جستاری در دستورزبان گویش
ابوزیدآبادی
سید طیب رزاقی

*

چکیده:
گویش ابوزیدآبادی 1یکی از گویشهای ناحیۀ مرکززی ایزران ا.ز
کویرات به مرکزی
کاشان وا ع شده ا.

شهر ابوزیدآباد رایج ا.

ایز گزویش در بشزش

ای شزهر در .زیکیلزومتری نوزوش شزر ی

ابوزیدآبادی از نظر د.توری ،نسب

به فار.ی ویژگیهایی دارد کزه آن

را از زبان فار.ی کوونی متمایز میکود در ای مقاله ،نویسوده میکوشد برخی از ویژگزیهزای
آوایی و د.توری ای گویش را توصیف و تحلیل کود کاربرد تقریباً چهارده مصزوت کوتزاه و
بلود و حضور نوس د.توری و تأثیر آن بر اکثر ا.امی ،و تعداد زیادی از .اخ های فعلزی و
رواج و کاربرد ابلتونهی از پیشوندهای اشتقا ی ز که امروزه در فار.ی نیمهفعال یا مردهاندز
و تعدادی از ویژگیهای ای گویش به شمار میروند همچوی ای مقاله نشان خواهد داد کزه
ابوزیدآبادی به عووان امانتدار زبان فار.ی ،نکات زبانشوا.ی ابزلتزونهی از فار.زی دری و
حتی فار.ی میانه (پهلوی) و فار.ی با.تان را به در.تی در خود پا.داری کرده ا.

پژوهشنامه کاشان کلیدواژهها :ابوزیدآباد ،گویش ،گویش ابوزیدآبادی ،د.تورزبان

شمارۀ هفتم(پپاپی )15
پاییز و زمستان 1931
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* پژوهشگر گویشهای ایرانیtayyeb333@yahoo.com /
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 .1مقدمه
ابوزیدآباد که از سال  5731ش به عنووا هو و م کوکوخ بکوی کوویواخ هوناه ه هود
(تقسیماخ کشوری) ،ماقع در اس ا اصف ا است م اکومز  ،از نظو تقسیماخ کشووری،
جخء ه وس ا آرا مبیدگل به همار کیرمد .این ه و در سی کیلوک وی جنوو هووقی
کاها ماقع هد است (کخرع ی م دیگوا  .)73 :5731 ،بواسوا آکوار سوال 5731ش،
جمعیت ابوزیدآباد  1113نفو م جمعیت کول بکوی کوویواخ  57113نفوو بوود اسوت
(درگا کلی آکار) .اهالی بکی کویواخ عموکاً به ابوزیدآبادی تکلم کیکنند کوه بوه نظوو
کیرسد صورخ گف اری فارسی ک ن باهد .اطالق «ابوزیدآبادی» بو این گویی ،صوفاً به
دلیل تموکخ جمعیت بیش و در کوکوخ هو و (ابوزیودآباد) اسوت؛ اگوچوه االوس سواکنا
رمس اهای دیگو این ناحیه ،به جخ تعدادی از اهالی حسینآباد م قاسمآبواد م یوخد  ،بوه
ابوزیدآبادی سکن کیگویند .این گویی در کحل به «زبا د  »ziyu diم «زبا هودکوا
 »ziyuxumuکعومف است.

لکوک 2ابوزیدآبادی را یکی از گوییهای رایج در ناحیۀ کوکخی ایوا کیداند (نو::
اهمیت153 :5733 ،و )153یارهواطو ( )1985: 401نیوخ گووییهوای کوکوخی ایووا م
ازجمله ابوزیدآبادی را به گوم گوییهای کوکخی یا کادی کوبوو کویدانود (نیوخ نو::
اسماعیلی)27 :5731 ،
اصطالح گوییهای کوکخی ایوا در ماقع اصطالحی جغوافیایی است م صوفاً نشا
کیدهد که این گوییها در کناطق کوکخی ایوا رماج دارند .همۀ این گوییها از کنظوو
زبا هناسی تاریکی ،به هاهۀ زبا هوای ایوانوی هومال اوبوی تعلوق دارنود .زبوا هوا م
گوییهای ایوا در ایوا کنونی در طبقهبندی زبا های ایوانی یا به هاهۀ هومال اوبوی
تعلق دارند یا به هاهۀ جنو اوبی .زبا فارسی از زبا های ایوانی هاهۀ جنو اوبوی
است ،اکا گوییهای کوکخی ایوا قوابت بیش وی با دیگو زبا ها م گووییهوای ایوانوی
همال اوبی کثل تالشی م کودی دارند.
به همین دلیل است که در کواردی ،تحو خ آمایی ماژ هوای ابوزیودآبادی م االوس
گوییهای ناحیۀ کوکخی ایوا م ازجمله گوییهای رایوج در اطوواف کاهوا م نطنوخ،
همسو با تحو خ آمایی هما ماژ ها در زبا هایی چوو تالشوی م کوودی اسوت م بوا
تحو خ آمایی بوابو آ ماژ ها در زبا فارسی ک فامخ است (رزاقی3 :5737 ،و.)51
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که نمودار فوهنگ پوباری هس ند ،بسیاری از میژگیهای زبا فارسی ک ون حفوش هود
است .گودآمری م ثبت گوییهوای ک ون فارسوی کمو :بوه حفوش بکشوی از کیووا
فوهنگی تابناک ایوانی است؛ ازاینرم کقالۀ حاضو که گخید ای از رسالۀ دک وی نویسوند ،
با عنوا دس ورزبا گویی ابوزیدآبادی است و در نظو دارد میژگیهای عمد م عموکی
زبانی ابوزیدآبادی را در سه کبحث زبا هناسی نظام آمایی یا آماهناسی م صوف م نحو،
7

توصیف م تحلیل کند.
 .2پیشینۀ تحقیق

دربارۀ گویی ابوزیدآبادی م میژگیهای آ به کنابع زیو کیتوا اهار کود:
2و .5ظاهواً بوای نکس ین بار ،لکوک به کناسبت جشن فوهنگ م هنو ،به تاریخ آبوا
5717ش ،در سوکین دمرۀ جلسواخ سوکنوانی م بحوث دربوارۀ زبوا فارسوی ،دربوارۀ
ابوزیدآبادی نیخ بحوث کوود .سوکنوانی ام توسوا ان شواراخ ادارۀ کول نگوارش مزارخ
فوهنگ م هنو مقت به فارسی توجمه هد م در صوفحۀ  251توا  272ایون کمموعوه بوه
چاپ رسید .کقالۀ لکوک ،ی :ک ن گویی ابوزیدآبادی (داس ا کوتا «زنی که هووهوش
را دمست نداهت») را نیخ اضافه دارد کوه در دانشوناکۀ ایوانیکوا (Yarshater, 1985: 15-

