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چکيده

گویش ابيانهاي یكي از گویشهاي مركزي ایران بهشماار مميرود و
مانند دیگر گویشهماي مركمزي داراي ویيگميهماي منصصمربهفمرد

آوایي ،صرفي (ساختواژي) و نصوي است و در حوزة واژگمان نيمز
نسبت به فارسي معيار ،متفاوت و قابلبررسي اسمت در ماا مة حاضمر

پس از مادمهاي كوتاه دربارة ابيانه ،به برخي از ویيگيهماي آوایمي،

ساختواژي و نصوي این گویش پرداختمه مميشمود پمس از تصليمل
دادههمماي گوی ممي ،م مماهده شممد كممه یكممي از ویيگمميهمماي بممارز و

قابلتأمل این گویش در ماایسه با فارسمي معيمار (تارانمي) ،متفماوت
بودن جاي تكيه یا به عبارت دیگمر جلموتر بمودن آن اسمت بررسمي



 1استادیار وعضو هيئت علاي پيوه كدة زبانشناسي ،كتيبمههما و متمون – سمازمان ميمراف فرهنگمي ،صمنایت دسمتي و
گردشگري؛ msanaati20@gmail.com
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فرایندهاي دیگر از قبيل حذف آواي پایاني و تغييرات تاریخي چنمد

آوا در ماایسه با فارسي ميانه از جاله موارد دیگري است كمه بمه آن

پرداختممه شممده اسممت همم چنممين در حمموزة سمماختواژه دربممارة

تفاوتهایي از قبيل تاایز جنس مذكر و مؤنث ،شاار ،صمرف افعما

الزم و متعدي ،ضاایر متصل و منفصل ،تركيبمات وصمفي و اضمافي

نسبت به فارسي معيار بصث شده است در حوزة نصو نيمز تصليلمي در

باب آرایش واژهها در انموا جامتت ماننمد خبمري (اسمنادي و يمر

اسنادي) ،پرس ي (استفاامي و يراستفاامي) ،امري (مثبمت و منفمي)
و جایگاه اجزاي جاله در آناا و مبصمث حمروف اضمافه بمهصمورت

پساضافه ،ن انة مفعو ي «را» و پيشاضافه ارائه شده است

واژههای کليدی :گویش ابيانهاي ،فراینمد آوایمي ،فراینمد صمرفي،
فرایند نصوي
 .1مقدمه

روستاي ابيانه از روستاهاي زیبا و تاریباً شناختهشدة ایران است كه بهد يمل معاماري خما ،
رنگ خاک ،آداب و سنن ،آب و هوا و شرایط دیگر آن م اور و مورد توجه گردشمگران
است این روستا جزو روستاهاي دهستان بَرز رود ،از بخش حومة شارسمتان نننمز (واقمت در

