


 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١١٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 مقدمه .۱
ـ در بخش کویرات رایج ـشود   ین پس اختصارًا ابوزیدآبادی گفته میکه از ا ـگویش ابوزیدآبادی ـ

شهرستان آران و بیدگل (استان اصفهان)  ءاست. بخش کویرات، ازنظر تقسیمات کشوری جز
کیلومتری جنوب شرقی  رود و در فاصلۀ سی شمار می است. شهر ابوزیدآباد مرکز این بخش به

 دلیل آن هگویش باین بر » ابوزیدآبادی« اطالق نام .)۳٩: ۱۳٨۰همکاران (مزرعتی و کاشان قرار دارد 
که ساکنان روستاهای پراکنده در  درحالی ،ندا ساکن» ابوزیدآباد« ست که بیشترین گویشوران درا

آباد، نیز به   آباد، یزدالن و متین  آباد، قاسم  جز تعدادی از اهالی روستاهای حسین این بخش، به
 یا  ١»زبان ده«  در محل» ابوزیدآبادی« به ند.گوی  همین گویش سخن می

 .)۶۲-۵٨: ۱۳٩۳ (رزاقیشود   گفته می »زبان خودمان«
روستاهای نفر و جمعیت  ۵۵۵٩جمعیت ابوزیدآباد  ۱۳٩۰ماه سال  بنابر سرشماری آبان

ست نفر بوده ا ۱۳۵۰٩شده جمعیت کل بخش  نفر و درنتیجه در سال یاده ۷٩۵۰اطراف آن 
 .(درگاه ملی آمار)

) ۵۱۷: ۱۳٨۷ همو؛ ۲۱۵: ۱۳۵۳ (لکوکناحیۀ مرکزی ایران های  مانند دیگر گویشابوزیدآبادی 
های فارسی دری و حتی فارسی میانه (پهلوی) و فارسی باستان را حفظ کرده  از ویژگیبرخی 
 است.

ی فعلی و رواج ها  ها و تعداد زیادی از ساخت حضور جنس دستوری و تأثیر آن بر اغلب اسم
های مهم و قابل توجه  و... از ویژگی پیشوندهای صرفی و اشتقاقیو نماها   نقش ۀقابل مالحظ

این گویش و همۀ  ۀاز این رو ضبط و ثبت همه یا بخشی از مباحث عمد ابوزیدآبادی هستند.
 رسد.  نظر می ، ضروری بهایرانیهای  گویش

 ،کند  میبهتر آن کمک بیشتر و به فهم بررسی  گویش موردنماها در   گردآوری و تحلیل نقش
چند معنی  ،با صورتی واحد ،نماهای متمم  ویژه تعدادی از نقش هنماها، ب زیرا برخی از نقش
. شود فراوانی دیده می که در متون کهن فارسی نیز به ای است قاعدهکنند و این  متفاوت را ادا می

نماها   یاس با کارهایی که تاکنون در زمینۀ نقشتا در ق شود کوشش میدر این مقاله همچنین 
                                                             

 شود. گفته می »دیه، ده« di محل ابوزیدآباد، در .١



مقاله
١١٧ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
ی نماها  که نقش ه شودداو نشان د دشوتری ارائه  ، گزارش و تحلیل نسبتًا جامعاست انجام گرفته
 ، نسبت به فارسی کنونیو جایگاه حضور نظر معناییهم ازنظر صوری و هم از ،ابوزیدآبادی

 ۀنمای اضاف نقشق و صحیح حروف اضافه و نیز دریافت معنی دقی رسد  می نظر بهتمایز دارند. 
اشته های اسمی دیگر د (کسرۀ اضافه) ارتباط نزدیکی با فعل و گروه هنمای اضاف  و نقش» را«

جز یکی دو مورد که آن هم  فارسی در ابوزیدآبادی، به» را« ۀحرف اضاف ،عنوان نمونه . بهباشد
نماهای متمم جایگاه  نقش واسطه نیست.  بیمفعول  ۀنشان معموالً از فارسی است،  شده اقتباس

که در فارسی میانه  آیند، چنان  ثابتی ندارند و گاهی مثل فارسی پیش از اسم و گاهی پس از آن می
این قاعده رواج داشته است. گاهی متمم با دو حرف  )۲۶۷: ۱۳۷۳(ابوالقاسمی و فارسی دری 

 اضافه که از ابدال مصوت پایانی ینما نقششود. همچنین قاعدۀ   اضافۀ پیشین و پسین ظاهر می
، هایی که  عمومی نیست و نتیجتًا اسم ،شود حاصل می به این نشانه، به  م، کلمات مختو
که در   . پسوند پایانِی ندشو  نمیل این قاعده مومش ،ندا به صامت مختوم در مقام مضاف،

های   بلکه ممکن است نقش ،ۀ اضافه نیستالزامًا کسر ،شود ها و... دیده می اسماز برخی 
 باشد.داشته  مؤنث و... ۀ، نشانشخص قبیل ضمیر پیوستۀ شمار سوممتفاوتی از
چه مضاف  ،ها در ترکیب اضافی وضع خاصی دارند. این واژه های مختوم به مصوت  واژه

شود. همچنین،  میبدل  مصوت پایانی آنها، در ترکیب اضافی، به  ،واقع شوندالیه  و چه مضاف
 شوند، کسرۀ اضافه نیست. هایی که به صامت ختم می گفته شد، رابط اسمکه  چنان

دستور زبان گویش «تحت عنوان  رزاقیای از رسالۀ دکتری  ـ که گزیدهـمطالب این مقاله 
گیری از اطالعات  و بهرهای  ههای میدانی و کتابخان  اساس پژوهشبر ـاست ـ »ابوزیدآبادی

 ـ فراهم آمده است.ـاست  ابوزیدآبادی ـ که خود گویشورکی از نویسندگان ـیگویشی 
 

 پیشینۀ تحقیق .۲
که در زیر بدان اشاره  ،یک اثر جز ولی به ،دربارۀ ابوزیدآبادی تاکنون چند اثر منتشر شده است

سخنی  آن غالبًا یا ناقص هستند یا اصًال ازدر این آثار نماها   مطالب مربوط به نقش ،خواهد شد
 توان به موارد زیر اشاره کرد. ها می این پژوهشجملۀ به میان نیامده است. از



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١١٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

