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 * سید طیب رزاقی

 
 

 :چکیده
گزویش در بشزش   ایز   مرکززی ایزران ا.ز       ۀهای ناحی از گویشیکی  1گویش ابوزیدآبادی

کیلزومتری نوزوش شزر ی     زیدآباد رایج ا.   ای  شزهر در .زی  کویرات به مرکزی  شهر ابو
 هایی دارد کزه آن  ابوزیدآبادی از نظر د.توری، نسب  به فار.ی ویژگی کاشان وا ع شده ا.  

هزای   کوشد برخی از ویژگزی  نویسوده می، الهکود  در ای  مق متمایز می کوونی را از زبان فار.ی
کاربرد تقریباً چهارده مصزوت کوتزاه و     توصیف و تحلیل کودآوایی و د.توری ای  گویش را 

های فعلزی و   و تعداد زیادی از .اخ ، بلود و حضور نوس د.توری و تأثیر آن بر اکثر ا.امی
ز اند فعال یا مرده وزه در فار.ی نیمهپیشوندهای اشتقا ی ز که امر  تونهی از بلرواج و کاربرد  ا

روند  همچوی  ای  مقاله نشان خواهد داد کزه   های ای  گویش به شمار می تعدادی از ویژگیو    
تزونهی از فار.زی دری و    شوا.ی  ابزل  نکات زبان ،ابوزیدآبادی به عووان امانتدار زبان فار.ی

 در خود پا.داری کرده ا.   حتی فار.ی میانه )پهلوی( و فار.ی با.تان را به در.تی

  ابوزیدآباد، گویش، گویش ابوزیدآبادی، د.تورزبان :ها واژهکلید
                                                           

 tayyeb333@yahoo.com /های ایرانی پژوهشگر گویش *

 (15نامه کاشان، شمارۀ هفتم )پپاپی  پژوهش
 5۵ز1۴، ص1931پاییز و زمستان 

 
 

ن گویش جستاری در دستورزبا
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 مقدمه .1
ش به عنووا  هو و م کوکوخ بکوی کوویواخ هوناه ه هود         5731ابوزیدآباد که از سال 
، ماقع در اس ا  اصف ا  است م اکومز ، از نظو تقسیماخ کشووری،  )تقسیماخ کشوری(
جنوو  هووقی   در سی کیلوک وی رمد. این ه و  بیدگل به همار کیم جخء ه وس ا  آرا 

، ش5731بواسوا  آکوار سوال     .(73: 5731، کاها  ماقع هد  است )کخرع ی م دیگوا 
نفوو بوود  اسوت     57113نفو م جمعیت کول بکوی کوویواخ     1113جمعیت ابوزیدآباد 
کنند کوه بوه نظوو     یتکلم ک ابوزیدآبادیاهالی بکی کویواخ عموکاً به  .)درگا  کلی آکار(

صوفاً به  ،بو این گویی« ابوزیدآبادی»رسد صورخ گف اری فارسی ک ن باهد. اطالق  کی
  ااگوچوه االوس سواکن    ؛دلیل تموکخ جمعیت بیش و در کوکوخ هو و )ابوزیودآباد( اسوت    

بوه  ، آبواد م یوخد     آباد م قاسم جخ تعدادی از اهالی حسینه ب، رمس اهای دیگو این ناحیه
زبا  هودکوا   »م « ziyu diزبا  د  »گویند. این گویی در کحل به  کی ندی سکابوزیدآبا

ziyuxumu ».کعومف است 
داند )نو::   های رایج در ناحیۀ کوکخی ایوا  کی ابوزیدآبادی را یکی از گویی 2لکوک
هوای کوکوخی ایووا  م     ( نیوخ گوویی  401 :1985( یارهواطو ) 153و153 :5733، اهمیت

دانود )نیوخ نو::     های کوکخی یا کادی کوبوو  کوی   به گوم  گویی ازجمله ابوزیدآبادی را
 (27: 5731، اسماعیلی

های کوکخی ایوا  در ماقع اصطالحی جغوافیایی است م صوفاً نشا   اصطالح گویی
ها از کنظوو   این گویی ۀها در کناطق کوکخی ایوا  رماج دارند. هم دهد که این گویی کی
هوا م   هوای ایوانوی هومال اوبوی تعلوق دارنود. زبوا         به هاهۀ زبا ، هناسی تاریکی زبا 

هومال اوبوی    ۀهای ایوانی یا به هاه بندی زبا  های ایوا  در ایوا  کنونی در طبقه گویی
های ایوانی هاهۀ جنو  اوبوی   جنو  اوبی. زبا  فارسی از زبا  ۀتعلق دارند یا به هاه

 یهوای ایوانو   ها م گوویی   با دیگو زبا یت بیش وابهای کوکخی ایوا  قو اکا گویی، است
 همال اوبی کثل تالشی م کودی دارند.
هوای ابوزیودآبادی م االوس     تحو خ آمایی ماژ ، به همین دلیل است که در کواردی

های رایوج در اطوواف کاهوا  م نطنوخ،      کوکخی ایوا  م ازجمله گویی ۀهای ناحی گویی
شوی م کوودی اسوت م بوا     هایی چوو  تال  ها در زبا  همسو با تحو خ آمایی هما  ماژ 

 .(51و3 :5737ها در زبا  فارسی ک فامخ است )رزاقی،  تحو خ آمایی بوابو آ  ماژ 
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هوا   ای از عباراخ م کنایاخ م کثل در ابوزیدآبادی، گذه ه از رماج تعداد قابل کالحظه
های زبا  فارسی ک ون حفوش هود      که نمودار فوهنگ پوباری هس ند، بسیاری از میژگی

حفوش بکشوی از کیووا     بوه  هوای ک ون فارسوی کمو:      مری م ثبت گوییگودآ است.
، دک وی نویسوند   ۀای از رسال رم کقالۀ حاضو که گخید  تابناک ایوانی است؛ ازاین یفوهنگ

 کیوهای عمد  م عم و در نظو دارد میژگی  است دس ورزبا  گویی ابوزیدآبادیبا عنوا  
، نظام آمایی یا آماهناسی م صوف م نحوهناسی  ابوزیدآبادی را در سه کبحث زبا  زبانی

 7توصیف م تحلیل کند.