 )35چاپ هد است.
کحقق ناکبود در کقالۀ یادهد  ،اجما ً به بورسی کسائل عمدۀ زبا هناسوی ،ازجملوه
نظام آمایی م صوف م نحو پوداه ه است .به نظوو کویرسود ایون اثوو ،گذهو ه از جنبوۀ
اه صار ،هم به لحاظ تقدم زکانی م هم از نظو علمی ،ارزند توین کاری باهد که تواکنو
کن شو هد است.
هایا ذکو است توجمۀ فارسی پژمهیهای لکوک در زکینۀ گوییهای دیگو حوزۀ
کاها م نطنخ و که در کیوا آ هوا گوویی ابوزیودآبادی قابولتوجوه اسوت و در ک وا
راهنمای زبا های ایوانی (اهمیت5732 ،و )5737در صفحۀ  125تا  123به چاپ رسید
است .در آنما نیخ کیتوا به کک صووی از کباحوث عمودۀ زبوا هناسوی در هصوو
پژوهشنامه کاشان گوییهای ق ومدی ،ابیانهای ،جوهقانی ،بوادرمدی م ،...بوهمیوژ ابوزیودآبادی دسوت
شمارۀ هفتم(پپاپی  )15یافت.
پاییز و زمستان 1931
2و .2احسا یارهاطو کحقق دیگوی است که فقا در دم صفحه ،به پار ای از نکواخ
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زبا هناسی م دس وری گویی ابوزیدآبادی اهار کود م حاصل کوهی ام در دانشوناکۀ
ایوانیکا ( )1985: 401-402چاپ هود اسوت .توجموۀ فارسوی هموین کقالوه در ک وا
فوهنگ بیذمی (کخرع ی م دیگوا 25 :5731 ،و )25آکد است .گف نی است کوه توجموۀ
فارسی کقالۀ لکوک را نیخ در فوهنگ بیذمی ( 51و )21کیتوا دید.
2و .7ک ا فوهنگ بیذمی (کخرع ی م دیگوا  )5731 ،سوکین کاری است که دربارۀ
گویی ابوزیدآبادی انمام گوف ه م در آ کقا خ کحققا پیشین (لکوک م یارهواطو) بوه
تماکی آمرد هد اسوت؛ بوه اضوافۀ تعوداد قابولتووج ی از ماژگوا م کثولهوا م کو ن
ابوزیدآبادی .در این ک ا و چنوا کوه از کو ن آ پیداسوتو بوه جوخ کقوا خ لکووک م
یارهاطو ،تحلیل زبانی نشد است.
2و .5سید ناصو سوافوازی در ک ا توصیف فعل در زبا بیذامایی ،بیشو و بوه هووح
فعل م کش قاخ آ پوداه ه م به کباحث دس وری دیگوو چنا که باید م هایدوو اهوار ای
نکود است.
2و .1در ک ا

فوهنگ اکثال م کنایاخ م اصطالحاخ در گویی ابوزیدآبادی (رزاقی،

 )5737از صفحۀ  22تا  33سعی هد است نسبت بوه کارهوای زبوانی انموامگوف وه ،در
زکینۀ دس ورزبا  ،کمی بیش و بحث هود .در این ک ا در حدمد دم هخار کثل م کنایوه م
اصطالح به اضافۀ ماژگا کاربودی در آ ها گودآمری هد است.
2و .2دیگو ،پژمهشی است که به سفارش فوهنگس ا زبا م اد فارسوی در طووح
سواسوی گودآمری گوییهای ایوانی انمام گوف ه م در آ  ،بیی از نه هخار ماژ م فعول
م جمله جمعآمری هد م کش مل بو گوییهای ق ومدی ،ت ماجی ،بوزکی م ...است که
در کیا آ ها ابوزیدآبادی قابلتوجه است .در این اثو نیخ به اه صار ،به کباحوث عمووکی
زبا هناسی ابوزیدآبادی پوداه ه هد است( 5رزاقی.)5735 ،
2و .3بیلی 1کحقق دیگوی است که بنا بو گف ۀ بوهوی از گووییمرا (ازجملوه سوید

ناصو سوافوازی م آقای احمد دمل کوا ) هوچند قبل از لکوک ،تحقیقاخ زبوانی هوود را
در ابوزیدآباد آااز کود  ،تاکنو به حاصل تحقیقاخ می دست نیاف هایم.
2و .3دس ورزبا گویی ابوزیدآبادی رسالۀ دک وی نویسوندۀ ایون کقالوه بوود کوه در
تاریخ  5731/13/21با کسس رتبۀ عالی ،در دانشگا آزاد اسالکی ماحد نمفآبواد ،از آ
دفاع هد م کورد پذیوش قوار گوفت.
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در کقایسه با زبا فارسی ،ابوزیدآبادی از نظو دس گا آمایی یا ماجهناسی ،گسو ود توو م
درن یمه پیچید تو است .این گس ودگی را در تعدد آماها ،بهمیژ در کصوخهوا کویتووا
دید .هوچند در صاکتها کاربود زیاد  /w/را کیتوا کورد کالحظوه قووار داد ،فوقوی در
بین تلفش صاکتهای ابوزیدآبادی م فارسی نیست.
اگو بپذیویم که گوییهای زبا فارسی م ازجمله ابوزیدآبادی ،اکان دار زبوا فارسوی
هس ند ،یعنی بوهی از میژگیهای فارسی دری م ح ی پ لوی م باسو ا ازجملوه تعوداد
قابلتوج ی از ماژگا م صوف م نحو م بهمیژ میژگیهوای آمایوی را حفوش کوود انود،
درن یمه ،کباحث زبانی م دس وری گس ود تو هواهند بود .از طوفی ،گاهی تلفش چندگانۀ
آمایی (کصوتی) گوییمرا باعث کی هود کوه ن ووا نشوانۀ ثواب ی را ثبوت کوود ،ملوی
بااینهمه سعی هد است از کیا چند گونه تلفش ،تلفظی که بساکد بیش وی دارد نوهو ه
هود؛ کثالً کصوخ آاازی «اُ» در «اس کوا » که کیتوا آ را به صورخ « »ə-یوا « »e-یوا
« »öنوهت که کا « »öرا توجیح داد ایم.
دربارۀ میژگیها م کشکصاخ آمایی کصوخها م صاکتها کطالس کفصلتووی بیوا
هواهد هد ،اکا پیی از آ در اینما زم است جدمل نشانههای آمایی آمرد هود.
3ـ .1جدول نشانههای آوایی
واکهها (مصوتها)
ردیف