استان اصمفاان) اسمت و داراي طمو جغرافيمایي  51و 36′و عمر

جغرافيمایي  33و35′

است و در ارتفا  2220متري از سمن دریما قمرار دارد آب و همواي آن درهاي ،معتمد و
خ ک است و رودخانة برز رود از جنوب آن ميگذرد (ادارة جغرافيایي ارتش ،1366
 )4دین ساكنان ابيانه استم و مذهب آناا شيعة اثنيع مري اسمت گمویش آناما ابيانمهاي و
زبان ان فارسي است (موسوي بجنوردي)461 :1373 ،
ركمموعي ( )1373دربممارة ری ممة واژة ابيانممه ممميگویممد ایممن واژه از دو جممز «اب  +یانممه»
ت كيل شده است و تغيير صورتي از كلاة «آبيانه» بمهمعنماي آب فمراوان اسمت (
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حا ي كه تلفظ ابيانه به گویش مصلي «ويیونما» اسمت و ممردم آن روسمتا معتادنمد كمه ایمن
كلاه بهمعناي «بيدستان» است چرا كه قبتً درختان بيد زیمادي در ایمن روسمتا وجمود داشمته
است كه اكنون جاي اكثر آناا را باغهاي پرمصصو یا ساختاان گرفته است
جاعيت مردم ابيانه در سه فصل از سما (بامار ،پمایيز و زمسمتان) بسميار كم اسمت و در
تابستان و ایام تعنيتت بي تر ميشود افراد ماي در روستا بي تر شمامل افمراد مسمن ابيانمهاي
هستند و جوانان به شارهاي بزرگتر مانند نننز ،اصفاان ،كاشان یا تاران مااجرت كردهانمد
طبق آماري كه از جاعيت روستا وجود دارد ،سير نزو ي جاعيت آن از سا 1335بما 1603
نفر به تعداد  345نفر در سا  1376رسيده است در سا  85نيز این آمار تا  302نفر كاهش
یافته است
از آثار تاریخي ابيانه ميتوان مسجد جمامت ،مسمجد پزرزَ مه ،مسمجد حاجتگماه ،اممامزاده،
آبانبار ،قلعه ،كاروانسرا ،آت كدة هارپاک ،معبد مار و نيای گاه ناهيمد را برشمارد وجمود
آت كدة هارپاک موجب شده است مردم بر این باور باشند كه مذهب قدی ابيانمه ،زرت متي
بوده است و از هزار سا به این طرف مسملاان شمدهانمد و هرگونمه اسمتفادة ممردم از آتمش
روشن جلوي در خانه یا چراغ روشن در مسجد را از باایاي این دین ميدانند (امينمي ابيانمه،
)21 :1373
در ابيانه سه مصلة اصلي به نامهاي پایينده ،یزسماان و پَمل و منماطق دیگمري بمه نمامهماي
حاجتگاه ،خانااه و ميانده وجود دارد معاوالً هر خانواده بيرون از روستا بمر روي تهمههماي
كنار جاده ،انبار ارمانندي به نام «كَندا» بمراي نگامداري آقوقمة زمسمتاني ،اشمياي اضمافه و
ه چنين دامها دارد متراك و ف رده بودن خانهها و درنتيجه كابود فضاي كمافي در روسمتا
د يل وجود این انبارها برروي تهههاي خارج از روسمتا اسمت درهماي كوچمک ایمن انبارهما
برروي تههها زیبایي خاصي به تههها داده است و توجه هر بينندهاي را جلب ميكند
خانههاي این روستا برروي دامنة پرشيبي در شماا رودخانمة بمرز رود بنما شمده اسمت و
معاوالً پ ت بام صاف و مسن هر خانه ،حياط خانمههماي بماالتر بمرروي دامنمه را ت مكيل
مي دهد گاهي این حا ت تا چاار خانه پ ت سر هم اداممه پيمدا كمرده اسمت و ایمن حا مت
باعث شده است در نگاه او خانهها چند طباه بمه نرمر برسمند (موسموي بجنموردي:1373 ،
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 )461رنگ خ ت خانهها را مي تموان بمه سمه دسمتة خ مت معامو ي (سمفيد) ،زرد و سمر
تاسي كرد ا بته اكثر خانهها داراي نااي بيروني با خ ت سمر رنمگ یما گماهي زردرنمگ
هستند خاک سر از اطراف روستا براي درسمت كمردن ناماي بيرونمي خانمههما بمه روسمتا
آورده ميشود و از آنجا كه مردم ابيانه و پایگاه ميراف فرهنگي ابيانه در حفمظ و نگامداري
آنچه این روستا را منصصر به فرد كرده است شدیداً ميكوشند ،به هاين د يل امروزه نيز هر
خانهاي كه با تير آهن و مصا دیگر ساخته ميشمود عاومماً بایمد بما كماهگمل سمر رنمگ
پوشانده شود
پي ة اصلي مردم ابيانه ك اورزي ،باغداري ،دامداري و گلهداري است زنان ابيانه بسميار

