نشان مي دهد:

ser drahc§ -e morg-a¦ n ٣٨ـ الف)
پرنده هاي روي درخت پرنده ها درخت سر
teh ges-e pars§ -a¦ n ب)
فرشهاي توي خانه فرشها خانه توي
c§ ir pars§ -e keta¦ b-a¦ n ج)
ـکتابهاي زير فرش ـکتابها فرش زير

ـگروه حرف اضافه اي با اسم يا گروه اسمي به عنوان مضاف اليه در توزيع تکميلي است:
*hasan-i ser mez-e keta¦ b-a¦ n ٣٩ـ الف)
ـکتابها ميز سر حسن
*ser mez-e hasan-i keta¦ b-a¦ n ب)

جابه جايِي گروه حرف اضافه اي با ديگر وابسته هاي پيشين اسم باعث ايجاد زنجيره هاي
بدساخت مي شود:

ser drahc§ -e a¦ do siya¦ h-in gwara¦ g ٤٠ـ الف)

آن دو کالغ سياِه روِي درخت ـکالغ سياه دو آن درخت سر

*a¦ do ser drahc§ -e siya¦ h-in gwara¦ g ب)

*a¦ do siya¦ h-in ser drahc§ -e gwara¦ g ج)
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٢.٢ وابسته هاي پسين
ـگروه اسمي گويش بلوچي مي تواند حداـکثر چهار وابسته پسين داشته باشد:

الف) نشانه جمع٬ به عنوان وابسته پسين يک؛
ب) اسم٬ ضمير شخصي متصل و حرف تعريف نامعين بـه عـنوان عـناصر وابسـته

پسينـدو؛

7) restrictive relative clause 8) appositive relative clause

ج) صفت و بند موصولي محدودکننده٧ به عنوان عناصر وابسته پسين سه؛
د) بدل (اسم يا گروه اسـمي٬ صـفت٬ گـروه حـرف اضـافه اي)٬ بـند مـوصولي غـير

محدودکننده٨ و گروه حرف اضافه اي به عنوان عناصر وابسته پسين چهار.
شايان توجه است که اسم و صفت هم در مقام وابسته پيشين به کار مي آيند و هم در
مقام وابسته پسين؛ اما گويش بلوچي به استفاده محدودتر از وابسته هاي پسين مـتمايل
است و زنجيره هايي که در آنها از اسم و صفت به عنوان وابسته پسين استفاده شده است

بسامد بسيار پايين دارند.

١.٢.٣ وابسته پسين يک
¦a- است که براي تمام موجودات جان دار و n وابسته پسين يک در اين گويش پايانه جمع
بي جان به کار مي رود. جالب توجه اين که گاه در اين گويش بين عدد به عنوان وابسـته
پيشين و هسته گروه اسمي رابطه عدد حکمفرما مي شود و نشانه جمع نيز ظاهر مي گردد.

به عالوه٬ همراه با عدد پسوند اتصال صفت به هسته نيز کاربرد دارد:
pend¤ o¦ gar + -a¦ n = pend¤ o¦ gara¦ n ٤١ـ الف)
ـگداها ها ـگدا
har s§ e(e¦ n) c§ ippok-a¦ n mort-en(t) ب)
هر شش جوجه مردند مردند هاــ جوجه شش هر
a¦ dow-e¦ n janek-a¦ n ج)
آن دو دختر انــدختر دو آن

پايانه جمع نمي تواند پس از ضمير شخصي متصل٬ حرف تعريف نامعيّن يا مضاف اليه
قرار گيرد:
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*janke-e¦ -a¦ n ٤٢ـ الف)
*jank-i-a¦ n ب)
*jank-e hasan-a¦ n ج)

٢.٢.٢ وابسته پسين دو
در اين جايگاه يکي از عناصر اسم٬ ضمير شخصي متصل يا حرف تعريف نامعيّن قرار

مي گيرد. در جمله هاي زير٬ اسم به عنوان وابسته پسين به کار رفته است:

ja¦ mag hasan-i ٤٣ـ الف)
پيراهن حسن حسن پيراهن

dar ba¦ g-e ب)
در باغ باغ در

dar-e ba¦ g ج)
s§ erkat-e napt د)
شرکت نفت نفت شرکت

درخور ذـکر است که جابه جايي اسم به بعد از هسته خود همراه با پسوند اتصالي صورت
مي گيرد. همان طور که مثالهاي (٤٣ـ الف و ب) نشان مي دهند٬ ساختهاي (٤٣ـ ج و د)٬
ـکه در آنها ترتيب مضاف و مضاف اليه همانند فـارسي مـعيار است٬ تـحت تأثـير زبـان

فارسي در گويش بلوچي به کار مي روند.
ضمير شخصي متصل نيز مي تواند به انتهاي اسم هسته متصل شود و با آن ترکيبي

اضافي بسازد:

go¦ k-om mort ٤٤ـ الف)
ـگاوم مرد مرد امــگاو

pa¦ d-i pros§ t ب)
پايش شکست شکست اشــپا

حرف تعريف نامعين نيز عنصر ديگري است که در جايگاه وابسته پسين دو مي آيد. در
ـگويش بلوچي٬ برخالفت فارسي معيار٬ حرف تعريف نامعين بعد از صفت وابسته اسم

به کار نمي رود:
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sarr-e¦ n zerang-e¦ n janek-e¦ (i) ٤٥ـ الف)
دختري بسيار زرنگ دختري زرنگ بسيار

*sarr-e¦ n zerang-e¦ n-e¦ (i) janek ب)

روشن است که حرف تعريف نامعيّن با دو عـنصر اسـم و ضـمير شـخصي مـتصل کـه
معرفه ساز هستند در توزيع تکميلي است. ضـمير شـخصي مـتصل و عـنصر اسـم نـيز

همزمان با هم به منزله وابسته هسته نمي آيند:
p ـ* ¦a ـ d ـ - i - i ٤٧ـ الف)
يــَاشــپا

p ـ* ¦a ـ d ـ h a ـ a ـs ـ n ـ - i - i ب)
پسوند

يــاتصالي ــحسن پا
p ـ* ¦a ـ d ـ - i h a ـ a ـs ـ n ـ - i ج)

پسوند
اتصالي ــحسن َاشــپا

جابه جايي اين عناصر از جايگاه معمولشان باعث بروز زنجيره هاي بدساخت مي شود:
kola¦ h hasan-i nuk-in ke ta dert-e ٤٨ـالف)
ـکاله نِو حسن که تو پاره کردي پارهـکردي تو ـکه نو حسن ـکاله

*kola¦ h nuk-in hasan-i ke ta dert-e ب)
*kola¦ h nuk-in ke ta dert-e hasan-i ج)

٣.٢.٢ وابسته پسين سه
صفت از وابسته پسين سه در گويش بلوچي است. چنان که پـيش تر گـفته شـد٬ کـاربرد

صفت در اين جايگاه در بلوچي به ندرت ديده مي شود:
kola¦ h nuk-in, ges tuh-in, ja¦ mag zard-in (٤٩
زرد لباس بزرگ خانه نو ـکاله

بند موصولي محدودکننده نيز از وابسته هاي پسين سه است. غالمعلي زاده (١٣٧٤:ـ١٥٨)

٩ـ)ــصادقي و ارژنگ (١٣٦٥) اين گونه وابسته ها را «جمله هاي ربطي توضيحي» ناميده اند. صفوي (١٣٧٣) بند
توصيفي را براي «بند موصولي محدودکننده» و بند توضيحي را براي نوع «غيرمحدودکننده» آن به کار مي برد.

اين گونه وابسته ها را «جمله واره موصولي محدودکننده» مي نامد٩ و مـي گويد: «حـضور
جمله واره محدودکننده در جمله٬ به منظور مشخص کردن حدود مفهوم و گستره حوزه
معنايِي اسِم مورِد توصيِف خود٬ الزم است.» اين نوع بندها اغلب همراه اسمهاي نکره
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به کار برده مي شوند و با محدود کردن گسـتره حـوزه ارجـاعي آنـها٬ مـخاطب را قـادر
مي سازند که پديده اي را که گروه اسمي به آن داللت دارد شناسايي کند.

i- مي آيد که معروف به «ياي نکره» است. در بـلوچي اسم معموًال همراه با پسوند
ـگرايش کمي به استفاده از «ياي نکره» وجود دارد و بيشتر به جاي آن از صفت اشـاره

استفاده مي شود:

hama¦ go¦ k ke ka¦ h-a¦ n-on da¦ ٥٠ـ الف)
ضميرمتصل

ـگاوي که علفها را به او دادم داد فاعلي ــ هاــ علف ـکه ـگاو همان
keta¦ b hasan-i zand-in ke man dert-on ب)
ـکتاب حجيم حسن که من پاره کردم پاره کردم من ـکه حجيم حسن ـکتاب

a¦ ba¦ g ke ta gept-et ج)
آن باغ که تو خريدي خريدي تو ـکه باغ آن

جابه جايِي هريک از وابسته هاي پسين دو با ديگر وابسته هاي پسـين اسـم زنـجيره هاي
بدساخت توليد مي کند (Ä جمله هاي شماره ٤٨).

٤.٢.٢ وابسته پسين چهار
در گويش بلوچي٬ بدل٬ بند موصولي غيرمحدودکننده و گروه حرف اضافه اي در آخرين
جايگاه وابسته هاي پسين قرار مي گيرند. در اين گويش اسم يا گروه اسمي٬ صفت و گروه

حرف اضافه اي مي توانند به عنوان بدل در گروه اسمي به کار روند.

man-a¦ dohtag ha¦ tun ٥١ـ الف)
دختر من٬ خاتون خاتون دختر من

ha¦ tun man-a¦ dohtag ب) خاتون٬ دختر من
a¦ pirazal bazzag ج) آن پيرزن٬ بيچاره
بيچاره پيرزن آن

molayi isop s§ a me s§ ahr-e a¦ lmea¦ n د)
مولوي يوسف٬ ازعلماي شهرما عالمان شهر ما از يوسف مولوي

بندهاي موصولي غيرمحدودکننده نيز از وابسته هاي پسين چهار در گروه اسمي گويش
بلوچي به شمار مي آيد. بند موصولي غيرمحدودکننده تنها توضيحي اضـافي پـيرامـون
هسته مي دهد. هسته در چنين وضعيتي غالبًا معرفه و براي مخاطب قابل شناسايي است.
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اين نوع بند موصولي را مي توان حذف کرد:
ahmad ke pa¦ r eda¦ n yaht ٥٢ـ الف)
احمد٬ که پارسال اينجا آمد آمد اينجا پارسال ـکه احمد
layi ke ba pet-i na¦ n-a pac§ -e ب)
ليلي٬ که براي پدرش نان مي پزد مي پزد نان پدرش براي ـکه ليلي

mini dusti go zahg-a¦ n ٥٣ـ الف)
عالقه من به بچه ها هاــبچه با عالقه من

mardi go¦ n ya pa¦ da¦ ب)
مردي با يک پا پا يک با مردي
keta¦ bi go zand-in jalda¦ ج)
ـکتابي با جلد کلفت جلد ـکلفت با ـکتاب

جابه جايي هريک از وابسته هاي پسين چهار با ديگر وابسته هاي پسين٬ زنجيره بدساخت
توليد مي کند يا باعث تغيير معنا مي شود:

mini bra¦ s tuh-in behruz ٥٤ـ الف)
برادر بزرگ من٬ بهروز بهروز بزرگ برادر من

mini bra¦ s behruz tuh-in ب) برادر من٬ بهروز بزرگ

keta¦ b hasani go zand-in jalda¦ ٥٥ــ الف)
ـکتاب حسن با جلد کلفت جلد ـکلفت با حسن ـکتاب

*keta¦ b go zand-in jalda¦ hasani ب)

janek-e hasan ke ma¦ t-om do¦ st ٥٥ــ الف)
دختر حسن که مادرم پسنديد پسنديد مادرم ـکه حسن دختر

*janek ke ma¦ t-om do¦ st hasan ب)

٣ تحليل نظري و نتيجهـگيري

10) Greenberg

به باور جوزف گرينبرگ١٠ (١٩٦٣) جايگاه معمول فعل نسبت به مفعول در يک زبـان بـا
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جايگاه عناصر در روابـط نـحوي ديگـر٬ مـانند سـاختهاي تـفضيلي٬ هـمبستگي دارد.
بهـعالوه٬ اـگر به طور بي نشان٬ فعل پيش از مفعول واقع شود٬ ساخت موصولي٬ صفت و
اضافه ملکي به دنبال اسمي که توصيف مي کنند خواهند آمد. همچنين٬ در زبانهايي که
(VO) ـ٬ گرايش به استفاده از حرف اضافه پيشين بيشتر است. فعل پيش از مفعول مي آيد
(OV) ـ٬ ترتيب باال برعکس خواهد شد. از طرف ديگر٬ اـگر مفعول پيش از فعل واقع شود
ـگرينبرگ در ضميمه مقاله اش ٢٤ نوع زبان را برمي شمارد که وقوع آنها از نظر منطقي
NA/AN و VSO/SVO/SOV ـ٬ Pr/Po ـ٬ «مــمکن» است. او بــر اسـاس چـهار پـارامـتر

11) absolute universals 12) Comrie 13) universal tendencies

NG/GN ـ٬ چهار نوع جهانيهاي مطلق١١ رده شناسي ترتيب کلمه را به دست مي دهد. بر

اساس يافته هاي گرينبرگ٬ کـامري١٢ (١٩٨٩: ٩٥) دو نـوع گـرايش جـهاني١٣ اصـلي را در
زبانهاي جهان ذـکر مي کند:

VO, Pr, NG, NA ٥٧ــ الف)
OV, Po, GN, AN ب)

A صفت را N اسم و G مضاف اليه٬ Po حرف اضافه پسين٬ Pr حرفت اضافه پيشين٬

مي نماياند.
امترهاي اصلي در تحليلهاي رده شناختي ترتيب کلمه در گروه اسمي يکي ديگر از پار

است و مي تواند به چهار صورت باشد:
AN باشد. NA و الف) ترتيب نسبي صفت و اسم هسته که مي تواند به دو صورت
يعني صفت در برخي از زبانها قبل از اسم قرار مي گيرد و در برخي از زبانها پس از آن.

RelN NRel و (Rel) و اسم هسته که مي تواند به دو صورت ب) ترتيب بند موصولي
باشد.

