
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوهش 

 (۹۱)پپاپی  مشمارۀ یازده
 ۹3۱۶ستان پاییز و زم

 
 
 

831  

 
 *سید طیب رزاقی

 

 

 چکیده
 بنایی  تقسایم  ها بناابر  این گویشهمۀ  .های نسبتاً زیادی رواج دارد کویری کاشان، گویش کوهستانی وهای  بخش در

 ماننای دیرار   ۹هاای مرکازی کاشاان    . گویشرونی شمار می  مرکزی ایران به ۀهای ناحی گویش شناسان، جزء زبان

خاوبی پاسایاری    باه حتای باساتان را    پهلوی و های فارسی دری و ویژگی ی زبان فارسی، بسیاری ازها گویش

 هاا واکاۀ ازاازی خاود را     برخی واژه رود. کار می  به« واومعیوله» ها تلفظ دقیق واژه برخی از در هنوز .انی کرده

هام   از )مؤناث(  e-)مذکر( و  ā - با نشانۀرا  ها اسم )مؤنث و مذکر(، تعیادی از جنس دستوری انی. حفظ کرده

نشاانه نیاز جانس دساتوری      های بی دار، اسم های مذکر ومؤنث  نشانه جز اسم . در ابوزییابادی، بهکنی متمایز می

های دیرر، قواعی جنسایت تتات    شود. در گویش ها با استفاده از صفت و فعل مشخص می دارنی و جنسیت ان

تأنیاث   تذکیر و های فعلی در تعیادی از ساخت براین شود. افزون ایت نمیکه بایی و شایی، رع تأثیر فارسی، چنان

 زالبااً  «را»هاا   این گاویش  در ی.نشو دو ظاهر می یا هر سه جایراه پیشاینی، پساینی حروف اضافه در تمایز دارنی.

اجازای جملاه   ترتیب  نشانه است. بی واسطه معموالً مفعول بی نقش نمای مفعول باواسطه است و معنی برای و به

                                                           
 tayyeb333@yahoo.com/ نطنز های کاشان و ادبیات فارسی، پژوهشگر گویش دکترای زبان و *

هها و   های رایج در شهرر  های کاشان، گویش های مرکزی ایران و منظور از گویش  . در این مقاله، منظور از مرکزی، گویش1
 روستاهای اطراف کاشان است.  

 (۹۱م )پپاپی نامه کاشان، شمارۀ یازده پژوهش
 ۹۵۱ا۹3۱، ص۹3۱۶ستان پاییز و زم

 
 

 

  ش کاشانبررسی چهار گوی

 ابوزیدآبادی، برزکی، تتماجی، قهرودی()
 ۱۱/۶/۶۶تاریخ پذیرش:                       ۰۲/۶/۶۶تاریخ دریافت: 
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 هاا و  جایرااه  ، باا شخصای  بست چهار شکل پی گاهی ماننی فارسی دری است. ماننی فارسی گفتاری امروزی و

 نیاز  های ماضی متعیی جز نقش اصلی، کننیۀ کار فعل های شخصی به بست پی شود. های متفاوت دییه می کارکرد

 هاا در  بسات  شاونی، هماین پای    فعل ظاهر مای اخر  ماننی فارسی در ها فاعلی هستنی و بست برخی از پی هستنی.

ماضای اساتمراری    متممای را نیاز انمااه دهنای.     تواننی نقش مفعاولی و  می، التزامی و های مضارع اخباری فعل

 «ارگتیاو »ساختار  شونی. ازاز فعل ظاهر می ها پیشونیگونه در ان ؛ها متفاوت است فعل ۀهایی دارد که باهم شناسه

   رود. کار می  ویژه درابوزییابادی به ، بهواسطه( ول بی)مطابقت فعل گذرا با مفع

 .قهرودی های ابوزییابادی، برزکی، تتماجی و های مرکزی ایران، گویش کاشان، گویش :ها واژهکلید

 

 مقیمه

ههای   کهو   سهو جغنهو     یه   موقعیهت غررافیهایی کهه از    از مواهب طبیعهی و  نظر کاشان صرف

ههای   غای داد ، یکی از شررسهتان  دامن خود در کویر آن را سو جشمال  ی  از کشید  و فل  سربه

چره    بهیش از  ،باهم ندارنهد  نطنز که فاصلۀ چندانی نیز گسترۀ کاشان و در. ایران است مندگویش

مباحه    در، دارنهد  ی نزدیکیها اینکه خویشاوندی وغود ها با همۀ این گویش گویش رایج است.

 کاشهان ماننهد  ی هها  گویش ی ازقاب  توغر تعداد دارند.های زیادی باهم  شناسی تفاوت عمدۀ زبان

ای  آینهد   رود کهه در  بهیم آن مهی   ،اند هایی که باقی ماند  آن اند و بین رفته مرقی و... از ای و چالقر 

 نظهر  ها صهرف  ضبط آن ثبت و گردآوری و رو ازاین بین بروند؛ چندان دور، به دالی  گوناگون از نه

خدمت به فرهنه  تابنها     کم  به غنای زبان فارسی و ،ا مترتب استه آن از همۀ فوایدی که بر

 ی از میراث تمدن بشری است.قاب  توغرحفظ بخش  ایرانی و

، نطنهز  حهوزۀ کاشهان و   ی رایهج در هها  نیز همۀ گویش بررسی این مقاله و گویش مورد چرار

ههای مرکهزی    گهویش  ،اصهطح   بهه ها را  تری هستند که آن مجموعۀ گویشی گسترد  عضوهایی از

اصهطح    خواننهد.    مهی 32هه 31: 1131، ؛ اسهماعیلی ۷11: 1131، اشمیت؛ 3 :1131ایران جرزاقی، 

ایهن   رواج دهنهدۀ  نشهان  کهه فقهط  واقع اصطححی غررافیهایی اسهت    های مرکزی ایران در گویش

شناسی تاریخی بهه شهاخۀ    زبان منظر از ها همۀ این گویش .استمناطق مرکزی ایران  ها در گویش

 های ایرانی رایهج در  گویش ها و است که زبان شایان ذکر های ایرانی شمال غربی تعلق دارند. بانز

به شاخۀ غنو   به شاخۀ شمال غربی تعلق دارند یا یا ،های ایرانی بندی زبان طبقه در ،ایران کنونی

ههای   یشگهو  هها و  زبان دیگر با های ایرانی شاخۀ غنو  غربی است و زبان زبان فارسی از غربی.

ههای ناحیهۀ مرکهزی ایهران      امها گهویش   ؛پیوندی نزدی  دارد ،بختیاری این شاخه همچون لری و

بهه   کردی دارند. های ایرانی شمال غربی همچون تالشی و زبان ها و دیگر گویش قرابت بیشتری با
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 ،ایهن مقالهه   بررسی در های مورد های گویش تحوالت آوایی واژ  ،مواردی همین دلی  است که در

با تحوالت آوایی  کردی است و هایی مانند تالشی و زبان ها در تحوالت آوایی همان واژ  همسو با

  .3 :1131رزاقی، زبان فارسی متفاوت است ج ها در های آن واژ  برابر

ههای حهوزۀ کاشهان و     گویش قررودی مانند دیگر های ابوزیدآبادی، برزکی، تتماغی و گویش

 واژگانی زبهان فارسهی دری و   نحوی و، صرفی، های آوایی ویژگی از بسیاری ،ناحیۀ مرکزی ایران

ههای دیگهر    در گویشغنس دستوری  اند. کرد پاسداری  خوبی حفظ و باستان را به حتی پرلوی و

 غهنس ، ابوزیهدآبادی نظیهر  هها   گهویش  برخهی از  دارد. در تأنیه  تمهایز   تذکیر و رود و می کار  به

تعهدادی از   در ارگتیو ساختار.  33۷: 11۷1گیرد جلکو ،  می بر در واژگانی را ۀدستوری همۀ مقول

ههای   فاع  منطقهی فعه    ،ها اغلب گویش شود. در تتماغی  دید  می ها جابوزیدآبادی و این گویش

کهاربرد    توان به ها می این گویش های دیگر ویژگی های شخصی هستند. از بست پی ،ماضی متعدی

 سه غایگا  و... اشار  کرد.                                                                                                        حروف اضافه درهای اشتقاقی و  پیشوند قاب  توغه

 پیشینۀ تحقیق .۱

 ای انجام گرفتهه اسهت.   تحقیقات ارزند ، وبیش نطنز تاکنون، کم های اطراف کاشان و گویش ۀدربار

ههای   گهویش  تعهدادی دیگهر از   گهویش قرهرودی و   همسو با، بار ولینگویش ابوزیدآبادی ظاهراً ا

او  پهس از   .33۷ :11۷1 ؛ لکهو ، ۷31 :1131 د  است جاشهمیت، شنطنز بررسی  اطراف کاشان و

 نکات زبانی آن اشار  کهرد  اسهت.   به برخی از  1۷ه11 :1131، دیگران مزرعتی و یارشاطر جن :

ی واژ  قابه  تهوغر  یارشاطر، تعداد  لکو  ومقاالت مۀ بر ترغ افزون  غا همانج فرهن  بیذوی در

، سهرافرازی ن : زبان بیذاوایی جابوزیدآبادی  ج توصیف فع  در چند متن ثبت شد  است. مث  و و

 ههای ایرانهی   گنجینهۀ گهویش   ، 1131، جرزاقهی  اصهطححات  کنایهات و  فرهن  امثهال و  ، 1131

کتها  گنجینهۀ    انهد. در  که تاکنون منتشر شد دیگر آثاری هستند  از  الف113۷،   جهمو1 جاصفران

هها چرهار گهویش     میان آن اند که در های ایرانی، مواد خام نه گویش حوزۀ کاشان ثبت شد  گویش

 ، عنهوان   113۷، جهمهو  زبان گهویش ابوزیهدآبادی   دستورند. ا قاب  توغهبررسی این مقاله  مورد

انجهام گرفتهه    خصهو   ی است که درایهن آخرین پژوهشاً رسالۀ دکتری نگارندۀ این سطور، ظاهر

 دردربارۀ ابوزیدآبادی و سه گویش دیگر اطهراف کاشهان،   چند مقالۀ دیگر  ،همین مؤلف است. از

 است. نوبت نشر

ههای   گهویش  هها و  زبهان دومهین همهایش    صادقی، در اشرف دکتر علی بار اولین ،دربارۀ برزکی

حاصه  پهژوهش وی      سهخن گفهت و  1131ج المعهارف اسهحمی  ةدایر، در حال ایرانی گذشته و
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کهه   چنهان  به چها  رسهید  اسهت.    11۷تا  113 اتدر صفح بسیار ارزند  واست،  اگرچه مختصر

غملهه و شهر     111 واژ  و 3۷11نیهز بهیش از    ایرانهی ههای   گنجینۀ گهویش کتا   در ،اشار  شد

قرهرودی   و برزکی، تتمهاغی، ابوزیهدآبادی   از غملهگویش،  شناسی، برای هر مختصر مباح  زبان

دسهت   داند دربارۀ ایهن گهویش کهار دیگهری در     این موارد تاآنجاکه نگارند  می غز آمد  است. به

. دربهارۀ تتمهاغی، دو   شناسانه اسهت  اولین بررسی زبان ،کتا این نیست. دربارۀ تتماغی نیز ظاهراً 

 مقالۀ دیگر از راقم این سطور، در نوبت نشر است.

 یارشاطر، باید از و  ۷31، پژوهش لکو  جاشمیت غز به ،دانیم میدربارۀ قررودی نیز تاآنجاکه 

 ی واژ  وقاب  تهوغر این کتا  نیز تعداد    یاد کرد. در1131، جزرگری بستر تاریخ قررود درکتا  

 صرف چند فع  آمد  است. مث  و

 برخهی از   113۷، جمحلهوغی  ههای کاشهان   فرهنه  گهویش  کتا   در ،آنچه گذشت بر افزون

 اند.  شدمنظر تاریخی بررسی  از ،ابوزیدآبادی قررودیهای  واژ 

 ای، در کتابخانهه  تحقیقهات میهدانی و   اساس اطحعات گویشی و مباح  پیش رو بر مطالب و

عناوین آن تحلی   برخی از گزارش و گردآوری و ،واژگان چرار بخش نظام آوایی، صرف، نحو و

هایی که تاکنون انجام گرفتهه،   قیاس با کار راین مقاله نگارند  کوشش خواهد کرد د دراست. شد  

 تری ارائه دهد. کام  تر و ارزشمندند، تحقیق دقیق غای خود مرتنم و که غملگی به

 های اطراف کاشان گویش. ۲

ههای   ها و شرر ها  و در بخش جگویش یرودی کاشان در اینکه با، این نیز اشار  شد که پیش از چنان

کهه   چنهان  رسهد  نظر مهی   به اند. ها رایج از آن یقاب  توغر هنوز تعداد ،بین رفته ازآن، چند گویش 

تفهاوت اساسهی بها    ، صهرفی  سهاختار نحهوی و   دررفتهه   ی ازدسهت هها  دهد، گویش متن نشان می

، به کاشان ها به دیگر گویش اش نسبت بیدگلی که فاصله غز آرانی و به اند. های فعلی نداشته گویش

 از تهوان  ، مهی انهد  ایهن مقالهه انتخها  شهد      که بهرای بررسهی در  ا گویشی  است، چرار تر نزدی 

 آورد.شمار   به کاشان های شاخص گویش

 گویش ابوزیدآبادی. ۱. ۲

 ابوزیهدآباد   =ج زبهان د   ziyu diزبان خودمان یها   ziyu xumuمح  به  گویش ابوزیدآبادی که در

زیت شهرر ابوزیهدآباد رایهج    به مرک استان اصفران  وبیدگ  بخش کویرات جآران معروف است، در

ههای شهنی و    تپهه  و هها  کیلومتری غنو  شرقی کاشهان در حاشهیۀ بیابهان    سی ابوزیدآباد در است.