فعا بوده و عتوه بر خانهداري و بچهداري دوشبهدوش مردان كار مميكننمد قمبتً فمرش-
بافي ،گلي بافي ،زريبافي ،گيوه بافي ،چيتسازي برروي سمفره و پارچمه نيمز از شمغلهماي
پردرآمد زنان روستا بوده است كه امروزه تاریباً كنار گذاشته شده است هم چنمين سماختن
زیورآالت ناره بسيار مرسوم بوده است ،زیورآالتي مانند دسمتبنمدهاي كلفمت ،سمنگين و
گران به نام «مَنگَلي» با ناشونگمار و كنمدهكماريهماي متنمو و ا نگوهماي پامن نامرهاي بما
نگينهاي رنگي فراوردههایي مانند گندم ،جو ،سيبزميني ،شبدر و ميوههایي ماننمد سميب،
آ و ،آ وچه ،گردو ،بادام ،زردآ و ،گتبي ،توت و هلو در ابيانه ك ت ميشود و نهتناما نيماز
مردم را برطرف ميكند بلكه زنمان از دوشمابگيمري (گمرفتن شميرة سميب) و فمروش ایمن
ميوهها بهصورت برگه و واشک كسب درآمد ميكنند
مردم ابيانه به آداب و رسوم خود بسيار پایبند هستند بهطوري كه مااجران آناما هنگمامي
كه به روستا باز ميگردند باس مصلي به تمن مميكننمد و در مراسم متفماوت ،كمامتً ماننمد
اجداد خود و اها ي روستا رفتار ميكنند ازجاله سنتهاي كان ابيانه نصموة بماس پوشميدن
اها ي است مردان شلوار گ اد و بلند م كي مميپوشمند ازجالمه پوشمشهماي دیگمر آناما
ارخا ق ،قبا ،شا كار ،گيوه و كتهنادي است كمه اممروزه پوشميدن برخمي از آناما دیگمر
رایج نيست زنها نيز بلوزهاي بلند چاکدار و داممنهماي چميندار كمه از چنمد تكمه بمرش
عاودي ت كيل شده است ،به تن ميكنند و چارقدهاي سفيد گلدار به سر ميگذارنمد ایمن
باسها گلدار و رنگارنگ هستند و بهگفتة زنهماي روسمتا ،نوارهماي دور بماس یما رنمگ
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دامن آن ن اندهندة تازهعروس بودن ،ميانسا بودن یا مسن بودن است از پوشماک دیگمر
زنان ميتوان پيراهن و نوعي چارقد بهنام «پوتا» در زنان مسن را نام برد
نوروز ،چاارشنبهسوري ،ایام مصرم و اعياد در ابيانه با ت ریفات خاصي انجمام مميشمود
بهعنوان مثا  ،شب چاارشنبهسوري مردم آتش بر پا مميكننمد و كموزة آبمي را از پ متبمام
برروي آتش مياندازند در ایام مصرم نيز مردم به اجمراي مراسم ممذهبي گونماگوني ماننمد
جغجغهزني ،طلو  ،پَرسه ،نخل و شَدّا ميپردازند از اعاا دیگري كه در این روزها انجمام
ميدهند مي توان اطعام و خيرات را نام برد در عيد فنر نيمز ممردم قبمل از طلمو آفتماب بمه
گورستانها ميروند و خيرات ميكنند از دیگر رس هایي كه هنوز پابرجاست اینكمه اگمر
در خانممهاي كسممي فمموت كنممد ،و نيممز در ایممام مصممرم و نمموروز مناممل آت ممي در خانممة خممود
ميگذارند مراس عروسي آنان نيز طي چند روز با آداب خاصي برگزار ميشود
 .2مطالعات انجامشده

گویش ابيانهاي مانند دیگر گویشهاي ایراني هاي ه مورد توجه خارجيها بموده اسمت و از
سا ها پيش بمه آن پرداختمه شمده اسمت پميیمر كموک در سما  1974ماا مهاي بما عنموان

"گویش ابيانهاي" به زبان فرانسه نوشمته اسمت اشمايت و مصاامان خمارجي دیگمر نيمز ایمن
مبصث را از نرر دور نگه نداشتند و به آن پرداختهاند در ایران نيز افمراد مختلمب بمه دالیمل
مختلب به این مسئله توجه كردهاند به عنوان مثا  ،پيوه گر و ایرانشناس م اور ،احسمان
یارشاطر( 1975و  ،)1336دربارة ابيانه و گویش آن ماا ههایي تدوین كمرده اسمت رضمایي
باغبيدي( )179 :1388در طباهبندي گویشهاي ایراني از ابيانمهاي یماد كمرده اسمت نرمري

داشلي برون و دیگران ( )1384در كتماب ممردم شناسمي روسمتاي ابيانمه بمه تعمدادي واژه و
اصنتح ممردم ایمن روسمتا اشماره كمردهانمد صماد كيما ( )1390در گمردآوري دادههماي

گوی ي از  67گویش ،به واژههاي ابيانهاي نيز پرداخته است ه چنين پایاننامههایي در ایمن
موضو نوشته شده است (اميني ابيانه1373 ،؛ جت ابيانه)1380 ،
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 .3ويژگيهای گويش ابيانهای

گویش ابيانهاي جزو گویشهاي مركمزي ایمران اسمت گمویشهماي مركمزي در اصمنتح

زبانشناسان به گویشها و اجههایي گفته ميشود كه در حوزة شارهاي سمانان ،ري ،قم ،
اصفاان ،نائين ،خوانسار ،كاشان ،هادان و مناطق مابين این شارها به آناما گفتگمو مميشمود
(صادقي )5 :1380 ،به عبارت دیگر گویشهاي مركمزي از نزدیكمي قم تما حموا ي یمزد و
كرمان و شميراز را دربرمميگيمرد ميمان ا لمب ایمن گمویشهما اشمتراكاتي وجمود دارد كمه
ناایانگر پيوستگي آناا است (یارشاطر )28 :1336 ،اگر گمویشهماي مركمزي ایمران را بمه
چاار دستة جنوب ربي ،جنوب شرقي ،شاا شرقي و شاا