با موضوع سخنرانی و ) ۱۳۵۳(به مناسبت جشن فرهنگ و هنر  ظاهرًا اولین بار لکوک )۱
ه و ترجمۀ آن به فارسی منتشر شد گفتهبحث دربارۀ زبان فارسی در مورد ابوزیدآبادی نیز سخن 

های ما در   عنوان بنیاد پژوهش و تاکنون به وهش وی بسیار ارزنده است. با اینکه پژاست
نمای اضافه (کسرۀ  نقش توضیح مختصری دربارۀ ۲۲۱ ۀفقط در صفح ابوزیدآبادی بوده است،

 .)۵۲۵-۵۲۴: ۱۳٨۷ُلکوک : نک(است  آمدهاضافه) 
مطالبی ثبت ابوزیدآبادی پژوهش کرده و  بارۀدومین محققی است که در) ۱٩٨۵(یارشاطر ) ۲

 نماها اشاره نشده است. جای اثر او به نقش کرده است ولی در هیچ
پژوهش دیگری است که در آن، در ) ۱۳٨۰همکاران (مزرعتی و  ١بیزوی  یُو فرهنگ بیُذ ) ۳

لکوک و یارشاطر به اضافه  مقالۀدو  ترجمۀ در این کتاب .شود نماها مطلبی دیده نمی مورد نقش
 آمده است. ابوزیدآبادی ادی از واژگانچند مثل و متن و تعد

 بیزاوایی اواییذتوصیف فعل در زبان بیناصر سرافرازی محقق دیگری است که در کتاب  )۴
 نپرداخته است. این مقاله به موضوع مورد بررسی از نام کتاب پیداست،که  چنان ،)۱۳٩۱(

عنوان کتابی ) ۱۳٩۳قی (رزافرهنگ امثال و کنایات و اصطالحات در گویش ابوزیدآبادی  )۵
نمای  کسرۀ اضافه (نقش پژوهش لکوک،نسبت به  است است که در مقدمۀ آن نویسنده کوشیده

 تر بیان کند.  اضافه) را کامل
مطالب کوتاهی در  نیز) ۱۳٩۴(رزاقی  »جنس دستوری و گویش ابوزیدآبادی« در مقالۀ )۶

 نمای اضافه آمده است. مورد نقش
در آن پژوهش دیگری است که  )۱۳٩۶(رزاقی  ۳ن یرانی استان اصفهاهای ا گنجینۀ گویش )۷

و در مقدمۀ شده آوری  هزار واژه و فعل و جمله است جمع ه گویش که مشتمل بر چندمواد خام نُ 
نمای اضافه در گویش ابوزیدآبادی،  نقش ویژه بهآن به توصیف و تحلیل نکات دستوری و 

 است.شده پرداخته 
با راهنمایی دکتر سید طیب رزاقی  عنوان رسالۀ دکتری» یش ابوزیدآبادیدستور زبان گو« )٨
سعی  ،هایی که تاکنون انجام شده پژوهشدر مقایسه با در این تحقیق،  است. اشرف صادقی علی

                                                             
  )۴٩: ۱۳۹۳ ک: رزاقیناست. (برای اطالعات بیشتر » بیزوی«امالی صحیح این واژه .١



مقاله
١١٩ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
نماها و  جمله انواع نقشدستور زبان و از تری دربارۀ مطالب نسبتًا مشروح و کاملتا شده است 

 .)۱۳۷-۱۳۶، ۳٨-۳۴: ۱۳٩۵قی رزا(جایگاه آنها بیاید 
 محل در مورد ابوزیدآبادی تحقیق کردهساکنان  ۀگفت یلی پژوهشگر دیگری است که بهبِ  )٩
لکوک به  از پیش شود او ایم. گفته می ولی تاکنون به حاصل پژوهش وی دست نیافته ،است

 است. گویش ابوزیدآبادیق تحقیق پرداخته و در این صورت او اولین محّق 
 

 نماها شنق .۳
نمای اضافه و صفت  نقش )ب ،نمای مفعول نقش )ند از: الفا نماها در زبان فارسی عبارت نقش

 نمای پیوند (حرف ربط وابستگی). نقش )د ،نمای متمم (حروف اضافه) نقش )ج ،(کسرۀ اضافه)
بال دن هبکه است » «یا » «در زبان فارسی  نمای اضافه یا کسرۀ اضافه یا ادات اضافه نقش

 .)٨۷: ۱۳٩۳ (الزارآید  مضاف می
: ۱۳٨۵ احمدی گیوی و انوری ؛ نیز نک:۱۱۲: ۱۳۸۶ار ی(وحیدیان کامنویسان فارسی برخی دستور

 شناسان از زبان دیگر که برخی حالیدر اند، ها دانستهنما نقش وهای ندا را جز نشانه )۲۵۶
و معتقدند این  دانند نماها نمی شنق وها را جز این نشانهتوضیحات شفاهی)  در اشرف صادقی (علی

 پرسش است.از ادات که » چه«مانند:  ،ندا هستندادات حروف 
هایی که با فارسی دارند، همان وظایفی را  نماها، با مالحظۀ تفاوت در ابوزیدآبادی نیز نقش

 دهند که برابر آنها در فارسی.  انجام می
 

یدآبادی نقش .۴  نماها در گویش ابوز
نماهای ابوزیدآبادی در شکل ظاهری و معنا و نیز جای حضور، با فارسی کنونی،  شکلی نقطور به

 توان در موارد زیر بیان کرد:  هایی دارند. این تمایزها را اجماًال می تفاوت
 ».به«معنی  به مانند: ، الف: اغلب آنها شکل کوتاهی دارند

دارند و گاهی پس از اسم و گاهی حروف اضافه، جایگاه ثابتی ن ویژه بهب: تعدادی از آنها، 
 روند. کار می پیش از اسم، با دو معنی متفاوت، به



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٢٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

کار  جز دو یا چند مورد که از فارسی اقتباس شده است، معموًال به ، به»را« نمای ج: نقش
 رود.  کار می به» برای«معنی  بههمیشه پسین است و » را«رود.  نمی

شوند، در مقام  هایی که به صامت ختم می اسم یژهو بهها،  د: تعداد قابل توجهی از اسم
نمای اضافه (کسرۀ اضافه) ندارند. همچنین کسرۀ اضافۀ پایانی در برخی  مضاف یا موصوف نقش