 پیشینۀ تحقیق .2
 توا  اهار  کود: های آ  به کنابع زیو کی گویی ابوزیدآبادی م میژگی ۀدربار
به تاریخ آبوا   ، لکوک به کناسبت جشن فوهنگ م هنو، ظاهواً بوای نکس ین بار .5 و2
 ۀزبوا  فارسوی، دربوار    ۀبحوث دربوار  جلسواخ سوکنوانی م    ۀدر سوکین دمر، ش5717

کول نگوارش مزارخ    ۀسوکنوانی ام توسوا ان شواراخ ادار    .ابوزیدآبادی نیخ بحوث کوود  
ایون کمموعوه بوه     272توا   251 ۀفوهنگ م هنو مقت به فارسی توجمه هد م در صوفح 

زنی که هووهوش  » لکوک، ی: ک ن گویی ابوزیدآبادی )داس ا  کوتا  ۀکقال چاپ رسید.
-Yarshater, 1985: 15) ایوانیکوا  ۀدانشوناک را نیخ اضافه دارد کوه در  «( ترا دمست نداه

 چاپ هد  است. (35
ازجملوه  ، هناسوی  زبا  ۀاجما ً به بورسی کسائل عمد، یادهد  ۀکحقق ناکبود  در کقال

 ۀگذهو ه از جنبو  ، رسود ایون اثوو    نظام آمایی م صوف م نحو پوداه ه است. به نظوو کوی  
توین کاری باهد که تواکنو    ارزند ، م زکانی م هم از نظو علمیهم به لحاظ تقد، اه صار

 کن شو هد  است. 
 ۀهای دیگو حوز گویی ۀلکوک در زکین های فارسی پژمهی ۀذکو است توجم هایا 

توجوه اسوت و در ک وا       هوا گوویی ابوزیودآبادی قابول     کاها  م نطنخ و که در کیوا  آ   
به چاپ رسید   123تا  125 ۀدر صفح (5737و5732 ،)اهمیت های ایوانی راهنمای زبا 

 هصوو  در هناسوی   زبوا   ۀتوا  به کک صووی از کباحوث عمود    است. در آنما نیخ کی
میوژ  ابوزیودآبادی دسوت     بوه  ،ای، جوهقانی، بوادرمدی م...  های ق ومدی، ابیانه گویی
 یافت.
ای از نکواخ   به پار ، احسا  یارهاطو کحقق دیگوی است که فقا در دم صفحه .2و2
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 ۀدانشوناک هناسی م دس وری گویی ابوزیدآبادی اهار  کود  م حاصل کوهی ام در  زبا 
فارسوی هموین کقالوه در ک وا       ۀ. توجمو هود  اسوت  چاپ ( 402-401 :1985) ایوانیکا

 ۀاست کوه توجمو   گف نی( آکد  است. 25و25: 5731 ،)کخرع ی م دیگوا  فوهنگ بیذمی
 توا  دید. کی (21و51 ) فوهنگ بیذمیلکوک را نیخ در  ۀفارسی کقال

( سوکین کاری است که دربارۀ 5731 ،)کخرع ی م دیگوا  فوهنگ بیذمی. ک ا  7و2
گویی ابوزیدآبادی انمام گوف ه م در آ  کقا خ کحققا  پیشین )لکوک م یارهواطو( بوه   

هوا م کو ن    تووج ی از ماژگوا  م کثول    تماکی آمرد  هد  اسوت؛ بوه اضوافۀ تعوداد قابول     
و بوه جوخ کقوا خ لکووک م      کوه از کو ن آ  پیداسوت    و چنوا   این ک ا  ابوزیدآبادی. در

 یارهاطو، تحلیل زبانی نشد  است.
بیشو و بوه هووح    ، توصیف فعل در زبا  بیذاماییسید ناصو سوافوازی در ک ا   .5و2

ای  که باید م هایدوو اهوار    فعل م کش قاخ آ  پوداه ه م به کباحث دس وری دیگوو چنا 
 نکود  است.

رزاقی، ) فوهنگ اکثال م کنایاخ م اصطالحاخ در گویی ابوزیدآبادیدر ک ا   .1و2
در ، گوف وه  است نسبت بوه کارهوای زبوانی انموام     سعی هد  33 تا 22 ۀ( از صفح5737
در این ک ا  در حدمد دم هخار کثل م کنایوه م  . دس ورزبا ، کمی بیش و بحث هود ۀزکین

 ا گودآمری هد  است.ه ماژگا  کاربودی در آ  ۀاصطالح به اضاف
که به سفارش فوهنگس ا  زبا  م اد  فارسوی در طووح    دیگو، پژمهشی است .2و2

بیی از نه هخار ماژ  م فعول  ، های ایوانی انمام گوف ه م در آ  سواسوی گودآمری گویی
های ق ومدی، ت ماجی، بوزکی م... است که  آمری هد  م کش مل بو گویی م جمله جمع
به کباحوث عمووکی   به اه صار،  توجه است. در این اثو نیخ زیدآبادی قابلها ابو در کیا  آ 

 (.5735 ،)رزاقی 5پوداه ه هد  استهناسی ابوزیدآبادی  زبا 
سوید  ازجملوه  مرا  ) بوهوی از گوویی   ۀبو گف  کحقق دیگوی است که بنا 1بیلی .3و2

انی هوود را  تحقیقاخ زبو ، دمل کوا ( هوچند قبل از لکوک آقای احمد ناصو سوافوازی م
 ایم. حاصل تحقیقاخ می دست نیاف هتاکنو  به ، ابوزیدآباد آااز کود  در

 در کوه رسالۀ دک وی نویسوندۀ ایون کقالوه بوود      دس ورزبا  گویی ابوزیدآبادی. 3و2
، از آ  آبواد  دانشگا  آزاد اسالکی ماحد نمف با کسس رتبۀ عالی، در 21/13/5731تاریخ 

 وفت.کورد پذیوش قوار گ دفاع هد م
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 زبانیهای عمومی  ویژگی .3
توو م   هناسی، گسو ود   در کقایسه با زبا  فارسی، ابوزیدآبادی از نظو دس گا  آمایی یا ماج

تووا    هوا کوی   میژ  در کصوخ تو است. این گس ودگی را در تعدد آماها، به درن یمه پیچید 
ار داد، فوقوی در  توا  کورد کالحظوه قوو   را کی /w/ها کاربود زیاد  دید. هوچند در صاکت

 های ابوزیدآبادی م فارسی نیست. بین تلفش صاکت
های زبا  فارسی م ازجمله ابوزیدآبادی، اکان دار زبوا  فارسوی    اگو بپذیویم که گویی

های فارسی دری م ح ی پ لوی م باسو ا  ازجملوه تعوداد     هس ند، یعنی بوهی از میژگی
انود،   هوای آمایوی را حفوش کوود      ژگیمیژ  می توج ی از ماژگا  م صوف م نحو م به قابل

تو هواهند بود. از طوفی، گاهی تلفش چندگانۀ  درن یمه، کباحث زبانی م دس وری گس ود 
هود کوه ن ووا  نشوانۀ ثواب ی را ثبوت کوود، ملوی         مرا  باعث کی آمایی )کصوتی( گویی

وهو ه  همه سعی هد  است از کیا  چند گونه تلفش، تلفظی که بساکد بیش وی دارد ن بااین
یوا  « -e»یوا  « -ə»توا  آ  را به صورخ  که کی« اس کوا »در « اُ»هود؛ کثالً کصوخ آاازی 

«ö » نوهت که کا«ö » ایم. را توجیح داد 
تووی بیوا     ها کطالس کفصل ها م صاکت ها م کشکصاخ آمایی کصوخ دربارۀ میژگی

 آمرد  هود.های آمایی  هواهد هد، اکا پیی از آ  در اینما  زم است جدمل نشانه
 های آوایی  جدول نشانه. 1ـ3