ربي تاسي كني  ،1ابيانمهاي و

گویشهاي روستاهاي اطراف آن مانند آراني ،ابوزیدآبادي ،بمادرودي ،تماري ،جوشمااني،
سویي ،فَریزندي ،قُارودي ،ك هاي ،مياهاي ،نننمزي ،یَرَنمدي در دسمتة شماا شمرقي قمرار
ميگيرند تعداد گویشهاي شاا شرقي كه در مصدودة كاشمان و نننمز رواج دارنمد نسمبتاً
زیاد است (اشايت517 :1383 ،؛ رضایي باغبيدي4 :1380 ،؛ )179 :1388
گویش ابيانهاي به صاظ ویيگيهاي آوایي ،صرفي و نصوي آنچنان حائز اهايت اسمت
كه ميتوان در تصاياي جداگانه تکتک این ویيگيها را مورد بررسمي قمرار داد در ماا مة
حاضر به برخي از این ویيگيها و تصليل آناا اشاره شده است
 .1 .3ويژگيهای آوايي

گویش ابيانهاي به صاظ آوایي داراي تاایزاتي نسبت به فارسي تاراني است كمه از آنجالمه

ميتوان حضور هاخوان  ، واكههاي  / ، ، ،/كنار هاخوانها و واكههاي دیگمر را
نام برد 2مانند:

  1در 

(پنجره یا روزنه)

  2در 

(ثواب)


 1هوب اان ( )54 :1386در تاسي بندي گویشهاي مركزي عتوه بر این چاار دسته ،به دو دستة تفمرش و گمویشهماي
كویري نيز اشاره كرده است

 2الزم به قكر است برخي از دادههاي ارائه شده در این ماا ه از پرسشنامة تصليل زباني :ویية گونههاي زبماني رایمج در
ایران استخراج شده است (پرمون)1381،
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  3در 

(پارچ)

  4در 

(توسزر (پرتاا ))

  5در ( --پيمرده)

ویيگي قابلتوجه در این گویش نسبت بمه فارسمي تارانمي ،جایگماه تكيمه 1اسمت نكتمة
قابلتوجه درمورد تكية واژههاي این گویش این است كه نسبت به فارسي تارانمي ،معاموالً
یک هجا جلوتر است؛ به عبارت دیگر جمز در واژههماي تمکهجمایي كمه تكيمه روي تناما
واكة موجود در واژه است و جز در واژههاي داراي هاخوانهاي م دد كه تكيه روي واكة
پس از هاخوان م دد است ،در اكثر موارد شاهد حضور تكيه در هجاي ما قبل آخر هستي
(ر ک ناونههاي  2و )5
در این گویش ميتوان به برخي از فرایندهاي آوایي شاخص نيز اشاره كرد:

ا ب) فرایند حذف پایاني 2كه طي آن عنصر پایاني (عاوماً هاخوان) حمذف مميشمود
ا بته در اكثر موارد هر دو صورت واژه در گویش مورد نرر حضور دارند ،ه بمدون عنصمر
پایاني و ه با عنصر پایاني مانند:
 6بَا َ /باان
 7دُرو /دروغ
 8شا /شاه
ب) ویيگي دیگر این گویش (مانند گویشهاي مركمزي دیگمر) حضمور / /در ابتمداي
كلاه بهجاي  //آ ازین است كه در طو زمان و از فارسمي ميانمه بمه اممروز قابملم ماهده
است (صادقي )5 :1380 ،در اكثمر مموارد در فارسمي اممروز آواي  / /در جایگماه آ مازین
جاي خود را به  //داده است مانند:
/ 9

خوشه

/ 10

خرما

-/ 11

خاک

 12

خ ت

stress
apocope
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- 13

خفتن ،خوابيدن

ج) از دیگر ویيگيهاي آوایي ابيانهاي (مانند گویشهاي مركمزي دیگمر) ثابمت مانمدن
 / /هاي فارسي ميانه و تبدیل ن دن آناا به ( / /برختف فارسي امروز) اسمت (هامانجما)
مانند:
 14