GN باشد. NG و ج) ترتيب مضاف اليه و اسم هسته که مي تواند به دو صورت
PrN باشد. NPo و د) ترتيب حرف اضافه با اسم هسته که مي تواند به دو صورت

اـکنون با توجه به توصيف انجام شده از گروه اسمي گويش بلوچي٬ وضـعيت گـروه
اسمي آن را در هرکدام از ترتيبهاي چهارگانه بررسي مي کنيم و به مقايسه آن با فارسي
معيار مي پردازيم. از رهگذر اين تجزيه و تحليل جايگاه گويش بلوچي و فارسي معيار در
رده شناسي زباني مشخص مي شود. پيش از اين الزم است بدانيم که گويش بلوچي و زبان
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OV قرار داده اند. فارسي را جزو زبانهاي هسته پاياني يا
تحقيقات رده شناختي نشـان داده است کـه زبـانهاي قـديم تر هـندواروپـايي از نـوع
هسته ـپاياني بوده اند٬ اما در جريان تحوالت زبـاني بسـياري از سـاختهاي نـحوي آنـها
VO شباهت يافته اند. بسياري از دستخوش تغيير شده است و به زبانهاي هسته آغازين يا
زبانها نيز در مراحل مياني قرار دارند٬ به گونه اي که نمونه هايي از هـر دو نـوع سـاخت
هسته آغازين و هستهـپاياني در آنها يافت مي شود. زبان فارسي و گويش بلوچي نيز از اين
امر مستثنا نيستند. اما گويش بلوچي نسبت به فارسي معيار دچار تحوالت کمتري گشته
است٬ بهـطوري که خصوصيات زبانهاي هستهـپاياني را به نحو بارزتري در خود حـفظ
ـکرده است. توضيح و تحليل اين روابط چهارگانه در گويش بلوچي مؤيد اين مطلب است.
AN در گويش بلوچي بسيار پايدار است: به جـز مـوارد انـدکي در بـلوچي ترتيب
NA ديده نشد. ممکن است اين موارد اندک جرقه تحول سرحدي٬ نمونه هايي از ترتيب

NA ـ٬ همچون فارسي معيار٬ باشد. AN به از ساخت
اـگرچه صفات و بندهاي موصولي از نظر مفهومي شبيه هم هستند٬ در بيشتر زبانها در
NA ترتيب کلمه با هم متفاوت اند (ـکامري ١٩٨٩: ٩٠). اما استثنائًا در فارسي معيار ساخت
NRel همسوست٬ يعني اين که در هر دو ساخت صفت و بند موصولي پس از با ساخت
NRel همسويي AN و ساخت اسم هسته واقع مي شوند. اما در گويش بلوچي ساخت
ندارند؛ زيرا با وجودي که صفت پيش از اسم مي آيد٬ بند موصولي همانند فارسي معيار

است و بعد از اسم هسته مي آيد.
AN ثبات کمتري دارد. GN در گويش بلوچي نسبت به ترتيب به نظر مي رسد ترتيب
GN حـاـکـم است٬ يـعني٬ بـرخـالف اـگرچه در بيشتر مناطق بلوچي زباِن ايران ساخت
فارسي٬ مضاف اليه پيش از اسم هسته واقع مي شود٬ در مـناطقي از مکـران٬ هـمچون
NG پايدار است و از کسره اضافه نيز سراوان و ايرانشهر٬ به تبع فارسي معيار ساخت

براي برقراري اين رابطه استفاده مي شود.
NG ـ٬ البته با بسـامد کـم٬ ديـده در بلوچي سرحدي٬ همانند فارسي معيار٬ ساخت
مي شود. اما جالب توجه است که از کسره اضافه در اينجا بسيار کم استفاده مي شود و

مضاف اليه با پسوند اتصالي به جايگاه پس از اسم هسته مي آيد.
بنابراين٬ در مورد ترتيب مضاف اليه و اسم هسته چـنين مـي توان گـفت کـه گـويش
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NG برداشته است تا هرچـه بـيشتر بـه بلوچي قدمهاي اوليه را براي تحول به ساخت
ساخت نحوي فارسي معيار نزديک شود. در مورد ترتيب آخر٬ يعني حرف اضافه با اسِم
هسته٬ به طور کلي مي توان گفت که حرف اضافه در گويش بلوچي٬ برخـالف فـارسي
معيار٬ از نوع پسين است. الفنباين (١٩٨٩: ٦٣٩) معتقد است که در بلوچي حروف اضافه
پيشين معمول نيستند و اغلب مانند پشـتو هـمراه بـا حـروف اضـافه پسـين مـي آيند. او
همچنين مي افزايد که متمم حرف اضافه پسين بايد اسم در حالت اضافه ملکي بـاشد.

ازـجمله شواهد الفنباين عبارت اند از:
kita¦ b me¦ ze¦ sara¦ int ٥٨ــ الف) ـکتاب روي ميز است
drac§ k gisay de¦ ma¦ int ـــــب) درخت روبه روي خانه است

نگَل (١٩٦٩: ٢٣) به وجود حرف اضافه پسين در کنار حرف اضافه مِ و از سوي ديگر٬ بارکِر
پيشين در گويش بلوچي اشاره کرده اند. ازجمله شواهد آنها عبارت اند از:

kita¦ b mezay sara¦ int ٥٩ــ الف) ـکتاب روي ميز است
ja¦ mag swndukay taha¦ int ـــــب) پيراهن در صندوق است

بر اسـاس داده هـاي گـردآوري شده نگـارنده٬ در نـيک شهر بـه نسـبت مـنطقه سـرحـد
نمونه هاي فراوان تري از وجود حرف اضافه پسين مالحظه شد. اما در ايرانشهر و سراوان

هيچ اثري از حرف اضافه پسين يافت نشد.
به طور کلي٬ گويش بلوچي در اين ترتيب هم با گرايشهاي جهاني همسوست. اـگرچه

آثار تحول از حرف اضافه پسين به پيشين در آن به خوبي نمايان است.
در زير معادل عبارت «از جلوي بيمارستان» در چهار منطقه داده مي شود:

ay bimarestan de¦ ma¦ ٦٠ــ الف) نيک شهر
s§ a bimarestan dima¦ ـــــب) سرحد
ay de¦ m bimarestan ـــــج) ايرانشهر
ez dim bimarestan ـــــد) سراوان

نکته قابل توجه در اينجا رابطه بين گروه حرف اضافه اي با اسم هسته است که برخالف
فارسي معيار در گويش بلوچي سرحدي گروه حرف اضافه اي مي تواند به عنوان وابسته
پيشين واقع شود. با توجه به داده هاي توصيف شده در بخش ٥.١.٢ وجود اين مشخصه

تأييد ديگري است بر هسته پاياني بودن اين گويش.
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 توصيف گروه اسمي گويش بلوچي

منابع
باطني٬ محمدرضا (١٣٤٨)٬ توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي ٬ تهران٬ انتشارات اميرکبير؛

حسنيان٬ حسين (١٣٦٨)٬ «ـگروه اسمي زبان فارسي بر مبناي نظريه ايکس تيره»٬ مجله زبان شناسي ٬ سال٬٦
شماره٬١ ص٢٩-٤١ـ؛

صادقي٬ علي اشرف و غالمرضا ارژنگ (١٣٦٥)٬ دستور سال چهارم آموزش متوسطه عمومي (فرهنگ و ادب) ٬
تهران٬ وزارت آموزش و پرورش؛

صفوي٬ کوروش (١٣٧٣)٬ «برخي از ويژگيهاي بندهاي موصولي فارسي»٬ مجموعه مقاالت دومين کـنفرانس
زبان شناسي نظري و کاربردي ٬ انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائي؛

غالمعلي زاده٬ خسرو (١٣٧٤)٬ ساخت زبان فارسي ٬ تهران٬ احياِء کتاب؛
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Greenberg, J.H. (1963), ``Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of
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ليال عسگري

ِا .ـک. مـالچانووا٬ مسکـو٬ مـؤسسه ٬ تـاريخي  ـگــويش ســيوندي از ديـد هـمزمانيـ ـ
زبان شناسي٬ فرهنگستان علوم روسيه٬ ٬٢٠٠٣ ١٤٣ صفحه.

Sivendi v sinkhronnom i istoricheskom osveshchenii, Sost. E.K. Molchanova,
Moskva Rossiâ¦ skaya akademiya nauk institut yazykoznaniya, 2003, 143 p.

سيوندي٬ گويش اهالي سيوند٬ منطقه اي تقريبًا در ٨٠ کيلومتري شمال شيراز در استان
فارس در جنوب غربي ايران است. اين گويش متعلق به گروه شمال غربي زبانهاي ايراني
است. درباره پيشينه و خاستگاه گويش سيوندي نظريات گوناـگوني مطرح شده است:

1) Andreas, F.C., Christensen, A., Iranische Dialektaufzeichnungen aus dem Nachlass , von F.C.

Andreas. Zusammen mit Kaj Barr und W.B. Henning bearb. und hrsg. von Arthur Christensen: Erster

Teil: Sâª va« ndâª , ya« zdâª und soª âª . Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenchaften zu Go« ttingen.

Phil.-hist. kl., 3. Folge. B., 1939, Nr. 11. (p. 16)

2) Lentz, W., ``Die nordiranische Elemente in der neupersischen Literatursprache bei Firdosi''.

Zeitschrift fur Indologie und Iranistik. Leipzig, 1926, Bd. 4, H. 2. (p. 288)

3) Meillet, A., Grammaire du vieux-perse.2 e¨ d., entierement corrigë e et augmentë e par Ë. Benveniste,

1931. (p. 10)

4) Mayrhofer, M., ``Die Rekonstruktion des Medischen''. Anzeiger der osterreichischen Akademie der
Wissenschaften. Phil.-hist. kl: Jg. 1968 (105), N.1. Wien, 1969 (p. 5)

مِيّه٣ ٬ بنونيست٬ کريستنسن و مايرهوفر٤ نيز آن را تأييد به گمان آندرياس١ که لنتس٬٢
مي کنند٬ گويش سيوندي ادامه زبان مادي است که در شمال غربي ايـران رواج داشـته
*x hu* ـ٬ است. اين نظر متکي بر اطالعات آواشناختي است. در زبان مادي و سيوندي٬

C:7 ٧ ص ١٣٨٤/٠٥/٢٣ ١٨:٢٧ 10N-SIVA ١٣٨٣/٩/٢٧ ن٢ ـگويش شناسي

١٠٣
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5) Lecog, P., ``Excursus: A propos du Fûme© deý'', Archäologische Mitteilungen aus Iran, Ergänzungs-
band 10. Berlin 1983.

f بدل شده است. اما به نظر لکوک٥ واژه هايي مانند ايراني باستان (sv هندي باستان) به
-farnah در کتيبه هاي فارسي باستان مي توانند از زبان ديگري به جز مادي گرفته شده

بــاشند. بـه نـظر او خـاستگاه سـيوندي زبانان را بـايد در مشـرق ايـران٬ در هـمسايگي
f در خوري نيز رخ داده است. به نظر < *x hu* ـ٬ ـگويشوران خوري جست. زيرا تحول

6) Windfuhr, G.L., ``Isoglosses: A Sketch on Persians and Parthians, Kurds and Mede''. Monumentum
H.S. Nyberg. vol. 5. Tëhëran-Lie© ge, 1975 (Acta Iranica)

ويندفور٦ ٬ گويشي در شمال شرق ايران نياي مشترک خوري و سيوندي بوده است.

7) Huart, Cl., ``Le dialecte de sâª weª nd''. Journal asiatique. P., IX-me se¨ r. 1893 T. 1.

8) Eilers, W., Westiranische Mundarten . III: Die Mundart von Sâ¦ va« nd. Stuttgart, 1988.

به نظر هوار٧ ٬ سيوندي به کردي شباهت دارد. بعدها آيلرز٨ مطرح کرد که سيوند در
آغاز اقامتگاه کوچ نشينان بوده است و احتماًال در آن هـنگام کـه نـياـکـان سـيونديها بـه
خواست رهبر خود به جنوب ايران کوچيدند٬ اين منطقه بدين نام خوانده شـده است.
بنابراين٬ سيوند جزيره زباني ماديها در پارس نبوده٬ اما شايد اقامتگاه کردها و دقيق تر

ـگورانيها در استان فارس در سده هاي ميانه بوده است.
سرانجام٬ نظريه اي بي اساس نيز مطرح گـرديده است کـه نـژاِد سـيونديها را سـامي

مي شمارد.
مطالعات سيوندي از اواخر قرن گذشته آغاز شده است. اير ان شناسان غربي و نـيز

پژوهندگان روسي چندين مقاله و کتاب درباره اين گويش منتشر کرده اند.
شايد نوشته هاي آندرياس در ١٨٧٨ـم از نـخستين مـنابع گـردآوري شده بـاشد کـه
هم اـکنون در کتابخانه دانشگاه گوتينگن نگهداري مي شود. اين نوشته ها درباره سيوند٬
اهالي آن٬ پيشينه آن و مقاله کوتاهي درباره آواشناسي و صرف٬ به هـمراه واژه نـامه اي
مختصر و نيز فرهنگ تطبيقي سيوندي٬ يزدي٬ سويي است که در ١٩٣٩ـم به کـوشش

9) Ã 1

ـکريستنسن٩ منتشر شد.

10) Zhukovskii V.A., Materialy dlya izucheniya persidskikh narechiâ¦ . Ch. 2: Dialekty polocy goroda

Semnana: Sengiser, Shemerzod. Dialekty polosy goroda isfagana: sede, gyaz, kyafron. Dialekty polocy

goroda shiraza: Sivand, Abdui. Guranskiâ¦ dialekt drevni talakhedeshk. Narechiya evreev goroda

kashana. Narechie derevni Tajrish. Vyp. I. 1. Teksty, 2 Slovar. Pg., 1922.

در ١٨٨٣ـم ژوکوفسکي١٠ ٬ هنگامي که در ايران به سر مي برد٬ چند متن را از فارسي
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به سيوندي ترجمه کرد. اين نوشته ها در ١٩٢٢ـم منتشر شد. در اين فرهنگ جامع در کنار
ـگويشهاي نِو شمال غربي٬ مطالب فراواني درباره واژگان و صورتهاي صرفي افـعال در

سيوندي آمده است.

11) Ã 7

در ١٨٩٣ـم هوار١١ ٬ دست نوشته هاي دانشمند ايراني٬ ميرزا حسين تهراني٬ را درباره
ـگويش سيوندي منتشر کرد.

12) Geiger, W., ``Kleinere Dialikte und Dialektgruppen III: Centrale Dialekte''. GIPh . 1898-1901. Bd I,

Abt. 2.

بعدها گايگر١٢ با بهرهـگيري از مطالب تهرانيـ ـ هوار٬ مقاله «ـگويشهاي مرکزي» را منتشر
ـکرد. او در اين اثر گويش سيوندي را جزِء گويشهاي مرکزي برشمرده است.