معادل فارسی

5

کو (نام درهت انگور)

mā

پسین ،باز ،لسهنثی ،کمی گودتو از «آ» ( )ȃفارسی

ا

/ā/

2

بخاالۀ نو ی:ساله

yagbör

پیشین ،باز ،لس هنثی

وووو

/a/

7

کوز

märz

کمی کشید

بدم عالکت

/ä/

5

کورچه

mūrčä

پسین ،بس ه ،کشید  ،گود

ام

1

مردنه (تیو نا پخی)

tīrtöwe

پیشین ،نیمباز ،کوتا  ،گود

ووُوو

/o/

2

باری:

bōrīk

پیشین ،نیمباز ،کشید  ،گود

م

/ō/

3

آهغال

öšxāl

کیانین ،نه گود ،نه گس ود

بدم عالکت

/ö/

3

صورخ (چ و )

düm

پیشین ،گود ،بس ه

بدم عالکت

/ü/

کیرمم

ušu

پسین ،نیمبس ه ،گود (پیشینتو از وُ فارسی)

بدم عالکت

/u/

کیی

mīš

پیشین ،بس ه ،کشید  ،گس ود

ایو  /ای

/ī/

سیو (کقابل گوسنه)

sir

پیشین ،بس ه ،کشید  ،گس ود

بدم عالکت

/i/

شمارۀ هفتم(پپاپی 51 )15
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م پیشینتو از ā

/ū/

پژوهشنامه کاشان 3

پاییز و زمستان 1931

مثال
ابوزیدآبادی

مشخصات آوایی

نشانه در خط
فارسی

واج

55
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 .3ویژگیهای عمومی زبانی

ردیف

معادل فارسی

مشخصات آوایی

پیشین ،نیمباز (بازتو م کشید تو از وو ()e

52

گام نو

mellä

57

ببوش (ام را ببو)

bēšü

پیشین ،نیم باز ،کشید  ،گس ود

55

کیهکس م

mähəmär

کیانی ،هنثی

فارسی) ،کوتا  ،گس ود
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مثال
ابوزیدآبادی

نشانه در خط
فارسی

واج

وووو

/e/

بدم عالکت

/ē/

بدم عالکت

/ə/

صامتها (همخوانها)
ردیف

معادل فار.ی

مثال
ابوزیدآبادی

نشانه در خط
فار.ی

مششصات آوایی

واج

5

پیو

pīr

لبی ،انسدادی ،بیواک

پ

2

بیچار

bičārä

لبی ،انسدادی ،ماکدار

7

تس

tev

دندانی ،انسدادی ،بیواک

خ،

/t/

5

سوز

därzan

داندانی ،انسدادی ،ماکدار

د

/d/

1

کوغ (هانگی)

kärgəje

پسکاکی ،انسدادی ،بیواک

ک

/k/

2

حمام

gärmūwä

پسکاکی ،انسدادی ،ماکدار

گ

/g/

3

هوبخۀ نار

qälbīsä

کالذی ،انسدادی ،بیواک

ق ،غ

/q/

3

سک ه

förjä

لس م دندانی ،سایشی ،بیواک

ف

/f/

3

باهم

vərāyā

لس م دندانی ،سایشی ،ماکدار

م

/v/

51

سوچشمه

särow

لثوی ،سایشی ،بیواک

55

زنبور

zambūr

لثوی ،سایشی ،ماکدار

/p/
/b/

،

،

/s/

ز ،ظ ،ض ،ذ

/z/

52

هو

šär

پیشکاکی ،سایشی ،بیواک

ش

/š/

57

زنانه

žangūnī

پیشکاکی ،سایشی ،ماکدار

ژ

/ž/

55

دایی

xōlū

کالزی ،سایشی ،بیواک

خ

/x/

51

هوهه

hūšä

چاکنایی ،سایشی ،بیواک

ح ،هو

/h/

52

قاهق

čamčä

پیشکاکی ،انسدادی ،سایشی ،بیواک

چ

/č/

53

جارم

zārjənä

پیشکاکی ،انسدادی ،سایشی ،ماکدار

ج

/j/

53

کاهی

māsā

لبی ،انه ،ماکدار

م

/m/

53

هوبی

näčəgī

دندانی ،انه ،ماکدار

21

لقمه

läma

لثوی ،کناری ،نابوگش ه ،ماکدار

ل

25

قیف

rōhtī

لثوی ،لوزا  ،زنشی ،ماکدار

ر

/r/

22

گبوی

gäwrī

لبی ،نیم ماکه ،گود

م

/w/

27

ار

yässä

پیشکاکی ،نیم ماکه

ی

/y/

/n/
/l/

3ـ .2ویژگیهای آوایی (نظام آوایی)

گووویی ابوزیوودآبادی دارای هفووت کصوووخ کوتووا م هفووت کصوووخ کشووید اسووت.
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ö/ō/ā/ē/ī/ä/ū

صاکتها کثل زبا فارسی هس ند به اضوافۀ صواکت  /w/کوه کواربود آ نسوب اً زیواد
است .بنابواین دس گا کصوتی به اندازۀ کافی ک نوع است .عوالم بوو ایون ،هنگواکی کوه
کحیا آمایی تغییو کیکند ،تغییواخ کصوتی ک عددی رمی کیدهود؛ بووای نمونوه ،ابودال
کصوخ کشید  /ā/در «گام  »gāبه  /u/آنگا که این ماژ هسو ۀ پسووند ،بوهمیوژ ضومیو
ک صل ،ماقع کیهود« .گامم  »guw-amم. ...
تقویباً تبدیل  /ā/به  /ō/در اب دا یا کیا کلمه همیشگی است (لکوک.)252 :5712 ،
نیخ تحول صاکتها م کصوخها تابع مضع آ ها در کلموه اسوت؛ یعنوی صواکت یوا
کصوخ کعین بوحسس اینکه در کمای کلمه قوار گوف ه یا پیی م پو از آ  ،چوه نووع
صاک ی یا کصوتی ماقع هد باهد ،به صورخهای گوناگو تحول کییابد؛ کانند «سو ،sär
سوش  »ser-eاگو کصوخهای بلند یوا کشوید م کصووخهوای کوتوا را بوه ماکوههوای
(کصوخها) پایدار م ناپایدار تقسیم کنیم (ن ::زار .)53 :5737 ،در ابوزیدآبادی با تغییو
م تبدیلهای زیادی در کمّیت ماکهها رمبهرم کیهویم ،کیتوا همار کصوخها را بویی
از چ ارد دانست.
صاکت بسیاری از کلماخ م افعال ،بهمیژ در کیا یا آهو کلمه ،دچار قاعودۀ حوذف
آمایی کیهوند (حقهنا  .)521 :5733 ،اکا اگو پسوند یا کلموۀ دیگووی بوه ایون نووع
اسمها اضافه هود ،حوف یا حومف اصلی ظاهو کیهووند؛ کاننود :سونگ  ،sayسونگ را
هکس م sang-am bähmär