ابرو

/ 15

آفتاب

 16

سبزي

- 17

بي تر

 18

با ت

د) تبدیل واكة  //به  //یا  //از تغييرات آوایي دیگر ایمن گمویش نسمبت بمه فارسمي
امروز است مانند:
:/ 19

زخ

 20

عال

 21

كلّه

 22

حلق

 23

مغز

 .2 .3ويژگيهای صرفي و نحوی

یكي از تفاوتهاي گویش ابيانهاي با فارسي تاراني مسئلة تاایز واژگاني در سن گسمترده
است به عبارت دیگر اكثر واژههاي ابيانهاي با فارسي متفاوت است (ر ک ناونههمایي كمه
تاكنون ارائه شده است) این تفاوتها ماكن است تناا در سمن یمک واكمه باشمد یما كمل
واژه ه زمان با این تفاوت ميتوان به برخي خصوصيات صرفي و نصوي در این گویش نيز

اشاره كرد كه از اهايت ویيهاي برخوردارند؛ ماننمد :تامایز جمنس ،صمرف افعما  ،ضماایر،
تركيبات وصفي و اضافي ،شاار و آرایش عناصر جاله در ماا ة حاضر بمه اختصمار بمه ایمن
ویيگيها اشاره ميشود
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 .1.2.3تمايز جنس

در گویش ابيانهاي تاایز جنس مؤنث و مذكر در هاة ماو مههماي واژگماني دیمده مميشمود
(اشايت )524 :1383 ،این تاایز را ميتوان با دو واژه یا واژگونهاي كه بمراي عمدد «یمک»
وجود دارند و در كنار واژهها ميآیند ،م خص كرد ،به این ترتيب كه در واژههماي مؤنمث
عدد «یک» بهصورت  به كار مميرود و بمه انتاماي واژه پسموند ( -تأنيمثسماز) اضمافه
ميشود (ناونههاي 27تا )29در حا ي كه در واژههایي كه به شي یما پدیمدة ممذكر دال مت
ميكنند ،عدد «یک» بهصورت eبه كار ميرود و انتااي واژه ،پسموندي ظماهر ناميشمود
(ناونههاي 24تا:)26
 24ا گُلُوي /گُتوي  -/-یک گتبي
 25ا زاردَ و  یک زردآ و
 26ا پور  یک پسر
ُت  -یک دختر
 27يَ د َ
 28يَ آردَ   -یک (كيسه) آرد
 29يَ گسَ  -یک گيس(مو)
ا بته مواردي نيز وجود دارد كه اس مؤنث تناا با  هاراه ميشود بدون آنكمه پسموند
 -به انتااي آن اضافه شود:
 30يَ ساو  یک سيب
نكتة جا ب توجه اینكه گوی وران د يل مذكر یا مؤنث بودن واژهها را ناميداننمد و مي
هنگام بهكار بردن واژههاي جدید و وارداتي مانند موبایل و يمره ،بما اسمتفاده از شم زبماني
خود از آناا مذكر یا مؤنث ميسازند
 .2 .2 .3صرف افعال
در ایممن بخممش ،صممرف زمممانهمماي متفمماوت افعمما در گممویش ابيانممهاي فارسممت شممدهانممد،
زمانهایي مانند :گذشتة ساده ،گذشتة اسمتاراري ،گذشمتةكامل ،حما سماده ،حما كاممل،
آیندة دور و نزدیک الزم به قكر است كه براي صمرف افعما الزم و متعمدي ،شناسمههماي
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متفاوتي در جایگاههاي متفاوتي قرار ميگيرند بهمنرور ن ان دادن این تفاوتهما ،برخمي از
افعا با تصریب آناا آورده شده است براي زمانهماي یكسمان دو جمدو جداگانمه ارائمه
شده است:

ا ب) صرف زمان گذشتة ساده در دو فعل "آمدن" و "نوشتن":
جدول :1صرف فعل الزم «آمدن»

جات




گذشتة ساده

مفرد








آمدن



زمان

شخص

1

2

مذكر

مؤنث


مصدر(الزم)

3



جدول :2صرف فعل متعدی «نوشتن»

جات





گذشتة ساده









نوشتن

مفرد
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ب) صرف زمان گذشتة استاراري در دو فعل "دویدن" و "بردن":
جدول :3صرف فعل الزم «دويدن»



گذشتة استاراري




ij

جات



مفرد




دویدن

شخص

1

2

مذكر

مؤنث


زمان

مصدر (الزم)

3

جدول :4صرف فعل متعدی «بردن»
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جات