 ،1131غمعیت ابوزیدآباد طبق سرشماری سال .  13 :1131دیگران،  دارد جمزرعتی و کویری قرار
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 دررات کهوی  که  غمعیهت بخهش    ،درمجموع و نفر 1332غمعیت روستاهای بخش  نفر و ۷۷11

 . 21ه13، 1131بود  است جرزاقی،  نفر 11231سال یادشد  

 برزکی   . ۲. ۲

 بهرز  کهه در   شرر برز  رایج اسهت.  در ،شود گفته می گویش برزکی که به آن راغی یا دهی نیز

 کیلهومتری غنهو  غربهی کاشهان در    2۷ شود در گفته می  vārzâqج یا ورزاق  vārzâجبرزکی ورزا 

سهال   غمعیهت ایهن شهرر در     .11: 113۷گرفته است جغرانی برزکی،  قرارهای کرکس  دامنۀ کو 

برز  مرکهز بخشهی اسهت کهه      . 33الف: 113۷گزارش شد  است جرزاقی،  نفر 1333 ،ش1131

خهود غهای داد     در تجر ، ورکان، سد  جویهدوج، ویهدوغا، ازوار  و... را   از غملهچندین روستا 

گهویش   برز اغلب روستاهای  ،مانند مرقی و... بخشرفته در آن  های ازدست گویش غز به است.

 نیهز  ههای آشهکاری   ها، تفهاوت  مشابرت ها و نظر ازخویشاوندی دارند و صرف مخصو  خود را

برزکهی بهه دالیه      ورنهد.  بهرز  گهویش   ههای  محلهه امروز  متأسفانه تعداد کمی از اههالی   دارند.

 گرفته است. ثیر فارسی قرارأتشدت تحت  به موقعیت ییحقی و... شرر از غمله، گوناگون

 تتماجی. ۳. ۲

روسهتای تتمهاج رایهج     گوینهد، در  زبان د  نیز می ورانش آن را راغی یا گویش تتماغی که گویش

  وییهان ج viyânبهه آن   هها  تهر  امها قهدیمی   ؛شهود  نیهز گفتهه مهی    dedmâjمح   است. به تتماج در

لهومتری غنهو  شهرقی شررسهتان     کی۷1 در تتماج غزء دهستان خرمدشهت اسهت و  » اند. گفته می

 33جبخشداری مرکزی کاشهان . ایهن روسهتا    « گرفته است کوهستانی قرار ی  منطقۀ در کاشان و

 غمعیت دارد جهمان .   نفر

 قهرودی. ۴. ۲
خوانهد     qâhrūجقهاهرو  ، گهویش سهاکنانش   قرهرود در  قررودی نام گویش ساکنان قررود اسهت. 

یه  منطقهۀ کوهسهتانی واقهع شهد  اسهت        در اشهان و کیلومتری غنو  ک2۷فاصلۀ  در شود و می

« گهزارش شهد  اسهت    نفهر  213 غمعیت این روستا ،1131آمار سال  بنابر . »121: 1123 جنراقی،

اغلهب   جهمهان . « قمصهر کاشهان اسهت    غزء دهستان و قررود مرکز» جبخشداری مرکزی قمصر .

 انند.  خو می  زبان خودمانج ziyu xumuوران قررودی گویش خود را  گویش

 نظاه اوایی .3

  ها تقلی  یافته واکه تتماغی  و ها جبرزکی برخی گویش در متنوع است. نظام آوایی نسبتاً گسترد  و

بهه خهود    قرهرودی بیشهترین آواهها را    و ابوزیهدآبادی  است. گسترۀ آوایی بیشتر برخی دیگر در و
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هههای  واکههه ō و e ،ü ،u ،ö ،o ،ā، a ،ē ،ǝ ،iهههای کشههید  و   واکههه ī و â ،ū انههد. اختصهها  داد 

واکهۀ مرکهب    دو د.نه ی دارفراوانبسامد  wاینکه  ها مانند فارسی هستند غز ند. همخوانا کشید  نیمه

ow و wā ؛ نظیر شود ید  میها د ر واژ دdāwrā  دور  جابوزیدآبادی، qowā   قو  جتتمهاغی، hāwz 

بنهد کوچه      زمین کشاورزی، سی د  برابر مرز  خا  انباشته جتقریباً+  mowrā ،حوض جبرزکی 

   لب جقررودی . lāw و جابوزیدآبادی 

هها،   واژ  از پرشهماری تعهداد  در پایهانی،  ههای   ها و همخوان واکهویژ   به ،ها همخوان ها و واکه

 بسهت یها واژۀ دیگهری قهرار     ها هرگا  میزبان پهی  گونه واژ  شوند. این سختی شنید  می حذف یا به

  ؛ ماننهد شهود  ساخت کلمه است، نمودار مهی  غزء ها که معموالً اصلی و آنهمخوان  واکه و ،گیرند

nu (n)-am    ؛ ماننهد  نانم جابوزیدآبادی . همچنین ممکن است واکه یا همخوان میهانی آشهکار شهود

say  سن، sang-a  سنگت ،tay  تن، tang-am gǝrā  ...هها   برخهی واژ  .  تن  گرفتم جکشهیدم  و

 جابوزیهدآبادی   estâre ،برزکهی   و ستار  جتتماغی estârā؛ مانند اند د حفظ کر را آغازی خود واکۀ

؛ شهود  هنوز تلفظ دقیق یای مجرول دید  مهی  ،فارسی دری به پیروی از شکار جقررودی . ešgâr و

 معهروف اسهت، در  « واو معدولهه »فارسی بهه   واوی که در تتماغی .و  شیر جابوزیدآبادی irš مانند

خهوابم   مهی  xowāšun همچنهین در  ؛شهود  دیهد  مهی   خوا  جابوزیهدآبادی   xowهایی مانند   واژ 

هلهو   ālge ؛ ماننهد ها کسرۀ اضافی پایانی دارند که احتماالً نشانۀ تأنی  است برخی واژ  جقررودی .

ها معموالً بهه   اغلب این گویش پایانی فارسی در e-. تتماغی  و ترازو جبرزکی tarâzge و جبرزکی 

-ā ؛ مانندابوزیدآبادی، نمودار غنس مذکر است ویژ  در ن واکه بهای شود. بدل می kâdunā  کاهدان

تهوبر    ātūverو  ابوزیهدآبادی   و بزغالهه جتتمهاغی   bözqâlā، لثه جقرهرودی   lesā ،جابوزیدآبادی 

 فارسهی اسهت و   «ههم » شود، برابر ابوزیدآبادی زیاد شنید  می که در ey-بست  جبرزکی . کاربرد پی

برزکهی   در «هم» من هم. man –eyمانند  ؛دهد میزبان خود قرار ها، حتی فع  را واژ  کثرتواند ا می

در قرهرودی   من هم. امها  man-jīمانند  ؛ی داردبسیارآن گویش نیز کاربرد  در است و -jīشک    به

 .مهن ههم جقرهرودی     man-am  ؛ ماننهد اسهت  -am شهک   تتماغی مانند فارسهی و معمهوالً بهه    و

ماننهد   w یها  vبهه   gمیهانی   مانند ابدال همخوان آغازی یا؛ دهد ایی متعددی روی مییندهای آوافر

این ترییهر   ،ابوزیدآبادی در جقررودی . اما vārو  تتماغی  و گرگ جبرزکی vārgمانند  زبان پرلوی؛

ماننهد   y یها  j یا ž به z توان دید. می گذشتن جبخشش  bevedāštāگریختن و  beveretāفع   در را

angež  زن جابوزیدآبادی، janiye  جبرزکی ،yane  و جتتماغی yane . ابهدال  جقررودی b  بهه v  یها 

w ؛ مانند دارد یفراوان نسبتاً بسامدvâd و برزکهی   و جابوزیدآبادی، قررودی دبا vây   . جتتمهاغیx 
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 درویهژ    بهه y  بهه  dتبهدی    برزکی . و خیش جقررودی hīš و خشت جابوزیدآبادی  heš مانند hبه 

ینهد کمتهر دیهد     اایهن فر ، در سهه گهویش دیگهر    داماد. zōmây ؛ مانندی داردفراوانتتماغی بسامد 

دانسهتن   zunuwā ماننهد  z بهه  d .بهادرود نطنهز  جابوزیهدآبادی     باد جنام شهرر  bōy ؛ مانندشود می

مه   محت نظام آوایی گفته شد عمومیت ندارد و بارۀاست قواعدی که در شایان ذکر جابوزیدآبادی .

 ها هیچ ترییری نکرد  باشد. که به پیروی از فارسی، آوای آن واژگانی یافت شونداست 

 صرف .۴

هرچند برخی از مباح   ؛توان دید مبح  صرف می در فارسی را ها با بیشترین تفاوت این گویش

 عمهدۀ مطالهب، بهر   بخش نیز این  در دست داد  است. از عملکرد خود را ،آن به پیروی از فارسی

 خواهند شد.تحلی   ای گزارش و کتابخانه تحقیقات میدانی و اس اطحعات گویشی واس

 اسم. ۱. ۴

تهأثیر آن بهر تمهامی مقولهۀ      غنس دسهتوری و  نطنز، حضور کاشان و های های گویش مشخصه از

 قرهرودی . دو  و ی از اسهامی اسهت جتتمهاغی، برزکهی    قاب  توغرتعداد  یا واژگانی جابوزیدآبادی 

 xârpešte و داالن ābâlun ؛ ماننهد کنهد  متمهایز مهی   تأنیه  را  ترتیب تذکیر یها  ، به- e و -āبست  پی

 درویههژ  در ابوزیههدآبادی، نشههانۀ غمههع نیههز هسههت.  بههه - eبسههت  . پههیخارپشههت جابوزیههدآبادی 

 آشهکار  ها حقیقهی و  شود که غنسیت آن هایی دید  می اسم در ها بیشتر این نشانه های دیگر گویش

اینکه حقیقتاً  باها  . برخی از اسمبچه جتتماغی  vačā و قررودی  و مرد جبرزکی merā مانند ؛است

 dada ،قرهرودی   و بهرادر جابوزیهدآبادی   dōdū ؛ ماننهد ای ندارنهد  ههیچ نشهانه   ،نهد ا مذکر یا مؤن 

؛ حفهظ کهرد  اسهت    را غنسیت خود ،ها، تصریر همۀ گویش در اًتقریب جتتماغی . dādī و جبرزکی 

 āruwe z و زههرا جکوچه   جابوزیهدآبادی     zārâke ،علهی جکوچه   جابوزیهدآبادی     əlīkā مانند

ههای   معمهوالً نشهانه   و شهوند  تواننهد مصهرر   ها می همۀ اسم ،ابوزیدآبادی در . یقررود و جبرزکی

بها   تصهریر  ،شود و بسته به اینکه اسم مختوم به واکه یا همخوان باشهد  ها آشکار می آن غنسیت در

فقهط   ظهاهراً  ههای دیگهر   گویش در شود. مؤن   نشان داد  می جمذکر و jā/e یا kā/eهای  بست پی

 ها آشهکار  اینکه غنسیت آن بامانند فارسی،  ها اسم برخی از شوند. می اسامی خا  جانسان  مصرر

ای  برخهی دیگهر اگرچهه ههیچ نشهانه      و خهواهر جابوزیهدآبادی    dadaای ندارند.   است، هچ نشانه

هها   تعدادی از اسم .انگشت جابوزیدآبادی  angöšدست یا مؤن  مانند  dāsمانند  مذکرند یا ،ندارند

 و غرهد جمؤنه   جابوزیهدآبادی     bāmune ؛نهد ا مؤنه   مجازاً مذکر یا ،اینکه نشانۀ غنسی دارند با

tüšge . غوغه جمؤن   جقررودی 
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 ها یا فع  الزم بها  تطابق صفت با آن غیرحقیقی را نشانۀ حقیقی و نشانه یا با غنسیت اسامی بی

ابوزیدآبادی است که قواعهد مربهو     ظاهراً در دهد. فع  متعدی با مفعول نشان می اسم جفاع   یا

طور  های دیگر به گویش در .شود تر رعایت می دقیق ،صرف نحو چه در چه در ،به غنس دستوری

در نمونهه،   رایبه  باید مترو  دانسهت.  دهد، قواعد مربو  به غنس را که متن نشان می کلی، چنان

 . و... آورند مذکر می ،که باید مؤن  باشد وران فعلی را گویشبح  غنس دستوری، 

 . صفت۲. ۴

 dir ؛ ماننهد نهدارد ۀ غنسهی  یعنی نشان ؛رود خنثی است کار  تنرایی به ویژ  بیانی، هرگا  به صفت، به

ای دیگهر کهه غالبهاً    هه  صهفت  امها . تتمهاغی   و جبرزکهی  dīr و جقررودی  dēr، دیر جابوزیدآبادی 

 ،جبرزکهی   jīdā ،زند  جابوزیهدآبادی   üyāž؛ مانند دارند ها را شوند، یکی از نشانه غانشین اسم می

zendā  و  جتتماغیjīgā . تواند بیانگر غهنس دسهتوری و   ها می اغلب گویش صفت در جقررودی 

اسهب سهیا     sp sīve ā،خرگوش زنهد  جابوزیهدآبادی    žüye xār gūš ؛ مانندحتی شمار اسم باشد

صهفت،   در ā- و e-ههای   بسهت  پهی ، سه مثال اخیر در سیا  جتتماغی . نر بز pâče sīvāو  جبرزکی 