 نمای اضافه باشد.  تواند نقش الیه، می ، در مقام مضافها از اسم
 ی دیگر است.های اسم : دریافت معنی دقیق برخی از حروف اضافه مربوط به فعل و گروه ھ

نماهای ابوزیدآبادی که توصیف و تحلیل آنها، در این مقاله، حاصل بررسی صدها واژه  نقش
 به قرار زیر است:  ،و جمله است

 

 نمای اضافه   . نقش۱ .۴
های شخصی، جنس دستوری نیز در ابوزیدآبادی باعث تغییرات آوایی  بست بر پی عالوه

(ضمیر متصل  به  تذکیر  ۀات را در تبدیل نشانشود. یکی از این تغییر  گوناگونی می
توان دید؛  نمای اضافه) می  های مؤنث یا جمع یا نقش  مفعولی مؤنث و نشانۀ برخی از اسم

رو الزم است این دو ترکیب  شود. ازاین درنتیجه ساختار ترکیب، وصفی یا اضافی، دچار تغییر می
 صورت مجزا بیان شوند. به

 

 های اضافی نمای اضافه (کسرۀ اضافه) در ترکیب  شنق .۱ .۱ .۴
شود.  حاصل می های مختوم به این مصوت، به  هژدر وا کسرۀ اضافه فقط از ابدال پسوند 

ظاهرًا نشانۀ اضافه حاصل این ابدال الیه، و  ممکن است در مضاف واقع شود یا مضاف تغییراین 
 تواند کسرۀ اضافه داشته باشد.  رسی، میهم، برخالف فاالیه  است. بنابراین مضاف

نتیجه تواند معانی دیگر و در کسرۀ اضافه می ۀجز نشان به بست  ، پیگفته شدکه  چنان
ها   رو در اینجا الزم است قبل از ورود به بحث این نقش های دیگری نیز داشته باشد ازاین نقش

  در ابوزیدآبادی بدین شرح است: های  بیان شود. نقش
 بست پی همچنین. »کتابش«معنِی  به مانند:  ١،مفرد شخص ضمیر پیوستۀ سومالف: 

                                                             
 ـِــ شان. yu- ،ـِــ تان du-، ـِــ مان mu- ،ـَــ ش e- ،ـَــ ت a- ،ـَــ م am-شخصی از این قرارند:  ۀضمایر پیوست .١



مقاله
١٢١ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
در فعل  »شـ َــ « بست پیمانند:  ،باشد یا جمع نثؤمفعولی م ۀتواند ضمیر پیوست می 

 .»(او را) (مؤنث) یا آنها را (مذکر و مؤنث) امش برده« 
اسم  های مختوم به این نشانه در اسم به  یانی از ابدال مصوت پا ،جمع ۀنشان ب:

(صفت  »کوب گوشت«  ؛»پسرها«  »پسر« مانند:  ،شود  جمع حاصل می
 .»ها تشک« نفره)، دو( ١»تشک« ؛ »ها کوب گوشت«  ،مذکر)
 صوت پایانی آنها جان) که م بیو دار  هایی (جان نث و جمع در اسمؤپسوند نشانۀ م ج:
نیز در آخر صفت  ».دختران دختر/« ، »ها پشت پشت/ الک الک«  مانند: ،است

 ».پیران /)پیر (مؤنث« مؤنث مانند: 
 ».خواهر شوهر آمد« تواند نشانۀ معرفه باشد. مانند:  می طور  همین د:
یعنی همان خواهر شوهری  ،است مؤنث و معرفه ۀنشان »شوهرخواهر« در   بست  پی

 شناسیم. که می
 ءـ جزـان آنها را استثنا تلقی کرد تو ـ که میـها حّتی مذکر  در برخی از اسم  بست پی:  ھ

 .»پدر قربانعلی« ؛ »پدر« مانند:  ،خود واژه است نه کسرۀ اضافه
جز  ه، باست هایی که تاکنون نشان داده شده در مثال ،بست  پی ،شود مالحظه میکه  چنان

 ٢حقیقی باشد. ۀتواند کسرۀ اضاف یک مورد که بدان اشاره خواهد شد، نمی
 های زیر است: صورت بهترکیب اضافی در ابوزیدآبادی ساختار طور کّلی  به
، هستند جز  هایی که غالبًا مختوم به صامت یا مصوت، به وجود ندارد. اسم هکسرۀ اضاف )۱

، »سیب« ، »درخت« مثال:  ؛ندارند اضافه بسِت  پی ،هرگاه مضاف واقع شوند
 .»پیراهن کار«  ،»پیراهن« ؛ »درخِت سیب« 

                                                             
  گویند. می tüšak رانفره  تشک یک .١
موصوف یا الیه  مضاف و مضاف مشابه فارسی رابطکه  شود گفته می ای  به کسرهدر این مقاله،  ،حقیقی ۀاضاف ۀکسر. ٢
، در اسم های مختوم به این ä-اضافه از ابدال مصوت پایانی  ۀدر ابوزیدآبادی کسر ،که گفته شد است. چنانصفت  و

با  e-چند شاید نتوان ، هرشود اضافی حقیقی یا واقعی دیده نمی ۀشود، از این گذشته کسر ل میحاص e-مصوت، به 
 ۀنشان merd-eدر  e- بسِت  پی »مردان میدان« merd-e mayduاین عملکرد را نیز حقیقی دانست؛ زیرا مثًال در ترکیب 

 اضافه نیست. ۀهای اضافی کسر ترکیب ۀ. رابط بقی»مرد میدان« merd-e maydu، »مرد« merdäمانند:  ،جمع است



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٢٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 ،جز  مختوم به صامت یا مصوت، به این اسامی و بیاید هرگاه در ترکیبی بیش از یک اسم
مانند:  ،نخواهند گرفتاضافه  کسرۀ یعنی ،باشند به همین ترتیب است

.»ما باغ مزرعۀدرخت مو (انگور) « 
کسرۀ  ، بهالیه،  های مختوم به این مصوت، در مقام مضاف یا مضاف در واژه، از ابدال  )۲

ۀ دو کسر هایی  است، بنابراین در چنین ترکیب نتیجه رابط اضافه و درشود  اضافه حاصل می
یا صفت. نیز الیه  یکی در پایان مضاف یا موصوف و دیگری در پایان مضاف ،اضافه وجود دارد