استاراري



گذشتة


بردن

مفرد



زمان

مصدر(متعدي)

شخص

1

2

3
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:"ج) صرف زمان گذشتة كامل در دو فعل " رسيدن" و " گرفتن

2

1

شخص

)مصدر(الزم










مفرد


رسيدن




جات

زمان

گذشتة كامل

3







» صرف فعل الزم «رسيدن:5جدول



شخص







مفرد
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1




2




3



» صرف فعل متعدی «گرفتن:6جدول
)مصدر(متعدي

زمان


گرفتن

گذشتة كامل

جات
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د) صرف زمان حا ساده در دو فعل " افتادن" و " خوردن":
جدول  :7صرف فعل الزم «افتادن»

مفرد







زمان

مصدر(الزم)

شخص

1

2

3

حا ساده





جات




افتادن

جدول :8صرف فعل متعدی «خوردن»



حا ساده





جات






خوردن

مفرد
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:"ه) صرف زمان حا كامل در دو فعل " ن ستن" و " خریدن

شخص



مفرد



جات

)مصدر (الزم

زمان

حا كامل

1





2



مذكر



مؤنث


3


ن ستن

» صرف فعل الزم «نشستن:9جدول
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2

1

شخص







مفرد





جات

)مصدر (متعدي

زمان


خریدن

حا كامل

3



» صرف فعل متعدی «خريدن:10جدول
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:"و) صرف زمان آیندة دور در دو فعل " رفتن" و " انداختن







مفرد

)مصدر (الزم


رفتن

زمان

آیندة دور

شخص




1




2




3




» صرف فعل الزم «رفتن:11جدول

جات
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1

شخص










مفرد







جات

مصدر
)(متعدي

زمان

آیندة دور

2


انداختن

3




» صرف فعل متعدی «انداختن:12جدول
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ز) صرف زمان آیندة نزدیک در دو فعل " پریدن" و " دیدن":

جدول  :13صرف فعل الزم «پريدن»



جات



آیندة نزدیک








پریدن

مفرد



زمان

مصدر(الزم)

شخص

1

2

3

جدول :14صرف فعل متعدی «ديدن»
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جات



آیندة نزدیک








دیدن

مفرد



زمان

مصدر(متعدي)

شخص

1

2

3
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از ماایسههاي جدو هاي  1تا  14ميتوان به نتيجة كلي و ما زیر دست یافت:
در صرف افعا الزم و متعدي در زمانهماي متفماوت گماهي شمباهتهمایي وجمود دارد
ماننممد زمممانهمماي آینممدة دور و نزدیممک در حمما ي كممه ایممن افعمما در زمممانهمماي دیگممر در
پي وندهاي فعلي و ن انهها متفاوتند
 .3.2.3ضماير متصل و منفصل

گویش ابيانهاي مانند هر گویش دیگمري بمه صماظ ضماایر متفماوتي كمه دارد قابمل بررسمي
است ،از این رو در جمدو شماارة  15ضماایر فماعلي ،مفعمو ي ،انعكاسمي و صمفت ملكمي

فارست شدهاند نكات قابلتوجاي كه دربارة این ضاایر (و صفت) ميتوان گفت عبارتنمد
از:
 علير

وجود تاایز جنس در این گویش ،تناا ضاایر فاعلي و مفعمو ي در سموم

شخص مفرد داراي تاایز جنس هستند

 ضاایر انعكاسي از تركيب واژة «خود» ) (با صفات ملكي سماخته مميشموند
(مانند فارسي معيار)
 به نرر ميرسد در اكثر موارد ،ضاایر (جز در نو فاعلي) جاي خود را بمه ضماایر
فارسي معيار دادهاند بهطوريكه تناا در افراد مسن ميتوان آناا را م اهده كرد
 تأثير آواهاي مجاور در بافتهاي گوناگون گاهي باعث تغييمر هاخموان یما واكمة

ضاایر ميشود این تغيير به گونهاي است كه فرایند پركماربرد هاگموني 1بارهما و

بارها دیده ميشود:
---- 31
-- 32

ایمممن ممممرد اهمممل (تبممدیل  بممه  بممه
كجاست؟

د يل مجاورت با )

پایش كج است

(تبدیل  به  به د يمل
مجاورت با )


assimilation
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(تبممدیل  بممه  بممه

- 33

او رفته است


 -- 34

او گوشمممممممممش (تبمممدیل  بمممه  بمممه

د يل مجاورت با )
د يل مجاورت با )