13) Mann, O., Hadank, K., Kordisch-Persische Forschungen. Abt. III: Nordwest-iranische Dialekte.

Bd. I: Die Mundarten von khunsa« r, Mahallaª t Nata« nz, Nayin, Sa« mna¦ n, Sâ¦ va« nd und soª . Kohruª d B., 1926.

َدنک در ١٩٢٦ـم مان١٣ در ١٩٠٧ـم افسانه اي سيوندي را همراه با چند واژه نوشت. هَ
اين نوشته ها را همراه با يادداشتهايي درباره دستور سـيوندي مـنتشر کـرد. در ايـن اثـر
َدنک آوانويسِي ژوکوفسکي٬ تهراني و مان را با يکديگر مقايسه کرد. او پيش از اين نيز هَ
در ١٩٠٩ـم درباره گويش سيوندي که ويژگي گويشهاي شـمال غـربي را دارد٬ مـطالبي

نوشته بود.
زالمان٬ ژوکوفسکي٬ ايوانف و ُر ماسکويچ در ١٩١٢- ١٩١٥ـم درباره ادبيات عاميانه
و گويشهاي ايراني مطالبي گرد آوردند. در يکي از اين آثار منتشرشده٬ چند رباعي بـه

14) Ivanov, V.A., ``Neskol'ko obraztsov persidskoâ¦ narodnoâ¦ poezii'', ZVORAO , T. XXIII. Pg., 1915.

15) Romaskevich, 'A.A., ``Persidskie narodnye chetverostishiya''. II''. ZVORAO . Pr., 1921 T. 25.

سيوندي وجود دارد١٤ . رماسکويچ١٥ متنهايي درباره ادبيات عاميانه سيوندي گرد آورد و

16) . ـــــ ``Persidskie skazki''. Persidskie narodnye skazki. Podbor, perev., primech. i vstup. stat'ya A.A.

Pomaskevicha. M.L., 1934.

چند رباعي و نيز ترجمه روسي از چند قصه سيوندي را در ١٩٣٤ـم منتشر کرد.١٦

17) Morgenstierne, G., ``Stray Notes on Persian Dialects''. NTS . 1960 No. 19. (p. 134-139).

مورگنشتيرنه١٧ مطالعاتي بر روي آواشناسي و دستور سيوندي انجام داده است. او
مطالب آندرياس٬ کريستنسن و ژوکوفسکي را بررسي کـرده و چـند واژه بـه مـجموعه
واژه هاي قديم افزوده است. مطالب او درباره سـيوندي در مـقاله اي کـه اخـتصاص بـه

18) Morgenstierne, G., ``Feminine Nouns in -a in Western Iranian Dialects'', A. Locust's Leg: Studies in

a در زبانهاي ايراني غربي دارد٬ آمده است١٨ . مورگنشتيرنه١٩ ٬ مـانند اسامي مختوم به
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Ã honour of S.H. Taqizadeh . L., 1962.

19) Morgenstierne, G., Neu-iranische Sprachen'', HbO . 1958. Abt. 1, Bd. 4: Iranistik. Abschn 1.

Linguistik. 20) Redard, G., Other Iranian languages. GTL. The Hague, Paris, 1970. vol. 6.

ردار٢٠ ٬ ويژگي شمال غربي گويش سيوندي را تأييد کرده است.

21) Lecoq, P., Le dialecte de Sivand. Wiesbaden, 1979.

نخستين اثر مستقل از ديد همزماني درباره گويش سيوندي را لکـوک٢١ در ١٩٧٩ـم
منتشر کرد. او به هنگام ديدار از سيوند (١٩٧١-١٩٧٣ـم) مطالبي زبان شناختي از ايـن
ـگويش فراهم آورد. ايـن اثـر شـامل يک مـقدمه (دربـاره سـيوند٬ مـردم آن٬ اطـالعات
جامعه شناختي درباره سيوندي٬ تاريخ مختصر مطالعات سيوندي) و سه فصل دربـاره

دستور٬ متن و ترجمه آنها به زبان فرانسه٬ همراه با واژه نامه است.

22) Lecoq, P., Les dialectes du centre de l'Iran, CLI. 1989. 23) Ã 8

در سـال ١٩٨٩ـم لکـوک٢٢ ٬ مـقاله فشـرده و مـختصري دربـاره دسـتور سـيوندي و
Compendium منتشر کرد. Linguarum Iranicarum ـکتاب شناسي آن در

آيلرز٢٣ نتايج حاصل از پژوهشهاي خود را (پس از سه سفر به سـيوند در ١٩٣٣ـم٬
١٩٣٩ـم و ١٩٧٩ـم) در مجموعه اي که به گويشهاي ايراني غربي اختصاص داشت٬ در
١٩٨٨ـم٬ منتشر کرد. اين اثر شامل مقدمه اي مفصل٬ دستور سيوندي٬ چند متن همراه با

ترجمه و فهرست واژگان است.
ـکتاب حاضر٬ اثر خانم مالچانووا نخستين اثر مستقل درباره گويش سيوندي به زبان
روسي است که از ديد همزمانيـ ـ تاريخي بررسي و نوشته شده است. خانم مـالچانووا
پژوهشگر مؤسسه زبان شناسِي فرهنگستان علوم روسيه است. او پيش از اين مـقاالت

متعددي درباره گويش سيوندي٬ در مجموعه هاي مختلف منتشر کرده است.
مؤلف در اواخر ١٩٧٣ـم و اوايل ١٩٧٤ـم نخستين پـژوهش خـود را دربـاره گـويش
سيوندي٬ با گويشوري بومي٬ که در مسکو تحصيل مي کرد٬ آغاز کرد. او با بهره جستن از
اين منبع متنهاي ژوکوفسکي و مان را بررسي و تصحيح کرد و صورت صرفي برخي از

فعلها را نوشت؛ نيز چندين متن از زبان فارسي و روسي به سيوندي ترجمه کرد.
در ١٩٩٧ـم مالچانووا در پنجمين جلد از مجموعه مباني زبـان شناسي ايـرانـي ٬ «دسـتور

24) Molchanova, E.K., ``Onekotorykh foneticheskikh osobennostyakh sivendi'', Iranckoe yazykoznanie:

(k 75-letiyu prof. V.I. Abaeva). M. 1976.

تاريخي سيوندي» را منتشر کرد٢٤ و در سال ١٩٩٩ـم در دومين جلد از مـجموعه زبـانهاي
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II ـ٬ زبانهاي ايراني شمال غربي مقاله «زبان/ گويش سيوندي» را که به مطالعه دنيا٬ زبانهاي ايراني

25) Molchanova E.K., ``sivendi'' OIYA, 1997.

رده شناختي اين گويش پرداخته مـنتشر کـرد٢٥ . او در سـال ٢٠٠١ نـيز مـقاله اي دربـاره

26) Molchanova, E.K., ``Sivendi yazyk/dialekt'', Yazyki mira. Iranskie yazyki. II. Severo-zapadnye

iranskie yazyki. M., 1999.

حروف اضافه در سيوندي نوشت٢٦ .
ساختار کتاب حاضر بر اساس منابع و نوشته هاي پژوهندگان گذشته و نيز نوشته هاي
خود مؤلف است. کتاب درـبر دارنده مطالب مفصل زبان شناختي درباره گويش سيوندي
است و شامل مـقدمه (ص٥-١٢)٬ بـخش آواشـناسي (ص١٣-٧٢)٬ صـرف (ص٧٣-١١٣)٬
واژگان (ص١١٧-١١٩) و گزيده متون (ص١٢٠-١٣٤) است. مؤلف در مقدمه٬ آـگاهيهاي کلي
درباره گويش سيوندي٬ تحول تاريخي آن و تاريخ مطالعات سيوندي به دست داده است.
بخش آواشـناسي بـه بـررسي آواهـاي گـويش سـيوندي و تـحوالت تـاريخي آنـها
مـي پردازد. فـهرست ايـن تـحوالت را مـي توان در پـايان بـخش آواشـناسي (ص٦٧-٧٠)
مشاهده کرد. از ديد تاريخي٬ در دستگاه آوايي سيوندي مصوتهاي بلند و کوتاه تفاوت
داشته اند. در حالي که در سيوندي معاصر تقابل مصوتها بر اساس کشيدگي آنها نيست٬
°a پايدارترين مصوت در اين گويش است. مصوتهاي بلکه بر اساس پايداري آنهاست و
i از ايراني باستان ايراني باستان در سيوندي بازتاب خاص خود را دارند٬ مانند سيوندي
u* ـ. در مجموع ٦ مصوت موجود a* ـ٬ e از ايراني باستان au* ـ؛ و سيوندي ai* ـ٬ u* ـ٬ ¦â* ـ٬

در سيوندي با فارسي معاصر منطبق است.
t مـيان مـصوتي (از از ديگر نکته هاي مهم در آواشناسي سيوندي٬ تحول تاريخي
u* و غيره. اين

ª
i-tar- ¦viya «آوردن» از ايراني باستان rda« n d* ـ) بهy است: سيوندي طريق

تحول در صامت سبب تغيير مصوت پيش از آن مي شود. از آن جمله است: ايراني باستان
s§ ¦da* «دادن»؛ اما بسنجيد با - ¦da* از ta- ¨de «او داد» از ايراني باستان yes§ :eسيوندي <*a¦

¦da «او داد»٬ که در آن٬ اين تغيير رخ نداده است٬ زيرا صامت پاياني آن حذف شده است.

مفصل ترين بخش کتاب به صرف اختصاص دارد. در اينجا به برخي از مطالب مهم
اين بخش اشاره مي کنيم. اـگرچه مقوله جنس دستوري در سيوندي از بين رفـته است٬
بازتاب آن را مـي توان در نـظام اسـم يـافت. در گـفتار بـزرگساالن٬ در تـوالي مـضاف و
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i- (مذکر)٬ °a- (مؤنث)٬ مضاٌف ـاليه٬ ادات اضافه با توجه به جنس مضاف متفاوت است:
pil-i «پول سياه (خرد)». اما در گفتار نسل جوان و ميان سال٬ siya« §z «زِن او»٬ en-a° u مانند
i- عموميت يافته اين ويژگي کهن٬ تحت تأثير فارسي٬ از ميان رفته و ادات اضافه مذکر

است.
ساخت گويش سيوندي٬ صرفيـ تحليلي با عناصر پيوندي است. نشانه هاي پيوندي

,e-) متأخرند. -u¨ ) »ga-) و نشانه معرفه l, -ga« r) مقوله شمار
نظام فعل در گويش سيوندي بر تقابل ستاـکهاي حال و گذشته استوار است. مؤلف
°a- برگرفته از ستاـکهاي حال هستند٬ ماننِد i- ـ٬ برـآن است که ستاـکهاي گذشته مختوم به
kis§ -: kis§ a° »ta «تـرسيدن»٬ rs-: ta« rsa° §j «دويـدن»٬ ek-: j§ eka° -pors «پــرسيدن»؛ porsi ـ٬

«آوردن؛ بردن». اين موارد را مي توان با ستاـکهاي گذشته فارسي ميانه و پارتي مختوم به
:-tirs «تـرسيدن»). در سـتاـکـهاي tirsa¦ d ¦a- مقايسه کرد (فارسي ميانه مـانوي d ¦â- و d

°a- پيش از مصوت پاياني تغييراِت قاعده مندي حاصل مي شود: i- ـ٬ سيوندي مختوم به
§j ـ٬ اما اول شخص eka° y ـ٬ ماننِد سوم شخص مفرد گذشته -t-*> سيوندي ايراني باستان

§j ـ. ekeya° m مفرد
نظام فعل سيوندي آميزه اي از ترکيب و تحليل است. در صيغه هاي زمان حال ترکيب
مسلط است. گذشته افعال الزم با استفاده از شناسه هاي شخصي که به سـتاـک گـذشته
مي پيوندند ساخته مي شود. اما گذشته افعال متعدي به کمک ضماير شخصي متصل که
قابل جابه جايي هستند ساخته مي شود. ايـن ضـماير عـبارت انـد از: اول شـخص مـفرد
°ma(e)- ـ٬ §s(e)- ـ. اول شـخص جـمع t(e)- ـ٬ سـوم شخص مـفرد m(e)- ـ٬ دوم شخص مفرد

m و fa° rd §s(e)- ـ. بـنابرايـن٬ هـر دو گـونه a° °ta(e)- ـ٬ سوم شخص جمع دوم شخص جمع
°fa به معني «خوردم» امکان پذير است. rd-em

استفاده از ضماير متصل٬ بـه صـرف فـعلهاي الزم نـيز سـرايت کـرده است٬ مـاننِد
»ka «افتاديم» (با ضمير شخصي متصل). t-ema° °a «آمديم» (با شناسه صرفي)٬ اما meym

¦me-ka «من افتادم»٬ t-a° m در اول شخص مفرد معموًال شناسه شخصي حفظ شده است:
»m-ka هم مي تواند به همان معني باشد. t-em اما

مؤلف در بخِش واژگان (ص١١٧-١١٩) دسته بندي مختصري از واژه هاي سيوندي به
دست داده است. به نوشته مؤلف٬ از ديرباز واژه هاي ايراني در گويش سـيوندي رواج
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داشته است و به سبب تحوالت تاريخي خاص سيوندي به دشواري مي توان برخي از
uir »fa «خـواب»٬ rm espe/esbe «سگ»٬ ايـن واژه هـا را شـناسايي کـرد٬ بـراي نـمونه:

vel «ـگل سرخ». °va «ـگفتن» و ta« n «آتش»٬
»a «هديه»٬ rza° ni تغيير معني برخي از واژه ها در سيوندي جالب توجه است٬ ماننِد
°heyva «ـگوسفند». مؤلف پس از بـه دست دادن چـند واژه (n) »ma «زنبور عسل» و ga« s

دخيل فارسي٬ ترکي و اروپايي در سيوندي٬ فهرستي موضوعي نيز از واژه هاي سيوندي
(ـگياهان٬ جانوران...) به دست داده است.

در پايان اين بخش٬ براي نشان دادن شباهت سيوندي با کردي٬ به مقايسه چند واژه
ـکردي و سيوندي پرداخته است.