بدین توتیس بسیاری از کلماخ به صورخ هفیفتو ادا کیهوند.
کصوخ کوتا «وُو  »oچندا رایج نیست م تقویباً اکثو ماژ هوای دهیولدارنودۀ آ بوا
کصورخهای  /ō/u/ö/نشا داد کیهود؛ کانند :کلنگ kulay

همچنین االباً مظیفۀ کصوخ بلند  /ā/م کصوخ کوتا  /a/را کصوخ کشیدۀ  /ä/انمام
کیدهد؛ کانند :کاکا mämä

کصوخ پایانی  /ä/م  /e/در پار ای از اسمها نمودار جن کذکو م کؤنث اسوت .ایون
پژوهشنامه کاشان دم کصوخ کیتوانند جخء اصلی هود ماژ باهد یا کیتوانود بوه عنووا نشوانۀ جنسویت

شمارۀ هفتم(پپاپی )15

پاییز و زمستان  1931اضافه هود؛ کانند :کود  ،merd-äقوربااه  ،qūrbāqäده و  döč-eم. ...
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کصوخهای کوتا عبارخاند از ü/u/o/i/a/ə/e :م کصوخهوای کشوید از ایون قوارنود:
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االباً کلماتی که در فارسی کک وم به «های بیا حوکت» هسو ند ،در ابوزیودآبادی بوه
جای آ ها  /-ä/به کار کیرمد؛ کانند :کورچه  ،mūrčäکاله mālä

قاعدۀ اهیو در ک و ک ن نیخ دید هد اسوت؛ چنوا کوه هوانلوی ( ،5733ج)27 :2
گوید« :رمی همای پایانی کلمه که با های بیا حوکت نوه ه کویهوود ،عالکوت ف حوه
مجود دارد».
بوهی از کلماخ صورخ صحیح تلفش فارسی ک ن را حفوش کوود انود؛ کاننود :جلوو
 ،jəläwدمر (در کعنی زکا م چوهید )  .däwrنیخ تلفش دقیق «یای کم ول» کانند :هویو
(نام حیوا )  ،širهیو (نوهیدنی) šīr؛ چنا که کثالً در این هعو کولوی ،تلفوش دقیوق ایون
کصوخ رعایت هد است« :گوچه باهد در نبش ن هیو هیو».
در اب دای بوهی از کلماخ کوه در فارسوی اکوومزی بوا هموخ آاواز کویهووند ،در
ابوزیدآبادی قبل از همخۀ آاازین اینگونه کلماخ ،صاکت  /h/دید کویهوود؛ الب وه ایون
صاکت در فارسی باس ا به کار رف ه است؛ کانند :انداهت (همت کود  ،تصمیم گووف ن،
کشورخ کود مhandāt )...
صاکت  /h/در آااز اینگونه کلماخ در کوحلوۀ فارسوی باسو ا مجوود داهو ه م در
فارسی کیانه ،االس باقی کاند  ،ملی در فارسی جدید به کلی ساقا هود اسوت (هموا ،
ج )753 :5کانند:
فارسی باس ا
hanjām

کیانه (پ لوی)

جدید (فارسی دری)

hanzām

انمام

کصوخ یا نیمهکصوخ  /ə/که االس به جای  /e/به کار کویرمد ،رماج زیوادی دارد م
گاهی به سک ی هنید کیهود م گاهی دچار قاعدۀ حذف کیهود؛ کانند :کویهوورکی
yä[ə]xuru

تعداد قابل کالحظهای صاکت مجود دارد که نقی کیوانمی را ایفوا کویکننود؛ کاننود:
صاکت  /w/م  /ä/در «کیساییم» ( hu-wä-əbərimاز کصدر مابود  hābärdäکثالً کش:
در آ )
در فارسی« ،مام»ی که کعدمله هواند هد است م بوهوی از کحققوا (هموا  ،ج:5
 )11آ را صاکت دانس هانود ،در ابوزیودآبادی ،هنووز بوه هوکل اصولی آ در بوهوی از
کلماخ دید کیهود؛ کانند :هودم  ،xuwamکیهوابم xowäkəru
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زاالدا ālāsdunä

تکیه 2گاهی نقی تعیینکنند ای در تمایخ بعضی از کلماخ ،از نظو صوفی دارد؛ کانند

تکیهای که بو آهوین صاکت کصدر مارد کیهود م آ را از کاضی نقلوی سووم هوک
کفود کذکو ک مایخ کیکند .کثال :نشس ن  ،hāčešt´äنشس ه است .hāčeštä
هنوز به پیومی از فارسی قدیم ،پار ای از کلماخ با همخ یا کصوخ آااز کویهووند؛
کانند :سفید  ،espīdهکار  ،eškārه و öštör

 .4صرف
در ابوزیدآبادی ،اسم جن

دس وری دارد .االس اساکی کشمول قاعدۀ جنسویت هسو ند.

اسم کذکو م کؤنث با پسوندهای  /-ä/بوای کذکو م  /-e/بوای کؤنث ظاهو کیهود؛ کانند:
گام نو  ،melläسگ کاد  .lāseم گاهی هیچ نشانهای نودارد م جنسویت اسوم را تطوابق
صفت با کوصوف م یا فعل زم یا ک عدی با ن اد یا کفعول کشک

کیکند .بوای نمونه،

جنسیت لیوا  ōxūrīچنا که کالحظه کیهوود ،بوا هویچ کودام از پسووندهای یادهود ،
آهکار نشد است ملی اگو این کلمه در توکیس مصفی قوار گیود ،صوف ی کوه بووای آ
کیآید کذکو هواهد بود ،زیوا پسوند  /-ä/هواهد داهوت؛ ازایونرم جون

لیووا کوذکو

است؛ کانند :لیوا بخرگ  ،ōxūrīgōrd-äانگشت کوچو .angōšvejīj-e :در کثوال اهیوو،
چو صفت کوچ vejīj :پسوند  /-e/گوف ه ،لذا جن اسم (انگشت) کؤنث است.
هوگا اسم بینشانۀ جنسی در نقی ن اد یا کفعول قوار گیوود ،جنسویت آ را تطوابق
فعل ک عدی با کفعول یا فعل زم با ن اد کشک کیکند؛ کانند :هوپی (نووعی حشوو )
آکد  .öšpöšbämd-aدر این جمله« ،هپی» کؤنث است زیوا فعل آ کؤنث است .یوا در
جملۀ «کار آکد  »mārbämäکه کار کذکو است ،زیوا فعل آ کذکو است.
اکا در جملههایی که فعل ک عدی است ،تطابق فعل با کفعول ،نشا دهندۀ جن