نهدرت صهفت    هبه  ،قرهرودی  در نر اسهت.  غنس مذکر بز بیانگر غنس مؤن  خرگوش و اسب و

مربو  به اسمی است که غنسهیتش آشهکار    ،اگر موردی دید  شود بیانگر غنس دستوری است و

با این  ابوزیدآبادی در ،که پیش از این اشار  شد چنان تر. کوچ  برادر dōdū neqījyā مانند  ت؛اس

 ،بگیهرد  -āبسهت    بدین معنی که هرگا  صهفت پهی   ؛توان به غنسیت همۀ اسامی پی برد قاعد  می

 rūš ōw و آ  شور جابوزیهدآبادی   ow šūre ؛ مانندبگیرد مؤن  خواهد بود e-هرگا   اسم مذکر و

 نمهودار  نتیجهه   در خنثی ظاهر شهد  و  rūš صفت ،تتماغی شود در که مححظه می چنان تتماغی .ج

کسهرۀ   ،e-های مختوم به ایهن واکهه، بهه     اسم در - āها از تبدی   برخی گویش در آ  نیست. غنسیتِ

 هندوانه بزرگ جابوزیهدآبادی   hayn-e gördā، هندوانه جمذکر  haynā؛ مانند شود اضافه حاص  می

ههای مختهوم    اسم ،تتماغی ابوزیدآبادی و در. های بزرگ جبرزکی  هندوانه handiyane gōrdun  و

معمهوالً کسهرۀ اضهافه     ،بگیرنهد  غایگا  اسم یا مضهاف قهرار   هرگا  در ،همخوان و ā-غز  به واکه، به

مجهاز اسهت نقهش نمهای      های دیگر، اسهم  گویش در اما ؛درخت سیب derāx sow ؛ مانندگیرند نمی

 سهورا  دیهوار   hol-e kāl و بنهد شهلوار جبرزکهی     band-e tombūn ؛ ماننهد ضافه بگیهرد یها نگیهرد   ا

 ؛ ماننهد  ter,tār,tərهمگونی آوایی    تر جبا - tarها،  اکثر گویش نشانۀ صفت تفضیلی در جقررودی .

nāštar . ؛ ماننداین صفت گاهی نشانه ندارد برتر جابوزیدآبادی vek az   در دآبادی .برتر از جابوزیه 

 واژۀ پا  بعهد  غز ابوزیدآبادی که غالباً است، به tarīn-برترین  ها نشانۀ صفت عالی یا همۀ گویش
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 همه . تر از ترین جبزرگ بزرگ görtǝr az pāk ؛ مانند دهد انجام می صفت تفضیلی این وظیفه را از

همهۀ   در جقرهرودی .  یه  بزغالهه   ī vīhī  ؛ ماننهد فارسی رابط اضافه نهدارد  صفت شمارشی مانند

 در ظهاهراً  ها تطابق صفت با اسم در شمار غمع مربهو  بهه قواعهد سهاخت غمهع اسهت.       گویش

 غمهع را  ، درā-اسهم، مختهوم بهه     گاهی تتماغی است کهه تطهابق دقیهق صهفت و     ابوزیدآبادی و

ه شهود وصهفت نیهز به     ، غمع حاص  میe-پایانی اسم به  ā-ابدال  با ها این گویش توان دید. در می

 merd-e  ؛ ماننهد نهد ا غمهع مطهابق   اسهم در  نتیجه صفت و در گیرد و می e-بست  آن پی پیروی از

nāče و ههای خو جهها  جابوزیهدآبادی     مرد kūye vāhšīge   ههای وحشهیجها  جتتمهاغی .    سه 

 تأنی  و بر نشانۀ افزون e- بست ویژ  ابوزیدآبادی، پی ها، به این گویش شود در که مححظه می چنان

 قرهرودی معمهوالً صهفت و    در ر پیوستۀ شخصی سوم شخص مفرد، نمودار غمع نیز هست.ضمی

برزکهی   در هها .  های بزرگ جکیسهۀ بهزرگ   کیسه kīse gōrdūnمانند  ؛غمع مطابقت ندارند اسم در

 handiyane gōrdūn؛ ماننهد  ūn-بسهت   هم بها پهی   غمع شود و e-به  ā-از ابدال  تواند اسم هم می

 غز های مختوم به واکه، به اسم صفت با ،برزکی ابوزیدآبادی تتماغی و در جها .های بزرگ هندوانه

-āمانند  ؛کنند غمع مطابقت نمی همخوان در ، یاvī šuxešǝ هها    قشهن   های قشن  جپیراهن پیراهن

 ketrī vüčīl-ūn وههها  جتتمههاغی   سههیا  هههای سههیا  جگههرگ گههرگ vārg sīyuweجابوزیههدآبادی ؛ 

گا  دید   شود و قررودی گا  دید  می این تطابق در ها  جبرزکی . کوچ  تریهای کوچ  جک کتری

  sīyuweقشهن  و   uxšههای   پایهانی در صهفت   e-. های تیهز  درفش derāwšūn tīr ؛ مانندشود نمی

 است. اسمنمودار شمار غمع  ،سیا 

 الیه مضاف مضاف و. ۳. ۴

 ، وā-غهز   مختهوم بهه واکهه، بهه    ساخت ترکیب اضافی بدین شهر  اسهت. اسهم     ،ابوزیدآبادی در

رابهط   e-مضهاف بهه    ā-باغ. اما از ابدال  در bār busu ؛ مانندگیرد همخوان هرگز کسرۀ اضافه نمی

 در e- پایهانی بهه   ā-ابهدال   از خانهۀ مها.   kiye hǝmā وخانهه   kiyā ؛ ماننهد شهود  اضافه حاص  مهی 

ههای دیگهر قواعهد     گهویش  در انه.خ در bār kiye ؛ مانندشود الیه نیز کسرۀ اضافه ظاهر می مضاف

صهفت   اسهم و  بارۀغالباً مانند مطالبی است که در ،شمار تطابق دو اسم در مربو  به رابط اضافه و

هها   های بهاغ  درخت bane razūnو  های باغجها  جبرزکی  درخت raxtūn razūn da مانند ؛گفته شد

 .ها  جقررودی  جدرخت باغ

 جمع. ۴. ۴

ماننهد  ؛ - eهای مختوم به این واکه به  اسم در ā-از ترییر  شود. اخته میاسم غمع به چند صورت س
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dome بهدن گوسهفند  جابوزیهدآبادی     هها جعضهوی از   دمبه، mere    و مردهها جبرزکهی ere  هها   ار

پسهران   pürun ماننهد  ؛un-یها   ها جقرهرودی   لیوان livânūn مانند ؛ūn-پایانی بست  پی با جتتماغی .

بهه   شود. ندرت غمع ساخته می هابوزیدآبادی با نشانۀ اخیر ب است که در یان ذکرشا جابوزیدآبادی .

 و هها جابوزیهدآبادی    کتها   ketâbâ ؛ مانندشود نیز استفاد  می hâ- یا â-گاهی از  ،فارسی پیروی از

mâljīnâ نیز با  ها جبرزکی . گربه-heمانند ؛ kiye-he برزکهی در  غز قررودی و ها جتتماغی . به خانه 

فعه  غمهع    گونه اسامی را غمع این شود. غمع، صورت مفرد ترغیح داد  می در های دیگر گویش

 .ها رفتند جابوزیدآبادی  مگس māš büštan ؛ مانندنشان خواهد داد

 نکره معرفه و. 5. ۴

هها   ههایی کهه غنسهیت آن    غالهب اسهم   در e- و ā-ههای   بست پی ،تتماغی قررودی و در برزکی و

هها چهه    ابوزیدآبادی همۀ اسم اما در ؛تواند نشانۀ شناختگی اسم نیز باشد ت، میحقیقی وآشکار اس

توانهد نمهودار شهناختگی     ههای غنسهیت مهی    نشانه ،ها آشکار وحقیقی باشد چه نباشد غنسیت آن

بهد    تختهه را  tāxtā  hâda و زن آمد جبرزکهی   žange bāmda ،پسر آمد āpürjā bām؛ مانند باشد

 در ī–آغهاز و   یه  در  ī– پایان یها  در ī-آغاز یا   ی  در īنۀ نکر  مانند فارسی نشا جابوزیدآبادی .

 buzam    ،یه  دختهر آمهد  بهود جابوزیهدآبادی       döče bāmde bǝda ī  ؛ ماننهد پایان اسم اسهت 

hâgərāte (bərīde) ī  ام  جابوزیههدآبادی  ام جخریههد  بههزی گرفتهه،  meriyām badī  مههردی دیههدم

 جبرزکی .

 یرضما. 6. ۴

های نحوی مانند فارسی است. این  نقش ویژ  آزاد، در بررسی، عملکرد ضمایر به های مورد گویش در

ضهمایر   ههای شخصهی .   بسهت  ضمایر پیوسته جپی شوند: ضمایر آزاد و ضمایر به دو گرو  تقسیم می

 قرهرودی و  در نهد. ا ههای ماضهی متعهدی عامه      در فعه   بر نقش اصلی جملکیهت و...   پیوسته افزون

 دو شک  غداگانه دارد. و کند متمایز می نی  راأت آزاد، تذکیر و شخص مفرد سوم ضمیر ،ابوزیدآبادی

 صورت یکسانی دارند. ،مفرد ضمیر اشار  به دور و آزاد شخص مفرد ضمیر سوم ،ها همۀ گویش در

 آزد ضمایر. ۱. 6. ۴

وظیفهۀ   مؤن  غمع  جمذکر و nǝnuعنوان صفت اشارۀ مؤن  و غمع و  غالباً به nun ،ابوزیدآبادی در

متمهایز   ، غنسهیت را nunو  nāشهخص مفهرد    همین گویش، سهوم  در دهند. انجام می ضمیر اشار  را

 ،آن مههرد ānā merd ؛ ماننههدشههود قواعههد مربههو  بههه آن معمههوالً دقیههق رعایههت مههی  کنههد و مههی

nun bāmda   شهود، اکثهر   یشخص مفرد قررودی هرچند تمایز غنسی دید  م سوم در آمد. او جمؤن 
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تهرغیح   را nō/ūبهرای مؤنه  نیهز شهک  مهذکر       دانند و وران خود را ملزم به رعایت آن نمی گویش

انجهام  ههم  وظیفهۀ ضهمایر اشهار  را     ،غمهع  شخص مفهرد و  ضمایر سوم ها همۀ گویش در دهند. می

 دهند. می

 ۹جیول 

 و شمار     

 شخص          
 گویش

 غمع مفرد

 1 3 1 1 3 1 
 həmā šǝmā nǝnü جمؤن   nunجمذکر  ma te nā یابوزیدآباد

 ma tō nū māā māšō nōhūn/numin برزکی
 ma tō nū hāmā māšō nūhī تتماغی
 həmā māšō nūhâ/nââh جمذکر  nōجمؤن   ma tō nōme قررودی

 

 های شخصی بست ضمایر شخصی پیوسته یا پی. ۲ .6 .۴

غمهع،   هها در  از اینکه همخوان پایهانی آن  نظر رفابوزیدآبادی، ص ویژ  در های شخصی به بست پی

 هها و  غز نقش اصهلی باعه  نمهود واکهه     ها نیز به شود، خود آن ساخت واژ  معموالً حذف می در

 östuxuماننهد   ؛انهد  یند حذف شد افر صورت واحد دچار های زیاد واژگانی هستند که به همخوان

را به اصه  واژ  رهنمهون    اینکه ما نظر ها از بست نتیجه پی در استخوانم. östuxun-am و استخوان

 ند.ا بااهمیت نیز شوند می
 2جیول 

 شخص شمار و       

 گویش

 غمع مفرد

 am -a -e -mu (n) -du (n) -yu (n)- ابوزیدآبادی
 em -ed/ad -eš/aš -mun -dun -šun- برزکی

 am -ad -e/i -mun -run -yun- تتماغی
 am -ad -ey -mu -tun -yun- قررودی

 ضمایر اشاره. ۳ .6 .۴

نیهز   ضهمایر اشهار  جبهه دور  را    غمع، وظیفهۀ  شخص مفرد و ضمایر آزاد سوم ،که گفته شد چنان

تأنیه  را متمهایز    مفهرد، تهذکیر و   دور اشار  بهه نزدیه  و   ضمیر ،ابوزیدآبادی در دهند. انجام می

 تواند بیهانگر    به دور مؤن  میاین زن؛ صفت اشار nim žange و این مرد ni merdā مانند ؛کند می
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 nun و آن دختهر  nun döče  ،آن مهرد  ānā  merd ماننهد  ؛غمهع مهذکر ههم باشهد     غمع مؤن  و

pürje/döče آن پسران، دختران.   
 3جیول 

 ها آن آن ها این این گویش

 nənü/nun جمؤن   nunجمذکر  nǝmü/nim nā جمؤن   nimجمذکر  ni ابوزیدآبادی
 nin nemīn nun/nūmâ numin برزکی

 nō /nōme nōmī nü nōnī/nōnīhâ تتماغی
 nu / nume nəhâ nū nūn/nâhâ قررودی

 

ولی قواعد مربهو    ،غنس دستوری تمایز دارند تتماغی ضمایر اشار  به نزدی  در قررودی و در 

 شود. ویژ  درقررودی رعایت نمی ها، به بدان

 ضمایر پرسشی. ۴ .6 .۴

āsən را جابوزیدآبادی چ، čerâ یقررود و جبرزکی  ،orâč  ؛جتتماغی čanjā   چقدر جابوزیهدآبادی، 

andeqarč  جبرزکی ،čaqde  ؛جتتماغی sa  چگونه جابوزیدآبادی ،čejūrī   جبرزکهی، čejūrī/čizanī 

 ؛جقرهرودی   ayč ،جبرزکهی   andeč، چنهد جابوزیهدآبادی    čan (d) ؛جتتماغی  etāwrč، جقررودی 

səni   ؛رود  کهار مهی    چطور جابوزیدآبادی  جاین ضمیر معموالً دربارۀ پرسش حال بیمهار بهه kovâ 

     .جقررودی  kigâ ،جبرزکی  kâ ،جابوزیدآبادی  kiyâ ،جتتماغی کجا 

 کیدی  أضمایر ت. 5 .6 .۴

 ؛درو کار می  در ضمیرخود به پیروی از فارسی دری به« واو معدوله»ابوزیدآبادی، تلفظ دقیق  در

ضمایر تأکیدی مشمول قاعدۀ غنس  ها گویش ی  از هیچ در هرچند این کاربرد عمومیت ندارد.