فصلي از کتاب به متنهاي سيوندي اختصاص داده شده است (ص١٢٠-١٣٣). در اين
فصل٬ هفت متن به سيوندي همراه با ترجمه به زبان روسي آمده است. همه متنها٬ به جز

VII تکيهـگذاري شده اند. VI و متنهاي
پژوهنگان روسي٬ در طي سده گذشته٬ بر روي زبانها و گويشهاي ايراني پژوهشهاي
ارزشمندي کرده اند. استفاده از اين منابع و ترجمه آنها بسيار مهم و ر اهگشاست. کتاب
سيوندي خانم مالچانووا نيز از اين دست منابع به شمار مي رود٬ به ويژه آنکه اثر معتبري

درباره سيوندي به زبان فارسي وجود ندارد.
©



فهرست پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري در زمينه
ـگويشهاي ايران (بخش تکميلي)

محمدامين ناصح (دانشگاه بيرجند)

پايان نامه هاي تحصيلي٬ به عنوان شاخص پژوهشهاي علمي دانشگاهي٬ با تمام اهميتي
ـکه در پيشبرد مطالعات نظري و کاربردي دارند٬ به دليل ضعف نظام اطالع رساني کشور٬
غالبًا ناشناخته مي مانند. به منظور معرفي پايان نامه هاي ارائه شده در حوزه «ـگويشهاي
اني»٬ کتابچه اي مشتمل بر اطالعات ٢٦٦ پايان نامه دانشگاهي٬ براي نخستين بار در اير
سال ٬١٣٨٠ به هّمت گروه گويش شناسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي به چاپ رسيد.
مجموعه حاضر٬ که در حقيقت ادامه فعاليت مذکور است٬ بـه مـعرفي ١٣٧ پـايان نامه
تحصيلي ديگر٬ غالبًا مربوط به سالهاي ١٣٧٩ تا ٬١٣٨٢ از دانشگاههاي دولتي و آزاد
ـکشور در همان زمينه مي پردازد. اين دو مجموعه موضوعي٬ در واقع٬ بخشي از نتايج يک
طرح پژوهشي ميداني است که با هدف معرفي پايان نامه هاي زبان شناختي دانشگاهي از
سال ١٣٧٧ در تهران آغاز شـد و ادامـه آن در قـالب يک طـرح پـژوهشي در دانشگـاه

١ـ)ــطرح پژوهشي «ـگردآوري و چکيده نويسي پايان نامه هاي زبان شناختي دانشگـاهي دولتـي و آزاد کشـور» در
معاونت پژوهشي دانشگاه بيرجند

بيرجند١ پيگيري و در ارديبهشت ١٣٨٢ به انجام رسيد. تعداد عناوين ارائه شده در اين
دو فهرستگان٬ مجموعًا ٤٠٣ پايان نامه تحصيلي است کـه در ٢٣ مـرکز آمـوزش عـالي

C:7 ١٧ ص ١٣٨٤/٠٥/٢٣ ١٨:٢٧ 11N-PAYA ١٣٨٣/٦/٢٩ ن٣ ـگويش شناسي

١١٠
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٢ـ)ــمراـکز آموزش عالي عبارت اند از: دانشگاه اصفهان٬ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي٬ دانشگاه
تربيت مدرس٬ دانشگاه تهران٬ دانشگاه رازي کرمانشاه٬ دانشگاه شهيد بـاهنر کـرمان٬ دانشگـاه شـهيد بـهشتي٬
دانشگاه شهيد چمران اهواز٬ دانشگاه شيراز٬ دانشگاه عالمه طباطبائي٬ دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاههاي
آزاد اسالمي واحد اراـک٬ بيرجند٬ تبريز٬ تهران مرکزي٬ دزفول٬ زنجان٬ سبزوار٬ سنندج٬ علوم و تحقيقات٬ کرج٬

مشهد٬ نجف آباد.
٣ـ)ــرشته هاي آموزش زبان انگليسي٬ آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان٬ زبان شناسي هـمگاني٬ زبـان و

ادبيات فارسي٬ فرهنگ و زبانهاي باستاني و مردم شناسي

دولتي و آزاد٢ در ٦ رشته دانشگاهي٣ به انجام رسيده اند.
شايان ذـکر است که در گردآوري و تنظيم ايـن اطـالعات٬ تـوجه پـژوهنده تـنها بـه
ـگويشهاي ايراني معطوف نبوده٬ بلکه همه زبانها و گويشهاي موجود در داخل مرزهاي
ـکشور را مد نظر داشته است. به عالوه٬ با وجودي که عمده اطالعات معرفي شده در اين
دو مجموعه٬ از طريق مراجعه مستقيم به کتابخانه هاي دانشگاهي گردآوري شده است٬
به منظور اطمينان بيشتر٬ کليه پژوهش نامه هاي داخلي دانشگاههاي مورد نظر و به ويژه
اطالعات مندرج در فصل نامه هاي مرکز اطالعات و مـدارک عـلمي ايـران٬ بـا عـلم بـه

محدوديت و ضعف نسبي آنها٬ به دقت مورد بازبيني قرار گرفته اند.
بررسي مقايسه اي لهجه نجف آبادي و اصفهاني ٬ به راهنمايي دکتر ايران ١. آذري ٬ فروغ٬
ـکلباسي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي واحـد تـهران

مرکزي٬ ١٣٧٩.
طرح ملي گويش شناسي ايران (بـررسي مـقايسه اي واژگـان و ٢. آذري حميديان ٬ شادي٬
جمالت پايه در ٢٠ روستا از استانهاي گيالن و مازندران) ٬ به راهنمايي دکتر ايران کلباسي٬
ـکارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي واحـد تـهران مـرکزي٬

.١٣٨٢
توصيف نظام آوايي ارمني معيار شرقي (ـگونه تهراني) ٬ بهـراهنمايي ٣. آقاجانيان ٬ کارينو.
دکتر يحيي مدرسي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد

تهران مرکزي٬ ١٣٨١.
بررسي ساختمان گروه اسمي در گويش مازندراني ٤. ابراهيم پور کرد رودباري ٬ سيروس٬
بر مبناي نظريه ايکس تيره ٬ به راهنمايي دکتر علي درزي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي

همگاني٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٨٠.
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بررسي واژگان و اصطالحات ويژه گونه فارسي اصفهاني ٬ به راهنمايي ٥ـ. اخروي ٬ علي٬
دکتر سيد علي ميرعمادي٬ کارشناسي ارشـد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه عـالمه

طباطبائي٬ ١٣٧٩.
٦. ارجمندي ٬ معصومه٬ تأثير واژگان قرضي فارسي معيار بر واژگان بومي گيلکي رشتي ٬
به راهنمايي دکتر ايران کلباسي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه عالمه

طباطبائي٬ ١٣٨١.
بررسي فرايند ترکيب يا مـرکب سازي در واژه سـازي زبـان تـرکي ٧. اژدرزاده ٬ مسعود٬
آذري در چهارچوب اصل ليبر درباره ساخت موضوعي ٬ بـه راهـنمايي دکـتر عـلي اشـرف

صادقي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٨٢.
بررسي و توصيف ساخت آوايي گويش قوچان ٬ به راهنمايي دکتر رضا ٨. اژند ٬ مهدي٬

زمرديان٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه فردوسي مشهد٬ ١٣٨٠.
گويش سدهي ٬ به راهنمايي دکتر زهره زرشناس٬ دکتري ٩. اسماعيلي ٬ محمدمهدي٬

فرهنگ و زبانهاي باستاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات٬ ١٣٨٠.
پژوهشي در واژه هاي گويش سدهي ٬ بـه راهـنمايي ١٠. اشرفي ورنوسفادراني ٬ مرتضي٬
دکتر کورش صفوي٬ کارشناسي ارشد زبان و ادبـيات فـارسي٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي

واحد اراـک٬ ١٣٧٩.
تجزيه و تحليل مقابله اي جمالت و ساختهاي سازه اي زبـان ١١. افخمي موصلو ٬ ايـرج٬
فارسي و آذري با رويکردآموزشي ٬ به راهنمايي دکـتر لطـف اهلل يـارمحمدي٬ کـارشناسي

ارشد آموزش زبان فارسي٬ دانشگاه شيراز٬ ١٣٧٩.
در زبان ترکي ٬ به راهنمايي دکتر مصطفي عاصي٬ نمود ١٢. امين غفاري قره شيران ٬ مريم٬

ـکارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه عالمه طباطبائي٬ ١٣٧٩.
گويش تالشي روستاي ميرزانق (استان اردبيل) ٬ به راهنمايي ١٣. اميريان بودااللو ٬ ربابه٬
دکتر يداهلل ثمره٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد

تهران مرکزي٬ ١٣٨٠.
١٤. انصاري دزفولي ٬ محمد مهدي٬ فرهنگ لغات و اصطالحات در گويش دزفولي ٬ بـه
راهنمايي دکتر غالمحسين تمدني٬ کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي٬ دانشگاه آزاد

اسالمي واحد دزفول٬ ١٣٧٩.
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گويش آذري ٬ به راهنمايي دکـتر مـحمود روح االمـيني٬ ١٥. بابايي نصرآبادي ٬ سکينه٬
ـکارشناسي ارشد مردم شناسي٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٧٤.

ساخت واژه در گويش بلوچي رايج در سيستان ٬ به راهنمايي ١٦. برجسته دلفروز ٬ بهروز٬
دکتر تقي وحيديان کاميار٬ کارشناسي ارشد آموزش زبان فـارسي٬ دانشگـاه فـردوسي

مشهد٬ ١٣٨١.
لغات و اصطالحات بروجن با نگرشي به کتاب قله نشين قاف ٬ به ١٧. بروجني ٬ محمدرضا٬
راهنمايي دکتر ايرج وامقي٬ کـارشناسي ارشـد زبـان و ادبـيات فـارسي٬ دانشگـاه آزاد

اسالمي واحد کرج٬ ١٣٧٩.
بررسي جايگاه و کاربرد فارسي و مازندراني دانش آموزان و معلمان ١٨. بشيرنژاد ٬ حسن٬
دوره مـتوسطه شـهرستان آمـل ٬ بـه راهـنمايي دکـتر يـحيي مـدرسي٬ کـارشناسي ارشـد

زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه عالمه طباطبائي٬ ١٣٧٩.
ريشه شناسي واژه هاي منتخب گويش بوشهري ٬ به راهنمايي ١٩. بالدي ٬ سيد عبدالعزيز٬
دکتر محمودرضا دستغيب بهشتي٬ کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني٬ دانشگاه

شيراز٬ ١٣٧٩.
نـظام آوايـي گـويش کـردي ايـالم ٬ بـه راهـنمايي دکـتر مـحمود ٢٠. پاليزبان ٬ کرم اهلل٬

بي جنـخان٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٨٠.
٢١. پورشريفي ٬ محمود٬ فرهنگ واژگـان و اصـطالحات و گـويش مـحلي مـردم انـار ٬
بهـراهنمايي دکتر جواد برومند سعيد٬ کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي٬ دانشگاه

شهيد باهنر کرمان٬ ١٣٧٨.
توصيف ساخت فعلي در گويش دزفولي ٬ به راهـنمايي دکـتر ٢٢. پوالدي ٬ امير عباس٬
محمدمهدي واحدي لنگرودي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه تربيت

مدرس٬ ١٣٨٠.
توصيف ساختمان فعل در گويش بهدينان مرکز شهر يزد ٬ به ٢٣. پوالدي درويش ٬ ميترا٬
راهنمايي دکتر ويـدا شـقاقي٬ کـارشناسي ارشـد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه آزاد

اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٧٩.
بررسي و توصيف گويش ترکمني شهر گنبدکاووس ٬ به راهنمايي ٢٤. پهم لي ٬ غايب نظر٬
دکتر رضا زمرديان٬ کارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي ٬ دانشگاه فردوسي مشهد٬ ١٣٧٩.



ـگويش شناسي ١ /٣
١١٤ ـنقد و بررسي

فهرست پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و...

٢٥. تــرابــي ٬ مـحمدعلي٬ جـنبه هاي اجـتماعي دو زبـانگي در آذربـايجان (بـحثي در
زبان شناسي گويشي) ٬ به راهنمايي دکتر علي اشرف صادقي٬ دکتري زبان شناسي همگاني٬

دانشگاه تهران٬ ١٣٦١.
٢٦. تفکري رضايي ٬ شجاع٬ کنترل فاعل در جمالت خودايستا در زبان ترکي آذري ٬ بـه
راهنمايي دکتر علي درزي٬ کارشناسي ارشـد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه تـهران٬

.١٣٨٢
آرايش سازه ها در زبان ترکي آذري ٬ به راهنمايي دکتر ويدا شقاقي٬ ٢٧. جراحي ٬ بابک٬

ـکارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه عالمه طباطبائي٬ ١٣٧٩.
بررسي واژه هاي خويشاوندي در زبان هاي هندواروپايي ٬ به راهنمايي ٢٨. جعفري ٬ آزيتا٬
دکتر سعيد عريان٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد

تهران مرکزي٬ ١٣٨٠.
بررسي ساختمان فعل در گويش ترکي رزن ٬ به راهنمايي دکتر ٢٩. جعفري ٬ محمدعلي٬
سعيد عريان٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران

مرکزي٬ ١٣٨٢.
نمود در (عبارت فعل) گويش گيلکي رودسري ٬ به راهنمايي زمان و ٣٠. جعفري ٬ نصراهلل٬
دکتر سيدعلي ميرعمادي٬ کـارشناسي ارشـد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه عـالمه

طباطبائي٬ ١٣٧٩.
نظام آوايـي گـونه شـهر تـربت حـيدريه از ديـدگاه ٣١. جعفرزاده فدکي ٬ سيد عـليرضا٬
واج شناسي زايشي ٬ به راهنمايي دکتر سيد مهدي سمائي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي

همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨٠.
بررسي ساختمان صرفي اجزاء کالم در گويش ترکي بهار ٣٢. جعفري بني اردالن ٬ محمد٬
(همدان) و مقايسه آن با زبان ترکي آذري ٬ به راهنمايي دکتر مصطفي عاصي٬ کـارشناسي

ارشد زبان شناسي همگاني٬ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي٬ ١٣٧٤.
بررسي گويش املشي ٬ به راهنمايي دکـتر ايـران کـلباسي٬ ٣٣. جاللي امام ٬ سيده لعيا٬
ـکارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي واحـد تـهران مـرکزي٬

.١٣٨٠
مقايسه دو لهجه بافتي وزرندي ٬به راهنمايي دکتر ايران کلباسي٬ ٣٤. جاللي خالص ٬ واله٬



ـگويش شناسي ١ /٣
نقد و بررسي ١١٥

فهرست پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و...

ـکارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي واحـد تـهران مـرکزي٬
.١٣٨٠

بررسي گويش وانشان ٬ به راهنمايي دکتر احـمد تـفضلي٬ ٣٥. جاللي دهکردي ٬ مريم٬
ـکارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٧٤.