اسوم

(کفعول) است؛ کانند :دلو را بودم  ،dūlämbəbäگوبه را بودم .mōljiyambəšüda
در دم کثال اهیو ،دلو (مسیلهای که با آ آ را از چا کیکشند) کوذکو اسوت ،زیووا
پژوهشنامه کاشان فعل کذکو است ،ملی گوبه (کفعول) کؤنث است زیوا فعل آ کؤنث اسوت؛ درحوالیکوه
شمارۀ هفتم(پپاپی  )15در همین جمله ،اگو به جای گوبه «گوگ» به کار کیرفت ،فعل (بود ) به صورخ کوذکو
پاییز و زمستان 1931
 bəšüdکیآکد که نشا کیداد گوگ کذکو است (ن ::رزاقی75 :5735 ،وو )71در اینموا
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بوهی از کلماخ با کصوخ پایانی و که ظاهواً اضافی هس ند و ظاهو کیهووند؛ کاننود:
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یادآمری این نک ه ضومری است که هوگا فعلهای ک عدی در جمله به کار رمند ،االس
هناسهها (ضمایو ک صل فاعلی) آ ها به کفعول کیپیوندد ،ملوی اگوو بوه تن وایی بیاینود،
هناسه بعد از پیشوند کیآید؛ کانند :بودم .bam-šüd
بحث دربارۀ جن دس وری م تأثیو آ بو فعل م اسم م نشانههای آ  ،گسو ود توو م
پیچید تو از آ است که در این کقاله بگنمد م بازگشایی این کبحث هوچنود نواچیخ ،بوه
درک ب و این گویی کم :هواهد کود.
جن دس وری همچنین بو االس اسمهای کصغو تأثیو دارد؛ کانند :ده ووک ،döčeje
پسوک  ،pürjejäکلوخ کوچ kəlūkä :م. ...
ضمایو ک صل هکصی از این قوارند:
جمع

کفود
وووو م

-am

وووو کا

-mu

وووو خ

-a

وووو تا

-du

وووو ش

-e

وووو ها

-yu

م ضمایو کنفصل هکصی عبارخاند از:
کفود
کن
تو
ام (کذکو)
ام (کؤنث)
ضمیو کنفصل سوم هک

جمع
ma
te
nä
nun

کا
هما
آ ها

həma
mäəš
nun/nənü

کفود کؤنث م ضمیو سوم هک

جموع ( )nunیکسوا

است؛ نیخ همین ضمیو به اضافۀ « »näم « »nənüبا ضمایو اهار یکی هس ند.
ضمایو اهار به گونههای «این ( »niبوای کذکو) م این /اینها «( »nimبوای کؤنث) م
«اینها  »nəmüو که همیشه به صورخ ضمیو اهار به کار کیرمد م نه صفت اهوار و م
«آ ها  »nunم «آ ها  »nənüو که همیشه به صورخ ضمیو اهار به کار کیرمدوو هسو ند
(رزاقی73 :5737 ،و)73
صفت هوگا به تن ایی به کار رمد ،هنثی است؛ یعنی نشانههای جنسی ندارد؛ کاننود:
قوکخ ( sürلکوک .)221 :5717 ،ملی هوگا در توکیس (مصفی) ماقع هود ،نشانهها ظاهو
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صفاخ در همار م جن با کوصوف کطابقت کیکننود؛ کاننود :پیوواهن زیبوا ،šəvīšuxä
پیواهنهای زیبا  ،šəvī šuxeده و زرنگ /ده ووا زرنوگ  ،döčezərangeسوگ ،espä
پنج سگ  ،pay espeی :سگ  ī espäم. ...
به جخ اساکی کذکو نشانهدار که در کقام کضاف ،نشانۀ تذکیو  /-ä/آ هوا بوه  /-e/بودل
کیهود م ابقاء نشانۀ کؤنث  /-e/اساکی کؤنثِ نشانهدار به عنوا کسوۀ اضافه ،اسومهوای
دیگو به ظاهو نقینمای اضافه ندارند .کثال بوای هو سه کورد :دسو ه  ،dässäدسو ۀ بیول
 ،dässebālز  ،žangeز هانه  ،žangekiyeدست  ،däsدست هما  .däsšəmäدر کثوال
اهیو (دست) است که نقینمای اضافه به کار رف ه است.
گاهی ابدال پسوند  /-ä/نشانۀ اسم کذکو در کضوافالیوه بوه  /-e/نقوینموای اضوافه
حاصل کیهود؛ کانند :هانه  ،kiyäدر هانه bärkiye
در ابوزیدآبادی ،اسم به سه گونه جمع بس ه کیهود:
الف .اسمهایی که به کلی نشانۀ جموع ندارنود م صوورخ کفوود آ هوا تووجیح داد
کیهود .جمع بود این اسمها را تطابق فعل با ن اد یا کفعول م یوا صوفت بوا کوصووف
کشک کیکند؛ کانند :اسسهوا آکدنود  ،äspbamdanگووگ (کوذکو) سویا ،görgsīvä
گوگهای سیا görgsīve
 .ابدال پسوند  /-ä/کذکو در اسمهایی که این نشانه را دارنود بوه  /-e/کلموۀ جموع
حاصل کیهود؛ بنابواین  /-e/گذه ه از نشانۀ کؤنث ،پسوند جمع نیوخ کویباهود؛ کاننود:
تش ،särä :تش:ها  ،säreهوم  ،xərūsäهوم ها xərūse
ج .به ندرخ با اسمهایی رمبهرم کیهویم که عالکت جمع  /-un/یا  /-u/دارند؛ کانند:
ده وا  ،dutunکارها kārun
به نظو کیرسد پسوندهای جنسی  /-ä/م  /-e/نشانۀ کعوفه نیخ باهند .همچنین صوفت
اهار بو کعوفه بود کلمه د لت کیکند؛ کانند :این دا
«ی »ī :هموا است؛ کانند :ی :ار ī yässä

 ،nibālunäاسم نکو کعمو ً با

به ندرخ ،پسوند «ای  »īبه عنوا نشانۀ نکو به کار کیرمد؛ کانند :جایی بوودم yōy-ī

پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هفتم(پپاپی da bədu )15
کصدر چه به تن ایی م چه به عنوا هس ۀ پسوندی ،کانند ضمیو قوار گیود ،االبواً بوه
پاییز و زمستان 1931

44
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کیهوند .صفت ،به جخ فعل ،کیتواند جنسویت کلموه را کشوک

کنود .تقویبواً االوس
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 /-ä/ه م کیهود؛ کانند :هس ن  ،be šöštäمزید bəväštä

سوافوازی ( )11 :5735نشانههای کصدر را ک نوعتو دانس ه است ،کاننود کصودرهایی
که به  /-tä/یا  /-dä/یا  /-īwā/ه م کیهوند؛ کثال :کود هد bəkərīwä
در ابوزیدآبادی بوهی از فعلها چند کصدری هس ند؛ یعنی یو :فعول کویتوانود در
چند جای ک فامخ به چند هکل به کار رمد؛ کانند :زد kārkärdä/ bəžedä/ bəbəqātä/
pivestä