های  بست غالباً میزبان پی و تنرایی کاربردی ندارد ابوزیدآبادی، معموالً به خود، در دستوری نیستند.

  .شما خودتان جخود شما mā xudušǝمانند  ؛ندرت میزبان ضمایر آزاد است هب شخصی است و

 4جیول 

 شخص            

 گویش

 غمع مفرد

1 3 1 1 3 1 

 xuwam xuwa xuwe xumu xudu xuyu ابوزیدآبادی

 xōm xōd xōš xōmūn xōdūn xōšon برزکی

 xâm xâd xây xōmo xōrūn xōyūn تتماغی

 xōmā tō xōd xōy xōmūn xōdūn xōyūn قررودی
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 ضمایر مبهم. 6 .6 .۴

hār ،؛قررودی  و برزکی، تتماغی هر جابوزیدآبادی hāryâ غا جابوزیدآبادی، برزکهی، تتمهاغی   همه 

کهس   ههیچ  ešk/gi ؛جقرهرودی   kōlle ،تتمهاغی   و همهه جابوزیهدآبادی، برزکهی    pâk ؛قررودی  و

 hečči ،ههیچ جابوزیهدآبادی    ičč ؛جقرهرودی   ešgim ،جبرزکهی   hičkīn ،تتمهاغی   و جابوزیدآبادی

 جقررودی . ečiš ،جتتماغی  ič، جبرزکی 

 عدد. 7 .۴

ī قررودی  و ی  جابوزیدآبادی، تتماغی، ya  ؛جبرزکی dö قرهرودی   و ادی، تتماغیدو جابوزیدآب، 

dō  ؛جبرزکی sē  سه جابوزیدآبادی ،se   قرهرودی   و جبرزکهی، تتمهاغی ،rčč    ،چرهار جابوزیهدآبادی

شهش   šöš ؛جتتماغی  pa ، قررودی و پنج جابوزیدآبادی، برزکی pay ؛قررودی  و برزکی، تتماغی

زکهی،  ابوزیهدآبادی، بر هفهت ج  hāf ؛جقررودی  aštš ،جتتماغی  aštš ،جبرزکی  šaš ،جابوزیدآبادی 

نههه  nöh ؛قرههرودی  و ابوزیههدآبادی، برزکههی، تتمههاغی  ج هشههت haš؛ قرههرودی  و تتمههاغی

 و تمههاغید  جابوزیههدآبادی، برزکههی، ت deh ؛قرههرودی  و جتتمههاغی، برزکههی nōh ، جابوزیههدآبادی

بیسههت  vīs ؛جقرههرودی  yâzde ،تتمههاغی  و یههازد  جابوزیههدآبادی، برزکههی  yâzze ؛قرههرودی 

 و... جبرزکی  vīst ،قررودی  و جابوزیدآبادی، تتماغی

 قید .8 .۴

rūī   ؛قرهرودی   و امروز جابوزیدآبادی، برزکهی، تتمهاغی pere    و پریهروز جابوزیهدآبادی، تتمهاغی 

پریشههب  pere šow ؛جابوزیههدآبادی  دیشههب hesčiyow/heze šow ؛جبرزکههی  pare ،قرههرودی 

فهردا   پهس  peryâ ؛جقرهرود   pere šo ،جبرزکهی   pare šabe ،جتتمهاغی   pere ševe ،جابوزیدآبادی 

فهههردا  hiyâ ؛جقرهههرودی  pašpehrâ ،جتتمهههاغی  pehriyâ ،جبرزکهههی  perâ ،جابوزیهههدآبادی 

 ،دیهروز جابوزیهدآبادی    heze ؛جقررودی  hīyâ ،جتتماغی  heyâ ،جبرزکی  sōbâhâ ،جابوزیدآبادی 

eze قررودی  و جبرزکی، hezze  و... جتتماغی 

 حروف اضافه. 9 .۴

 انهد.  مانند فارسی دری حفظ کهرد   غایگا  خود را ،چرار گویش رسد حروف اضافۀ هر نظر می  به

فۀ ابوزیهدآبادی  حهروف اضها   شهوند.  دو ظاهر هر های پیشایند، پسایند یا صورت توانند به ها می آن

 :تری دارند دقیق گسترد  و عملکرد ظاهراً

 vār، جتتمهاغی   da/e، جابوزیهدآبادی   از bi,daنهد از:   ا حروف اضهافۀ پیشهایند عبهارت    الف:

بها   xudu/bi  ؛جقرهرودی  be ،جبرزکهی   var ،بهه جابوزیهدآبادی    da ؛جبرزکهی   pāl/az ،جقررودی 



818 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی چهار
 گویش کاشان
 )ابوزییابادی،

 برزکی،...(
 
 
 
 
 

                                                                  818  

از جملکیهههت   ū  ؛جقرهههرودی  xoy/xodu/bâ ،زکهههی جبر be ،جتتمهههاغی  be/ǝ ،جابوزیهههدآبادی 

 جقررودی .   vâ، جبرزکی  neū ،جابوزیدآبادی 

، جبرزکههی  dar ،جتتمههاغی  da/e ، در جابوزیههدآبادی da/der حههروف اضههافۀ پسههایند:   : 

dar/da/dār/der  ؛جقررودی da  از جابوزیدآبادی ،dar برزکی  و جقررودی ،da/e . جتتماغی 

به دونوع قبلی کمتر اسهت. ایهن    بسامد این حروف نسبت پسایند: پیشایند وحروف اضافۀ  ج:

در جروی   da ،جبرزکهی   da … rū ،در جابوزیدآبادی  rū …در جداخ    daحروف از این قرارند: 

… düm . در جابوزیدآبادی، قررودی 

 حروف پیوند  . ۱1 .۴

u,vu  و جابوزیدآبادی، vō,ō  جتتماغی، vo.o  جبرزکی، vō,ō . هها،   همۀ گویش تقریباً در جقررودی

 uبهه شهک    « و» حهرف پیونهد   ،ویژ  ابوزیدآبادی، هرگا  معطهوف مختهوم بهه همخهوان باشهد      به

ههای   پیونهد  شهود.  ظهاهر مهی   vuشک   به ،هرگا  مختوم به واکه باشد   وo,ōهای دیگر  جدرگویش

 jī ،ههم جابوزیهدآبادی    ey- ،اغی تتمه  و که جابوزیدآبادی، قررودی، برزکی kiاین قرارند:  دیگر از

 . و... جتتماغی، قررودی  am- ،جبرزکی 

 فعل .۱۱ .۴

 ،ابوزیهدآبادی  در تهری دارد.  گاهی عملکهرد دقیهق   تر و گسترد  ،مقایسه با فارسی دستگا  فعلی در

 غهز  بهه  مشمول قاعدۀ غنس دستوری هسهتند.  های فعلی جماضی الزم  ساخت ی ازشمار بیتعداد 

ویژ  ابوزیدآبادی، کاربرد نسبتاً دقیق سهاختار ارگتیهو جتطهابق فعه       ها، به گویش دیگر قررودی در

حفظ شد  است. هنوز بهه پیهروی از فارسهی     غنس دستوری  شمار و مفعول در ماضی متعدی با

همچنهین مهادۀ    رود. مهی  کهار   بهه  هستن = معنای بودن ج در، غز معنی اصلی فع  ایستادن به ،کرن

مشتقات فع   برخی از کنم جابوزیدآبادی . نمی nākǝruرود.  نمی کار  فع  کردن به از« کن»مضارع 

 bīyanقرهرودی    و جبرزکهی  bōdan ،بهودن جابوزیهدآبادی    bǝdā :اسهت  این قرار کمکی بودن از

 bō ،مؤنه   جبرزکهی    و جمهذکر  bō ،  جابوزیهدآبادی  مؤنه  ج bǝda ،بهود جمهذکر    bâ ؛جتتماغی 

اسهت، هسهت    ā , hā-  ؛  جقرهرودی  مؤن ج bōda ،جمذکر  bō ،جتتماغی   مؤن ج biya ،جمذکر 

ببههاش  bəbi، بههاش bi ؛جمؤنهه   جتتمههاغی   sseā، جمههذکر  ā- ،جبرزکههی  hā ،جابوزیههدآبادی 

فعه  مجرهول     .3۷1 الف:113۷ و... جرزاقی، جقررودی  bē ،تتماغی  و جبرزکی bī ،جابوزیدآبادی 

 īg- ،جبرزکههی  iy-، جابوزیههدآبادی  īy , -īwa-اضههافۀ  رع بهههمههادۀ مضهها و پیشههوند جاشههتقاقی  از

 wōjiyiā ،جابوزیهدآبادی   vōjīyiǝشهود.   ضمایر فاعلی ساخته مهی  و جقررودی  ig,-iy- ،جتتماغی 
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 در ها بهرخحف فارسهی معمهوالً    این گویش جقررودی . در čvjiyiā و جتتماغی  vâjigiā ،جبرزکی 

 شود. رع استفاد  میهای ماضی مجرول از مادۀ مضا فع 

شهایان ذکهر    مضارع اسهت.  مادۀ ماضی و دو امری و التزامی و فع  دارای سه وغه اخباری و

 یکهی از  د.کهر  ظالحه توان  نیز می وغو  دیگری را ویژ  ابوزیدآبادی  ها جبه است که در این گویش

 تفهاوت آن بها   ت وهمهرا  اسه   غالباً بها تأکیهد   زیرا ؛گوییم ن تأکیدی میه آبها وغری است که  این

، بخهورم  bǝxuru ماننهد  ؛هجای دوم است تأکید، اند  ترییر آوایی در نظر از مضارع التزامی صرف

bāxuru نشهان   آیند  را انجام عم  در فع  اخیر دارای وغه تأکید و .جابوزیدآبادی  خورم حتماً می

 مضارع التزامی متفاوت است. با و دهد می

برخحف  و امر های مضارع و فع  مادۀ مضارع در مستقب ، و وهای ماضی  فع  مادۀ ماضی در

 قرارند:   این های صرفی از پیشوند رود. کار می  های مجرول به اغلب فع  فارسی در

 -e-,â,a و جتتمههاغی  -č ،جبرزکههی  -a-,â-,e ،جابوزیههدآبادی   مههی e/ǝپیشههوند نمههود اسههتمرار 

 کهار   متعدی به مضارع اخباری الزم و اری الزم وهای ماضی استمر فع  این پیشوند در جقررودی .

 . و...  جقررودی  tunā ،آیم جابوزیدآبادی  می tuǝ–رود.  می

ماننهد   ؛شهود  معموالً حهذف مهی   ،هایی که پیشوند اشتقاقی دارند فع  پیشوند نمود استمرار در

huwāyeštu پیشوند نمود التزام  ایستم جابوزیدآبادی . میbe- جb-,bâ-,bǝ-  ههای   در فعه   سهت و ا

هها   تمامی گویش ببرم جابوزیدآبادی . تقریباً در bǝ-bǝru؛ مانند رود کار می  امر به مضارع التزامی و

ههای اشهتقاقی    پیشهوند  هسهتند.  ها پیشوندی جاشتقاقی  غالب فع  شود و فع  ساد  کمتر دید  می

 قاب  توغهه توان از کاربرد  می ،مونهن رایب کنند. می معانی دقیقی به فع  القا ی دارند وفراوانبسامد 

 خطا، بای زینت خواند  شد  یاد کرد.   فارسی گاهی به پیشوند بای تأکید که در

   ؛ ماننههدhâ-, r-čva-,vâ-,dār, (der-dar-)be- (bǝ-ba-)پیشههوندهای اشههتقاقی از ایههن قرارنههد: 

hâvāštā  ؛ گذاشتن جابوزیدآبادیrgīrātanč    برداشهتن جتتمهاغی ،rgerātanč   ؛جبرزکهی dārvâštā 

 آوردن bǝvārdā؛ دوخهههتن tanāšvad، ایسهههتادن جتتمهههاغی  vâštâyanابوزیهههدآبادی ؛ ج بههاختن 

؛ ممکن است حهذف شهود   های پیشوندی جاشتقاقی  پیشوند نمود التزام نیز در فع  .ی ابوزیدآبادج

 :ندداری سه نوع ضمایر فاعلها  فع  ،کلی طور به بنشینم جابوزیدآبادی . hōčīnuمانند 

ماضهی   التزامهی و  آخر فعه  مضهارع اخبهاری و    گرو  اول ضمایری هستند که مشابه فارسی در

شهوند کهه    ههایی دیهد  مهی    نهدرت فعه    هروم جابوزیدآبادی . به  می əš-u ؛ مانندشوند التزامی دید  می

نسهتم  دا مهی  zunuw-am ؛ ماننهد دهند حفظ غایگا ، وظیفۀ فاعلی را انجام می های شخصی با بست پی
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 جابوزیدآبادی .