بررسي ساختار نحوي جمالت ساده گويش ماليري بر پايه نظريه ٣٦. چهاردولي ٬ داوود٬
اده٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ ـگشتاري ٬ به راهنمايي دکتر خسرو غالمعلي ز

دانشگاه رازي کرمانشاه٬ ١٣٨١.
بررسي توصيفي٬ تطبيقي و ريشه شناختي گويش دشتي ٬ به راهنمايي ٣٧. حاجياني ٬ فرخ٬

دکتر ژاله آموزگار٬ دکتري فرهنگ و زبانهاي باستاني٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٨١.
بررسي ساخت واژه در گويش يزدي (مرکز شهر يـزد) ٬ بـه ٣٨. حبيب زاده ميبدي ٬ ليلي٬
راهنمايي دکتر سعيد عـريان٬ کـارشناسي ارشـد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه آزاد

اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨٠.
تجزيه و تحليل فرايندهاي زبان ترکي آذري بـر ٣٩. حيدري مزرعه جهان ٬ عبدالحسين٬
اساس واج شناسي خود واحد ٬ به راهنمايي دکتر يداهلل ثمره٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي

همگاني٬ دانشگاه عالمه طباطبائي٬ ١٣٨١.
وام واژه هاي ايراني ميانه غـربي در زبـان تـرکي آذربـايجان ٬ بـه ٤٠. خادم العلماء ٬ علي٬
اهدي٬ کـارشناسي ارشـد فـرهنگ و زبـانهاي بـاستاني٬ دانشگـاه راهنمايي دکتر فرح ز

تهران٬ ١٣٧٩.
طرح ملي گويش شناسي ايران ( بررسي مقايسه اي واژگان و جمالت ٤١. خادمي ٬ شيرين٬
پايه در ٤٠ روستا از استانهاي کردستان و کرمانشاه) ٬ بـه راهـنمايي دکـتر ايـران کـلباسي٬
ـکارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي واحـد تـهران مـرکزي٬

.١٣٨١
طرح ملي گويش شناسي ايران (بررسي مقايسه اي واژگان وجمالت پايه ٤٢. خانجاني ٬ ژيال٬
در ٢٠ روستاي استانهاي هرمزگان و فارس) ٬ به راهنمايي دکـتر يـداهلل ثـمره٬ کـارشناسي

ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨٢.
بررسي عناصر واج شناسي گويش سـبزواري ٬ بـه راهـنمايي دکـتر ٤٣. خواستار ٬ مريم٬

محمود بي جن خان٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٨١.



ـگويش شناسي ١ /٣
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فهرست پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و...

٤٤. خلج زاده ٬ زهرا٬ ساخت فعل در گويش بومي کرج ٬ به راهنمايي دکـتر سـيدمحمد
ضياءحسيني٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران

مرکزي٬ ١٣٨١.
بررسي دوگانگي تحليل واجي در گويش کردي سقزي ٬ به راهنمايي ٤٥. خليقي ٬ شهال٬
دکتر محمود بي جن خـان٬ کـارشناسي ارشـد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه تـهران٬

.١٣٨٠
تجزيه و تحليل فرايندهاي واجي در نظام واـکه اي گويش سلماس بر ٤٦. خليل زاده ٬ امير٬
اساس نظريه واج شـناسي زايشـي ٬ بـه راهـنمايي دکـتر عـلي افـخمي٬ کـارشناسي ارشـد

زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٧٩.
مقايسه دو گونه زباني درواري و دامغاني ٬ به راهنمايي دکـتر ايـران ٤٧. خيري ٬ طاهره٬
ـکلباسي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي واحـد تـهران

مرکزي٬ ١٣٨١.
بررسي و توصيف گويش دلبر ٬ به راهنمايي دکـتر تـقي وحـيديان ٤٨. دلبري ٬ حسين٬

ـکاميار٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه فردوسي مشهد٬ ١٣٨٠.
طرح ملي گويش شناسي ايران (بررسي مقايسه اي واژگان و جمالت ٤٩. دورقمري ٬ حميرا٬
پايه در ٢٠ روستا از استانهاي تهران و خراسان) ٬ به راهنمايي دکتر يداهلل ثمره٬ کارشناسي

ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨٢.
بررسي توصيفي ساخت واجي٬ تصريفي و اشتقاقي واژه در گويش ٥٠. دوستي ٬ محمد٬
سيستاني اديمي ٬ به راهـنمايي دکـتر جـالل رحـيميان٬ کـارشناسي ارشـد آمـوزش زبـان

فارسي٬ دانشگاه شيراز٬ ١٣٨٠.
بررسي و توصيف گويش فردوس ٬ به راهـنمايي دکـتر رضـا ٥١. راغبي ٬ محمدحسين٬

زمرديان٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه فردوسي مشهد٬ ١٣٨١.
برخورد زباني ميان فارسي٬ مازندراني و ترکي در شـهرستان ٥٢. رجب زاده ٬ علي اصـغر٬
ـگلوگاه ٬ بـه راهـنمايي دکـتر سـيدمحمد ضـياءحسيني٬ کـارشناسي ارشـد زبـان شناسي

همگاني٬ دانشگاه عالمه طباطبائي٬ ١٣٨٢.
بررسي ساختمان فعل در گويش تاتي تاـکستان و منطقه بوئين زهرا ٬ به ٥٣ـ. رحمتي ٬ ايرج٬
راهنمايي دکتر سعيد عـريان٬ کـارشناسي ارشـد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه آزاد



ـگويش شناسي ١ /٣
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اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨٠.
توصيف زبان شناختي گـويش خـراسـاني (ـگـونه ٥٤. رستگارمقدم بجستاني پور ٬ محمد٬
بجستاني) ٬به راهنمايي دکـتر جـهانگير فکـري ارشـاد٬ کـارشناسي ارشـد زبـان شناسي

همگاني٬ دانشگاه اصفهان٬ ١٣٧٩.
طرح ملي گويش شناسي ايران (بررسي مقايسه اي واژگان و ٥٥. رستم بيک تفرشي ٬ آتوسا٬
جمالت پايه در ٢٠ روستا از استانهاي يزد و همدان) ٬ به راهـنمايي دکـتر ايـران کـلباسي٬
ـکارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي واحـد تـهران مـرکزي٬

.١٣٨٢
بررسي گويش کرمانجي قوچان ٬ به راهنمايي دکتر سيد مـهدي ٥٦. رستمي ٬ عليرضا٬
سمائي٬ کارشناسي ارشد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي واحـد تـهران

مرکزي٬ ١٣٨٠.
مقايسه دستوري فارسي ميانه با گويش بندرعباس (پشت شهر) ٬ به ٥٧. رضايي ٬ طاهره٬
اهنمايي دکتر زهره زرشناس٬ کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني٬ پژوهشگاه ر

علوم انساني و مطالعات فرهنگي٬ ١٣٨١.
واج شناسي گويش ترکي مشکين شهر بر پايه نظريه خود واحد ٬ به ٥٨. رضي نژاد ٬ محمد٬
راهنمايي دکتر محمود بي جن خان٬ کارشناسي ارشد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه

تهران٬ ١٣٨١.
٥٩. رمضانيان ٬ عليرضا٬ فرهنگ واژگان تات نشين هاي اسـفرايـن ٬ بـه راهـنمايي دکـتر
حسينعلي يوسفي٬ کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد

سبزوار٬ ١٣٧٩.
بررسي گويش کرج ٬ به راهنمايي دکتر ايران کلباسي٬ کارشناسي ٦٠. رهبر زارع ٬ مژگان٬

ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨١.
بررسي مقايسه اي تکيه و آهنگ در گونه يزدي و فارسي معيار ٬ بـه ٦١. زارع ٬ علي اـکبر٬
راهنمايي دکتر کتايون مزداپور٬ کارشناسي ارشد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه آزاد

اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨١.
ساخت فعل در گويش مينابي (مرکز شهر) ٬ به راهنمايي دکتر علي ٦٢. زارعي پور ٬ پروانه٬

محمد حق شناس٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٨٠.



ـگويش شناسي ١ /٣
١١٨ ـنقد و بررسي

فهرست پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و...

ادب و گويش تنگسيري ٬ به راهنمايي دکتر محمدمهدي فرهنگ٬ ٦٣. زنده بودي ٬ حسين٬
جعفري٬ کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي٬ دانشگاه شيراز٬ ١٣٧٧.

بررسي ساخت واژي وندهاي تـصريفي و اشـتقاقي در گـويش لري ٦٤. سعادتي ٬ يداهلل٬
خرم آبادي ٬ به راهـنمايي دکـتر عـلي محمد حـق شناس٬ کـارشناسي ارشـد زبـان شناسي

همگاني٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٧٩.
بررسي و توصيف گويش کردي کرمانشاهي ٬ به راهنمايي ٦٥. سليماني مقدم ٬ سيفعلي٬
دکتر رضا زمرديان٬ کارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي٬ دانشگاه فـردوسي مشـهد٬

.١٣٧٩
گويش سيد خليل (مازندراني) ٬ به راهنمايي دکتر فـرح زاهـدي٬ ٦٦. شاـکري ٬ مهدي٬

ـکارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٧٦.
نمادي ضرب المثلها در زبانهاي آذري و فارسي ٬ به بررسي مقابله ايـ ٦٧. شبيهي ٬ اصغر٬
راهنمايي دکتر مهدي نوروزي خياباني٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه

آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨١.
پژوهشي در گويش دشتستان ٬ به راهنمايي دکـتر مـحمدمهدي ٦٨. شجاعي ٬ محمود٬

جعفري٬ کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي٬ دانشگاه شيراز٬ ١٣٨٠.
بررسي ميزان همبستگي بين عوامل اجتماعيـ فرهنگي و صورتهاي ٦٩. شرفي ٬ ساسان٬
خطاب در عربي اهوازي ٬ به راهنمايي دکتر علي افخمي٬ کارشناسي ارشد زبـان شناسي

همگاني٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٨١.
بررسي و توصيف گويش شويالشت دهستان بخش چهاردانگي ٧٠. شعباني ٬ محمدباقر٬
شهر کياسر (شهرستان ساري) ٬ به راهنمايي دکتر رضا زمرديان٬ کارشناسي ارشد آموزش

زبان فارسي٬ دانشگاه فردوسي مشهد٬ ١٣٧٩.
بـررسي دو گـونه زبـاني حـاجي آبادي و سـيرجـاني ٬ بـه ٧١. شهيدي ٬ اشرف السادات٬
راهنمايي دکتر يداهلل ثمره٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي

واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨٠.
بررسي عناصر واج شناختي گويش تالشي شهرستان ماسال و ٧٢. شيخ سنگ تجن ٬ شهين٬
شاندرمن ٬ به راهنمايي دکتر محمود بي جن خان٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬

دانشگاه تهران٬ ١٣٨٠.



ـگويش شناسي ١ /٣
نقد و بررسي ١١٩

فهرست پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و...

فارسي رابطه بين صورت و نقش در ساخت واژه زبان آذري و ٧٣. شيخ زاده مرند ٬ ابراهيم٬
(تصويرگونگي) ٬ به راهنمايي دکتر سيدعلي ميرعمادي٬ کارشناسي ارشد آموزش زبـان

فارسي٬ دانشگاه عالمه طباطبائي٬ ١٣٧٩.
بررسي گويش کردي کرمانجي ٬ به راهـنمايي دکـتر مـحمودرضا ٧٤. صادقي ٬ محسن٬
دستغيب بهشتي٬ کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني٬ دانشگاه شيراز٬ ١٣٧٧.
گـويش قـهرودي ٬ بـه راهـنمايي دکـتر ايـران کـلباسي٬ ٧٥. صادقي قـهرودي ٬ نسـترن٬
ـکارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي واحـد تـهران مـرکزي٬

.١٣٨٢
وندهاي تصريفي و اشتقاقي زبان ترکي با تکـيه بـر گـويش ٧٦. صادقي نيارکي ٬ عبداهلل٬
نيارکي ٬ به راهنمايي دکتر مـصطفي عـاصي٬ کـارشناسي ارشـد زبـان شناسي هـمگاني٬

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي٬ ١٣٧٥.
گويش٬ اصطالحات و ضرب المثلهاي مردم رفسنجان ٬ ٧٧. طالبي رنجبر نوش آباد ٬ محمد٬
اهنمايي دکتر سيد ابوطالب ميرعابديني٬ کارشناسي ارشد زبان و ادبـيات فـارسي٬ ر به 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٧٨.
اده٬ بررسي گويش الويـري ٬ بـه راهـنمايي دکـتر مـجتبي مـنشي ز ٧٨. طوالني ٬ قـاسم٬

ـکارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي٬ دانشگاه شهيد بهشتي٬ ١٣٨٠.
آرايش سازه ها در زبان تـرکمني ٬ بـه راهـنمايي دکـتر مـهدي ٧٩. عاده ٬ بي بي حميده٬
نوروزي خياباني٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحـد

تهران مرکزي٬ ١٣٨١.
نظام آوايي گويش آستانه اشرفيه (مرکز شهر) ٬ به راهنمايي ٨٠. عبداهلل زاده راد ٬ ارسالن٬
دکتر سعيد عريان٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد

تهران مرکزي٬ ١٣٨١.
مقايسه دو گونه زباني دزفولي و شوشتري ٬ به راهنمايي دکتر ايران ٨١. عطابخش ٬ فرزانه٬
ـکلباسي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي واحـد تـهران

مرکزي٬ ١٣٨٢.
بررسي و توصيف گـويش طـبس ٬ بـه راهـنمايي دکـتر رضـا ٨٢. عطاري ٬ محمدرضا٬

زمرديان٬ کارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي٬ دانشگاه فردوسي مشهد٬ ١٣٧٩.



ـگويش شناسي ١ /٣
١٢٠ ـنقد و بررسي

فهرست پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و...