کصدر فقا با تکیهای که بو آهوین صواک ی مارد کویهوود ،از کاضوی نقلوی سووم
هک

کفود کذکو ک مایخ کیهود؛ کانند :دمید  ،bətät´äدمیود اسوت ( bətätäکؤنوث

همار اهیو  bətäteاست).
ریشه م کواد م ضومایو فواعلی م مجوه م نموود م پیشووندهای صووفی م زکوا از
میژگیهای فعل است که االباً در فعلهای ابوزیدآبادی نیخ دید کویهوود؛ اکوا یکوی از
مجو تمایخ فعل ابوزیدآبادی با فارسی این است که کادۀ فعل ،بهمیژ کوادۀ فعول کاضوی
زم ،تحت تأثیو قواعد جن

دس وری م نظام آمایی است .بوه ایون توتیوس کواد فعول

کاضی زم کذکو با کؤنث ک فامخ است .همچنین از نظو آمایی کمکن است کوادۀ فعول
زم ،دچار تغییواخ آمایی از قبیل ابدال کصوخها یوا حوذف صواکت م کصووخ هوود.
تقویباً همۀ افعال باقاعد م بیقاعدۀ زم کشمول این قاعد اند .کادۀ کاضی در فعولهوای
ک عدی هکل کنظمتو م دقیقتوی دارد.
اگو همار سوم کاضی سادۀ زم را کادۀ کاضی بدانیم ،صاکت یا کصوخهوایی کوه در
پایا آ کیآید ،باعث تمایخ جن کذکو از کؤنث است .بنابواین هواید ب ووا گفوت در
این قبیل فعلها ،دم کادۀ کاضی کؤنث م کذکو مجود دارد :یا اینکه اهو الف آ هوا بایود
تمایخ ضمایو فاعلی (هناسهها) کذکو یا کؤنث دانست ،یا اینکه باید کادۀ کاضی م کضارع
را یکی دانست .در کثالی که در زیو کیآید ،این کطلس نشا داد کیهود.
فعل
رسید bəräsuwä

کادۀ کاضی کذکو

کادۀ کاضی کؤنث

räs-ā

räs-uwa

wešt-ā

wešt-uwa

]češ[t

češt-a

هورد bəxärdä

xärd

xärd

سوه ن besötä

söt

söt-a

ایس اد huweštuwä

نشس ن hāčeštä
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دید؛ کانند :دمید (کوذکو)  ،bəderezāدمیود (کؤنوث)  .bəderezuwäم در بوهوی کاننود
فعلهای کاضی توکیبی زم ،یعنی فعلهایی که در آ ها صفت کفعولی به کار رف ه ،ایون
تأثیو در سه همار کفود نمودار است.
جن دس وری بو ساهتهای جمع هیچ توأثیوی نودارد .در جملوههوایی کوه فعول
ک عدی است ،جن

کفعول م ح ی همار آ را کیتوا در بوهی از ساهتهوای فعلوی

دید .این تأثیو در االس فعلهای ک عدی االس به صورخ ضومیو ک صول کفعوولی دیود
کیهود؛ کانند :کن کود  /ز را بودم ma merdä-m/žange-y-ambəšüd/bəšüda
بنابواین فعل کذکو یا کؤنث زم کیتواند جنسیت ن اد م فعل کذکو یا کؤنث ک عودی
کیتواند جنسیت کفعول م ح ی همار آ را کشک کند.
ضمایو ک صل فاعلی (هناسهها) فعلهای زم جایگا ثواب ی دارنود م االبواً در پایوا
فعل ظاهو کیهوند؛ کانند :کیکارم əkār-u

این ضمایو از این قوارند:
کفود

جمع

-u
-i
-i

-im
-iya
-an

چنا که کالحظه کیهود ،هناسۀ دمم هک

م سوم هک

کفوود ،یکسوا اسوت.

این قاعد بیش و در فعلهای کضارع اهباری م ال خاکوی زم م ک عودی دیود کویهوود؛
کانند :کیسازی /کیسازد  .əsāj-iهمار م هک اینگونه افعال را تطابق فعل بوا ن واد م
کلماخ دیگو کشک

کیکنند.

فعلهای کضارع اهباری م ال خاکی زم م ک عودی م کم وول م کاضوی ال خاکوی زم
هناسههای ماقعی دارند.
فعلهایی کانند کاضی ساد م نقلی م بعید م ال خاکی ک عدی هناسههایی دارند کوه در
اصل ضمیو پیوس هاند م جای آ ها یا بعد از پیشوند است یا قبل از کادۀ فعل ،یا ح ی در
جمالتی که کفعول به کار رف ه ،این هناسهها کویتواننود بوه عنووا پسووند بوه کفعوول

پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هفتم(پپاپی  )15بپیوندند؛ کانند :هوردم  ،b-amxāکن انار را هوردم maənār-am bəxä؛ کویچیودم mä-
پاییز و زمستان  ،čīd 1931کن سیس را کیچیدم ma sow mä-čīd

44
















Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 11:23 +0330 on Friday November 16th 2018

در بوهی فعلها کانند فعل کاضی سادۀ زم ،این تأثیو را فقا در همار سوم کیتووا
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از کشکصاخ دیگو فعل ،کاربود قابل کالحظهای از فعلها بوا پیشووندهای صووفی م
بهمیژ اه قاقی است .به ندرخ فعل ساد دید کیهوود؛ کاننود :داهو ن  ،därdäدانسو ن
zunuwä

پیشوندهای صوفی از این قوارند :پیشوند  /-e/که گاهی به هکلهای  /ə-/یوا  /u-/یوا
 /ü-/نیخ تلفش کیهود ،در فعلهوای کاضوی اسو مواری زم م کضوارع اهبواری زم م
ک عدی دید کیهود؛ کانند :کیآکدم  ،ətämduکیآیم  ،ətuکیکنود  ،e-kəriکویرفو م ü-
 ،šduکیهورم u-xuru

پیشوند  /be-/که گاهی  /bə-/یا  /bu-/یا  /bü-/یا  /b-/تلفش کویهوود ،در فعولهوای
کضارع ال خاکی م اکو م کاضی سادۀ زم م ک عدی نقلی ،بعید ،ال خاکوی م ابعودِ بوهوی از
ساهتهای فعلی به کار کیرمد؛ کانند ببوم  ،be-bəruآمرد  ،bevärآکد  b-ämäم. ...
در بوهی از ساهتها مظیفۀ این پیشوند را پیشوندهای دیگوو کاننود  /hā-/م ( ...بوه
جخ  )ārانمام کیدهند؛ کانند :بایست  hu-wešکه پیشوند کنفیسواز صووفی  /ne-/اسوت
کانند :نبوم nə-bəru