 غهز  بهه ، ههای ماضهی متعهدی    هستند کهه در فعه    واقع ضمایر پیوستۀ شخصی در، گرو  دوم

 ؛ ماننهد دهنهد  واژگان غمله را میزبان قهرار  توانند اکثر ساخت فع  می غز به ند وا استمراری، عام 

b (e)amkā و ابوزیدآبادی ج کردم ma ənâr-am bə čīd آبادی .چیدم جابوزید من انار را   

ههای ماضهی اسهتمراری متعهدی      گونه بهه فعه   هایی هستند کهه پیشهوند   بست گرو  سوم پیش

هها   ضهمایر آن  ،غملهه  چهه در  روند و کار  تنرایی به ها، چه به گونه فع  . این 1پیوندند جغدول  می

 .  خوردم می mā-xā؛ مانند شود ساخت فع  ظاهر می غزء غالباً

 ماضی سادۀ الزم، برخحف فارسی که خنثهی اسهت، بها   شخص  ضمیر سوم ها این گویش از

 و آمد جمذکر  جابوزیهدآبادی   bāmāمانند  ؛شود غنس دستوری متمایز می ای در های ویژ  نشانه

bāmda شخص مفرد، تمهایز غهنس دسهتوری     ویژ  سوم های ماضی ترکیبی، به فع  جمؤن  . در

 و جمهذکر   ā-ههای   شهک   مفعهولی بهه  های پایهانی در دو واکهۀ پایهانی صهفت      بست بر پی افزون

-e   مانند ؛شود دید  می جمؤنbüšd-ā bədu    ورفته بودم جمذکر büšd-e bədu   جابوزیهدآبادی 

بسهت   التزامهی بها دو پهی    شخص مفرد مضارع اخباری و برزکی است که سوم فقط در مؤن  .ج

غز تعهدادی   به ،این گویش رنتیجه د در شود و متمایز می جمؤن   iya-جمذکر  و  i-یا  e-پایانی 

 ،رود جمذکر  می i/e āšدستوری است.  های ماضی، فع  مضارع نیز مشمول قاعدۀ غنس از فع 

-iyašā  ،نهد  ا ضهمایر فهاعلی عبهارت    هها یها   بسهت    پهی 33۷هه 332 الهف: 113۷جمؤن   جرزاقی 

 از:
 ۵جیول 

 شخصشمار و      
 گویش

 غمع مفرد
1 3 1 1 3 1 

 u -i -i -im (a) -iya -an (a)- ابوزیدآبادی
 ōm -i -ē,-iya -ima -ida -ande- برزکی

 u -i -e -ime -īge -ande- تتماغی
 on -i -i -ime -īge -ande- قررودی

 شههخص و گههاهی تتمههاغی، دوم قرههرودی و شههود در ابوزیههدآبادی و کههه مححظههه مههی چنههان

ها را فاع  یا اغزای دیگر غملهه مشهخص    فع  شخص واقعی  ند.ا این ضمایر یکسان شخص سوم

 ند از:ا های فاعلی عبارت بست پیش کنند. می
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 ۶جیول 

 شخص و شمار    

 گویش

 غمع مفرد

1 3 1 2 ۷ 1 

 mā -dā -yā -mun -dun -yun- ابوزیدآبادی

 mā -dā -šā -mō/o -dō/o -šō/o- برزکی

 mā -rā -yā -mū -rū -yū- تتماغی

 mā -dā -yā -mon -don -yon- قررودی
 

 نحو. 5

ههای   تهرین مشخصهه   مرهم  اسهت.یکی از  ترتیب اغزای غملهه معمهوالً ماننهد فارسهی جگفتهاری      

 ی ازقابه  تهوغر  تعهداد   غهز اسهم، بهر    ثیر آن، بهه أته  بررسی غنس دسهتوری و  های مورد گویش

ضهی الزم  های ما ها، فع  این گویش برخی از از چند مورد، در نظر صرف های فعلی است. ساخت

  رفههت مؤنهه روبهها  ج Lūbâ büšda ؛ ماننههدکننههد غههنس دسههتوری مطابقههت مههی بهها فاعهه  در

، غمهع  در تطابق فع  با اسم جفاع   .رفت جابوزیدآبادی  مگس جمذکر  māš bəšâ ؛جابوزیدآبادی 

جهها   کبوتر kūftar hâčeštanماننهد   ؛اسامی غمع گفته شهد  اسهت   بارۀمطابق قواعدی است که در

 به عملکرد آن نسبت و رود کار می  ابوزیدآبادی به ویژ  در جابوزیدآبادی . ساخت ارگتیو بهنشستند 

 شهود.  ندرت دید  مهی  هقررودی ب هرچند این ساخت در ؛تر است دقیق تر و سه گویش دیگر کام 

 متمم نیهز ماننهد فارسهی بها     نمای اضافه است. نقش و« برای»معنای  به «را»ها  همۀ گویش ظاهراً در

ههای   کننهدۀ کهار فعه     شهود.  دو ظاهر مهی  سه غایگا  پیشایند، پسایند یا هر حروف اضافه، اما در

ساخت فعه  غالبهاً    غز ها به بست این پی ؛شود های شخصی نشان داد  می بست ماضی متعدی با پی

 دهند. قرار توانند همۀ واژگان یا ارکان نحوی غمله را میزبان خود می

 واژگان. 6

 آوریم. ترند می که با فارسی متفاوت هایی را چرار گویش، تعدادی از واژ  ی نمونه، ازاینجا برا در

 قررودی تتماغی برزکی ابوزیدآبادی فارسی

 vǝdâr vâdâr verâr tâsā ویار

 vešā veše vešā vešā گرسنه

 nōkūr nūnkūr,kerč nūnkūr nezar tang نظرتن 

 tâxu tâxūn tâvu tōvūn تاوان
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 tešnā teše tešnā tešā تشنه

 mandǝmūr mandemūr mandemūr mandemūr مؤن   و جمذکر yā gūrdā/e آشفته

 sür sür sür sür قرمز

 tǝqārq tedarg tedāssa tegarg تگرگ

 gerde vâd gerdevây gerdavâd جمؤن   gerd vâde گردباد

 māftow māxtow māftow māftow مرتا 

 kū kamar kū kū کو 

 pāšā pāše pašā pašā پشه

 bāmune jōqde jōqd jōqd غرد

 šir ršī īrš īrš شیر جنام حیوان 

 mōljī mârjīne mōljīye mâljī گربه

 xune hōl xūl hōl سورا 
 

 گیری نتیجه

 اهمیت ویهژ ، از  از نظر روستاهای اطراف آن، صرف ها و شرر شان ودهد، کا متن نشان می که چنان

موقعیهت   ههای مختلهف تهاریخی و    متعهدد برغامانهد  از دور    خی و وغود آثارنظر مطالعات تاری

 .انهد  غهای ایهن مرزوبهوم پراکنهد      غهای  کهه در  داردای  های پراکند  غررافیایی مناسب و... گویش

حهدود بیسهت   هنهوز  انهد،   بین رفتهه  از ها مانند مرقی و... آن ی ازقاب  توغراگرچه متأسفانه تعداد 

 ترنهد ماننهد ابوزیهدآبادی، قرهرودی و... و     شهد   ها شناخته این گویش خی ازگویش رایج است. بر

 تتماغی. اند مانند شناخته شد  برخی دیگر کمتر

ههای فارسهی دری    بسهیاری از ویژگهی   ،ههای ایرانهی   گویش ماند  مانند دیگر های باقی گویش

 بهه  ها، نسبت ویژ  واکه به نظام آوایی گسترۀ آواها در اند. خوبی حفظ کرد  پرلوی وحتی باستان رابه

چرهارد  واکهه دیهد      هها جابوزیهدآبادی    ایهن گهویش   برخی از که در طوری فارسی بیشتر است، به

، bغهای   ها بهه  ی از واژ قاب  توغرتعداد  در دهد. همچنین ترییرات متعدد آوایی روی می شود. می

برخهی از کلمهات    در ،وف استفارسی به واو معدوله معر که در واوی آید. می vمیانی،  آغازی یا

تعدادی  همه یا غنس دستوری بر ها حفظ شد  است. واکۀ آغازی جا  برخی از واژ  شود. تلفظ می

ههای   مفعهولی فعه    صفت اسامی و ، در e-و ā-بست  است. پی های فعلی مؤثر ساخت ها و واژ  از

هها   رد تعهدادی از اسهم  شهک  مفه   ،غمهع  در تأنی  است. یا ترتیب نمودار تذکیر ماضی ترکیبی، به
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 شود، نمهودار  حاص  می ā- که از ابدال  e-بست ها پی این گویش برخی از در شود. ترغیح داد  می

 .  و... شوند غمع می ūn-بست  ها با پی اسم از برخی دیگر غمع است و

 کهه فعه    طوری رود، به می کار  های اشتقاقی فراوانی به هنوز پیشوند ،به پیروی از فارسی دری

 التزامهی الزم و  نمودهای فعلی مانند مضارع اخبهاری و  فقط برخی از شود. ندرت دید  می هساد  ب

شهوند، بقیهه    فع  ظاهر مهی  در آخرکه دارند  متعدی، مشابه فارسی، ضمایر فاعلی واقعی جشناسه 

ایر شخصهی  ضهم  هها یها   بسهت  هایی دارند که در اص  پهی  های ماضی متعدی شناسه مانند ساخت

گونهه ضهمایر    این روند. شمار می  کنندۀ کار به ها فاع  منطقی و گونه فع  هستند که در این پیوسته

در سهطح غملهه    قب  از مهادۀ فعه  بیاینهد و    پس از پیشوند و ساخت فع  باشند و توانند غزء می

د رهایی جفعلهی  دا  ماضی استمراری متعدی شناسه میزبان قرار دهند. توانند اکثر ارکان نحوی را می

 ههای مهورد   همهۀ گهویش   در تقریبهاً  آینهد.  فع  مهی  آغاز گونه درها پیشوند که برخحف دیگر فع 

 .رود کهار نمهی    ول بهه عنوان نشهانۀ مفعه   به نمای متمم است و نقش و «برای»معنای  به« را»، بررسی

پسهایند   های پیشایند و صورت حروف اضافه به نشانه است. ابوزیدآبادی، غالباً بی ویژ  در مفعول به

 شود.    دو ظاهر می هر یا

 

 منابع

 .ققنوس :، تررانهای ایرانی راهنمای زبانش، 1131اشمیت، رودیگر جویراستار ، ه 

فرهنگسهتان زبهان واد     :، ترهران  1 های ایرانی جاسهتان اصهفران   گنجینۀ گویش، ش1131اسماعیلی، محمد، ه 

   .فارسی

 .بخشداری مرکزی قمصره 

 .نبخشداری مرکزی کاشاه 

  .مرنجا  :، کاشانبرز  نگین کوهستان، ش113۷غرانی برزکی، زهرا، ه 

منشهور   :، ترهران گهویش ابوزیهدآبادی   اصطححات در کنایات و فرهن  امثال و، ش1131طیب،  رزاقی، سیده 

  .سمیر

  .فارسیاد   فرهنگستان زبان و :، ترران 1 های ایرانی جاستان اصفران گویش گنجینۀ، ش113۷، ه ههههههههههه 

  .آباد، دانشگا  آزاد اسحمی نجف :، اصفرانزبان گویش ابوزیدآبادی دستور، ش113۷، ه ههههههههههه 

  .پرسش :، آبادانتاریخ بستر قررود در ،ش1131اهلل،  زرگری، رحمته 

   .شاسوسا :، کاشانتوصیف فع  در زبان بیذاوایی، ش1131سرافرازی، ناصر، ه 

، حهال  های ایرانهی گذشهته و   گویش ها و مجموعه مقاالت دومین همایش زبان، ش1131 ،اشرف صادقی، علی  ه

  .المعارف اسحمیةدایر :ترران
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ادارۀ که    :، تررانزبان فارسی بح  دربارۀ های سومین دورۀ غلسات، سخنرانی و سخنرانی، ش11۷1لکو ، ه 

  .هنر هنر، به مناسبت غشن فرهن  و نگارش وزارت فرهن  و

 ، ترران: بنیاد فرهن  کاشان.1های کاشان، چ ، فرهن  گویش113۷ین، ه محلوغی، حس

   .بلخ :، تررانفرهن  بیذوی جابوزیدآباد  ،ش1131دیگران،  مزرعتی وه 

 .مفاخر فرهنگی انجمن آثار وترران: ، های کاشان و نطنز تاریخی شررستان آثار، ش1133نراقی، حسن، ه 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوهش 

 (۹۱)پپاپی  مشمارۀ یازده
 ۹3۱۶ستان پاییز و زم

 
 
 

811  

 
 *زاده باس ترابع

 چکیده  
« دنیاناه »های کاوه   ترین منبع ابی زراعی و بازی دشت حاصلخیز فین است که از دل صخره چشمۀ سلیمانیه مهم

شاود. ایان چشامه     جوشی و در جوار باغ تاریخی فین ظاهر مای  واقع در جنوب زربی کاشان می« کتل هفت»و 

کنای. در مناابع و    فین را هام مشاروب مای    لتتر، دروازه اباد، بر بازات فین بزرگ و کوچک دشت حسن  عالوه

تسمیه و قیمت ان اورده شیه است. اب چشمۀ سلیمانیه کاه باا داناش و     های مختلفی برای وجه مآخذ، روایت

شود، در رونق اقتصادی منطقاه نقاش بسازایی     تکنیک سنتی و بومی بین بازات و مزارع فین و کاشان تقسیم می

درخور توجه است: از تولیی متصاول زراعای و باازی گرفتاه تاا تاأثیر جریاان اب در         دارد که از چنی منظر

وهوا که بازات و معابر اصلی در حوالی باغ فین را باه تفرجرااه مبایل کارده      سرسبزی منطقۀ فین و لطافت اب