٨٣. عليرضايي ٬ کرم٬ فرهنگ واژگان شهر پيش از تاريخ ٬ به راهنمايي دکتر محمد رضا
سنگري٬ کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول٬

.١٣٧٤
پژوهشي در زبان و ادبيات عامه مردم تربت حيدريه ٬ به راهنمايي ٨٤. عليزاده ٬ حسين٬
دکتر محمدتقي راشد محصل٬ کارشناسي ارشد زبان و ادبـيات فـارسي٬ دانشگـاه آزاد

اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٧٩.
بررسي و توصيف گويش مرودشت ٬ به راهنمايي دکتر رضا زمرديان٬ ٨٥. عمادي ٬ نظام٬

ـکارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي٬ دانشگاه فردوسي مشهد٬ ١٣٨٠.
ساخت گروه اسمي در زبان ترکي آذري بر اساس نظريه ايکس تيره ٬ به ٨٦. غني لو ٬ توکل٬
راهنمايي دکتر علي درزي٬ کارشناسي ارشـد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه تـهران٬

.١٣٧٩
اصول مرجع گزيني در زبان کردي سنندج بر اساس نظريه حاـکميت و ٨٧. غفاري ٬ جميله٬
مرجع گزيني ٬ به راهنمايي دکتر ارسالن گلفام٬ کارشناسي ارشد زبـان شناسي هـمگاني٬

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨١.
بررسي ريشه شناسانه واژگان گويش بافت ٬ به راهنمايي دکتر ٨٨. فرهادي راد ٬ يوسف٬
محمودرضا دستغيب بهشتي٬ کارشناسي ارشد فرهنگ و زبـانهاي بـاستاني٬ دانشگـاه

شيراز٬ ١٣٧٩.
گروه هاي نحوي در گويش آملي (مازندراني) ٬ به راهنمايي دکتر ٨٩. فالح ٬ علي محمد٬
ايران کلباسي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه عالمه طباطبائي٬ ١٣٨١.
بررسي مقابله اي واژگان زبان ترکي استانبولي و آذري ٬ به ٩٠. قربان زاده کالنپايي ٬ عيسي٬
راهنمايي دکتر مهدي نوروزي خياباني٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه

آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨١.
بررسي مقابله اي آواهاي فارسي و ترکمني ٬ بـه راهـنمايي دکـتر ٩١. قره بايي ٬ نوراحمد٬
اده٬ کارشناسي ارشد آمـوزش زبـان فـارسي٬ دانشگـاه شـهيد بـهشتي٬ مجتبي منشي ز

.١٣٨٣
بررسي زبان شناختي گويش کـرماني ٬ بـه راهـنمايي دکـتر فـيروز ٩٢. کارآموز ٬ مهديه٬

صديقي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه شيراز٬ ١٣٧٩.



ـگويش شناسي ١ /٣
نقد و بررسي ١٢١

فهرست پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و...

بررسي و توصيف گويش تايباد ٬ به راهنمايي دکتر رضا زمرديان٬ ٩٣. کاظمي ٬ رحمت٬
ـکارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي٬ دانشگاه فردوسي مشهد٬ ١٣٧٩.

بـررسي و تـوصيف سـاخت واژه در گـويش بـجستان ٬ بـه ٩٤. کفاش بجستاني ٬ محمد٬
راهنمايي دکتر منصور فـهيم٬ کـارشناسي ارشـد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه آزاد

اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨١.
گويش رامهرمز(ورمزي) ٬ به راهنمايي دکتر محمدرضا سنگري٬ ٩٥. گرشاسبي ٬ نوراهلل٬

ـکارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول٬ ١٣٧٩.
نحو گويش مازندراني (ساروي) در قالب نظريه اصول و پارامترها ٬ به ٩٦. گلستاني ٬ حميد٬
راهنمايي دکتر منيژه يوحنايي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه اصفهان٬

.١٣٧٩
بررسي ساختمان صرفي وآوايي افعال در گويش مازندراني شاهوي ٬ به ٩٧. مجيبي ٬ بهروز٬
راهنمايي دکتر ارسالن گلفام٬ کـارشناسي ارشـد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه آزاد

اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٧٩.
بررسي ساخت آوايي و ساخت واژه در گويش آران و بيدگل ٬ به ٩٨. محبوبي آراني ٬ عباس٬
راهنمايي دکتر منصور فـهيم٬ کـارشناسي ارشـد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه آزاد

اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨٠.
بررسي اسـم مـرکب و مشـتق در زبـان تـرکي آذري ٬ بـه ٩٩. محمدنژاد شبلي ٬ شمسي٬
راهنمايي دکتر ارسالن گلفام٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگـاه تـربيت

مدرس٬ ١٣٨٠.
توصيف و تحليل نظامآوايي زبان کردي (ـگويش سنندجي) بر اساس ١٠٠. محمدي ٬ شعله٬
واج شـناسي زايشـي و واج شـناسي جـزِء مسـتقل ٬ بـه راهـنمايي دکـتر مـحمد دبـيرمقدم٬

ـکارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه عالمه طباطبائي٬ ١٣٨٢.
بررسي گفتارکودکانه با تکيه بر گويش ساروي ٬ به راهنمايي دکتر ايران ١٠١. مدني ٬ الهام٬
ـکلباسي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي واحـد تـهران

مرکزي٬ ١٣٧٩.
(دو گونه ترکي آذري) ٬ به راهنمايي مقايسه لهجه نقده با لهجه تبريز ١٠٢. مرادي ٬ بهمن٬
دکتر ايران کلباسي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ پژوهشگاه علوم انسـاني و



ـگويش شناسي ١ /٣
١٢٢ ـنقد و بررسي
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مطالعات فرهنگي٬ ١٣٨٠.
تصريف و اشتقاق واژه در گويش کردي کلهري بر اساس صرف ١٠٣. مرادي ٬ علي محمد٬
زايشي ٬ به راهنمايي دکتر علي محمد حق شناس٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬

دانشگاه تهران٬ ١٣٧٩.
فرهنگ رازي ٬ به راهنمايي دکتر مظاهر مصفا٬ کارشناسي ارشد ١٠٤. مزرعتي ٬ عباس٬

زبان و ادبيات فارسي٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٧٢.
بررسي زبان شناختي گونه فارسي جاهلي تهران ٬ به راهنمايي دکتر ١٠٥. مستعلي ٬ پرستو٬
علي درزي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران

مرکزي٬ ١٣٨٠.
بررسي کاربرد گيلکي وفارسي در ميان دانش آموزان پيش دانشگاهي و ١٠٦. مشايخ ٬ طاهره٬
در شهر رشت ٬ به راهنمايي دکتر يحيي مدرسي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي والدين آنها

همگاني٬ پژوهشگاه علوم انساني و مظالعات فرهنگي٬ ١٣٨٢.
بررسي گروههاي اسمي وفعلي در زبان ترکي آذربايجاني بر پايه ١٠٧. مشگي اصل ٬ مهدي٬
نظريه نحو ايکس تـيره ٬ بـه راهـنمايي دکـتر مـهدي مشکـوة الديـني٬ کـارشناسي ارشـد

زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه فردوسي مشهد٬ ١٣٧٩.
بررسي تفاوت ساخت واژي واژه هاي دو گويش گيلکي رشت ١٠٨. مصباح کيايي ٬ مژگان٬
(ـگويش غرب گيالن) و گيلکي لنگرود (ـگويش شرق گيالن) ٬ به راهنمايي دکتر سيدمحمد
ضياءحسيني٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران

مرکزي٬ ١٣٨٠.
بررسي و توصيف گويش مردم سرايان ٬ به راهنمايي دکتر رضا ١٠٩. مصطفي پور ٬ محمد٬
زمرديان٬ کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند٬

.١٣٧٩
مقايسه آوايي و واژگاني گونه هاي تـرکي چـايپاره و تـبريز ٬ بـه ١١٠. مظلومي ٬ عليرضا٬
راهنمايي دکتر يداهلل ثمره٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي

واحد تهران مرکزي٬ ١٣٧٩.
زبان تاتي در شاهرود و خلخال شامل دستور٬ فرهنگ لغات و ١١١. معراجي لرد ٬ جواد٬
اصطالحات ٬ به راهنمايي دکتر برات زنجاني٬ کارشناسي ارشد زبان وادبـيات فـارسي٬
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دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٧٧.
گونه کرماني ٬ به راهنمايي دکتر سعيد بررسي ساخت واژه در ١١٢. مقيمي زاده ٬ رضاپاشا٬
عريان٬ کارشناسي ارشـد زبـان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي واحـد تـهران

مرکزي٬ ١٣٨٠.
بررسي گويش سيوندي از ديدگاه واج شناسي زايشي ٬ به ١١٣. مهاجرين کرماني ٬ مژگان٬
اهنمايي دکتر سيدعلي ميرعمادي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي هـمگاني٬ دانشگـاه ر

آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨٢.
توصيف زبان شناختي گويش لري (ـگونه دهلراني) ٬ به راهنمايي ١١٤. ميزرايي ٬ رحمان٬
اده٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه اصفهان٬ ١٣٧٩. دکتر محمد عموز
و کتيگرورزل ٬ به راهنمايي دکتر هرمز ١١٥. ميرهادي ٬ شهال٬گردآوري دو گويش درياسر

ميالنيان٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٤٨.
بررسي گويش مهارلويي ٬ به راهنمايي دکتر منصور فهيم٬ ١١٦. ناصر مهارلويي ٬ مهرنگار٬
ـکارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي واحـد تـهران مـرکزي٬

.١٣٧٩
واژه نامه ريشه شناسانه گويش گنابادي (روستاي نوقاب) ٬ بـه ١١٧. نبي زاده مقدم ٬ جواد٬
راهنمايي دکـتر مـحمودرضا دسـتغيب بـهشتي٬ کـارشناسي ارشـد فـرهنگ و زبـانهاي

باستاني٬ دانشگاه شيراز٬ ١٣٧٩.
گويش نيشابوري ٬ به راهنمايي دکتر ايران کلباسي٬ کارشناسي ١١٨. نعيم آبادي ٬ مريم٬

ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي٬ ١٣٨٢.
واژه نامه ريشه شناسانه گويش ُخنجي ٬ به راهنمايي دکتر محمودرضا ١١٩. نورايي ٬ بهنام٬
دستغيب بهشتي٬ کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني٬ دانشگاه شيراز٬ ١٣٨١.
بررسي فرايندهاي واجي گويش گيلکي رشت در چهارچوب ١٢٠. نوروزي زيدهي ٬ طاهره٬
واج شناسي خود واحد ٬ به راهنمايي دکتر عاليه کرد زعفرانلو کامبوزيا٬ کارشناسي ارشـد

زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه تربيت مدرس٬ ١٣٨٢.
تويسرکاني ٬ به راهنمايي دکتر ايران کلباسي٬ لهجه همداني و مقايسه دو ١٢١. واليي ٬ هما٬
ـکارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي واحـد تـهران مـرکزي٬

.١٣٧٩



ـگويش شناسي ١ /٣
١٢٤ ـنقد و بررسي

فهرست پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و...

بررسي و مقايسه دو زبان کردي و فارسي از نظر انسجام متني ٬ به ١٢٢. وليدي ٬ نصراهلل٬
اهدي٬ کارشناسي ارشد آموزش زبان فـارسي٬ دانشگـاه شـهيد اهنمايي دکتر کيوان ز ر

بهشتي٬ ١٣٨٢.
توصيف زبان شناختي گويش ترکي بُن ٬ به راهنمايي دکتر سعيد ١٢٣. هاشمي بني ٬ رضا٬

ـکتابي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬ دانشگاه اصفهان٬ ١٣٧٩.
١٢٤. ياراحمدزهي ٬ ناهيد٬ ساخت دروني گروه اسمي گويش بلوچي سرحدي بر اساس
نظريه ايکس تيره ٬ به راهنمايي دکتر علي درزي٬ کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني٬

دانشگاه تهران٬ ١٣٨٠.
بررسي زبان شناختي گويش تـاتي شـاهرود و خـلخال ٬ بـه ١٢٥. يحيي زاده ٬ سيد اـکبر٬
راهنمايي دکتر محمودرضا دستغيب بهشتي٬ کارشناسي ارشد زبـان شناسي هـمگاني٬

دانشگاه شيراز٬ ١٣٨٢.
126. Abdollahi Guilani, Mohammad, A Linguistic Classification of Affixes in

Rashti Guilak i, Supervised by D r. S.M. Z iahosse ini, M.A. in Linguist ics,
Islamic Azad University - Tehran Central Branch, 1998.

127. Askari Kermani, Hamid, Persian Colour Terms Used in Kerman and Its
Suburbs: A Sociolinguistic Perspective, Supervised by Dr. L. Yarmohammadi,
M.A. in Linguistics, Shiraz University, 1995.

128. Bagherzadeh Kasmani, Morad, A Description of the Mazandarani Dialect
(Baboli) , Supervised by Dr. F. Sadighi, M.A. in Linguistics, Shiraz University,
1998.

129. Davoodi Bonab, Mohammad, Binding Principles in Azari Turkish (G.B.
A pproach) , Supervised by D r. A. G olfam, M.A. in Lingu ist ics, Tarbia t
Modarres University, 2001.

130. Falahati, Mohammad Reza, Variations in the Use of Prepositions as Shown
by Guilaki Speakers of Fuman and Rasht , Supervised by Dr. M. Yamini, M.A.
in Linguistics, Shiraz University, 2000.

131. Fereiduni, Javid, A Sociolingusitic Study on Multilingualism :A Dom ain
Analysis Perspective(Orumiyeh Province), Supervised by Dr. L. Yarmohammadi,
M.A. in Linguistics, Shiraz University, 1998.

132. Ghaitori, Amer, Verbal Categoriesin Ilami Kurdish, Supervised by Dr. A.M.
Haghshenas, M.A. in Linguistics, Allameh Tabataba 'i University, 1993.

133. Gowhari, Habib, Classification and Characterization of Initiating Acts in
Kurdish Conversations of Ilam and Kerm anshah , Supervised by Dr. L. Yar-
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mohammadi, M.A. in Linguistics, Shiraz University, 2002.
134. Hajilou, Taghi, A Description of Sim ple Sentences in Z anjani Turkish

within Chafe's Model, Supervised by Dr. M. Yamini, M.A. in Linguistics Shiraz
University, 2002.

135. Khademi, G holam R eza, The Syntactic Study and Description of Sim ple
Sentences of Bakhtiari Dialect, Supervised by Dr. Kh. Gholamali Zadeh, M.A.
in Linguistics, Razi University of Kermanshah, 2002.

136. Mamassani, Shir in , A Morpho-Syntactic Description and A nalysis of
Pronom inal Clitics in Dalvari Dialect , Supervised by D r . M.M. Vahedi
Langaroudi, M.A. in Linguistics, Tarbiat Modarres University, 2001.

137. Pooladi, Amir Abbas, The Description of the Verb Phrase in Dezfuli
Dialect , Supervised by Dr. M.M. Vahedi Langaroudi, M.A. in Lingu ist ics,
Tarbiat Modarres University, 2001.