 یاالیه  مضاف یاو در این صورت مضاف باشد تواند نشانۀ جمع  در هر دو اسم می  بست یپ
، »کوزه« ١، »دسته« : مانند ،با هم تطابق خواهند داشتدر شمار موصوف و صفت 

 .»ی کوزهها دستۀ کوزه / دسته« 
 ،وضع به همین منوال است ،دنیا بیشتر داشته باش وابستهها هرگاه سه  نیز این گونه ترکیب

 ، »مرد« ، »خانه« ، »کوزه« ، »دسته«  مانند:
 .»ی مرد(ها)ها های خانه کوزه های ه/ دست ۀ مردکوزۀ خان   دستۀ«

مذکر  ۀگیرد که نشان می بست  دار پی های مذکر نشانه الزم به یادآوری است صفت اسم
 ارا آشکار و  نشانۀ مذکر  بست پی های مذکر و مؤنث یا اسم در ابوزیدآبادی است. همچنین

آشکار نیست و جنسیتی در آنها های  یا نشانه ؛»زن« ، »مرد« مانند:  ،دارند
مانند: ،شود ل با نهاد یا مفعول مشخص میعوف از تطابق صفت با آن یا از تطابق فجنسیت موص

 نشانۀ مذکر است. »بزرگ«معنای  به در  بست  که پی ،»دیوار بزرگ« 
. است  زیرا مصدر معموًال مختوم به، شود در مورد مصدر نیز همین قاعده اعمال می

 ،شود آن همین قاعده اعمال می ۀدربار ،قرار گیردالیه  ف یا مضافگاه در مقام مضابنابراین هر
 .»رفتن من« ، »رفتن« مانند: 
هستند، و  بست  هایی که مختوم به پی اسم ) گفته شد، وضعیت۲اساس آنچه در بند (بر )۳

، »ازیب« ، »دختر« مانند:  ،هستند، به همین صورت استیا جمع  غالبًا مؤنث
                                                             

استثنا هستند  »تو« teیا  »ما« həmä هایی مانند هستند. در ابوزیدآبادی اسم /ä-/هر دو اسم مذکرند زیرا مختوم به مصوت  .١
 بلکه بر هر دو جنس داللت دارند. ،توان آنها را مذکر و مؤنث دانست دارند ولی نمیجنسیتی های  و اگرچه نشانه



مقاله
١٢٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
 .»هادختر زیبا/ دختران زیبا« 
اضافه  ۀکسر یا صامتی باشد، ،و   ویژه بهبسته به اینکه اسم مختوم به چه مصوت،  )۴

 آید:  هایی است که در زیر می صورت به
  ،»در« مانند: ،  مختوم به الیه  مضاف (مختوم به صامت) + مضاف الف.

الیه  در مضاف  بست پیشود از ابدال  مالحظه میکه  چنان». اتاق درِ « ، »اتاق«
 ساخته شده است. هاضافۀ کسر ) به »اتاق« (

  ،»دشت« مانند: ، مختوم به صامتالیه  مضاف (مختوم به مصوت) + مضاف ب)
در  به  بست  در این ترکیب نیز از ابدال پی». اتاق مزرعه« ، »اتاق« 

تواند نشانۀ جمع نیز باشد.  می بست پیمضاف، کسرۀ اضافه حاصل شده است؛ ضمن اینکه این 
) معنی الف(الیه  . الزم به یادآوری است که از این تغییر در مضافمزرعهی ها اتاق 

 شود.  جمع اراده نمی

 های وصفی  نمای اضافه در ترکیب نقش. ۲ .۱ .۴
 »سبز« ، »قرمز« مانند:  ؛استخنثی  ،کار رود تنهایی به فت وقتی بهدر ابوزیدآبادی ص
 ١.کند حفظ میخوبی  نث و جمع خود را بهؤصورت مذکر و م شدن با موصوف، اما هنگام همراه

(مؤنث) در صفت مربوط به  (مذکر) و   بست پیآید،  غالبًا صفت پس از موصوف می
 موصوف و اگر  بست پیموصوف مذکر باشد، صفت ر جنسیت و شمار اسم است، یعنی اگ

(کبوتر  کبوتر قرمز« مثال:  ،خواهد گرفت  بست پی صفت ،مؤنث و جمع باشد
 .»سیاه(مذکر)  گرگ«  ؛»قرمز(مؤنث)  کبوتر /(ها))قرمز

گونه فارسی صفت نباشد؛ در این  ۀواژ الزم به ذکر است که ممکن است معادل گویشِی 
 ٢مانند: ،ندارد و خنثی استای  هموارد نیز اسم (در اینجا صفت) هیچ نشان

 .»رس انجیر پیش«
                                                             

 ها را نشان دهد. تواند جنسیت اسم مفعول نیز می فعل متعدی با با نهاد یا الزمفعل  تطابق ،ته از صفتگذش .١
گرفتن برگ یا همزمان با آن  رود، یعنی انجیری که پیش از شکل کار می به »برگی پیش« piš välgi ۀرس به گون پیش .٢

رس با  های پیش انجیر است. بقیه میوه رس به این شکل مخصوص حاصل می شود. در ابوزیدآبادی صفت پیش
 شوند.  خوانده می pišräsä/eجنس مذکر یا مؤنث  ۀمالحظ



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٢٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 ،آید ها می گونه ترکیب که در اینای  هکه کسرۀ اضافگرفت نتیجه  چنینتوان  با این مقدمه می
 ،جز  ، بههر مصوت ها، به حالت تمامی اسمهای وصفی  در ترکیبنشانۀ اضافه نیست. الزامًا 

 شرح زیر است: به ،که ختم شوند، یا صامتی
، مفرد یا جمع + صفت مؤنث  بست پیمختوم به (یا جمع)  دار اسم مؤنث نشانه :الف

 ».دختران بد دختر بد/« ، »دختر« مانند: 
مانند: ، مفرد) (و + صفت مذکر(و مفرد)   بست پیمختوم به  دار اسم مذکر نشانهب: 

  ».پسر بد« ؛ »پسر« 
مانند:  ،به همین شکل است ،وابسته داشته باشدطور اگر موصوف دو  همین