. بارای  نای ک مانیگاری باغ تاریخی فین روزانه هزاران نفر گردشرر را به این منطقه جذب مای که  است؛ همچنان

شایه اسات.    برداری بازیاران و زارعان، از دیرباز با دانش و تکنیکی خاص، حقابه بین کشاورزان تقسیم می بهره

ها در مسیر جریان اب، نوعی دانش بومی است که ریشاه   واقع، نوبت ابیاری و تقسیم اب و وجود تقسیمراه در

اری امروزه حکم قاانون و مقرراتای دارد کاه همراان     در خالقیت، ابتکار و ذوق گذشتران دارد. دانش نظاه ابی

هاای گونااگون روناق اقتصاادی      بر بیان تأثیر چشمه در جنباه   انی از ان تبعیت کننی. در این مقاله، عالوه موظف

 شود.          طور کامل، دانش نظاه سنتی ابیاری این چشمه بررسی می منطقه، به

 مه سلیمانیه، رونق اقتصادی.نظاه سنتی ابیاری، فین، چش ها: کلیدواژه
                                                           

 torabzade_137@yahoo.comفرهنگی/  شناسی سازمان میراث ارشد مردم کارشناس *

 (۹۱)پپاپی م نامه کاشان، شمارۀ یازده پژوهش
 ۹۱۹ا۹۵۱، ص۹3۱۶ستان پاییز و زم
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 مقدمه

های کوهی موسوم به کو   ترین منبع آ  کشاورزی کاشان، از بن صخر  ترین و پرآ  یکی از کرن

غوشد که هجد  می  چا ، از طریق مجرای  واقع در غنو  غربی کاشان می« کت  هفت»و « دندانه»

پشهت بهاغ تهاریخی فهین ظهاهر       زیرزمینی شبیه به مجرای آ  قنات، به نام چشهمۀ سهلیمانیه در  

ای موسوم به مزرعۀ شورابه قرار دارد که تا مظرر چشمه تقریبهاً سهه    شود. مادرچا  آن در منطقه می

آبهاد،   کیلومتر فاصله دارد. گسترۀ فعالیت این چشمه، باغات فین کوچ  و بهزرگ، دشهت حسهن   

سهمیۀ آن چنهد روایهت نقه      ت های تاریخی کاشان است. برای وغه و گاهی خانه فین درواز لتحر، 

دهنهد. روایهت    شد  است. به ی  روایت، پیدایش چشمه را به معجزات سلیمان نبیجع  نسبت می

دیگر چون در دوران شا  سلیمان صفوی، صفه یا بنایی در اطراف ایهن چشهمه سهاخته شهد ، بهه      

شها    گوینهد »آورد :  تهاریخ کاشهان  چشمۀ سلیمانیه معروف شد  است. سری  ضهرابی در کتها    

صفوی چون خواست باغ شا  را ابداع نماید، به مححظۀ اعتبار و ازدیهاد آ  چشهمۀ مزبهور ، دو    

چرهار ذرع زمهین را گهود و پسهت کهرد ، حهوض        قدر سه حوضخانه ساخت به این تفصی  که به

نما و ایوان و اطاق از گچ و آخر بنا نراد   بزرگ ساخته، اطرافش را به فاصلۀ دو ذرع راهرو و طاق

 . 11: 1113جکحنتهر ضهرابی،   « و تقریباً سیصد ذرع نرری زمینی حفر نمهود  تها زیهر چشهمه و...    

و در السنۀ عوام در این زمهان معهروف بهه    »آورد :  تاریخ قمایشان در غای دیگر به نق  از کتا  

چشمۀ سلیمانی است؛ اهلل اعلم که از شا  سلیمان صفوی باشد و یا از غمشهید کهه او را سهلیمان    

 . همچنهین بیشهتر   12جهمهان:  « باشهند  خوانند مث  تخت غمشید فارس کهه تخهت سهلیمان مهی    

چشهمۀ سهلیمانیه    اند، به خصایص ویژگی و حسن منظر و زیبایی سیاحانی که از کاشان گذر کرد 

فهین: آن را  »قصبۀ فین را چنین معرفی کرد  است:  کاشان در گذار سیاحاناند. کتا   اشارتی داشته

ا کرد  و در آن وقت که با ارغاسف مل  تر  کارزار کرد و کاریزههای آن دیهه را بهه    بشتاسب بن

جسهاطع،  « اند و ایهن دیهه از قاسهان اصهفران اسهت      اند و بسیار آ  اشارات غم مل  بیرون آورد 

1133 :23.  

فین در کاشهان و یها اثهر غهاودانی      چشمۀ سلیمانیۀ»عنوان  یلی باای تحل حسن نراقی در مقاله

ههایی کهه بهه چشهمۀ      به بررسی، تحلی  و تطبیهق شخصهیت   ،«وش شاهنشا  بزرگ هخامنشیداری

بیسهتون   ۀبشتاسب نام این شخصیت داستانی در کتبی»، پرداخته است: اند نسبت داد  شد  سلیمانیه

بهر   آمهد  اسهت. بنها    "گشتاسهب "فردوسهی   شاهنامهولی در  "ویشتاسب"یونانی  تاریخ هردوتو 

کیهانی   ۀزمهین از سلسهل   راناین همان پادشا  داسهتانی ایه   ،ن قدیم ایرانمورخانویسندگان و  ۀعقید
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ین توران بهر سهر آیه    دار او را با ارغاسب پادشا  داستانی دامنه است که فردوسی شر  کارزارهای

های بسیاری گفته شهد  کهه در    تفصی  آورد  و از آثار مرم او آتشکد  به شاهنامهشت در کتا  زرت

محققهین علهم    دۀعقیه  هپارس و آذربایگان بود  است. ب ۀها هم آتشکد اد  و برترین آنایران بنیاد نر

ن پادشها   آورتهری  تهر و نهام   نامبرد  در مآخذ تاریخی قدیم ایهران کهه بهزرگ    غم یا غمشیدِ ،تاریخ

همانها داریهوش کبیهر     ،انهد  دانسته پیشدادی شناخته شد  و تازان او را حضرت سلیمان نبی سلسلۀ

آثهار   ۀسهت کهه کلیه   ا هخامنشی بود  است و برهان قاطع این بیان آن الشأن سلسلۀ مظیشاهنشا  ع

نام غمشید یها سهلیمان یها    ه همگی ب ،حاله از دوران گذشته تا ب ،مربو  به داریوش اول در ایران

 . 33ه31 :11۷1جنراقی،« شود به هر دو نام خواند  و شناخته می

؛ انهد  لحاظ میزان آبدهی حائز اهمیهت  د که بههستنهای دیگری هم  چشمه ،در شررستان کاشان

چشمۀ تاریخی اسکندریۀ نیاسر، چشمۀ ثحثه غوشقان استر ، چشمۀ بنا  کامو، چشمۀ  از غمله

کدام ویژگی و شاخصۀ چشمۀ سلیمانیه را ندارند. چشمۀ سهلیمانیه از   رود برز  و... که هیچ زایند 

 دلیه  داشهتن   ، بهه ، شفاف، روشن و صاف استهرچند این آ  ؛چند ویژگی مرم برخوردار است

نیست، دمای آ  در فص  زمستان گهرم و ولهرم و در فصه  تابسهتان سهرد       آشامیدنی زیادامح  

لیتهر در ثانیهه اسهت     1۷1حهدود  دهی آن است کهه  میزان آب ،است. شاخصۀ مرم دیگر این چشمه

میهزان آ  چشهمه    ،ارنهدگی با کاهش یا افهزایش ب   گفته می شود 31: 1131جغیحانی و عمرانی، 

آ  چشهمه   ،خیهر أ هرگز ترییر نمی کند. البته امروز  شواهد نشان می دههد در ایهن چندسهاله ی   

سرشار از درختان انهار، انگهور،    های دچار کاهش شد  است. سرسبزی، طراوت و شادابی باغستان

ههای مصهفا در فهین     بهاغ  و کوچهه  هها  بهاغ  خانهلو، قیسی، بادام، خرمالو و...، وغود انبو  آانواع زرد

واسطۀ آ  ایهن   به فین، درواز آباد و  کوچ  و بزرگ و رونق محصول زراعی و باغی دشت حسن

 ترین و بیشترین نقهش را در رونهق اقتصهادی    این چشمه مرم ،طور کلی به اند. شررت یافتهچشمه 

 :تدارد که از چند منظر درخور توغه اسفین  درواز آباد و دشت  فین، حسن منطقۀ

کاری است. برداشت دوازد  نوع انهار،   و صیفی یکی رونق اقتصادی در محصول باغی، زراعی

نیهز محصهول زراعهی و     چند نهوع قیسهی، زردآلهو، بهادام، خرمهالو، چنهد نهوع انگهور، انجیهر و         

 مصداق این ادعاست.   ،کاری صیفی

، تبهع آن  و بهه فهین  غریان آ  این چشمه در سرسبزی و طراوت سیمای منطقۀ  و دیگر، تأثیر

که باغات و معابر اصلی در حوالی باغ فین به تفرغگا  مبهدل   وهوای منطقه است، چنان لطافت آ 

 صورت خهانوادگی و...  بومی  بهجبومی و غیر هزاران نفر ،شد  است که از اوای  روز تا اواخر شب
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ن حضور، اقتصهاد  آسایند. بدیری است ای های آ  روان می لحظاتی را در کنار غوی ،مراغعه کرد 

ویژ  محهدودۀ   محور خیابان امیرکبیر بههای حاشیۀ  فروش ها و دست خانه، چایها خانه ، سفر ها کسبه

همچنین وغود و ماندگاری باغ تهاریخی فهین کهه روزانهه      بخشد. فین را رونق خاصی می موزۀ باغ

یهن چشهمه اسهت.    به برکت آ  ا ،کند هزاران نفر توریست و گردشگر را به این منطقه غذ  می

جد  آسیا  آبی در مسیر حرکت آ  چشمۀ سهلیمانیه،  ، بیش از هخیراگفتنی است تا دو سه دهۀ 

 تأثیر بر اقتصاد منطقه نبود  است. کرد  که بی غحت اهالی کاشان را خرد می

اگهر از بهاال بهه     تأثیر از غریان آ  چشهمۀ سهلیمانیه نیسهت.    فین بیکالبد و شک  کلی بافت 

 ۀموزۀ فعلی با باغ کرنه  و حتی باغها  باغ ، کوچهها ارتبا  باغ ،ها نظری بیفکنیم باغ هکوچ و اه باغستان

حرکهت   هها در مسهیر   لهت و  هها  اساس مسیر حرکت آ  چشمه نظم یافته است. تقسیمگا  فین بر

ها، گذرها، معبرها و نیز حیها  برخهی    گیرند و از کوچه ها انشعا  می هایی که از لت آ ، و غوی

چیزی کالبد بافت آبادی را تحهت تهأثیر قهرار داد  اسهت. ضهرورت       بیش از هر ،گذرد ها می نهخا

باع  ماندگاری بافت قدیمی کهه   ،ها در کوچه و مح  فین ها و نیز غوی ها و لت وغود تقسیمگا 

ای کهه غهوی آ  از آن    خم است، شد  است. ههر خانهه  و ی تن  و پرپیچها باغ آن کوچهشاخصۀ 

  اای سبز باطراوتی در حیا  آن شک  گرفته است و مال  سعی کهرد  طهوری حیه   فض ،گذرد می

های آبهی   وغود آسیا  تأثیر دیگر منزلش را شک  بدهد که حداکثر استفاد  را از آ  داشته باشد.

ی نظیهر تأسیسهات   ههای خاصه   متعدد در مسهیر حرکهت آ  چشهمه اسهت کهه امهروز  کهاربری       

یر حرکهت آ  در حواشهی خیابهان امیرکبیهر     در مسه  ...و نهخانه، چایخا سفر  از غملهگردشگری 

و وههوای خهو     تان انبو  و آ آ  این چشمه مسبب کثرت درخ ،طور کلی اضافه شد  است. به

 م شد  که این منطقه را به تفرغگا  تبدی  ساخته است.خرّ

اصهیت  واسهطۀ خ  تأثیر نیست. آ  این چشهمه بهه   لحاظ فرهنگی در غامعه بی چشمۀ سلیمانیه به

ها اشهار  شهد، مهورد     هایی که در باال به آن درمانی آن برای برخی امراض و تمام خصایص و ویژگی

ههای عهزادار فهین در روز     احترام و تقدس اهالی فین و کاشان قرار گرفتهه اسهت. سهوگواری دسهته    

ههای   بهه ارتبا  با غن صفر در کنار چشمه و مظرر آ ، بی 33اربعین شرادت امام حسینجع  و یا روز 

های قنات چشمه؛ برخی افهراد کهه دچهار     خواهی در کنار چا  تقدس چشمه نیست. همچنین حاغت

شوند، در کنار آخرین چا  قنات که در غوار بنای چشهمه   بیماری یا مشک  خانوادگی و شخصی می

ی ا واقع است، با ادای دو رکعت نماز حاغت و نیز انداختن عریضه در چا  و بستن پارچهه یها رشهته   

 شوند تا به حاغتشان برسند. سبزرن  به دهانۀ چا  به آ  چشمه متوس  می
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 نمای غنوبی چشمۀ سلیمانیه، ورود آ  به حوضخانه

 
 نمای شمالی چشمۀ سلیمانیه، خروج آ  از حوضخانه

 . نظام آبیاری سنتی۱

ههای   ار  نس برداری از چشمۀ سلیمانیه ناشی از خحقیت، ذوق و استعداد و تج نظام سنتی برر  

آ  این چشمه در بیهرون از بهرج و بهاروی بهاغ      ،تر گفته شد  طور که پیش  مانپیشینیان است. ه