جمع بندي: با نگرشي کلي به بررسي هاي گويش شناختي که در قالب پايان نامه هاي
تحصيلي در کشور به انجام رسيده اند٬ مي توان چنين گفت که٬ با وجـود مـحدوديت و
اـکندگي پژوهشهاي اين حوزه تا پيش از دهه ٧٠ شمسي٬ اين روند مطالعاتي در خالل پر
دهه گذشته از نظر کمي و کيفي به طور چشمگيري رو به بهبود داشته است. اطالعات
د اين ادعاست. در فاصله زمـاني ١٣٣٩ تـا ـکامل ار ائه شده در اين دو مجموعه نيز مؤيّ
١٣٦٩ مجموعًا ٦٢ پايان نامه در اين زمينه در گروههاي آموزشي ذيربط ارائه شده٬ حال
آن که٬ بر اساس آمار موجود٬ ايـن رقـم در سـالهاي ١٣٧٠ تـا ١٣٨٢ بـه بـيش از ٣٤٠

پايان نامه رسيده است.
نتايج تحليل آماريـ موضوعي اطالعات مندرج در اين دو مجموعه نشان مي دهد که
تمايل به بررسي صرفيـ واژگاني گويشها٬ در صدر پژوهشهاي معرفي شده قرار داشته و
پس از آن٬ به ترتيب٬ مطالعات نحويـ دستوري٬ تـحليلهاي آوايـي و سـپس تـحقيقات
نظري٬ ريشه شناختي٬ جامعه شناختي و غيره هريک در رده هاي بعدي قـرار دارنـد. از
مجموع بررسيهاي صورت گرفته٬ ٦٨ پايان نامه نيز به مـطالعه تـطبيقي ويـژگي گـويشها
اختصاص يافته است که البته طرف مقايسه در نيمي از اين تعداد٬ فارسي مـعيار بـوده
است . از ميان زبانها و گويشهاي مورد مطالعه٬ بيشترين ميزان بررسي مـربوط بـه زبـان
ترکي بوده (٥٤ مورد) و پس از آن٬ به ترتيب٬ مي توان به کردي (٣٧ مورد)٬ مازندراني
(٣٠ مورد)٬ لري (٢٥ مورد)٬ گيلکي (٢٢ مورد)٬ بلوچي (١٥ مورد) و تاتي (٩ مورد)
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اشاره کرد. اين مطالعات٬ به ترتيب بسامد وقوع در رشته هاي زبان شناسي همگاني٬ زبان
و ادبيات فارسي٬ فرهنگ و زبانهاي باستاني٬ آموزش زبان فارسي به غيِر ـفارسي زبانان٬

آموزش زبان انگليسي و مردم شناسي به انجام رسيده است.
٢٢ دانشگاه دولتي و آزاد مورد نظر٬ دانشگاه تهران بـا ١٢٤ پـايان نامه٬ بـيشترين از
تعداد را در اين زمينه به خود اختصاص داده و سپس دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
مرکزي (٦٦ مورد)٬ دانشگاه شيراز (٥١ مورد)٬ دانشگاه عالمه طباطبائي (٤١ مورد)٬
دانشگاه فردوسي مشهد (٣٢ مورد)٬ دانشگاه تـربيت مـدرس (٢٧ مـورد) و دانشگـاه
اصفهان (٢٠ مورد) به ترتيب در رده هاي بعدي قرار مي گيرند. همچنين از ميان استادان
دانشگاهها٬ به ترتيب٬ آقايان دکتر علي محمد حق شناس٬ دکتر علي اشرف صادقي٬ دکتر
رضا زمرديان٬ دکتر محمودرضا دستغيب بهشتي٬ دکتر يداهلل ثمره و خانم دکـتر ايـران

ـکلباسي راهنمايي بيشترين تعداد پايان نامه را در اين حوزه بر عهده داشته اند.
نکته قابل توجه اينجاست که بر اساس آمار موجود٬ سهم مطالعات گويش شناختي را
نسبت به ميزان کل پايان نامه هاي زبان شناختي دانشگاههاي کشور بايد قريب به ٢٠درصد
برآورد کرد که رقم قابل مالحظه اي است و چنانچه اين مطالعات در آينده در قالب يک
برنامه سازمان يافته و با جهت گيري مناسب تري تداوم يابد٬ خواهد توانست در پيشبرد
پژوهشهاي تطبيقي و در نهايت کمک به تکميل و تنظيم اطلس زبان شناسي ايران٬ نقش
به سزايي داشته باشد. اميد است که برآيند اين پژوهش بتواند٬ ضمن بازنمايي تالشهاي
صورت گرفته٬ موجبات بسط و غناي تحقيقات تخصصي در اين زمينه را بيش از پيش

فراهم آورد.
©



ـکتاب
زبــان تـالشي٬ گـويش حــاجت پور٬ حــميد٬
خـــوشابر٬ رشت٬ گــيلکان٬ ١٣٨٣ـش٬ ٢٣٥

صفحه.
زبان تالشي٬ که به گروه شمال غربي زبانهاي ايراني
نو وابسته است و گويشوران آن در دو قلمرو ايران
و جمهوري آذربـايجان پـراـکـنده انـد٬ داراي چـند
ـگويش است که تا کنون پژوهشهايي دربـاره آنـها٬
به ويژه گـويشهاي رايـج در جـمهوري آذربـايجان٬

صورت گرفته و منتشر شده است.
ـکتاب حاضر٬ کـه رسـاله دکـتري نگـارنده در
انســـتيتو زبــان و ادبــيات رودکــي جــمهوري
تاجيکستان بوده٬ بـه يکـي از گـويشهاي تـالشي٬
موسوم به گويش خوشابر٬ رايج در استان گـيالن٬
مي پردازد. نويسنده٬ در «مقدمه» ٬ به معرفي جغرافيا
و ويژگيهاي فرهنگي و قومي گستره اين زبـان٬ و
به ويژه گويش مورد بحث٬ مي پردازد و پس از ارائه
جدول نشـانه هاي آوايـي٬ در بـخش اول «سـاخت
آوايـي» ايـن گـويش را مـعرفي مـي کند کـه شـامل
مباحثي چون شناخت واـکه ها٬ صـامتها٬ و تـمايز
واجـــها٬ و نــيز ســاختمان هــجا٬ خــوشه هاي
همخواني٬ تکيه و فرايندهاي آوايي نظير حذف و
ابدال است. در بخش دوم تحت عنوان «صرف» ٬ که

بيشتر حجم کتاب را در بر مي گيرد٬ مـباحث زيـر
آمده است: اسم و صفت و واژه سازي با استفاده از
پيشوند و پسوند و ترکيبات ديگر٬ تعريف و بحث
درباره عدد و ضمير در اين گويش٬ بررسي فعل٬ به
تفصيل و٬ سپس٬ قـيد و حـروف اضـافه و ديگـر
مقوالت مربوط بـه صـرف. «واژگـان گـويش تـالشي
خـوشابر» عـنوان فـصل سـوم است و٬ سـرانـجام٬
چکيده مباحث کـتاب و نـمونه مـتني تـالشي بـا
آوانوشت (به کمک نشانه هاي متعارف) و برگردان

فارسي آن و فهرست منابع آمده است.
عسکر بهرامي

رنجبر٬ مـحمود٬ و ر ادمـرد٬ رقـيه٬ بـررسي و
توصيف گويش گالشي ٬ رشت٬ گيلکان٬ ٬١٣٨٢

١٤٤ صفحه.
ـگـالشي٬ کـه گـويش گـالشها٬ کـوه نشينان مـنطقه
ـکوهستاني جنوب شرقي گيالن و غرب مازندران٬
است٬ از گروه گويشهاي حاشيه درياي خزر و٬ در
واقــع٬ زيـرشاخه اي از گـويش گـيلکي بـه شـمار

مي رود.
ـکتاِب حاضر٬ که ظاهرًا نخستين اثـر مسـتقل
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درباره گويش گالشي است٬ با مقدمه اي در تعريف
ـگويش٬ معرفي حوزه جغرافيايي گويش گـالشي و
ـگالشها و معرفي اجمالي کتاب آغاز مي شود. فصل
اول٬ کـه بـه بـررسي دسـتگاه واجـي مـي پردازد٬
مباحثي چون اسـتخراج٬ تـوصيف٬ طـبقه بندي و
توزيع واجها٬ ساخت هجا٬ واحدهاي زبرزنجيري٬
و فـرايـندهاي واجـي را دربـردارد؛ در فـصل دوم
ســاخت واژه از جــنبه هاي تـصريفي و اشـتقاقي

بررسي شده است؛ معرفي اجزاي سازنده جمله از
نظر ساخت٬ مفهوم٬ بيان٬ آهنگ٬ و ترتيب اجزاي
جمله مباحث تشکيل دهنده فصل سوم هستند؛ در
فصل چهارم٬ واژگان٬ و هـمچنين مـواد گـويشي٬
شامل چند ضرب المـثل و حکـايت٬ و بـخشي از
يک منظومه گالشي آمده است. پايان بخش کـتاب

فهرست منابع مورد استفاده مؤلفان است.
 ع. ب.

مقاله
زمرديان٬ رضـا٬ «نـقش گـويشها در کـمک بـه
ازـميان بردن برخي ابهامات واژگاني متون کهن
فارسي دري»٬ مجله دانشکده ادبـيات و عـلوم
انسـاني مشـهد٬ ش٬١٤٠ بـهار ٬١٣٨٢ صـص

.٣٩-٦٢
ـگويشها٬ که به سبب روند تـوسعه٬ شـهرنشيني و
رســانه هايي کــه زبـان رسـمي را جـايگزين آنـها
مــي سازند٬ در آســتانه نــابودي قــرار دارنـد٬ از
جنبه هاي گوناـگون واجد اهميت و شايان توجه و
بررسي اند: يکي از اين جنبه ها توانايي آنها در رفع
ابهامات واژگاني در متون کهن فـارسي دري است
ـکه در فارسي امروز رواج ندارند يا به لحاظ آوايي و
معنايي دسـتخوش دگـرگوني شـده انـد. نـويسنده
مقاله٬ که گويشها٬ و به ويژه گويشهاي خـراسـان را
غالبًا ادامه فارسي سده هاي چهارم تا ششم هجري
مــي دانـد٬ کـوشيده است بـا مـقايسه شـماري از
واژه هاي گويش قايني و برابرهايشان در برخـي از
فرهنگها و متون کهن٬ شباهت ميان آنها٬ و در واقع
تداومي را نشان دهد که صرفًاـــ و فـقط گـاهـــ در

حد تحوالت آوايـي بـوده است؛ در نـتيجه٬ ايـن
ـگـويش و حـتي گـويشهاي ديگـر٬ کـم يـا بـيش٬
مي توانند در قرائت و درک بهتر متون کهن فارسي

ـگرهـگشا باشند.
ع. ب.

ميربابايف٬ عـزيز٬ «تـحول تـاريخي زبـانهاي
نامه پارسي ٬ ايراني در منطقه هندوکش شرقي»٬

س٨ـ٬ ش٬١ بهار ٬١٣٨٢ صص١٧-٢٦.
ناحيه هندوکش شرقي بخشي از بلندترين مـنطقه
ـکوهستاني جهان است و در نـقطه اتـصال فـالت
پامير به هيماليا٬ شرقي ترين بخش گستره زبـانهاي
ايراني است. در اين ناحيه٬ که اـکنون در قلمرو چهار
ـکشور تاجيکستان٬ افغانستان٬ چين٬ و پـاـکسـتان
قرار دارد٬ قريب به يک هـزار سـال پـيش از مـيالد
قبايل سکايي به سر مي بردند که از زبـان آنـان در
دوره باستان اثري بر جاي نمانده است؛ اما٬ از دو
ـگويش بـازمانده از آن در دوره مـيانه٬ شـواهـد و
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مدارکي يافت شده است. از سوي ديگر٬ مـقايسه
اين زبانها با برخـي از گـويشهاي کـنوني رايـج در
هندوکش شرقي٬ نشان مي دهد که اين گـويشها را

بايد بازمانده سکايي ميانه دانست.
نويسنده مقاله پس از اين مقدمه به معرفي اين
زبــانها٬ تــحت عـنوان «زبـانهاي گـروه پـاميري»
مي پردازد و بر پايه عوامل زباني و غيرزباني٬ منطقه
مورد مطالعه را به چند حوزه زبـان شناسي قـومي
تقسيم مي کند و ويژگيهاي هريک را بـرمي شمارد.
وي با معرفي کلي زبانهاي هر منطقه نتيجه مي گيرد
ـکه روابط بين زبانهاي رايج در هر حوزه٬ به صورتي

مستقل از ديگر حوزه ها شکل گرفته است.
ع. ب.

ايـندهاي ـکرد زعفرانلو کـامبوزيا٬ عـاليه٬ «فـر
واجي مشـترک در گـويشهاي اسـتان کـرمان»٬
نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگـاه
شهيد باهنر کرمان ٬ دوره جديد٬ ش٬١٢ زمستان

٬١٣٨١ صص١١١-١٢٩.
ـگــويشوران اســتان کــرمان نـيز هـمچون ديگـر
ـگويشوران٬ تحت تأثير زبان معيار٬ که غالبًا از طريق
نــهادهاي تـمدني و٬ بـه ويژه رسـانه ها٬ تـرويج و
ـگســترش مــي يابد٬ بــه تدريج و بـا ازدست دادن
ويژگيهاي زباني خـود٬ بـه زبـان مـعيار نـزديک تر
مي شوند. اين تحول از جنبه هاي گـوناـگـون قـابل
بــررسي است. مـقاله حـاضر پـژوهشي در بـاب
فرايندهاي واجي مشترک در چهار گويش هـم تباِر
ـکرماني٬ زرنـدي٬ بـردسيري٬ و سـيرجـاني است.
تضعيف و حذف برخي واـکـه ها و پـاره اي مـوارد
ديگر از جمله تحوالتي هستند که نويسنده با ارائه

نمونه هايي از آنها نشان مي دهد که بـه طـور کـلي
فرايند تضعيف در اين گويشها بـر فـرايـند تـقويت

غالب است.
ع. ب.