 ها( ها )مصوت واکه
ف
ردی

 

 معادل فارسی
مثال 

 ابوزیدآبادی
 مشخصات آوایی

نشانه در خط 
 فارسی

 واج

 /ā/ ا ( فارسیȃ« )آ»، کمی گودتو از هنثی پسین، باز، لس mā (انگور کو )نام درهت 5
 /a/ وو   وو  لس هنثی پیشین، باز،  yagbör ساله  نو ی: ۀبخاال 2
 /ä/ بدم  عالکت āتو از  کمی کشید  م پیشین märz کوز 7

 /ū/ ام بس ه، کشید ، گود پسین،  mūrčä کورچه  5

 /o/   ُ  وو وو باز، کوتا ، گود نیم ین، یشپ tīrtöwe پخی( نا  مردنه )تیو 1
 /ō/   م  باز، کشید ، گود ین، نیمیشپ bōrīk باری: 2

 /ö/ بدم  عالکت نه گس ود  کیانین، نه گود، öšxāl آهغال 3
 /ü/ بدم  عالکت پیشین، گود، بس ه düm صورخ )چ و ( 3
 /u/ بدم  عالکت        ُ        تو از و  فارسی(  بس ه، گود )پیشین پسین، نیم ušu رمم  کی 3
 /ī/ ایو / ای بس ه، کشید ، گس ود  پیشین،  mīš کیی 51
 /i/ بدم  عالکت  پیشین، بس ه، کشید ، گس ود sir سیو )کقابل گوسنه(  55
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ف
ردی

 

 معادل فارسی
مثال 

 ابوزیدآبادی
 مشخصات آوایی

نشانه در خط 
 فارسی

 واج

 mellä نو گام 52
( e)          تو از و و )بازتو م کشید  باز پیشین، نیم
 ، کوتا ، گس ود فارسی(

 /e/      ووو و

 /ē/ بدم  عالکت پیشین، نیم باز، کشید ، گس ود  bēšü ببوش )ام را ببو( 57
 /ə/ بدم  عالکت کیانی، هنثی mähəmär هکس م  کی 55

 

 ها( ها )همخوان صامت

ف
ردی

 

 معادل فار.ی
مثال 

 ابوزیدآبادی
نشانه در خط  مششصات آوایی

 واج فار.ی

 /p/ پ ، بیواکانسدادیلبی،  pīr پیو 5

 /b/    ، ماکدارانسدادیلبی،  bičārä بیچار  2
 /t/ خ،   ، بیواکانسدادیدندانی،  tev تس 7

 /d/ د ، ماکدارانسدادیداندانی،  därzan سوز   5

 /k/ ک بیواک ، انسدادیپسکاکی،  kärgəje کوغ )هانگی(  1

 /g/ گ ، ماکدارانسدادیپسکاکی،  gärmūwä حمام  2

 /q/ ق، غ ، بیواکانسدادیکالذی،  qälbīsä نار  ۀهوبخ 3

 /f/ ف بیواکلس م دندانی، سایشی،  förjä سک ه  3

 /v/ م لس م دندانی، سایشی، ماکدار  vərāyā باهم  3

 /s/  ،  ،   یشی، بیواکلثوی، سا särow سوچشمه 51

 /z/ ز، ظ، ض، ذ لثوی، سایشی، ماکدار  zambūr زنبور 55

 /š/ ش پیشکاکی، سایشی، بیواک šär ه و 52

 /ž/ ژ پیشکاکی، سایشی، ماکدار  žangūnī زنانه  57
 /x/ خ ی، سایشی، بیواکزکال xōlū دایی 55

 /h/ ح، هو چاکنایی، سایشی، بیواک hūšä هوهه  51

 /č/ چ سایشی، بیواکانسدادی، پیشکاکی،  čamčä قاهق 52
 /j/   ج  سایشی، ماکدار انسدادی، پیشکاکی،  zārjənä جارم 53

 /m/ م انه، ماکدار  لبی،  māsā کاهی 53

 /n/   دندانی، انه، ماکدار  näčəgī هوبی 53

 /l/ ل لثوی، کناری، نابوگش ه، ماکدار  läma لقمه  21

 /r/ ر ی، لوزا ، زنشی، ماکدار لثو rōhtī قیف 25

 /w/ م ، گودنیم ماکه لبی،  gäwrī گبوی 22

 /y/ ی پیشکاکی، نیم ماکه  yässä ار   27
 

 های آوایی )نظام آوایی(  ویژگی. 2ـ3
گووویی ابوزیوودآبادی دارای هفووت کصوووخ کوتووا  م هفووت کصوووخ کشووید  اسووت.   
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 هوای کشوید  از ایون قوارنود:      خم کصو ü/u/o/i/a/ə/eاند از:  های کوتا  عبارخ کصوخ

ö/ō/ā/ē/ī/ä/ū 
کوه کواربود آ  نسوب اً زیواد      /w/صواکت  ۀ ها کثل زبا  فارسی هس ند به اضواف  صاکت

هنگواکی کوه    ،کافی ک نوع است. عوالم  بوو ایون    ۀبنابواین دس گا  کصوتی به انداز است.
ابودال   ،ونوه نمبووای   ؛دهود  تغییواخ کصوتی ک عددی رمی کی ،کند کحیا آمایی تغییو کی

میوژ  ضومیو    پسووند، بوه   ۀهسو    آنگا  که این ماژ /u/به « gāگام » در /ā/کصوخ کشید  
 م... .« guw-amگامم » هود. ک صل، ماقع کی
 .(252: 5712در اب دا یا کیا  کلمه همیشگی است )لکوک،  /ō/به  /ā/تقویباً تبدیل 

یعنوی صواکت یوا     ؛سوت ها در کلموه ا  ها تابع مضع آ  ها م کصوخ نیخ تحول صاکت
چوه نووع    ،کصوخ کعین بوحسس اینکه در کمای کلمه قوار گوف ه یا پیی م پو  از آ  

، särسو » کانند ؛یابد های گوناگو  تحول کی به صورخ ،صاک ی یا کصوتی ماقع هد  باهد
هوای   هوای کوتوا  را بوه ماکوه     های بلند یوا کشوید  م کصووخ    اگو کصوخ« ser-eسوش 
در ابوزیدآبادی با تغییو  .(53: 5737ناپایدار تقسیم کنیم )ن::  زار،  ها( پایدار م )کصوخ
ها را بویی   توا  همار کصوخ کی ،هویم رم کی هها رمب یت ماکههای زیادی در کمّ م تبدیل

 دانست.از چ ارد  
حوذف   ۀمیژ  در کیا  یا آهو کلمه، دچار قاعود  صاکت بسیاری از کلماخ م افعال، به