  ؛»)ها( ی زرنگ)ها(دختران زیبا دختر زیبای زرنگ/« 
 .»(ها)زرنگ(های) قشنگ هایپسر«

 اضافه باشد. ۀتواند کسر می »پسر«  و» قشنگ«  در  بست پی در مثال اخیر
مارمولک « مانند: ، مفرد یا جمع نشانه + صفت مؤنث اسم مؤنث بی ج:

 کوچک/« در صفت   بست پیدر این مثال  ».)ها(کوچکمارمولک  کوچک/
 نمودار شمار جمع یا مؤنث مفرد است. »ها کوچک
(مذکر)  قالی« ، مانند: (یا جمع) ه + صفت مذکرنشان اسم مذکر بید: 
در این مثال برخالف قیاس ظاهرًا هیچ نشانۀ ». (ها)قالی قرمز« ، »قشنگ
 جمع است. نمودار» (ها)قشنگ«  در  بست پیکار نرفته است.  بهای  هاضاف
  ،»روده«  مانند:جمع)،  یا( مفرد صفت مذکر بانشانه + اسم مذکر:  ه

در مثال اخیر با ابدال مصوت پایانی مذکر ». ها های بزرگ روده«  ،»رودۀ بزرگ«
تواند نمودار  می ؛ ضمن اینکه شده است حاصل  کسرۀ اضافۀ» روده« در  به  

 جمع نیز باشد.
 

 نمای متمم نقش .۵
 کند  دیگر می ۀگروه اسمی را وابسته و متمم کلماسم یا که  استای  هساز کلم حرف اضافه یا متمم



مقاله
١٢٥ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
 .)۲۵۶: ۱۳٨۵ ییواحمدی گ و انوری؛ نیز نک: ۴۴٨: ۱۳٩۲ فرشیدورد(

، نسبت به معادل آنها ابوزیدآبادینماهای متمم، در  نقش ،پیش از این نیز گفته شدکه  چنان
عنوان  به ؛هستندمتفاوت  حضور جایصوری و معنایی و  ازنظرجز چند مورد،  به فارسی،در 

 ،»لیوان پر از آب بود«در » آب« مانند:  ،نما ندارد مثال: گاهی متمم نقش
» کار در خانه« در  »در«  حرف اضافۀمانند:  ،نمای پیشین دارد یا اینکه یک نقش

با «  در »با« حرف اضافۀ مانند:  ،باشد پسین ۀیا ممکن است حرف اضاف
  حرف اضافۀ مانند: ،نمای پیشین و پسین داشته باشد یا اینکه متمم دو نقش» ماشین برویم

 .»رویم  میبا دوچرخه «  ۀجملدر  و» با«
 مانند این شعر سعدی: ،های فراوانی دارد متمم با دو حرف اضافه در فارسی دری هم نمونه

پیشین (به) و پسین (در)  ۀکه متمم (دریا) با دو حرف اضاف» شمار است منافع بیبه دریا در «
 ظاهر شده است. 

مانند:  ،شود ندرت حرف اضافه به شکل آنچه در فارسی رایج است دیده می هب
جای آن  به ها  یمیبرند ولی قد کار می ها به (این جمله را امروزی »تر از حسین بزرگ« 

 .»از من بشنو«  ؛.)گویند می »تر از بزرگ« 
مانند حرف اضافۀ  ،دارندنماهای متمم، پسین یا پیشین، معانی مختلفی  نقش تعدادی از

  ۀاست ولی در جمل» به«معنای  به» به من بده«  در جملۀکه   پیشین
 متمم است.» من«  له اخیردر دو جم است؛ »از« معنی به» از من بگیر«

 طور معمول تنها چه پیشین، به و گاه چند اسم همپایه بیایند، حرف اضافه، چه پسینهر
در « ١مانند:  شود، از اسم یا پس از آن ظاهر می بار، یا پیش یک

متمم و  »تابخانه و اتاق« . در این مثال »(آشپزخانه فعلی) و اتاق نبود ٢تابخانه
 حرف اضافه است. » در« 

                                                             
 بست پی ،بیاید» روی« möl یا» در« rū ای مانند دار باشد و پس از حروف اضافه گاه اسم (متمم)، مذکر نشانه. هر١

 .»در خانه« rū  kiye، »خانه« kiyä مانند، شود بدل می e-به  ä-پایانی 
کردن گوشت و غذاهای دیگری که برای خوردن به کوبیدن یل پخت نان، خرد قبازی یرها، کا»تابخانه« tāxunäدر  .٢

 شد.  نیاز داشت و...، انجام می



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٢٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 ابوزیدآبادی از این قراراند: حروف اضافۀ پیشین. ۱ .۵
به روز بینداز (موکول « ١؛ »به احمد بگو«  مانند:، »به«) ۱

 .»کن)
اهی عینًا مانند گ» از« حرف اضافه. »از من گذشته« مانند: ، »از«  )۲

 .»پیش از ظهر« مانند:  ؛رود کار می فارسی به
هستۀ ضمایر عنوان  به معموالً رود و  کار نمی تنهایی به به غالباً این حرف ، »به«  )۳

این ضمایر اگر پیوستۀ شخصی مفرد ؛ »به شما« مانند:  ،رود کار می بهپیوستۀ شخصی 
 ،. در این مثال»بیا به تو بگویم« مانند: ، آید در می صورت  به ، باشند

 حرف اضافه است. متمم و  »ت = تو«  ضمیر پیوستۀ
از ما « ؛»برو از او بگیر« مانند: ، »از« /  )۴
 . »گیرید نمی
 رود: میکار  این حرف در معانی زیر به، »با«  )۵

 . »با خر رفته بود« ، مانند: »طریقاز«، »بوسیلۀ« در معنیالف: 
دایی با سه « در معنی معیت (همراهی)، مانند: ب: 

 . »اش رفت بچه
 . »با تو نبودم« در معنی مقابله یا مخاطبه، مانند: ج: 
در معنی حرف اضافه  ظاهراً در ابوزیدآبادی  لیضمیر ملکی است وفارسی  در، »از«  )۶

 در این مثال ضمیر  .»من استاز این تنور « مانند:  ،رود کار می به
 پیشین است. ۀحرف اضاف متمم و » من«

؛ »با پدرت برو« مانند: ، »با (معیت و همراهی)«  )۷
 . »با هم آمدند« 

، »کفش«  مانند: ،است یا  به  یندهای آوایی ابوزیدآبادی ابدال یکی از فرا
در » فرا« که ی فارسی دری است. چنان»فرا« همان نتیجه ظاهرًا ؛ در»افکندن« 