بوهالف پیشوندهای صوفی ،پیشوندهای اه قاقی فعل ،آزادی عمل بیش وی دارنود م
تعداد آ ها قابلتوجه است ،به طوری که ی :فعل کویتوانود بوا بویی از سوه پیشووند،
نمودار سه کعنی ک فامخ باهد؛ کانند :بوداه ن  ،ār-gərätäگوف ن  ،be-gerätäگوف ن hā-

 gərätäم...
 /ār-/م  /hā-/م  /be-/در فعلهوایی کاننود بوج یود  ،ārderezuwäکوبیود (هوود
کود )  hāpeštäم کود  ،bekärdäازجمله پیشوندهای اه قاقی به هومار کویرمنود کوه
کاربود آ ها نسب اً بیش و است .پیشوندهای دیگوو عبوارخانود از« :فووم « ،»fərūدر ،»där
«سو « ،»sär-فوا  »vär-م. ...
نمونههایی از فعلهای پیشوندی:
درانداه ن (کاهت بذر)
ف زد

där-vestä
be-vest´ä

انداه ن (چیخی به ایو عمد)

där-vand´ä

فومکود (چیخی کثل بیل م جخ آ به زکین)

där-xowīd´ä

بوگوداند (پیچاند )

ār-gelnuw´ä

بوگوداند (حیوانی یا کسی از جایی)

hā-gelnuw´ä
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رمبید  ،رمف ن

hā-röt´ä

دمهید

hā-döt´ä

به سوعت بوگش ن

hā-tät´ä

دمید

be-tät´ä

دمید به صورخ دفعی (سوافوازی)12 :5735 ،

ār-tät´ä

فومکود

ferū- kärd´ä

پو کود ظوفی از چیخی (کعمو ً قابل همارش)

där-kärd´ä

 .5بازکود (طنا م ایو آ ) .2 ،نیمهباز کود در هانه م جخ آ

hā-kärd´ä

انباه ه کود

ār-kärd´ä

 .5بیوم کود  .2 ،درآمرد  .7 ،بوآمرد

bär-kärd´ä

گخید

där-gäšt´ä

 .5آتی زد  .2 ،رمهن کود سیگار م جخ آ

där-gīrnuw´ä

هاهید  ،رید

där-meštä

رید

be-mešt´ä

هاهید به طوری که بپاهد؛ کثالً در حالت ایس اد هاهید

ār-mešt´ä

بند کود آ

var-nuw´ä

 .5نیمهباز گذاه ن کلو در قدیمی .2 ،چیخی را به سو یا ارتفاع گذاه ن

sär-nuw´ä

او

کود ن ال م جخ آ

där-nuw´ä

انبار کود  ،ذهیو کود

yā-nuw´ä

در گذاه ن (بیوم گذاه ن)

bär-nuw´ä

 .5نحو
از نظو نحوی ،گویی ابوزیدآبادی دارای میژگیهوایی اسوت کوه آ را از زبوا فارسوی
(رسمی یا نوه اری) ک مایخ کیکند.
کعمو ً اسم در حالتهای کک لف جایگا ثاب ی ندارد .ضمیو فاعلی (هناسه) به جخء
تعدادی از ساهتهای فعلی به کفعول کیپیوندد .کانند ضومیو فواعلی «وووو م» در فعول
کوبیدم  ،der-am-pešدر جملۀ «کیخ را به دیوار کوبیودم  »mix-am da kälpešم گواهی
پژوهشنامه کاشان

ضمیو فاعلی بعد از پیشوند اه قاقی م قبل از ریشۀ فعل کیآید؛ کانند :هویدم b-amrid

ک مم (کفعول باماسطه) گاهی با ی :حوف اضافه ،پیی از اسم نمودار کیهود؛ کانند
شمارۀ هفتم(پپاپی )15
پاییز و زمستان  1931حوف اضافۀ «به  »daدر جملۀ «به کن بگو  »da ma vāم گاهی پو از اسوم؛ کاننود« :از
40
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بوگوداند (چیخی یا کسی از رمیه)

be-gelnuw´ä
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 »daدر جملۀ «از ه و بوکیگودم  »šär da huwägeluم گاهی ک مم با دم حووف اضوافه،
پیی م پ از اسم نمودار کیهود؛ کانند حوف اضافۀ در (ظووف ککوا )  ruم در  daدر
جملۀ «کادرم در هانه نبود »moymurūkiye da nəbəda
حوف «را  »rāدر گویی کورد بورسی ،همیشه به عنوا نشانۀ ک مم به کار کویرمد م
االس پ از اسم آ کیآید؛ کانند :بوای تو کیآیم terāətu
کفعول گاهی بینشانه (را) کیآید؛ کانند دیوار  kälدر جملۀ «دیوار را هووا کودیود
 »käl-duxərābkäم گاهی به نظو کیرسد کصوتی که در پایا کفعول کیآیود ،نشوانۀ آ
باهد؛ کانند« :گندم را هود کیکونم  .»ganam-ähäruدر جملوۀ اهیوو ،کصووخ « »-äکوه
پسوندگونه به کفعول ( )ganamمصل هد  ،ظاهواً نشانۀ آ است؛ نیخ کمکن اسوت ایون
نشانه هکل دیگوی از پیشوند صوفی «کی  »e-باهد (؟)
قاعدۀ کطابقت فعل زم با ن اد م یا فعل ک عدی با کفعول در همار م جون  ،االوس
کوبو به قواعد جمع م جن دس وری است.
اگو ن اد ت :یا دم جنسی ی کذکو نشانهدار باهد ،در هک
کیکند .کثال :هوم

آکد  ،xərūsäbämäهوم

م جن

با فعل کطابقوت

ها آکدند xərūsebämdan

همچنین اگو ن اد جمله ت :یا دم جنسی ی کؤنث نشانهدار باهد ،با حفش نشانه ،فعول
در جن م همار با آ کطابقت کیکند؛ کثال :گنمشو( :کؤنوث) رفوت ،mōrījebüšda
گنمش:ها رف ند mōrījebüšdan

اگو ن اد ت :یا دم جنسی ی بینشانه باهد ،این فعل است که جن
کشک کیکند؛ کثال:

م هومار ن واد را

الف .گوگ (ت:جنسی ی بینشانۀ کذکو) ایس اد görghuweštā
 .گوگها ایس ادند görghuweštuwan

در جملۀ امل ،فعل «ایس اد» از نظو جن

م همار با ن اد کطابقت دارد م در جملوۀ دمم،

فعل «ایس ادند» با ن اد کطابقت ندارد ،زیوا «گوگ» کذکو کفود است .در جملۀ اهیو ،از فعول
است که پی به جمع بود ن اد (گوگ) کیبویم م به ظاهو فعل با ن اد کطابقت نمیکند.
در جمالتی که فعل ک عدی است ،مضع به همین کنوال است با ایون تفوامخ کوه در
اینگونه جمالخ ،فعل با کفعول در همار م جن کطابقت کیکند یا نمیکند؛ کثال:
کن دس ه (کذکو نشانهدار) را بودم  ،madässämbəbäکن دس هها را بودم madäss-e-
44
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ام (کذکو) جورا