ایون نووع   بوه   دیگووی  ۀپسوند یا کلمو  اگواکا  .(521: 5733 ،هنا  هوند )حق آمایی کی
، سونگ را  sayکاننود: سونگ    ؛هووند  اضافه هود، حوف یا حومف اصلی ظاهو کی ها اسم

 sang-am bähmärهکس م 
 هوند. تو ادا کی بدین توتیس بسیاری از کلماخ به صورخ هفیف

دارنودۀ آ  بوا    هوای دهیول   ماژ  چندا  رایج نیست م تقویباً اکثو« oوُو » کصوخ کوتا 
 kulayکانند: کلنگ  ؛هود نشا  داد  کی /ō/u/ö/های  کصورخ

انمام  /ä/را کصوخ کشیدۀ  /a/م کصوخ کوتا   /ā/کصوخ بلند  ۀهمچنین االباً مظیف
 mämä؛ کانند: کاکا  دهد کی

ن ها نمودار جن  کذکو م کؤنث اسوت. ایو   ای از اسم در پار  /e/م  /ä/کصوخ پایانی 
جنسویت   ۀتوانود بوه عنووا  نشوان       باهد یا کیژتوانند جخء اصلی هود ما کصوخ کی دم

 م... . döč-e، ده و qūrbāqä، قوربااه merd-äکانند: کود  ؛اضافه هود
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در ابوزیودآبادی بوه    ،هسو ند « های بیا  حوکت»االباً کلماتی که در فارسی کک وم به 
 mālä، کاله mūrčäرچه کانند: کو ؛رمد به کار کی /ä-/ ها آ  جای

( 27: 2ج ، 5733کوه هوانلوی )   چنوا   ؛اهیو در ک و  ک ن نیخ دید  هد  اسوت  ۀقاعد
عالکوت ف حوه    ،هوود  رمی همای پایانی کلمه که با های بیا  حوکت نوه ه کوی » گوید:

 «مجود دارد.
کاننود: جلوو    ؛انود  بوهی از کلماخ صورخ صحیح تلفش فارسی ک ن را حفوش کوود   

jəläw ( م چوهید  )در کعنی زکا ، دمرdäwr.  کانند: هویو  « یای کم ول»نیخ تلفش دقیق
، تلفوش دقیوق ایون    یودر این هعو کولکه کثالً  ؛ چنا šīr، هیو )نوهیدنی( šir)نام حیوا ( 

 «.گوچه باهد در نبش ن هیو هیو»: رعایت هد  استکصوخ 
در  ،هووند  یدر اب دای بوهی از کلماخ کوه در فارسوی اکوومزی بوا هموخ  آاواز کو       

الب وه ایون    ؛هوود  دید  کوی  /h/ صاکت ،گونه کلماخ این آاازین  ۀابوزیدآبادی قبل از همخ
کانند: انداهت )همت کود ، تصمیم گووف ن،   ؛صاکت در فارسی باس ا  به کار رف ه است

 handātکشورخ کود  م...( 
م در فارسوی باسو ا  مجوود داهو ه      ۀگونه کلماخ در کوحلو  در آااز این /h/صاکت 
هموا ،  هود  اسوت )   املی در فارسی جدید به کلی ساق ،االس باقی کاند  ،فارسی کیانه

 ( کانند:  753: 5ج
 جدید )فارسی دری(  کیانه )پ لوی( فارسی باس ا  

hanjām hanzām انمام 
رماج زیوادی دارد م   ،رمد کار کوی ه ب /e/که االس به جای  /ə/ کصوخ خ یا نیمهکصو

هوورکی   کانند: کوی ؛ هود حذف کی ۀهود م گاهی دچار قاعد   کیگاهی به سک ی هنید
yä[ə]xuru 

کاننود:   ؛کننود  ای صاکت مجود دارد که نقی کیوانمی را ایفوا کوی    تعداد قابل کالحظه
کثالً کش:  hābärdä)از کصدر مابود   hu-wä-əbərim «ساییم کی»در  /ä/م  /w/صاکت 
 در آ (

: 5ج، هموا    )اهد  است م بوهوی از کحققو  ی که کعدمله هواند  «مام»، در فارسی
هنووز بوه هوکل اصولی آ  در بوهوی از       ،در ابوزیودآبادی  ،انود  را صاکت دانس ه ( آ 11

 xowäkəruهوابم  ، کیxuwamکانند: هودم  ؛هود کلماخ دید  کی
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کاننود:   هووند؛  بوهی از کلماخ با کصوخ پایانی و که ظاهواً اضافی هس ند و ظاهو کی  
 ālāsdunäدا   زاال
کانند  ؛دارد، از نظو صوفی ای در تمایخ بعضی از کلماخ کنند  گاهی نقی تعیین  2یهتک
سووم هوک    نقلوی  هود م آ  را از کاضی  کی اردای که بو آهوین صاکت کصدر م تکیه
 .  hāčeštä، نشس ه است hāčešt´äکند. کثال: نشس ن  ک مایخ کی کذکو کفود

 ؛دنهوو  ی از کلماخ با همخ  یا کصوخ آااز کوی ا پار  ،هنوز به پیومی از فارسی قدیم
 öštör، ه و eškār، هکار espīdسفید کانند: 

 صرف . 4
جنسویت هسو ند.    ۀاسم جن  دس وری دارد. االس اساکی کشمول قاعددر ابوزیدآبادی، 

کانند: ؛ هود بوای کؤنث ظاهو کی /e-/بوای کذکو م  /ä-/با پسوندهای  کؤنث اسم کذکو م
ای نودارد م جنسویت اسوم را تطوابق      م گاهی هیچ نشانه. lāseسگ کاد   ،melläگام نو 

 ،نمونه بوایکند.  با ن اد یا کفعول کشک  کی زم یا ک عدی صفت با کوصوف م یا فعل 
 ،کودام از پسووندهای یادهود     بوا هویچ   ،هوود  که کالحظه کی چنا  ōxūrīجنسیت لیوا  

صوف ی کوه بووای آ      ،فی قوار گیودآهکار نشد  است ملی اگو این کلمه در توکیس مص
رم جون  لیووا  کوذکو     ازایون  ؛هواهد داهوت  /ä-/زیوا پسوند  ،آید کذکو هواهد بود کی

. در کثوال اهیوو،   angōšvejīj-e، انگشت کوچو:  ōxūrīgōrd-äلیوا  بخرگ  کانند: ؛است
 گوف ه، لذا جن  اسم )انگشت( کؤنث است. /e-/پسوند  vejījچو  صفت کوچ: 

جنسویت آ  را تطوابق    ،جنسی در نقی ن اد یا کفعول قوار گیوود  ۀنشان بی هوگا  اسم
کانند: هوپی )نووعی حشوو (     ؛کند کشک  کیکفعول یا فعل  زم با ن اد با  ک عدی فعل
کؤنث است زیوا فعل آ  کؤنث است. یوا در  « هپی»، در این جمله .öšpöšbämd-aآکد 
 ا فعل آ  کذکو است.زیو ،که کار کذکو است« mārbämäکار آکد » ۀجمل

جن  اسوم   ۀدهند نشا  ،تطابق فعل با کفعول ،هایی که فعل ک عدی است اکا در جمله
 .mōljiyambəšüda، گوبه را بودم dūlämbəbäکانند: دلو را بودم ؛ )کفعول( است