                                                             
 ».پنج روز« pay rū ،»یک روز« ī rūjمانند:  است، rūو  rūj» (= روزگاه) روز« rūjgāهای دیگر  شکل. ١



مقاله
١٢٧ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
نقل از  ؛ به۱۵۴ :یه(ترجمۀ رسالۀ قشیر» افتد این نفس من سگی است فرا مردمان همی« عبارت
 . )۵۵۱: ۱۳٨۷عطار نیشابوری، تصحیح شفیعی کدکنی  نامۀ الهی
 ».تو آمدم) خاطر = بهبرای (« مانند: ، »برای« ١ )٨
 . »رود روی بام می« مانند: ، »روی ،بر«  )٩
 . »بی من نباید جایی رفت« مثال: ، »بی، بدون«  )۱۰
 .»جز من کسی نبود« مانند: ، »جز« /   )۱۱
 . »خاطر تو آمدم هب« مانند: ، »، برایخاطر هب«  )۱۲
ثل م« ٢مانند: ، »مثل، مانند«  )۱۳

 ».است مثل کسی که چیزی ندیده«  ،»آدم
 ،، متضمن معنی جنس نیز هست»مانند«و  »مثل«جز معنی  بهغالبًا،   نمای نقش

 ».زن) از جنس( مثل« مانند: 
ی نمای پیشین متمم فعل عنوان نقش تاکنون فقط به» با« در معنی ، »با«  )۱۴

 .»با تو حرف زده بودم« مانند:  دیده شده است.» گفتن« 
 متمم است.» َـ ت« شخص  بست شخصی شمار دوم حرف اضافه و پی» با« در این جمله 

 
 ابوزیدآبادی از این قرارند: حروف اضافۀ پسین. ۲ .۵
جان در دست «  ٣ ؛»به یاد ندارم«  مانند: ، »به«  )۱

) »در« متمم و حرف پس از آنها (» خدا« و » یاد«  در این دو مثال .»خداست
                                                             

 ،شود های دیگر استفاده می جای آنها از واژه هوزیدآبادی معادل گویشی ندارند و بهای متمم ابنما نقشبرخی از  .١
 ».(باال؟) برای« bālāمانند: 

٢ .edā رفته است کار می شود، در این معنی در متون کهن فارسی نیز به بدل می ، که مصوت آغازی آن در ابوزیدآبادی به 
؛ ۱۳۱، گلستان(سعدی، » ی که مستمعان از او نفرت گرفتندییبه اداتطوع بانگ نماز گفتی ه یکی در مسجد سنجار ب«

) دانسته ۴۲۵(همان: » کردن، گزاردن بیان «). دکتر یوسفی معنی این واژه را ۱۳۸۴تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی 
 باشد.» مثل و مانندطرز، شیوه، «معنی  باید به edāرسد، با مالحظۀ این معنی در ابوزیدآبادی،  نظر نمی است که درست به

 جز معنی اصلی، هب» ایستادن« ešd/tuwä مفرد و جمع، شخص ویژه سوم های فعلی، به بیشتر ساختدر این گویش  .٣
کار  در مورد اشیا به معموالً » بودن«در معنی » ایستادن«ه الزم به یادآوری است ک. نیز است» بودن، هستن«معنی  به
 است. »ایستادن« huweštuwäدیگر فعل  ۀگونرود.  می



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٢٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 نمای متمم است. نقش
یا الیه  وابسته داشته باشد این حروف پس از وابسته یا آخرین معطوف (مضاف ،هرگاه اسم

 . »رفتم از دشت کاغذی می« ١مانند:  ،شود صفت) ظاهر می
٣».از سایه برو« د: مانن، »از« ٢ )۲

 .»با دوچرخه رفتیم«   مانند: ، »با، بوسیلۀ«  )۳
اغلب  ،همراه است» این«  این حرف که غالبًا با ضمیر اشارۀ نزدیک، »از«  )۴

مانند:  است.» چنان« و »نینچ« ،»از این نوع یا جنس« ،»از این« معنی به
 ».اینطور (چنین) نکن« ؛ »روم ، از آن راه نمیاز این راه« 
 . »آمد هیچ جا گیر نمی در«  مانند: ، »در«  )۵
 مانند:  ،همیشه پسین است و بسامد باالیی دارداین حرف ، »برای«  )۶

 ،آید شخصی می ۀو ضمایر پیوست» به« پس از حرف اضافۀ و گاهی  »بیاور برای اکبر«
  ،»برایم« مانند:  ،+ ضمایر پیوسته شخصی +  بدین صورت: 

 متمم هستند.» ِــ تانـ «و » ـَــ م «در دو مثال اخیر دو ضمیر  .»برایتان«
در این شعر مولوی که  چنان ،برای) فارسی است » (=پی«، ظاهرًا در این معنی ،

 .)۴/۷۱٩: مثنوی معنویمولوی،( »یکی تیشه بگیرید پی حفرۀ زندان«
مانند:  ،اشتباه کرد» راه«و » بار، دفعه« این کلمه مانند ی دیگرنرا نباید با معا» برای« 
 .»بار دیگر برو) یک و (=از یک راه بر« ؛ »بار آمد یک« 

 
 پسین ...حروف اضافۀ پیشین. ۳ .۵

شود اما نوع  پیشین و پسین ظاهر می ۀگاهی اسم (متمم) با دو حرف اضافدر ابوزیدآبادی 
                                                             

١. kōyn  جزء شهرستان آران و بیدگل (استان اصفهان) است که در حدود یک »کاغذی«معادل گویشی روستای ،
 دارد. کیلومتری ابوزیدآباد قرار

٢. bi مفرد مضارع التزامی (باشد) اشتباه کرد.   شخص را نباید با سوم ،پسین است ۀحرف اضاف ، که غالباً در این معنی
 ».یکی دیگر« ī biمانند:  ،باشد» دیگر«به معنای  biن است نیز ممک

 شود که باید فروتن باشد. مثلی است و در مورد مغروری گفته می .٣



مقاله
١٢٩ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
 تقریبًا نادر هستند. ،شوند حروفی که بدین صورت ظاهر می

، »سوراخ« . »موش در سوراخ بود«  مانند: ، »در« ... )۱
  ظاهر شده است.» در«  ،متمم است و با دو حرف اضافه 