ضلعی نسبتاً بزرگ با اختحف سه تا چرار متری از سهطح محهیط    استخری هشت شود که ظاهر می

 ضلعی بودن استخر هم برای زیبهایی و ههم بهرای    هشت شود پیرامون احداث شد  است. گفته می

طهرف، پلکهان    کنترل فشار و غریان آ  است. برای دسترسی آسهان بهه چشهمه و اسهتخر در دو    

در پایین و باالی آن چند صفه و ایوان با آغهر  و سنگی تعبیه شد  است. دور تا دور استخر راهرو 

جکحنتهر   شود احداث این بنا به شا  سلطان سلیمان صفوی نسبت داد  می ساخته شد  است. تاریخ

در ایهن  کننهد در فصه  تابسهتان     آباد سعی مهی  حسن و   که از دیرباز مردم فین12: 1113، ضرابی

در مسهیر  گوینهد.   مردانهه ههم مهی    مۀبه همین علت به این چشهمه، چشه   .مکان تنی به آ  بزنند

آ  را بهین   ،ههای متعهدد   تقسهیگا   فهین،  درواز ها و مجراهای آ  از مظرر چشمه تا دشت  غوی
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 گویند. می  lat« جلت»اهالی فین و کاشان به تقسیمگا  آ   کند. زارها تقسیم میها و کشت باغستان

تمام آ  بهه چرهار    ،اولین لت، لت ناصری است که در غوار سرچشمه قرار دارد. در این لت

زنانهه   فین موسوم به چشهمۀ موزۀ  قسمت از آ  وارد مکان الحاقی باغدو  :شود قسمت تقسیم می

وشهد   اکنهون را  آمهد  . با این توضیح که بود  استمحصور  ا نیز با دیواریاطراف آن رکه شود  می

 موزۀ فین الحهاق شهد  اسهت. ایهن دو     باغبه مجموعۀ از خارج بسته شد  و زنانه و مردانه  چشمۀ

باغ به دو قسمت دیگر آ  که از دو طهرف بهاغ    یموز ، در غلو قسمت آ  پس از گذشتن از باغ

سهمت   بهه ها  باغ کوچهها و  ها، آسیا  پیوندد و از طریق گذرها، باغ د میگذر ها و باغات می از خانه

   شود. پایین سرازیر می

کشاورزان به آ  از شب عید یا اوای  فروردین شروع شهد  و تها   باغداران و نیاز بدیری است 

به در طول این مدت که بنا به عرف مح  آ  را . انجامد و برخی تا اواخر به طول میپاییز اواسط 

نوبهت در بهین    به ،های دور نوشته شد  که از سال چو  نظام سنتیرند، آ  در چرارگی حسا  می

شهود کهه در گذشهته در     در فص  زمستان آ  از حسا  خارج میولی  ؛دشو کشاورزان تقسیم می

 .  ندکناز آ   ها را پرانبار آ  کردند این فاصله فرصت پیدا می

شهود؛   سهنتی در بهین کشهاورزان و باغهداران توزیهع مهی      آ  این چشمه هنوز به شیوۀ کامحً 

که برای خریدوفروش آ  و مله ، نهوع مالکیهت و میهزان مالکیهت بهر مبنهای واحهدها و          چنان

 اند.   ی بسیار دور مشخص شد ها هایی است که از زمان شاخص

 بندی آبیاری های زمان شاخص. ۲

 24روز را  هر شبانهکه کنند  را مشخص می بندی آبیاری زمان ،طاق روز، طاق و نیم سه شاخص شبانه

طهاق را   سهاعته و ههر نهیم    شش طاق ساعته و هر طاق را برابر دونیم طاق دوازد دو  ساعت، متشک  از

معموالً هر طهاق یه     .گویند هم می« سرم»ی   ،که به هر ربع دآورن حسا  می  ساعته به دو ربع سه

ه از آ  و مله  بیشهتری برخهوردار اسهت و     سرطاق کسهی اسهت که   . نفر سرطاق یا سربلو  دارد

سهرطاق  . شهود  الً هر طاق با نام سرطاق شناخته مهی معمو .درآگاهی کام  به نظام و سیستم آبیاری دا

بنهدی   چگهونگی تقسهیم و نوبهت    آ  در ی  طاق تقسیم کند و بر موظف است آ  را بین افراد هم

 .آ  نظارت داشته باشد

 ها  بندی شاخص مبدأ زمان. ۳

  xorâ« جخهراز بهه خهراز   »یا طاق است که در اصطح  به آن  روز شبانهبندی  غ آفتا  مبدأ زمانتی

گیرد و با غهرو    یعنی همزمان با طلوع آفتا ، طاق روز آ  را از طاق شب تحوی  می ؛گویند می
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متناسهب بها    طهاق  نهیم زمان هر طاق یا  مدت ،بنابراین .کند طاق شب آبیاری را شروع می ،خورشید

نوبت آبیاری کشاورزان در طهول مهدار    ،به همین علت. لند و کوتا  شدن روز و شب نوسان داردب

طاق یها   زمان مدتشود تا خسارت نوسان  غا می غابه  rozeqeج «روزقه»گردش آ  یا اصطححاً 

شهری   » چنهد نفهر   طهاق  نیم، طاق و روز شبانهامکان دارد در ی   .متوغه ی  نفر نشود روز شبانه

« آخهرآ  » ،گیهرد  آ  مهی  روز شهبانه یه    و به نفر آخر که در« آ  اول»اشند که به نفر اول ب «آ 

 .شهوند  غها مهی   آ  و آخهرآ  غابهه   اول ،در غریان هر روزقه یا رشن ،بنابه عرف مح . گویند می

. شهود  آ  مهی  اول ،آ ، در رشن بعدی آخرآ  و آخهرآ  در رشهن بعهدی    ن صورت که اولبدی

 .شوند می« روزآ »در رشن بعدی  ،هستند« آ  شب»روزقه  ر ی همچنین افرادی که د

 بندی . نوبت۴

 ،ای است که در زمان گذشته نامه ا آ بنابر طومار یبرداری از آ  چشمۀ سلیمانیه  برر بندی  نوبت

 طاق نیم، طاق و روز شبانهترتیب آبگیری  ،در این طومار. تنظیم و به نس  امروزی رسید  است

شخصی  ،چه باغدار یا کشاورزی آ  و ملکش را بفروشدکه چنان وریط به ؛مشخص شد  است

یا طاق  روز شبانهدر همان  ،که از قب  مشخص شد  ای بندی و زمان بندی اساس نوبت بر خریدار

 قرار خواهد گرفت.

 مدار گردش آب  . ۵

ههای   زمهان در  کهه  شهود  گفته مهی   روزقهج نوبت آبیاری، مدار گردش آ  به فاصلۀ زمانی بین دو

، ادامه گیرند تا امروز که مطابق آن کشاورزان به نوبت آ  میو گذشته توسط پیشینیان تنظیم شد  

روز نوبت آبیاری هر رعیهت   چرارد  است یعنی هر روز چرارد  شبانه. روزقۀ چشمۀ سلیمانیه دارد

سهیزد   ی و روزقه به حاص  صیف سیزد روزقه است که  26ی دارا زراعیبنابراین ی  سال  است.

آ  کهاری کهه بهه     محصهول صهیفی  . بدین ترتیب که برای اص  شتفی اختصا  داردروزقه به ح

کنند تا بتوانند حداق  در فاصهلۀ   آبیاری را به دو قسمت تقسیم می فاصلۀ زمانی ،بیشتری نیاز دارد

کهه   شهود  ل مهی اعمابیشتر در تابستان در مدار، البته این ترییر د. آ  بگیرن بار   هفته، دوزمانی ی

کهاری بهه آ  بیشهتری نیهاز      کاری و سبزی بیشتر است و محصول صیفیو تبخیر آ   شدت گرما

اغلهب   ،بهه همهین علهت   . دهنهد  روز  یا دوروز  آ  مهی  از محصول را سهای  که پار  طوری ؛دارد

 .کنند می  myun« جمیون»دهند و به اصطح  آ  را  کشاورزان آ  را به یکدیگر قرض می

 سنجش زمان بندی آب خص . شا 6

کشهاورزان   ۀنکهه حقابه  برای ای ،نبود های خودکار و الکتریکی در دسترس  سنج زماندر گذشته که 
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سنج آبهی بهه نهام     زمان از نوعی ،مساوی تقسیم کنند طور به طاق نیمطاق و  و روز شبانهرا در طول 

بزرگ از غنس مهس بهه نهام     ظرفی نسبتاً ،شد  است. برای این کار استفاد  می  sereje« جسرغه»

ای ریز و تن  داشهته کهه    ته سرغه روزنه. گذاشتند سرغه را روی آ  می ،لگن را از آ  پر کرد 

و به محض پر شهدن سهرغه بهه تهه لگهن غوطهه ور        شد به تدریج آ  از سورا  وارد سرغه می

نه دقیقهه و سهی   معادل   sereج «سر » را ی  واحد زمانی به نام سرغهزمان پر شدن  مدت .شد می

 ،یا ی  طهاق  روز شبانهامکان داشته برخی از کشاورزان در ی  که  آنجا ازنند. ک محسو  می ثانیه

انهد کهه    کرد  گذاری به چرار قسمت تقسیم می سرغه را با خط ،کمتر از ی  سر  آ  داشته باشند

دانه    شهش عادل کام  م ۀونیم دان  برابر دو دقیقه و سی ثانیه و ی  سرغ  هر قسمت معادل ی

 .اند آورد  حسا  می  آ  به

 
 کارگیری سرغه در تقسیم آ  به حوۀن

 
 تقسیم آ  ۀسرغه از غنی مس، وسیل

 سهرغه کهه   یاهمیت و نقشد. نفتگ می« پیما سرغه» ،کرد به کسی که آ  را با سرغه تقسیم می

در کاشهان  د. بهو شهد    پیمها  سهرغه  ، باع  پیدایش شهرلی بهه نهام   داشته در تقسیم آ در گذشته 
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بهه   ،بهود   ییپیما ند چون شرلشان سرغهگوی شوند که می ه میتما شناخپی با نام سرغه هایی خانواد 

بهه   فهین  درواز که هنوز بنای آن در دشت در اتاقکی  پیما سرغه ،حال هر  . بهاین نام شررت دارند

و گذاشهت   د مهی نشست و لگنی از آ  تمیهز و شهفاف را در غلهو خهو     می ،باقی ماند همین نام 

در کنهارش قهرار     سهرغه  (75سنگریز  به میزان تعداد سرغۀ ی  طاق  تعدادبه تعدادی سنگریز  

گذاشهت و مهدت د  دقیقهه و     سرغه را روی آ  لگن مهی  ،حضور تعدادی از آبیاران درداد و  می

رغه را س ،محض پر شدن به .ور شود تا سرغه پر شد  به ته لگن غوطه ندنشست سی ثانیه منتظر می

تها   ایهن کهار   .گذاشهت  ها را به نشانۀ ی  سرغه کنار می ی  عدد از سنگریز  ،از آ  بیرون آورد 

، بر تقسیم آ  نظهارت  پیما سرغهمیرا  شخص دیگری است که در کنار . شد آخر طاق تکرار می

 .که هیچ کشاورزی اغاز  ندارد بدون اغازۀ او آ  را ببندد یا باز کند طوری به ؛داشته است

 
 ، تقسیم آ  با سرغهپیما سرغه

 
 مکان تقسیم آ  با سرغه فین، درواز دشت  پیما در اتاق سرغه

 

یه  غهوی یها     ،شود که به هر قسمت چشمۀ سلیمانیه به یازد  قسمت مساوی تقسیم می آ 

معهادل شهش   « قنهات تنبلهی  »انضمام دو دانه  آ    هر غو  به ،در عرف مح  .گویند غو  می
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 1232و برابهر طهاق   308معهادل  دانه    66 این آ ک   ،بندی طاقراین در سیستم بناب .دان  است

طهاق سهرم    72 ،طاق سرم فین سهفلی  60 ،طاق سرم فین علیا 76 کنند که حسا  مییا سرم ربع 

 ،شود تقریباً تا سی سهال پهیش   گفته می .کند طاق دشت در  فین را تر می 72 آباد و حسن ۀمزرع

 هها  آبهادی  ولی اکنهون حسهن   ؛کرد  است اراضی لتحر را هم مشرو  می از این آ  روز شبانهپنج 

اغهارۀ آن را بهه    ،بندنهد و در مقابه    دسهت مهی  آ  را در باالیعنی  ؛کنند اصطح  آ  را باال می به

طهاق آ  ایهن چشهمه     308 طاق از مجموع 8، گویند درگذشته همچنین می .پردازند ها می لتحری

شنبه و غمعه که آ  چشهمه در اختیهار   د  است که هر هفته پنجبوهای کاشان  آبرسانی خانه وقف

 .کرد  است ای را مشرو  می های قدیمی و گودال باغچه خانه ،گرفته ها قرار می کاشانی

 
 شود. آ  یازد  غو  تقسیم می فین کوچ ، لت آهنی، آخرین لت در

 
 شود. ناصری، آ  به چرار قسمت تقسیم میلت 

 

از مظرهرآ  تها دشهت     ،ا مدار صحیحی بین باغات و مزارع تقسهیم کننهد  رای اینکه آ  را بب

فاصله بعهد از  بدون اولین تقسیمگا  . تقسیمگا  زد  شد  استلت یا چند  ،آ  آباد در مسیر حسن

پشت باغ تهاریخی فهین واقهع اسهت کهه بهه تقسهیمگا  یها لهت           چشمه و درآ ، در مح  مظرر 