زیووا   ،کشند( کوذکو اسوت   ای که با آ  آ  را از چا  کی دلو )مسیله، در دم کثال اهیو
کوه   درحوالی  ؛کؤنث است زیوا فعل آ  کؤنث اسوت )کفعول(  گوبهملی فعل کذکو است، 
به صورخ کوذکو  فعل )بود (  ،رفت کار کیه ب« گوگ»اگو به جای گوبه  ،در همین جمله

bəšüd در اینموا   (71وو 75: 5735رزاقی،  ::نداد گوگ کذکو است ) آکد که نشا  کی کی
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دی در جمله به کار رمند، االس های ک ع ضومری است که هوگا  فعل  یادآمری این نک ه
پیوندد، ملوی اگوو بوه تن وایی بیاینود،       ها به کفعول کی ها )ضمایو ک صل فاعلی( آ  هناسه

 .bam-šüdآید؛ کانند: بودم  هناسه بعد از پیشوند کی
توو م   گسو ود   ،های آ  جن  دس وری م تأثیو آ  بو فعل م اسم م نشانه بارۀبحث در

بوه   ،این کقاله بگنمد م بازگشایی این کبحث هوچنود نواچیخ   رتو از آ  است که د پیچید 
 درک ب  و این گویی کم: هواهد کود.
، döčejeکانند: ده ووک   ؛های کصغو تأثیو دارد جن  دس وری همچنین بو االس اسم

 م... . kəlūkä، کلوخ کوچ: pürjejäپسوک 
 ضمایو ک صل هکصی از این قوارند:  

 جمع کفود
 mu- کا  ووو و am- ووو و م

 du- ووو و تا  a- ووو و خ

 yu- ووو و ها  e- ووو و ش

 اند از: م ضمایو کنفصل هکصی عبارخ
 جمع کفود

 həma کا ma کن
 əšmä هما  te تو

 nun/nənü ها  آ  nä ام )کذکو(
   nun ام )کؤنث(

 

( یکسوا   nunسوم هک  کفود کؤنث م ضمیو سوم هک  جموع )  نفصلضمیو ک
 با ضمایو اهار  یکی هس ند.« nənü»م « nä» ۀین ضمیو به اضافاست؛ نیخ هم

 م )بوای کؤنث(« nim»ها  این )بوای کذکو( م این/« niاین »های  ضمایو اهار  به گونه
رمد م نه صفت اهوار  و م    کار کیه و که همیشه به صورخ ضمیو اهار  ب« nəmüها  این»
هسو ند   ورمدو  رخ ضمیو اهار  به کار کیو که همیشه به صو« nənüها  آ »م « nunها  آ »

 (73و73: 5737)رزاقی، 
کاننود:  ؛ های جنسی ندارد یعنی نشانه ؛هنثی است ،کار رمده صفت هوگا  به تن ایی ب

ها ظاهو  نشانه ،ملی هوگا  در توکیس )مصفی( ماقع هود .(221: 5717، )لکوک sürقوکخ 
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ا کشوک  کنود. تقویبواً االوس     تواند جنسویت کلموه ر   جخ فعل، کیه هوند. صفت، ب کی
، šəvīšuxäپیوواهن زیبوا    کاننود:  ؛کننود  صفاخ در همار م جن  با کوصوف کطابقت کی

، espä، سوگ  döčezərangeده ووا  زرنوگ    ، ده و زرنگ/ šəvī šuxeهای زیبا  پیواهن
 م... . ī espä، ی: سگ pay espeپنج سگ 

بودل   /e-/هوا بوه    آ  /ä-/تذکیو  ۀننشا ،دار که در کقام کضاف نشانه به جخ اساکی کذکو 
هوای   اسوم ، اضافه ۀدار به عنوا  کسو نشانه اساکی کؤنثِ /e-/ کؤنث ۀهود م ابقاء نشان کی

بیول   ۀ، دسو  dässäنمای اضافه ندارند. کثال بوای هو سه کورد: دسو ه   دیگو به ظاهو نقی
dässebāl  ز ،žange ز  هانه ،žangekiye دست ،däs دست هما ،däsšəmä .  در کثوال

 کار رف ه است.ه نمای اضافه ب اهیو )دست( است که نقی
نموای اضوافه    نقوی  /e-/بوه   الیوه  در کضواف  اسم کذکو ۀنشان /ä-/گاهی ابدال پسوند 

 bärkiyeهانه  ، در kiyäکانند: هانه  ؛هود حاصل کی
 هود: در ابوزیدآبادی، اسم به سه گونه جمع بس ه کی

هوا تووجیح داد     آ  د م صوورخ کفوود  نو جموع ندار  ۀنهایی که به کلی نشا اسم .الف
صوفت بوا کوصووف    یوا  ها را تطابق فعل با ن اد یا کفعول م  هود. جمع بود  این اسم کی

، görgsīvä، گووگ )کوذکو( سویا     äspbamdanهوا آکدنود    کانند: اسس ؛کند کشک  کی
 görgsīveهای سیا   گوگ

جموع   ۀکلمو  /e-/شانه را دارنود بوه   هایی که این ن کذکو در اسم /ä-/ابدال پسوند  . 
کاننود:   باهود؛  کوی جمع نیوخ   ، پسوندکؤنث ۀگذه ه از نشان /e-/بنابواین  ؛هود حاصل کی

 xərūseها  ، هوم xərūsä، هوم  säreها  ، تش:säräتش: 
کانند:  ؛دارند /u-/یا  /un-/هویم که عالکت جمع  رم کی ههایی رمب به ندرخ با اسم .ج

 kārunرها ، کاdutunده وا  
کعوفه نیخ باهند. همچنین صوفت   ۀنشان /e-/م  /ä-/رسد پسوندهای جنسی  به نظو کی

، اسم نکو  کعمو ً با nibālunäکانند: این دا    ؛کند اهار  بو کعوفه بود  کلمه د لت کی
 ī yässäکانند: ی: ار   ؛هموا  است« īی: »

 yōy-īجایی بوودم   ؛ کانند:رمد ار کینکو  به ک ۀبه عنوا  نشان« īای » پسوند ،به ندرخ

da bədu 
 االبواً بوه    ،کانند ضمیو قوار گیود ،پسوندی  ۀکصدر چه به تن ایی م چه به عنوا  هس
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/-ä/ کانند: هس ن  ؛هود ه م کیbe šöštä  مزید ،bəväštä 
کاننود کصودرهایی    ،تو دانس ه است های کصدر را ک نوع ( نشانه11: 5735سوافوازی )

 bəkərīwäکثال: کود  هد   ؛هوند ه م کی /īwā-/یا  /dä-/یا  /tä-/که به 
توانود در   هس ند؛ یعنی یو: فعول کوی   کصدری  ها چند فعل بوهی ازدر ابوزیدآبادی 