کار  . (کنایه است و به مزاح در مورد دو نفر یا بیشتر به»سرشان در یک آخور (آبخور) است«
چراند  به نوبت آنها را می« رود که در کاری شراکت دارند)؛  می
 . »چراندشان) ی(م

و با » نوبت« ١و » در« و » در« ، متمم است و با دو حرف اضافۀ »آخور« 
 ظاهر شده است.» در« و » روی« دو حرف اضافۀ 

روی « مانند: ، »با«  /»در« ... »وسیله) هروی (ب«  )۲
متمم است و با دو » دیوار« . »وسیلۀ دیوار رفت هب« . »رفت دیوار می

 آمده است. »وسیله هب«یا » در« و » روی« حرف اضافه 
 
 نمای مفعول نقش .۶
نشانۀ مفعول است ولی در ابوزیدآبادی با بررسی صدها امروزی حرف اضافه و  در فارسی» را«

تو را به « مانند:  ،اند شده جز چند عبارت یا جمله که از فارسی گرفته جمله، به
 دیده نشده است.، یا هر نشانۀ دیگری که داللت بر مفعول داشته باشد، تاکنون این نشانه ،»خدا

یا  ، غالبًا یا ضمایر پیوستۀ شخصیآیند مفعول می بعد ازهایی که  بست پیدر این گویش 
) است که به مفعول (مانند  صرفی فعل های  بست هستند یا مصوت آغازی پیش مفعولی

هایی که در زبان فارسی در پایان مفعول  بست پیبا  توان را نمی ها بست پیاین و پیوسته است 
 مانند مصوت پایانی و نشانۀ مفعول هستند، اشتباه کرد. » را«معنای  شوند و غالبًا به ظاهر می

 .)٩۷ :۱۳۹۳ (الزار» بخوانکتاب را)  کتاُب (=«در 
های بیشتر،  (برای دیدن مثالتر خواهد شد  این مطلب، نمایان ،آیند هایی که در زیر می ثالبا م
 :)ها : فصل مثل۱۳٩۳رزاقی  بنگرید:

                                                             
 است. pässä و näwbat» نوبت«های دیگر   این واژه بیشتر مربوط به دامداری است. معادل .١



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٣٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 ، فعل است و مصوت »چرانم می« . »چرانم من بز را می« 
 است.» می« معنی بست صرفی و به آغازی آن پیش

در   بست پیدر مثال اخیر . »احمد لباسش را پوشید« 
صامت میانجی است. فعل این  مفرد است و   شخص ، ضمیر متصل مفعولی سوم»پیراهن«

فعلی آن (در اصل ضمیر  ۀاست که ضمیر فاعلی یا شناس» پوشید« جمله در اصل 
 شخصی پیوسته) به مفعول (پیراهن) پیوسته است.

 »به« متمم و  »من« مفعول و  »آنها« . »آنها را به من بده« 
 کار رفته است. (نشانۀ مفعول) به» را«ۀ نتیجه مفعول بدون حرف اضافحرف اضافه است و در

فعلی یا ضمیر  ۀپایانی در حسن (مفعول) شناس  بست پی. »حسن را برد« 
 صورت  در اصل به» بردش«یا » برد«د است. فعل مفر  شخص متصل مفعولی سوم

 ،کار رود هتنهایی ب الزم است و آن اینکه هرگاه فعل متعّدی بهای  هاست. در اینجا یادآوری نکت
 »َــ مـ«  آید مانند ضمیر فاعلی یا شناسۀ شناسۀ فعلی قبل از مادۀ فعل و پس از پیشوند می

جز ماضی استمراری  کار رود (به عل متعّدی در جمله بهگاه فولی هر» خوردم« در 
در  »َــ مـ«  پیوندد (مانند شناسۀ فعلی به مفعول می بست پیعنوان  متعدی) شناسۀ فعلی به

 .»سیب را خوردم« ١

 پیوندها (حروف ربط)  .۷
سان که یا  ینپیوندد؛ بد یهم م که دو یا چند کلمه یا گروه را بهاست ای  هپیوند یا حرف ربط کلم

 : فرشیدوردنک(کند  دیگر می ۀجمل ۀرا وابستای  هسازد یا جمل آنها را همسان و همپایۀ یکدیگر می
ساز است یا  این در فارسی حرف پیوند یا همپایهبنابر) ۱۱۳ :۱۳۸۶ وحیدیان کامیار؛ ۵۲۵: ۱۳٩۲
ساز باشد. در اینجا سعی  تهاست که وابس »نما  نقش« ساز. همچنین حرف ربط زمانی وابسته
 ساز، بیان شوند. ساز و چه وابسته های ربط یا پیوند ابوزیدآبادی، چه همپایه شود اغلب حرف می

                                                             
پیوندند، ضمایر  جز ماضی استمراری) می ه(ب های ماضی متعدی های فعلی که به فعل علی یا شناسهضمایر فا .١

 شخصی هستند. ۀ پیوست



مقاله
١٣١ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
 از این قرارند:پیوندها در ابوزیدآبادی 

 ساز همپایهپیوندهای  .۱ .۷
ر کا به  حرف ربط ،علیه، کشیده باشد طوفهرگاه مصوت پایانی مع، »و« /  )۱

 علیه مختوم به صامت باشد که معطوف هنگامی اّما، »گاو و گربه«  مانند: ،رود می
  ۀحرف اضاف جای  گاهی به. »گوشت و برنج« مانند:  ،رود کار می به 
مالحظه که  چنان. »حسین و مهدی آمدند« ،مانند:  ،رود کار می به
 رود.  شمار می نمای متمم حرف ربط نیز به  بر نقش افزون» با« در معنی  شود  می

 . »من بردم اّما تو نبردی« مانند: ، »اّما، ولی«  )۲
پس  ،دهی نمی لاگر پو« مانند: ، »پس«  )۳

 . »کنم من کار نمی
».اصغر یا مریم«انند: م، »یا«  )۴
از «  ؛»باید خورد تا تمام شود« انند: ، م»تا«  )۵

 ».اینجا تا آنجا
 .»چه بیاید چه نیاید« مانند: ، »چه... چه«  )۶
مانند: ، »اینکهغافل از« ٢/ ١ )۷