(کؤنث نشانهدار) را هست nägīruwe-ye bəšöšta

ام جورا ها را هست nägīruwe-ye bəšöštan

فعل «هست  »bəšöštanکؤنث م کفود اسوت ،زیووا جوورا کؤنوث اسوت .م فعول
هس ند جمع است ،زیوا جورا  gīruweهم کؤنث است م هم جمع.
م

هوگا اسم بی نشانهای در کقام کفعول ماقع هود ،باز ایون فعول اسوت کوه جون
کیکند؛ کثوال :کون هوگووش (کؤنوث) را کشو م maxärgūš-am
همار آ را کشک
bəköšta؛ کن هوگوشها را کش م maxärgūš-am bəköštan

در جملۀ امل« ،کش م» با هوگوش که کؤنث بینشانه است ،در همار (کفوود) م جون
کطابقت کود  ،ملی در جملۀ دمم ،فعل «کش ند» با هوگوش که کفود است ،کطابقت ندارد.
نتیجهگیری
گویی ابوزیدآبادی به عنوا یکی از گوییهوای ناحیوۀ کوکوخی ایووا توانسو ه اسوت
بسیاری از میژگیهای زبا فارسی دری م ح ی کیانوه م فارسوی باسو ا را حفوش کنود.
گذه ه از این ،کیتوا تعداد قابل کالحظهای از لغاخ ک ن فارسی را که بوهی از آ ها از
بین رف هاند ،در گویی کورد بورسی یافت .کباحث آمایی م صوفی م نحوی ابوزیدآبادی
به قدر کافی گس ود است م در ی :کقاله نمیتوا به طور کفصل بدا پوداهوت .بووای
نمونه ،در دس گا آمایی ،تعدد آماها م کاربود تلفش دقیق آماهایی کثل « »iدر کلموۀ «هویو
( »širنام حیوا ) م ،...به پیومی از فارسی دری از کشکصاخ دس گا آمایی است.
تأثیو جن

دس وری بو االس اسمها م تعداد زیادی از ساهتهوای فعلوی م کواربود

قابل کالحظهای از فعلهای پیشوندی ،از میژگیهای صوفی ابوزیودآبادی اسوت .نظویوۀ
«ارگ یو» زبا هناسی (کطابقت فعل ک عدی با کفعوول در هومار م جون ) م حضوور آ
یکی از میژگی های ک م نحوی این گویی است .هایا یادآمری است که گاهی فعل بوا
کفعول یا ن اد در همار (بهمیژ جمع) کطابقت نمیکند ،چواکه عدۀ زیادی از اسمهوا بوا
اینکه کشکصاً یا کذکوند یا کؤنث ،عالکت جمع نمیگیونود .در گوویی کوورد بورسوی،
کصوخ  /-e/کیتواند چند حالت کک لف از جمله نشانۀ کؤنث یا جمع یا ضومیو ک صول
پژوهشنامه کاشان سوم هک کفود را نشا دهد .در ابوزیدآبادی ،کو مم بوا دم حووف اضوافه در پو م

شمارۀ هفتم(پپاپی )15

پاییز و زمستان  1931پیی ،یا ی :حوف اضافه در پ  ،یا فقا ی :حوف در پیی از هود نمودار کیهود.
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y-am bəbärdan

فعل کیآیند؛ کانند کضارع اهباری م ال خاکی زم م ک عدی م کاضی زم م بوهی دیگوو،
بهمیژ فعلهای کاضی ک عدی ،هناسههایی دارند کوه در ماقوع ضومیو ک صول هکصوی
هس ند م قبل از کادۀ فعلی م بعد از پیشووند (اهو قاقی) کویآینود .همچنوین تعودادی از
ساهتهای فعلی کانند کاضی اس مواری ک عدی هناسههایی دارند که پیشوندگونه عمول
کیکنند م در آااز فعل کیآیند.
پینوشتها:
 .5گویی ابوزیدآبادی در این کقاله ،به اه صار« ،ابوزیدآبادی» گف ه کیهود.
2. LECOQ

 .7ک شکویم از آقای رضا هموی (دانشیار دانشگا کاها ) که زحمت بازهوانی این کقاله را تقبل فوکودند.
 .5این پژمهی با عنوا گنمینۀ گوییهای اس ا اصف ا جلد سوم (فوهنگس ا زبا م اد فارسی)
در کوحلۀ چاپ م ان شار است.
5. W.H.BAILEY
6. Accent

منابع
و اسماعیلی ،کحمدک دی ،5731 ،گنمینۀ گوییهای ایوانی اسو ا اصوف ا ( ،)5چ ،5ت ووا  :ان شواراخ
فوهنگس ا زبا م اد فارسی.
و اهمیت ،رمدیگو (میواس ار) ،5733 ،راهنمای زبا هوای ایوانوی ج ،2توجموۀ فارسوی زیوو نظوو حسون
رضایی باغ بیدی ،ت وا  :بینا.
و حقهنا  ،علیکحمد ،5731 ،آماهناسی (فون ی ،):ت وا  :آگا .
و هانلوی ،پومیخ ،5733 ،تاریخ زبا فارسی ،ت وا  :بیتا.
و رزاقی ،سید طیس ،5737 ،فوهنگ اکثال م کنایاخ م اصطالحاخ در گوویی ابوزیودآبادی ،ت ووا  :کنشوور
سمیو.
و ووووووووووووووو  ،5735 ،گنمینۀ گوییهای ایوانی اس ا اصف ا ( ،)7ت وا  :فوهنگسو ا زبوا م اد
فارسی ،در دست چاپ.
و زار ،ژیلبو ،5737 ،دس ور زبا فارسی کعاصو ،توجمۀ ک س ی بحوینوی ،توضویحاخ م حواهوی هوکوخ
کیالنیا  ،چ ،7ت وا  :ان شاراخ هوک .
و سوافوازی ،ناصو ،5735 ،توصیف فعل در زبا بیذامایی ،کاها  :هاسوسا.
و لکوک ،5717 ،سکنوانی م بحث دربارۀ زبوا فارسوی ،گوویی ابوزیودآباد ،ادارۀ کول نگوارش مزارخ
فوهنگ م هنو به کناسبت جشن فوهنگ م هنو.
نستاری در
د.تورزبان گویش
و کخرع ی عبا م دیگوا  ،5731 ،فوهنگ بیذمی ،ت وا  :بینا.
- Yarshater, E., 1985, "Abūzaydābādī" Encyclopedia Iranica, vol 1, p. 8, London.
- www.amar.org.ir; www.protal2.moi.ir
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