ـگزارش نخستين همايش علمي فرهنگ و تمدن تالش
(٢٣-٢٤ ارديبهشت ١٣٨٣)

«نخستين همايش علمي فرهنگ و تمدن تالش» به همت مرکز پژوهشي گيالن شناسي دانشگاه

ـگيالن و با همکاري بخش گويش شناسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي٬ دفتر مطالعات
و همکاريهاي علميــبين المللي وزارت علوم٬ تحقيقات و فـناوري٬ اسـتانداري گـيالن٬
انگردي و جهانگردي٬ اداره کـل مـيراث اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي٬ سازمان اير
فرهنگي استان گيالن٬ فرمانداري٬ شهرداري و شوراي اسالمي شهر تالش٬ در تاريخ ٢٣

و ٢٤ ارديبهشت ماه امسال٬ در محل دانشگاه گيالن و شهر تالش برگزار گرديد.
اين همايش دوروزه٬ با استقبال کم نظير پژوهشگران دانشگـاهي٬ اسـتاني و مـحلي
روبه رو شد. عـالوه بـر مـحققان داخـلي٬ مـيهماناني از کشـورهاي روسـيه٬ جـمهوري
آذربايجان٬ فرانسه و آلمان نيز٬ در آن شرکت داشتند. در مراسم افتتاحيه٬ که در سـالن
اجتماعات دکتر معين دانشگاه گيالن برگزار شد٬ ابتدا دکتر ابوالفـضل درويـزه٬ مـعاون
پژوهشي دانشگاه گيالن٬ به ايراد سخنراني پرداخت؛ سپس آقـاي انـصاري٬ مـدير کـل
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان٬ و دکتر محمدکاظم يوسف پور٬ رئيس دانشکده ادبيات و
علوم انساني دانشگاه گيالن٬ هريک در خصوص اهميت برگزاري اين همايش مـطالبي
بيان کردند. سخنران پاياني مراسم افتتاحيه دکتر محرم رضايتي کيشه خاله٬ دبير عـلمي
هـمايش بـود. او ضـمن خـوشامدگويي بـه مـيهمانان٬ گـزارش نسـبتًا جـامعي از رونـد
شکل گيري همايش٬ اهميت پژوهشهاي قوم شناختي٬ معرفي جغرافياي فرهنگي و زباني
تالش٬ تنوع حوزه هاي تحقيق٬ تعداد مقاالت٬ سطح علمي٬ و نحوه ارزيابي آنها ارائه داد.
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در بخشي از اين گزارش٬ در خصوص اهميت پژوهشهاي قوم شناسي آمده است:
«توجه به مقوله اقوام و خرده فرهنگها٬ نه فقط رويکردي قوم گرايانه٬ بلکه انديشه اي ملي و٬ در
سطح کالن٬ بشري است. تنوع حوزه هاي قومي و فرهنگي٬ همچون اقاليم مختلف طبيعي و
جغرافيايي٬ ضمن آنکه اجتناب ناپذير مي نمايد٬ مي تواند با جلوه ها و جاذبه هاي سـحرانگـيز
خود٬ چشم نواز٬ تأمل برانگيز و دوست داشتني نيز بـاشد. مـعرفي خـرده فرهنگها٬ صـرفًا بـه
شناخت منطقه اي٬ عزتمندي و هويت يابي قومي منحصر نمي شود٬ بلکه٬ در نهايت٬ به درک
و بالندگي علمي٬ همدلي و همبستگي ملي و٬ حتي بشري مي انجامد. عزت و اقتدار ملي٬ جز

در پرتو توجه به فرهنگ اقوام به دست نمي آيد...».

در بخش ديگري از اين گزارش٬ درباره جغرافياي قومي تالش چنين آمده است:
«تالش نام سرزميني است قومي در منتهي اليه کرانه جنوب غربي درياي خزر٬ در حاشيه نوار
طولي کوههاي البرز٬ با جغرافياي فرهنگي٬ مدني٬ نژادي٬ و زباني گسترده و کهن؛ و از ايـن
منظر٬ از جغرافياي سياسي خود در ايران بسيار فراتر. تالش شمالي با مرکزيت لنکران٬ حدود
دو قرن است که از پيکره جنوبي خود گسسته و به جمهوري آذربايجان پيوسته است. تالش
جنوبي نيز به شهرستان تالش در استان گيالن مـحدود نـيست٬ بـلکه شـهرستانهاي آسـتارا٬
رضوانشهر٬ ماسال٬ فومن٬ شفت٬ صومعه سرا و رودبار را هـم دربـرمي گيرد. هـرچـند قـامت

١ـ)ــدر منابع عربي از تالش تحت عنوان «طيلسان» ياد کرده اند.

ـکشيده اين سرزمين را به تيغ آز گسستند و طيلسانش١ را٬ از سر سودا٬ خرقه کردند٬ نواي گرم
و شيرين تالشي٬ هم اـکنون٬ تنها رشته اي است که جانهاي پريشان ساـکنان اين لب بحر را به هم

باز بسته است».

بر اساس اين گزارش٬ پس از فراخـوان اوليـه٬ بـيش از ١١٠ عـنوان چکـيده مـقاله٬ بـه
دبيرخانه همايش رسيد که از ميان آنها ٩٢ عنوان از طرف کميته علمي٬ انـتخاب٬ و در
ـکتاب خالصه مقاالت همايش چاپ شد و در اختيار ميهمانان شرکت کننده قرار گرفت. از
مجموع ٨٠ مقاله کامل نيز٬ ٥٨ عنوان پس از ارزيابي٬ براي چاپ در «مـجموعه مـقاالت
همايش» برگزيده شد که از ميان آنها ٢٤ مقاله به صورت سخنراني در روز اول همايش

ارائه گرديد.
بخش شايان تـوجهي از مـقاالت در حـوزه گـويش شناسي بـود. در عـين حـال٬ در
موضوعات ديگر تالش شناسي نيز٬ مقاالت متنوعي وجود داشت که به مـباحثي چـون
مردم شناسي٬ جغرافيا٬ باستان شناسي٬ تاريخ٬ جاذبه هاي گـردشگري٬ جـامعه شناسي٬
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معماري و موسيقي مي پرداخت.
پس از مراسم افتتاحيه٬ در نشست عمومي صبح٬ سخنرانيهاي زير ارائه شد:

دکتر علي اشرف صادقي (زبان اردبيلي قديم و قرابت آن بـا زبـان تـالشي) ؛ آقـاي جـعفر
خــمامي زاده (حــرکتهاي تکــتونيک ( زمــين ساختي ) تــالش) ؛ دکــتر مـحمدتقي رهـنمايي
(هم پيونديهاي علمي ميان ديـرينه شناسي جـغرافـيايي و بـاستان شناسي در تـالش) ؛ دکـتر ايـران

ـکلباسي (مقايسه گويشهاي تالشي٬ گيلکي و مازندراني در چند نکته دستوري) .
در نشست بعدازظهر٬ سخنرانيهاي تخصصي٬ در دو سالن مختلف٬ و در دو گروه٬

همزمان برگزار گرديد:
الف) گروه گويش شناسي٬ فرهنگ و مردم شناسي . سخنرانـان ايـن گـروه و عـنوان

سخنراني آنها به ترتيب زير بود:
دکتر عليرضا نيکويي (بررسي عناصر و ساختهاي زيستيــفرهنگي در زبان تالشي) ؛ آقـاي
عبدالنبي سالمي (فرهنگ مردم٬ ميراث جاودان قوم تالش) ؛ دکتر محرم رضايتي کـيشه خاله
(ارگتيو در گويش تالشي) ؛ آقاي فرامرز مسرور ماسالي (پرده ها٬ آواها و مقامهاي موسيقي نـي
هفت بند) ؛ دکتر علي رفيعي جيردهي٬ از دانشگاه استراسبورگ فرانسه (ساختمان هجا در
ـگويش تالشي) ؛ دکتر علي تسليمي (عنصر زيرکي در افسانه هاي ماسال) ؛ خانم مـريم سادات
فياضي (بررسي پسوند جمع در گويش تالشي) ؛ آقاي ابراهيم خادمي ارده (ـگردو در فـرهنگ
مردم ارده) ؛ آقاي احمدرضا نظري (زبان تالشي٬ نگهبان يادگارهاي کـهن در مـتون نـظم و نـثر

فارسي) ؛ آقاي شهرام آزموده (تاريخچه نشريات تالش) .
ب) گروه باستان شناسي٬ جغرافيا و تاريخ. سخنرانان اين گروه و عنوان سخنرانـي

آنها به شرح زير بود:
آقاي محمدرضا خلعتبري (مريان٬ جلوه اي از تاريخ کهن تالش) ؛ دکتر بهرام اميراحمديان
(بحثي پيرامون جغرافياي تاريخي و مردم شناختي منطقه قوميــجغرافيايي تالش) ؛ دکـتر حسـن
ـکهنسال (تالش در عهد باستان) ؛ دکتر حسن افراخته (فرهنگ همياري سنتي در تالش) ؛ دکـتر
حسين احمدي (تالشهاي شمالي در اعداد و ارقام) ؛ خانم مهناز شريفي (نگرشي بر مـهاجران
هزاره اول تالش با نگاهي به آثار سيبري٬ قفقاز و بالکان) ؛ دکتر نصراهلل موالئي هشتجين (قابليتها
و جاذبه هاي روستاييــعشايري در تالش) ؛ آقاي رسول بشاش کنزق (خط و زبان در گيالن قرن
نهم و هشتم قبل از ميالد٬ و آثار کتيبه دار آن روزگار) ؛ دکتر اصغر شکرگزار (موقعيت و استقرار
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فضايي تالشها) ؛ خانم زهرا آزاد (بررسي مبارزات ضد استبدادي و ضد استعماري مردم تالش در
دوره قاجار) .

دومين روز همايش٬ در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهر تالش با
ارائه چند سخنراني عمومي و٬ همچنين٬ بـرنامه هاي مـتنوع هـنري و فـرهنگي بـرگزار
ـگرديد. در ابتداي اين مر اسم٬ فرماندار تالش ضمن گفتن خيرمقدم به ميهمانان٬ گزارشي
ـکوتاه از اوضاع فرهنگي٬ آموزشي و اقتصادي شهر تالش بـيان کـرد. سـخنران بـعدي٬
رئيس شوراي اسالمي شهر تالش بود که در خصوص «بن مايه هاي فرهنگي و اقتصادي تالش»
اده٬ از پـژوهشگران تـالشي دربـاره «جـاذبه هاي سخن گفت. آقاي دکتر اسرافـيل شـفيع ز
ـگردشگري تالش از ديدگاه جهانگردان خارجي» مطالبي کوتاه بيان کرد. سخنران آخر٬ دکـتر
فيروز فاضلي٬ دبير اجرائِي همايش بود کـه ضـمن ارائـه گـزارشـي کـوتاه از چگـونگي
شکل گيري همايش٬ از هـمه سـازمانها٬ نـهادها٬ و اشـخاص حـقيقي و حـقوقي کـه در
برگزاري اين همايش٬ مشارکت جدي داشته اند٬ قدرداني کرد. شايان ذـکر است که در اين
مراسم عده اي از هنرمندان تالشي به اجراي برنامه هاي هـنري از جـمله شـعرخـوانـي٬
آوازخواني٬ ني نوازي و اجراي موسيقي سنتي تالشي پرداختند و در ضمن برنامه ها٬ چند

فيلم و نماهنگ کوتاه از جلوه هاي فرهنگي و طبيعي تالش به نمايش درآمد.
از جمله برنامه هاي جانبي همايش٬ برپايي نمايشگاه بزرگ آثار باستاني تالش بود٬ به
همت ميراث فرهنگي استان گـيالن. بـرگزاري نـمايشگاههاي مـختلف صـنايع دسـتي٬

عکس٬ آثار و نشريات تالشي نيز درخور ذـکر است.
محرم رضايتي کيشه خاله و فيروز فاضلي
©
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Summary of Articles

A Survey of the Koroši Dialect
cA. Sـ aـ lـ a¦ ¦â ـm ـ

Koros§ i is ـ a ـ variety ـ of §Baluc ـ i spoken by ـ some ـ 200 ـ families ـ in ـ ¦Fa ـ rs Province.

This paper is a short introduction to the main characteristics of this hitherto

unknown variety of Baluc§ i.

A Terminology of Animal Husbandry in the Kalhori Dialect
N. Mـ aـ lـ eـ kـ â¦

This paper presents a number of words in the Kalhori dialect of Kerma¦ ns§ a¦ h

connected with animal husbandry. The words refer to different kinds of sheep,

goats, dairy products, etc.

Pronominal Enclitics of the Delva¦ ri Dialect
M.M. Vـ a¦ ¤h ـ ¦â ـd ـe ـ Lـ aـ nـ gـ rـ u¦ ¦â ـd ـ & S§ . Mـ aـ mـ aـ sـ aـ nـ â¦

The subject of this paper is the pronominal enclitics of the Delva¦ ri dialect which

can fill four syntactic positions, i.e. subject (in ergative construction), direct

object, indirect object, and possessor (in possessive construction). Subject

enclitics are agreement elements, in complementary distribution with agreement

affixes. They appear in past transitive sentences obligatorily and agree with

optional NP subjects. In addition, subject enclitics are freer than other enclitics

in the choice of their hosts.

A Description of the Baluc§ i Noun Phrase
P. Yـ u¦ ¦â ـf ـo ـs ـ ¦a ـy ـ n ـ

In this paper, the author studies the constituent elements of the Baluc§ i noun

phrase and the way these elements should be put together in order to avoid

ill-formed syntagms. He then concludes that the typology of the Baluc§ i noun

phrase is in accordance with universal tendencies.
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Notes on Some Phonological Processes of the Ma¦ zandara¦ ni Dialect
F. ßA¦ ¦a ـq ـ ¦a ـz ـl ـo ـg ـ e ـd ـ

This paper is an attempt to describe and classify some very important phono-

logical processes (e.g. assimilation, fortition, gemination and lenition) of the

Ma¦ zandara¦ ni dialect within the framework of autosegmental phonology. This

study reveals that lenition and complete assimilation are much more productive

in the central and eastern parts of Ma¦ zandara¦ n Province.

Verbal Endings of Eastern Ma¦ zandara¦ ni
H¤ . Bـ oـ rـ j§ ¦â ـ ¦a ـy ـ n ـ

The author starts his paper by introducing the most important works on the

Ma¦ zandara¦ ni dialect, mostly published by European scholars since the middle of

the 19th century. He then discusses the four sets of verbal endings used in what

he calls `Eastern Ma¦ zandara¦ ni' to form different tenses and moods. The paper is

based on the material collected by the author in Behs§ ahr, Qa¦ 'ems§ ahr and Sa¦ ri.

The Vidari Dialect
H¤ . Rـ eـ z− ¦a ـ ' ـ ¦â ـ ¦a ـB ـ ¦g ـ ¦â ـb ـ ¦â ـd ـ

This paper is the first attempt to describe the main phonological and morpho-

logical characteristics of a hitherto undescribed central Iranian dialect spoken in

the small village of Vidar. Historically speaking, Vidari is a north- western ـ

Iranian dialect.
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