 /kārkärdä/ bəžedä/ bəbəqātäکانند: زد  چند جای ک فامخ به چند هکل به کار رمد؛ 

pivestä 
از کاضوی نقلوی سووم     ،هوود  د کوی ای که بو آهوین صواک ی مار  کصدر فقا با تکیه

)کؤنوث   bətätä، دمیود  اسوت   bətät´äکانند: دمید   ؛هود هک  کفود کذکو ک مایخ کی
 است.(   bətäteهمار اهیو 

پیشووندهای صووفی م زکوا  از     ریشه م کواد  م ضومایو فواعلی م مجوه م نموود م     
اکوا یکوی از    ؛دهوو  های ابوزیدآبادی نیخ دید  کوی  های فعل است که االباً در فعل میژگی

فعول کاضوی    ۀمیژ  کواد  فعل، به ۀمجو  تمایخ فعل ابوزیدآبادی با فارسی این است که کاد
بوه ایون توتیوس کواد  فعول       .تحت تأثیو قواعد جن  دس وری م نظام آمایی است ، زم

فعول   ۀآمایی کمکن است کواد  است. همچنین از نظو فامخکؤنث ک  کاضی  زم کذکو با
ها یوا حوذف صواکت م کصووخ هوود.       خ آمایی از قبیل ابدال کصوخدچار تغییوا ، زم

هوای   کاضی در فعول  ۀند. کادا  زم کشمول این قاعد  ۀقاعد افعال باقاعد  م بی ۀتقویباً هم
 توی دارد. تو م دقیق ک عدی هکل کنظم

هوایی کوه در    کاضی بدانیم، صاکت یا کصوخ ۀ زم را کاد ۀاگو همار سوم کاضی ساد
کؤنث است. بنابواین هواید ب ووا  گفوت در    از باعث تمایخ جن  کذکو  ،آید یپایا  آ  ک

 بایود هوا   یا اینکه اهو الف آ   :کاضی کؤنث م کذکو مجود دارد دۀدم کا ،ها این قبیل فعل
کاضی م کضارع  ۀیا اینکه باید کاد دانست،ها( کذکو یا کؤنث  تمایخ ضمایو فاعلی )هناسه

 هود. این کطلس نشا  داد  کی ،آید زیو کی را یکی دانست. در کثالی که در
 کاضی کؤنث ۀکاد کاضی کذکو ۀکاد فعل

 bəräsuwä räs-ā räs-uwa رسید 

 huweštuwä wešt-ā wešt-uwa ایس اد 
 hāčeštä češ[t] češt-a نشس ن
 bəxärdä xärd xärd هورد 
 besötä söt söt-aن سوه 
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تووا    ثیو را فقا در همار سوم کیأاین تم، ۀ  زکانند فعل کاضی سادها  فعلدر بوهی 
م در بوهوی کاننود    .bəderezuwä، دمیود )کؤنوث(   bəderezāکانند: دمید )کوذکو(   ؛دید
ایون   ،ها صفت کفعولی به کار رف ه هایی که در آ  یعنی فعل  زم، های کاضی توکیبی فعل

 تأثیو در سه همار کفود نمودار است.
هوایی کوه فعول     در جملوه  یچ توأثیوی نودارد.  های جمع ه جن  دس وری بو ساهت

هوای فعلوی    توا  در بوهی از ساهت را کیآ   ح ی همارجن  کفعول م  ،ک عدی است
های ک عدی االس به صورخ ضومیو ک صول کفعوولی دیود       این تأثیو در االس فعل دید.
  ma merdä-m/žange-y-ambəšüd/bəšüdaکانند: کن کود / ز  را بودمهود؛  کی

تواند جنسیت ن اد م فعل کذکو یا کؤنث ک عودی   فعل کذکو یا کؤنث  زم کین بنابوای
 تواند جنسیت کفعول م ح ی همار آ  را کشک  کند. کی

های  زم جایگا  ثواب ی دارنود م االبواً در پایوا       ها( فعل ضمایو ک صل فاعلی )هناسه
 əkār-uکارم  کانند: کی ؛هوند فعل ظاهو کی

 ند:این ضمایو از این قوار
 جمع  کفود

-u -im 
-i -iya 
-i -an 

یکسوا  اسوت.    ،دمم هک  م سوم هک  کفوود  ۀهناس ،هود که کالحظه کی چنا 
 ؛هوود  های کضارع اهباری م ال خاکوی  زم م ک عودی دیود  کوی     این قاعد  بیش و در فعل

اد م ن و  بوا گونه افعال را تطابق فعل  هک  این. همار م əsāj-iسازد  سازی/ کی کانند: کی
 کنند. کشک  کیدیگو کلماخ 
های کضارع اهباری م ال خاکی  زم م ک عودی م کم وول م کاضوی ال خاکوی  زم      فعل
 های ماقعی دارند. هناسه
هایی دارند کوه در   هایی کانند کاضی ساد  م نقلی م بعید م ال خاکی ک عدی هناسه فعل

یا ح ی در  ،فعل ۀیا قبل از کادها یا بعد از پیشوند است  ند م جای آ ا اصل ضمیو پیوس ه
تواننود بوه عنووا  پسووند بوه کفعوول        ها کوی  این هناسه ،جمالتی که کفعول به کار رف ه

-mäچیودم   ؛ کوی maənār-am bəxä، کن انار را هوردم b-amxāکانند: هوردم ؛ بپیوندند

čīdچیدم  ، کن سیس را کیma sow mä-čīd   
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پیشووندهای صووفی م   ها بوا   فعلای از  هکاربود قابل کالحظ ،از کشکصاخ دیگو فعل
، دانسو ن  därdäکاننود: داهو ن    ؛هوود  به ندرخ فعل ساد  دید  کی میژ  اه قاقی است. به

zunuwä 
یوا   /-u/یوا   /-ə/های  که گاهی به هکل /e-/پیشوندهای صوفی از این قوارند: پیشوند 

/ü-/ اهبواری  زم م   هوای کاضوی اسو مواری  زم م کضوارع     در فعل ،هود نیخ تلفش کی
-üرفو م   ، کوی e-kəriکنود   ، کیətuآیم  ، کیətämduآکدم  کانند: کی ؛هود ک عدی دید  کی

šduهورم  ، کیu-xuru 
هوای   در فعول  ،هوود  تلفش کوی  /-b/یا  /-bü/یا  /-bu/یا  /-bə/که گاهی  /-be/پیشوند 

بوهوی از   م ابعودِ  زم م ک عدی نقلی، بعید، ال خاکوی   ۀکضارع ال خاکی م اکو م کاضی ساد
 .م...  b-ämä، آکد bevär، آمرد be-bəruببوم کانند  ؛رمد های فعلی به کار کی ساهت

م ... )بوه   /-hā/این پیشوند را پیشوندهای دیگوو کاننود    ۀها مظیف در بوهی از ساهت
اسوت   /-ne/سواز صووفی    پیشوند کنفیکه  hu-wešکانند: بایست  ؛دهند ( انمام کیārجخ 

 nə-bəruم کانند: نبو
 مآزادی عمل بیش وی دارنود   ،بوهالف پیشوندهای صوفی، پیشوندهای اه قاقی فعل