سنگين است
جدول  :15ضماير (و صفت) متصل و منفصل
مفرد

شخص









-
َ -م
-
خودم


ِ -مان

-
خودش

-
خودمان

-
َ -ت



-
-
َ -ش


ِ -تان

-
خودت



-







مذكر

مؤنث

-
خودتان

ضاير انعكاسي



صفت ملكي



ضاير مفعو ي

1

2

3


ِ -شان

ضاير فاعلي

3

-
خودشان
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صفات اشاره نزدیک (این و ایناا) و دور (آن و آناما) نيمز در جمدو شمااره  16آورده
شده است:
جدول :16صفات اشارة دور و نزديک
صفت
اشاره
شاار
مفرد

دور

نزدیک
مذكر

مؤنث

مذكر

مؤنث



-



-

جات

-

-

ضاایر مبا «هاه» و «هر» نيز به ترتيب  و  است
 .4 .2 .3ترکيبات وصفي و اضافي

در بررسي تركيبات وصفي و اضافي ميتوان به مباحثي مانند قلمب ،كسمرة اضمافه و منابامه
اشاره كرد:
ا ب) قلب :گاهي شاهد جابهجایي عناصمر ت مكيلدهنمدة ایمن گونمه تركيبمات هسمتي
مانند:

 35آهفيمار  مار افعي
 36نَر بُز  بززِ نر

ا بته در بي تر موارد چنين جابهجایي وجود ندارد:
 37بُزَ مای  -بز ماده

 38انگشت اِشُرا  انگ ت اشاره
 39نون ساو  آن سيب

ب) كسرة اضافه :در اكثر تركيبات گویش ابيانهاي ،كسرة اضافه وجود ندارد:
 40بَر رَز  در باغ

 41کاسَه گُردا   -كاسة بزرگ
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 42چوغوندر قند /چَغوندر قن
 /چغندر قند
و ي به نرر ميرسد گاهي (تصتتأثير فارسي معيار) بين دو واژة  یا  گذاشته ميشود:
 43مردمِ ویيونا  -مردم ابيانه

 44نونِ فنير  -نان فنير
ج) مناباه :بين صفت و موصوف تنمابق وجمود دارد؛ بمه عبمارت دیگمر صمفت از نرمر
جنس با اس مجاورش منابات دارد ( كوک)54 :1974 ،
 45ا ب) زنِ شالِ  --زن شَل
ب) مرا شال  مرد شَل

 46ا ب) زنِ کورِ  --زن كور
ب) مرا کور  مرد كور

هاانگونه كه در ناونههاي  45ا ب و  46ا مب م ماهده مميشمود ،همر دوي صمفت و
موصوف داراي ن ان تأنيث  eهستند در حا يكه در ناونههاي ب این ن ان وجود ندارد
ه چنين برختف فارسي معيار به هر دوي صفت و موصوف ن انة جات ( )افزوده ممي
شود:

 47ا ب) مِرَ خوب  مرد خوب

َ
ب) مِرَ
خوب  -مردان خوب

 48ا ب) کَمَر گُرد  سنگ بزرگ

ب) کَمَ ررَ گُررردَ  --سممنگهمماي بممزرگ (امين مي ابيانممه،

)46 :1373
 .5.2.3شمار

هاانطوركه اشاره شد ،در صمورتهماي مفمرد ،دو گونمه از عمدد یمک وجمود دارد بمدون
آنكه واژه ن انهاي بگيرد (نمک  ) 1 2 2ن مانة جامت  ،تكيمهبمر اسمت و بمين ناونمههما
ن انهاي براي تثنيه م اهده ن ده است مثا :
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 49زونگ /زونگَ  / -زانو /زانوها
گاهي پسوندهاي دیگر جات كه در فارسي معيار نيز بهكار مميرونمد ،در ابيانمهاي دیمده
ميشوند مانند:

 50زَنون  -زنها /زنان

 51مِردون  -مردها /مردان

 .6.2.3آرايش واژهها

1

بهمنرور بررسي آرایش واژهها و ترتيب عناصر جاله  ،در بخش ا ب ،ناونمههمایي از انموا
جاتت خبري ،پرس ي و امري و در بخش ب جایگاه حروف اضافه و ن مانة «را» نسمبتبمه
گروه اساي مجاورشان ارائه شده است:
ا ب) جایگماه اجمزاي جالمه را مميتموان در جامتت خبمري (اسمنادي و يراسمنادي)،
پرس ي (استفاامي و يراستفاامي) ،امري (مثبت و منفي) بررسي كرد:
جاتت خبري:
چایيات سرد شد

-- 52

------ 53

آن زن باسهاي ق نگي ميدوزد
جاتت پرس ي:
 - 54

آن مرد كجا زندگي ميكند؟

- 55

(آیا) تو زبانِ ما را بلدي؟

جاتت امري:
- 56
--- 57

روي این صند ي بن ين.
نرو بيرون ،سرد است.