یه    :شود آ  به چرار قسمت تقسیم می ،ین تقسیمگا ا در .معروف است  latenâser« جیناصر»

پس از گذشهتن از حیها  چنهد    که  1دانگی در ضلع غربی لت موسوم به دوش خلوت ششغو  
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شهود   غو  دیگر در ضلع شرقی از لت منشهعب مهی   .کند باغات مسیر خود را مشرو  می، خانه

مقهدار   ؛عروف استم نگهچراردا است به دوش هدانگچرار عرف مح ، که چون مقدار آ  آن در

هها   تا مهوقعی کهه فینهی    .شود دان  می ششانضمام دو دان  آ  قنات تنبلی  آ  این غو  نیز به

بهه آ    چنانچه نیهاز  و آبخورآ  قنات تمبلی هم هستند، دانگه باشندچرار اصطححاً آبخوردوش

یند که غو  ایهن  افزا دانگه و قنات تمبلی را به نه غو  آ  چشمه میچرار دوش نداشته باشند،

بنهابراین از  . پیوندد چند خانه و باغ در پشت مسجد میرباقر به آ  چشمه می قنات پس از گذشتن از

 شود که این نه غهو  از  دست از این لت خارج می نه غو  برای باغات و مزارع پایین ،یازد  غو 

فهین  موزۀ  رقی باغی  چرارونیم غو  از پشت ضلع ش .اند وسط به دو چرارونیم غو  تقسیم شد 

هها وآ  نماههای بهاغ     گذرد و در غلو باغ با چرارونیم غو  دیگر که به منظور را  انداختن فوار  می

 .ریزد تر به تقسیمگا  بعدی می پیوندد و کمی پایین شود، می فین از داخ  باغ رد میموز  

هرکهدام از   زان آ ثابهت بهودن میه    ،برداری آ  لت ناصری مرم اسهت  ستم برر در سیآنچه  

ترییهر مسهیر    ،های دیگر ها را به غو  نیم غو  است که هیچ کشاورزی حق ندارد آ  آنچرارو

حقابهۀ دوش خلهوت یها     ،باغ یها زراعهت دارنهد    ،دست پایینالبته امکان دارد افرادی که در  .بدهد

از  ،کلیرطهو  بهه  .برداری کنند ن برر در پایی ،غو  اضافه کرد  خود را به این دو ۀدوش چراردانگ

سهرم    دانگهه چرار دوش خلهوت، دوش ج هموار  در طهول سهال دو غهو    چشمه،  یازد  غو 

تناسهب موقعیهت    ا بهه ست که امکان دارد این دو غو  را در لت ناصری و یه اکشاورزان فین علی

   .ببندند تر در دو لت پایین ،شانو باغ اراضی

غهو  بهه    گا  نیز دوماز این تقسی .است «محقطب» تقسیمگا  بعدی معروف به تقسیمگا  لت یا

 .گیرد های غو  حاغی کاظمی و غو  حاغی باقری برای آبیاری باغات محلی انشعا  می نام

در آن، آ  به یازد  غو  است که « آهنی»لت ه لت سوم و آخرین لت در فین علیا موسوم ب 

یهن لهت منشهعب    ا فین از آباد و نیز غو  دشت درواز  غو  فین سفلی و حسنشود.  تقسیم می

این مبناست که دو غو  از یهازد  غهو     تقسیم آ  بین مناطق ذکرشد  بر ،طور کلی به. شود می

کنند و  باغات محلی را آبیاری می ،معروف است «گذر» و دیگری به دوش «انبار» که یکی به دوش

باغهات   ،بهروز از طلوع آفتا  شنبه تا طلوع آفتا  پنجشن مدت پنج شبانه غو  دیگر نخست به نه

روز از طلوع آفتا  پنجشنبه تها طلهوع آفتها      شبانه مدت دو آباد و به و اراضی فین سفلی و حسن

کشهاورزان فهین سهفلی و     ،کند و دوبار  از اول هفته فین را مشرو  می اراضی دشت درواز  ،شنبه

غهز دو   لهت بهه   بنهابراین از ایهن   .گیرند ها تحوی  می فینی ها نه غو  آ  را از درواز  آبادی حسن
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ها به  باغ ها و کوچه گیرند که یکی پس از گذشتن از محله دو غو  دیگر انشعا  می ،غو  محلی

طور  به ،غو  دیگر که به غو  درواز  معروف است .شود آباد منتری می فین سفلی و سپس حسن

آبی که   اما نه غو .شود فین ختم می به دشت درواز  ،خیابان امیرکبیر امتداد یافته ۀمستقیم از حاشی

بها   ،پس از گذشتن از چند تقسهیمگا   ،آباد است از شنبه تا صبح پنجشنبه سرم فین سفلی و حسن

 ،شود گیرد که به همان ترتیبی که در ادامه گفته می مداربندی صحیح در دسترس کشاورزان قرار می

تنرا سه  ،نرایت نکه درشود تا ای غو  برای آبیاری باغات محلی کسر می یکی دو ،از هر تقسیمگا 

گا  چشمۀ سلیمانیه ماولین تقسیمگا  در فین سفلی و چرارمین تقسی .رسد خرین لت میآغو  به 

یه   . فین بزرگ واقع اسهت  ۀاین لت در محلۀ رودخان .است  mattune« جهمتون»معروف به لت 

شود و  محلی میصرف آبیاری باغ و اراضی  ،رسد غو  از نه غوبی که از لت آهنی به این لت می

دست به تقسیمگا  دیگری واقع در محلۀ حیدری فین  هشت غو  دیگر برای آبیاری اراضی پایین

  .شود غاری می  čequneج 3«چرونه»  یابزرگ به نام لت آقا شکراهلل

برای محهحت   کند و هفت غو  دیگر باغات محلی را مشرو  می ی  غو  از این لت نیز

غامع است که در غوار مسهجدغامع  لت مسجد تقسیمگا  بعدی .شود خارج میلت از  دست پایین

دو غو  باغات محلی را تهر   ،شود از هفت غوبی که به این لت ریخته می. فین سفلی واقع است

بهزرگ  آباد واقع در محلهۀ سهادات فهین     به لت غول ،کند و پنج غو  دیگر از لت خارج شد  می

  مخصو  باغات محلی است و سه غو  دیگر هم دو غو  از پنج غو ،در این لت .رسد می

 .شود آباد غاری می حسنسمت  به

 
 چرونه واقع در محلۀ حیدری فین بزرگلت 

 

آباد است که تقریبهاً در   لت حسن ،های چشمۀ سلیمانیه تقسیمگا  هآخرین تقسیمگا  از مجموع

 هها،  آنشود که از  گا  سه غو  منشعب میماز این تقسی .استشد  وسط آبادی به همین نام واقع 

فهین نیهز آ     در دشهت درواز  . شوند تری غدا شد  به اراضی و باغات ختم می های کوچ  غوی
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گیهرد کهه بهه ترتیهب موقعیهت       در دسترس کشاورزان قرار می ،چرار تقسیمگا  پس از گذشتن از

دشهت   ایهن  یهها  های لت از ویژگی .لت آرزو، لت صدری، لت سرمیدان و لت لباد  :ند ازا عبارت

منظهور از همسهانی    .شهوند  نه غو  به ی  انداز  و همسان منشعب مهی  ،لت این است که از هر

از لت اسهت    bare« جبر »های خروغی آ  یا اصطححاً  ها یکنواختی مدخ  غو  یا منفذ غو 

انهداز  و   ها هم اند تا این منفذ انداز  نصب شد  هایی هم سن  تختهها،  غو  که در کف و غناحین

ین این در این دشت امکان دارد ی  کشاورز نه غو  آ  داشته باشد که در  شوند.یرقاب  ترییر غ

سمت اراضی  پنج غو  را به ،اما اگر پنج غو  داشته باشد ؛کند نه غو  یا بر  را باز می ،صورت

برداری کشاورزان دیگر به تقسهیمگا  بعهدی    کند و چرار غو  دیگر را برای برر  خود هدایت می

بنابراین نه غو  آبهی کهه وارد   . کنند برداری می هایش در همان تقسیمگا  برر  آ  فرستد یا هم می

یابهد و   ادامه می  لباد ج شود که این تقسیم تا لت آخری شود به همان نه غو  تقسیم می دشت می

صبح  ،شک  به هر. برداری کند تواند برر  می ،هر کشاورز هر چند غوبی که در هر لت مال  باشد

 ،شود شان با این لت مشرو  می آبخورهایی که اراضی رسد و پنجشنبه آ  نخست به لت آرزو می

گشایند و آ  را به غهوبی کهه بهه ملکشهان خهتم       های لت را می بر  ،بنابر نوبت و میزان سرمشان

 .نهد گذار دست بهاز مهی   های پایین ها را برای لت بر  ،در غیر این صورت .کنند هدایت می ،شود می

سهاعت طهول    ، دوفهین  گفتنی است فاصلۀ زمانی رسیدن آ  از لت آهنی فهین تها دشهت درواز    

بدین صهورت کهه پهس از     .شود غبران می ،بندند ساعت در شنبه که آ  را میدو کشد که این  می

 . رسد فین می ساعت به درواز دو  بستن غو  در لت آهنی، انترای آبراهۀ غو  پس از

 
 فین ین لت در دشت درواز آباد اول حسن لت

 گیری نتیجه

نقهش اساسهی در   کهه   نظام آبیاری چشمۀ سلیمانیه نمونۀ بارز مهدیریت سهنتی اسهت    ،کلی طور به

کهه  اسهت  ومهاری  برداری از آ  چشمه، مطابق ط دارد. عدالت اغتماعی در برر  عدالت اغتماعی
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مجموعۀ مهدیریت سهنتی   میرا   پا و ، غویپیما سرغهحقابۀ همگان مشخص شد  است. سرطاق، 

ولهی آنچهه درخهور     ؛نقش دارند و... ها ها و غوی بندی، کنترل لت هستند که در تقسیم آ ، نوبت

بنهدی   تقسهیم و نوبهت   ۀدانش و مرارتی است که در این مدیریت نرفته اسهت. شهیو   ،توغه است

گذشهت   برداری از آ  چشهمه، دانشهی اسهت کهه بها      با رعایت عدالت اغتماعی در برر  آبیاری،

از آن تبعیت کنند و ههیچ  اند    قانون نرادینه شد  و همگان موظفهمچنان همانند ی ،سالیان سال

تواند در اغرای این نظام دخ  و تصرف کند. بنهابراین نظهام سهنتی آبیهاری چشهمۀ       شخصی نمی

 میهراث نهاملموس   ،ترین عنصر میراث معنوی یا به تعریف سازمان فرهنگی یونسکو سلیمانیه، مرم

شهود. از   ها و رفتارهای وابسته به طبیعت و عهالم تعریهف مهی    ها، مرارت است که در شاخۀ دانش

رفتارهها، نمادهها،   »معنهای   یونسکو، میراث فرهنگی نهاملموس بهه  نظر کنوانسیون سازمان فرهنگی 

، مصنوعات دسهتی و فضهاهای فرهنگهی وابسهته بهه      و نیز وسای ، اشیا ها ها، مرارت ها، دانش بیان

عنوان بخشهی از میهراث فرهنگهی     را به ها افراد آن ،ها و در برخی موارد هاست که غوامع، گرو  آن

 ،در این مقاله گفته شد آنچه . 11 :1133ی از میراث فرهنگی ناملموس، جپاسدار« شناسند خود می

مبین حس هویت و احترام به تنوع فرهنگی، خحقیت بشهری و دانهش بهومی و سهنتی اسهت کهه       

 بخشد.   از این عنصر میراث ناملموس را ترویج می پاسداری
 ها: نوشت پی

 .گویند دوش می ،شود سن  محکم و ثابت می با یکی دو تختهو  دگیر   میانشعاه مدخ  غوبی که از لت ب. 1

 . تلفظ دیگر آن، چرانه است. 3

  منابع
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Abstract 
There are almost lots of dialects in mountainous and desert regions of 

Kashan. Based on the linguists’ classification, all of these dialects are 

segments of central region dialects of Iran.  Central dialects of Kashan, like 

the other Persian dialects, have appropriately maintained numerous 

properties of Dari, Pahlavi, and even old Persian language. Even now, the 

vav e ma’dule (altered letter “vav”; the letter “vav” which is now written but 

not pronounced) is used in some words of these dialects. Beginning vowels 

have also been maintained in some words. Grammatical gender is indicated 

in some nouns by the signs “ā” (masculine) and “e” (feminine). In 

AbuZaydAbadi, in addition to masculine and feminine nouns with signs, the 

nouns without signs also reflect grammatical gender indicated by the 

adjectives and verbs. In other dialects, grammatical gender rules are not 

followed thoroughly. Moreover, some of verbal structures have influence on 

making masculinity and femininity. Prepositions in these dialects reveal in 

positions of prefixes or suffixes, or both. The preposition “rā” often means 

“for” and functions as direct object indicator. Grammatical indirect objects 

in these dialects are usually without any indicator. The arrangement of 

sentence parts is the same as present speaking Persian one and occasionally 

looks like dari Persian sentence arrangement. Four forms of personal enclitic 

with different positions and functions are recognizable in these dialects. 

These enclitics, besides their main role, do the actions of transitive past 

verbs. Some of the enclitics are subjective and appear, like in the usual 

Persian, at the end of verbs. These enclitics can demonstrate also objective 

or complementary functions in informative or subjunctive present tense 

verbs. The past continuous tense verbs are made by special identifiers placed 

such as prefixes at the beginning of verbs. The ergative structure is 

particularly used in AbuZaydAbadi.  

Keywords: Kashan, Central Dialects of Iran, AbuZaydAbadi, Barzoki, 

Totmachi, Qohrudi. 

 

 

 



 

 