توانود بوا بویی از سوه پیشووند،       که ی: فعل کوی  توجه است، به طوری ها قابل تعداد آ 
-hā، گوف ن be-gerätä، گوف ن ār-gərätäکانند: بوداه ن  ؛نمودار سه کعنی ک فامخ باهد

gərätä م ... 
/ār-/ م /hā-/  م/be-/ هوایی کاننود بوج یود      در فعلārderezuwä  کوبیود  )هوود ، 
رمنود کوه    ازجمله پیشوندهای اه قاقی به هومار کوی  ، bekärdäم کود   hāpeštäکود ( 

 ،«därدر » ،«fərū فووم »انود از:   ها نسب اً بیش و است. پیشوندهای دیگوو عبوارخ   کاربود آ 
 .م... « -värفوا » ،«-särسو »

 های پیشوندی:   هایی از فعل نمونه
 där-vestä درانداه ن )کاهت بذر(

 be-vest´ä  ف زد 
 där-vand´ä انداه ن )چیخی به ایو عمد(

 där-xowīd´ä فومکود  )چیخی کثل بیل م جخ آ  به زکین(
 ār-gelnuw´ä بوگوداند  )پیچاند (

 hā-gelnuw´ä بوگوداند  )حیوانی یا کسی از جایی(
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 be-gelnuw´ä )چیخی یا کسی از رمیه( بوگوداند 
 hā-röt´ä رمبید ، رمف ن

 hā-döt´ä دمهید 

 hā-tät´ä به سوعت بوگش ن
 be-tät´ä دمید 

 ār-tät´ä (12 :5735 دمید  به صورخ دفعی )سوافوازی،
 ferū- kärd´ä فومکود 

 där-kärd´ä (     ً           کعمو   قابل همارش)پو کود  ظوفی از چیخی 
 hā-kärd´ä باز کود  در هانه م جخ آ  نیمه. 2 ،آ ( طنا  م ایوبازکود  ) .5

 ār-kärd´ä انباه ه کود 
 bär-kärd´ä بوآمرد  .7 ،درآمرد . 2 ،بیوم  کود . 5

 där-gäšt´ä گخید 
 där-gīrnuw´ä رمهن کود  سیگار م جخ آ . 2 ،آتی زد . 5

 där-meštä هاهید ، رید 
 be-mešt´ä رید 

 ār-mešt´ä    ً                       کثال  در حالت ایس اد  هاهید  ؛وری که بپاهدهاهید  به ط
 var-nuw´ä بند کود  آ 

 sär-nuw´ä چیخی را به سو یا ارتفاع گذاه ن .2 ،گذاه ن کلو  در قدیمی باز نیمه. 5
 där-nuw´ä او  کود  ن ال م جخ آ 
 yā-nuw´ä انبار کود ، ذهیو  کود 

 bär-nuw´ä (بیوم  گذاه ندر گذاه ن )

 نحو. 5
را از زبوا  فارسوی    هوایی اسوت کوه آ     گویی ابوزیدآبادی دارای میژگی ،از نظو نحوی

 کند.  )رسمی یا نوه اری( ک مایخ کی
های کک لف جایگا  ثاب ی ندارد. ضمیو فاعلی )هناسه( به جخء  کعمو ً اسم در حالت

در فعول  « و وو م و» پیوندد. کانند ضومیو فواعلی   های فعلی به کفعول کی تعدادی از ساهت
م گواهی  « mix-am da kälpešکیخ را به دیوار کوبیودم  » ۀ، در جملder-am-pešکوبیدم 

 b-amridکانند: هویدم  ؛آید فعل کی ۀضمیو فاعلی بعد از پیشوند اه قاقی م قبل از ریش
کانند  ؛هود نمودار کی پیی از اسم، ک مم )کفعول باماسطه( گاهی با ی: حوف اضافه

از »: کاننود  ؛م گاهی پو  از اسوم  « da ma vāبه کن بگو » ۀدر جمل« daبه » ۀحوف اضاف
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da »گودم  از ه و بوکی» ۀدر جملšär da huwägelu»   م گاهی ک مم با دم حووف اضوافه ،
در  daم در  ruدر )ظووف ککوا (    ۀکانند حوف اضاف ؛هود نمودار کی پیی م پ  از اسم

 «moymurūkiye da nəbədaکادرم در هانه نبود » جملۀ
رمد م  ک مم به کار کوی  ۀهمیشه به عنوا  نشان ،کورد بورسی در گویی « rāرا » حوف

 terāətuآیم  کانند: بوای تو کی ؛آید االس پ  از اسم آ  کی
دیوار را هووا  کودیود   »ۀ در جمل kälکانند دیوار  ؛آید نشانه )را( کی کفعول گاهی بی

käl-duxərābkä »آ   ۀنشوان  ،آیود  تی که در پایا  کفعول کیرسد کصو م گاهی به نظو کی
کوه  « ä-» کصووخ  ،اهیوو  ۀدر جملو «. ganam-ähäruکونم   گندم را هود کی»کانند:  ؛باهد

کمکن اسوت ایون   ؛ نیخ آ  است ۀظاهواً نشان ،( مصل هد ganamپسوندگونه به کفعول )
 باهد )؟(« -eکی » نشانه هکل دیگوی از پیشوند صوفی

با ن اد م یا فعل ک عدی با کفعول در همار م جون ، االوس   کطابقت فعل  زم  ۀقاعد
 کوبو  به قواعد جمع م جن  دس وری است.

در هک  م جن  با فعل کطابقوت   ،دار باهد اگو ن اد ت: یا دم جنسی ی کذکو نشانه
 xərūsebämdanها آکدند  ، هوم xərūsäbämäکند. کثال: هوم  آکد  کی

دار باهد، با حفش نشانه، فعول   سی ی کؤنث نشانههمچنین اگو ن اد جمله ت: یا دم جن
، mōrījebüšdaگنمشو: )کؤنوث( رفوت     :کثال ؛کند در جن  م همار با آ  کطابقت کی

 mōrījebüšdanها رف ند  گنمش:
این فعل است که جن  م هومار ن واد را    ،نشانه باهد اگو ن اد ت: یا دم جنسی ی بی

 کثال:؛ کند کشک  کی
 görghuweštāکذکو( ایس اد  ۀنشان بیجنسی ی  گوگ )ت: .الف
 görghuweštuwanها ایس ادند  گوگ . 