هاان طور كه از مثا ها م خص است ،به نرر ميرسد ترتيب اجمزاي جالمه در گمویش
ابيانه شبيه ترتيب اجزاي جاله در فارسي معيار است

word order
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ب) ابيانهاي داراي هر دو صورت پساضافه 1و پميشاضمافه 2اسمت حمروف اضمافة «از»
( )و «در» ( )پس از اس و حروف اضافة «به» (« ،)با» (« ،)تما» ( )پميش از
اس ميآیند مانند:
-- 58

از خانه بيرون آمدم

-- 59

در باغ بودم

- 60

به تو ميگوی

- 61

من با دخترم رفت



- 62

(از) صب تا شب كار ميكردم

حرف اضافة «به» (بر ختف فارسي معيار) گاهي حذف مي شود:
- 63

آن ميوهها را به من بده

ن انة مفعو ي «را» :این پساضافه در صمورتي كمه در جالمه ظماهر شمود ،پمس از گمروه
اساي یا ضاير مين يند ا بته حضور آن بسيار نادر است و در اكثر موارد حمذف مميشمود
منابق ناونههاي زیر ،تناا در ناونة  68از ن انة مفعو ي «را» استفاده شده است:
- 64

(روي) هویج (را) بتراش

-- 65

من برادرم (را) دوست دارم

-- 66

آن ميوهها (را) بده

- 67

ما راه (را) بلدی

-- 68

این یک كار را ميتوانمد انجمام

-

دهد


postposition
preposition
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اميني ابيانمه ( )54 :1373معتامد اسمت ن مانة مفعمو ي «را» در ابيانمه بمهصمورت  و ( در
ضاایر مختوم بمه واكمه) اسمت ا بتمه در بررسمي حاضمر ( ناونمه )68یما ( ناونمه  )69نيمز
م اهده شد
- 69

او گلوي مرا ف ار داد

 .4نتيجهگيری

پممرداختن بممه بخممشهمماي مختلممب آوایممي ،صممرفي ،نصمموي و معنممایي گممویشهمما در حمموزة

ردهشناسي از آنچنان اهايتي برخوردار است كه نرریهها و بصثهاي فراواني به این حموزه
اختصا

یافته است در ك ور ما نيز بمهد يمل وجمود گمویشهماي متنمو  ،تماكنون آثمار و

ماا ههاي بسياري در حوزة گمویششناسمي نگاشمته شمده اسمت ابيانمهاي بمهعنموان یكمي از
گویشهاي مركزي ایران نيز از این قاعده مستثني نيست و ميتوان ویيگيهاي متفماوت آن
را به صماظ مباحمث زبمانشمناختي ممورد تصليمل قمرار داد در ایمن ماا مه ،بمه برخمي از ایمن
ویيگيها در حوزة آوایي و واجي ،صرفي و نصوي پرداخته شد
هاانگونه كه م اهده شد ،یكي از ویيگيهاي بارز و قابلتأمل ایمن گمویش درماایسمه
با فارسي معيار (تاراني) ،متفاوت بودن جاي تكيه یا به عبارت دیگر جلوتر بمودن آن اسمت
بررسي فرایندهاي دیگر ازقبيل حذف آواي پایاني و تغييرات تاریخي چند آوا در ماایسه بما
فارسمي ميانممه ازجالممه ممموارد دیگممري اسممت كمه بممه آن پرداختممه شممد هم چنممين در حمموزة
ساختواژه دربارة مواردي از قبيل تاایز جنس مذكر و مونث ،صرف افعا الزم و متعمدي،
ضاایر متصل و منفصل ،تركيبات وصفي و اضافه ،و شاار بصمث شمد و در حموزة نصمو نيمز
تصليلمي دربمماب آرایممش واژههمما در انمموا جاممتت ماننممد خبممري (اسممنادي و يراسممنادي)،
پرس ي (استفاامي و يراستفاامي) ،امري (مثبت و منفي) و جایگاه اجزاي جالمه در آناما و
مبصث حروف اضافه بهصورت پساضافه ،ن انة مفعو ي «را» و پيشاضافه ارائه شد
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