 ،دمم ۀاز نظو جن  م همار با ن اد کطابقت دارد م در جملو  «ایس اد»فعل  ،امل ۀدر جمل
از فعول   ،اهیو ۀکذکو کفود است. در جمل« گوگ» زیوا ،با ن اد کطابقت ندارد «ایس ادند»فعل 

 کند. بویم م به ظاهو فعل با ن اد کطابقت نمی د )گوگ( کیاست که پی به جمع بود  ن ا
مضع به همین کنوال است با ایون تفوامخ کوه در     ،در جمالتی که فعل ک عدی است

 کثال:   ؛کند کند یا نمی فعل با کفعول در همار م جن  کطابقت کی ،گونه جمالخ این
-madäss-eرا بودم  ها ، کن دس هmadässämbəbäدار( را بودم  کن دس ه )کذکو نشانه
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y-am bəbärdan 
 nägīruwe-ye bəšöštaدار( را هست  ام )کذکو( جورا  )کؤنث نشانه

 nägīruwe-ye bəšöštanها را هست  ام جورا 
م فعول   .زیووا جوورا  کؤنوث اسوت     ،کؤنث م کفود اسوت « bəšöštanهست »فعل 

 هم کؤنث است م هم جمع. gīruweزیوا جورا   ،هس ند جمع است
باز ایون فعول اسوت کوه جون  م       ،ای در کقام کفعول ماقع هود اسم بی نشانههوگا  

 maxärgūš-amکثوال: کون هوگووش )کؤنوث( را کشو م       ؛کند همار آ  را کشک  کی

bəköšta ها را کش م  کن هوگوش؛maxärgūš-am bəköštan 

در همار )کفوود( م جون     ،نشانه است با هوگوش که کؤنث بی «کش م» ،امل ۀدر جمل
 کطابقت ندارد. ،با هوگوش که کفود است «کش ند»فعل  ،دمم ۀملی در جمل ،بقت کود کطا

 گیری نتیجه
کوکوخی ایووا  توانسو ه اسوت      ۀهوای ناحیو   گویی ابوزیدآبادی به عنوا  یکی از گویی

را حفوش کنود.    دری م ح ی کیانوه م فارسوی باسو ا    های زبا  فارسی  بسیاری از میژگی
ها از  ای از لغاخ ک ن فارسی را که بوهی از آ  داد قابل کالحظهتوا  تع کی ،گذه ه از این

آمایی م صوفی م نحوی ابوزیدآبادی  کباحثدر گویی کورد بورسی یافت.  ،اند بین رف ه
بووای   پوداهوت.  به طور کفصل بدا توا   در ی: کقاله نمی به قدر کافی گس ود  است م

هویو  »ۀ در کلمو « i» تلفش دقیق آماهایی کثل تعدد آماها م کاربود نمونه، در دس گا  آمایی،
šir »...از کشکصاخ دس گا  آمایی است.، به پیومی از فارسی دری )نام حیوا ( م 

کواربود   هوای فعلوی م   ها م تعداد زیادی از ساهت تأثیو جن  دس وری بو االس اسم
ظویوۀ  ن های صوفی ابوزیودآبادی اسوت.   های پیشوندی، از میژگی فعلای از  قابل کالحظه

م حضوور آ    هناسی )کطابقت فعل ک عدی با کفعوول در هومار م جون (    زبا « ارگ یو»
یادآمری است که گاهی فعل بوا  هایا   .یکی از میژگی های ک م نحوی این گویی است

هوا بوا    کند، چواکه عدۀ زیادی از اسم میژ  جمع( کطابقت نمی کفعول یا ن اد در همار )به
گیونود. در گوویی کوورد بورسوی،      کؤنث، عالکت جمع نمی اینکه کشکصاً یا کذکوند یا

تواند چند حالت کک لف از جمله نشانۀ کؤنث یا جمع یا ضومیو ک صول    کی /e-/کصوخ 
سوم هک  کفود را نشا  دهد. در ابوزیدآبادی، کو مم بوا دم حووف اضوافه در پو  م      

 هود. یپیی، یا ی: حوف اضافه در پ ، یا فقا ی: حوف در پیی از هود نمودار ک
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های فعلی اصلی اسوت؛ یعنوی در آهوو     ها( در بوهی از ساهت ضمایو فاعلی )هناسه
آیند؛ کانند کضارع اهباری م ال خاکی  زم م ک عدی م کاضی  زم م بوهی دیگوو،   فعل کی

هایی دارند کوه در ماقوع ضومیو ک صول هکصوی       های کاضی ک عدی، هناسه میژ  فعل به
آینود. همچنوین تعودادی از     عد از پیشووند )اهو قاقی( کوی   هس ند م قبل از کادۀ فعلی م ب

هایی دارند که پیشوندگونه عمول   های فعلی کانند کاضی اس مواری ک عدی هناسه ساهت
 آیند. کنند م در آااز فعل کی کی
 ها: نوشت پی
 هود. گف ه کی« ابوزیدآبادی». گویی ابوزیدآبادی در این کقاله، به اه صار، 5

2. LECOQ 

 رضا هموی )دانشیار دانشگا  کاها ( که زحمت بازهوانی این کقاله را تقبل فوکودند.یم از آقای . ک شکو7
جلد سوم )فوهنگس ا  زبا  م اد  فارسی(  های اس ا  اصف ا  گنمینۀ گویی. این پژمهی با عنوا  5

 چاپ م ان شار است. در کوحلۀ 
5. W.H.BAILEY 
6. Accent

 

 منابع
، ت ووا : ان شواراخ   5، چ(5) های ایوانی اسو ا  اصوف ا    ۀ گوییگنمین،  5731اسماعیلی، کحمدک دی، و 

 فوهنگس ا  زبا  م اد  فارسی.
فارسوی زیوو نظوو حسون      ۀ، توجمو 2ج هوای ایوانوی   راهنمای زبا ، 5733 ،اهمیت، رمدیگو )میواس ار(و 

 نا. : بیرضایی باغ بیدی، ت وا 
   .آگا  :، ت وا آماهناسی )فون ی:(، 5731، کحمد هنا ، علی حقو 
 تا. بی  :، ت وا تاریخ زبا  فارسی ، 5733هانلوی، پومیخ، و 

: کنشوور  ، ت ووا  فوهنگ اکثال م کنایاخ م اصطالحاخ در گوویی ابوزیودآبادی  ، 5737طیس،  رزاقی، سیدو 
 .سمیو

  م اد  ، ت وا : فوهنگسو ا  زبوا  (7های ایوانی اس ا  اصف ا  ) گنمینۀ گویی، 5735و ووووووووووووووو ، 
 فارسی، در دست چاپ.

، توجمۀ ک س ی بحوینوی، توضویحاخ م حواهوی هوکوخ     دس ور زبا  فارسی کعاصو، 5737و  زار، ژیلبو، 
 ، ت وا : ان شاراخ هوک .7کیالنیا ، چ

 : هاسوسا.، کاها یف فعل در زبا  بیذاماییصتو، 5735سوافوازی، ناصو، و 

کول نگوارش مزارخ    ۀفارسوی، گوویی ابوزیودآباد، ادار    زبوا   ۀ، سکنوانی م بحث دربار5717لکوک، و 
 .کناسبت جشن فوهنگ م هنوه فوهنگ م هنو ب

 نا. بی  :، ت وا فوهنگ بیذمی، 5731کخرع ی عبا  م دیگوا ، و 

- Yarshater, E., 1985, "Abūzaydābādī" Encyclopedia Iranica, vol 1, p. 8, London.  
- www.amar.org.ir; www.protal2.moi.ir 
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