غافل ازاینکه « . »من خوابیدم، غافل ازاینکه او بیدار بود« 
 .»پنج روز کار کرده است

 رود: کار می به دو صورت به این حرف ربط، »هم«  )٨
 (لکوک» رود. کار می بسیار به ،فارسی برابر است »هم« که با کلمۀ جزء پیوستۀ « الف:

شود و  بست ظاهر می پیصورت  غالبًا بهدر ابوزیدآبادی بدین شکل،  ،»هم« ) ۲۱٩ :۱۳۵۳
 ،»فرهاد هم«  ،»من هم« مانند:  ،رود کار نمی تنهایی به گاه به هیچ
 .»خورم هم می« 

                                                             
١. tənəvā ی فارسی است.»گونَ  تو« همان 
tیا  temasتاکنون برابر فارسی . ٢ m si رود. کار می به» غافل ازاینکه«معنی  شناخته نشده است. این واژه غالبًا به 



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٣٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 .شوندهمراه  انند با تو ها می ها و اسم دهد، اغلب فعل  شده نشان می چند مثال داده
 ،»پیش هم« مانند:  ،رود کار می که در این صورت مستقًال به ب: به شکل 

بدل  در اثر همگونی آوایی به  در مثال اخیر مصوت پایانی  ؛»همدیگر«  ،»با هم« 
 (تصادف زدن  هم هب«  ؛»زدن)  زدن (کتک  هم به« شده است. 

هم خدا « مانند:  ،رود کار می ندرت به فارسی به» هم« .»)کردن 
 . »خواهد هم خرما می
پوشم یا که تو هم  من می« مانند: ، »یا که«  )٩

 . »باید بپوشی
 

 وابستگی . پیوندهای ۲ .۷
 رارند:ق ایناز این پیوندها 

 . »بیا وگرنه من نخواهم آمد« مانند: ، »وگرنه«  )۱
مانند: ،»پنداشتی«   )۲

 . »دختر آنجا بود پنداشتی خواهرش هم بود« 
مانند: ، »محض اینکه که، به طور همانکه،  همینکه،  که، چنین چنان«١ )۳

طورکه  همان« ». در را بستم ،که آمدم همین« 
(مثل است و در مورد  »که نادر رفت برو چنین« . »کنی تو کار نمی
 رود که ماندن او را نخواهند). می کار کسی به
  ».زد... بس که حرف می«مانند: ، »که بس«  )۴
  ».خواهید... اکنون که شما نمی« مانند: ، »که اکنون«  )۵
  ».قدر... این ،با اینکه« مانند: ، »با اینکه«  )۶
 . »که نبیند طوری به« / مانند: ، »که طوری به«  )۷
 ».تو بایست بلکه...«  مانند: ، »بلکه«  ، )٨

                                                             
 .)۳۲ :۱۳۷۹ رهبر : خطیبنک( باشد »ز اینکهیا ا از آنکه« nizakiبرابر فارسی رسد  نظر می به .١



مقاله
١٣٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
 ».آمدم اینجا که...«  مانند: ،»که«  )٩
 ».اگر ما...« مانند: ، »اگر«  )۱۰
زن « مانند: ، »خاطر اینکه ه، بکه، زیرازیرا« ١ )۱۱

  ».رفت زیرا... بیرون نمی
 

. برخی از حروف اضافه و پیوندهایی که در قیاس با فارسی معنای دقیق و صریحی ندارند٨
این کلمات که برخی از آنها در فارسی ممکن است اسم و... باشند، در ابوزیدآبادی حرف اضافه 

 ین قرارند: شوند و از ا یا ربط تلقی می
من هم حتی به او « مانند: ، و...  »طور، اتفاقاً  حتی، همین« ٢ )۱
 . »گفتم می

، مانند: »خاطر اینکه، چون طور، منتهی، زیراکه، به همین« ٣ )۲
 . »در هوا هستند منتهی پیدا نیستند« 
ابوزیدآبادی معنی صریح ندارد و تعداد معانی آن از آنچه  یکی از حروفی است که در 
همین دلیل  بهصریح نیست و گویا  ی آنمعنادر هر صورت باید بیشتر باشد ولی است، ذکر شده 

توانند برابر دقیق  آموزان، نمی دانش ویژه بهکنند،  گاه به فارسی صحبت میاست که گویشوران هر
 برند. کار می را به  ۀواژ گاهناخودآفارسی آن را بیابند و لذا

مانند: ، »در عوض ،خاطر اینکه، برای اینکه هتا، در نتیجه، ب« ٤ )۳
                                                             

 است.» اینکه واسطۀ هب« معادل فارسی این واژه ظاهراً  .١
استاد، با  ۀنظر به پیروی سلیق«: رود کار می بهو در فارسی (؟)  استفارسی » سهل است« این واژه احتماًال برابر .٢

در ابوزیدآبادی  ).۱۴: مافیه فیه(مولوی، » هم نبودمنکار الدین سروکاری نداشتم سهل است، خالی از ا موالنا جالل
 رود. کار می هساز ب این عبارت در نقش پیوند وابسته

٣. xərā  ًۀیافتشکل تغییر ظاهرا  xu[w]»و » خود rā »به این  .استبرای خود)  (= »خود را«معنی  است که به» برای
ن هدف خاصی نبوده آ) و متضمن کاری است که در جوری = الکی همین » (=سرخود«ترتیب یکی دیگر از معانی آن 

 . »طور (الکی، سرخود) آمده بودم همین« xərā bämdä bəduمانند:  ؛است
شخص مضارع التزامی از فعل  (سوم» باشد« bi ۀبه اضاف» بلکه« bärki/balkiمعادل  bärki biرسد  نظر می به .٤

در این گویش  /l/به  /r/کار می رود. ابدال صامت  هب »ته سازپیوند وابس«بودن) است که در ابوزیدآبادی به عنوان 
 ».برگ« välgمانند:  ،سابقه دارد



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٣٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 . »دهم کار کنید در عوض پولتان می« 
مانند: ، »تونگو ؛ولی ؛غافل ازاینکه«  )۴

 . »دانست آمد غافل ازاینکه نمی بیرون نمی« 
 
 گیری نتیجه

 ازنظرتعداد و هم  ازنظرنماها،  دهد که نقش نماها در گویش ابوزیدآبادی نشان می بررسی نقش
با فارسی دارند. در ابوزیدآبادی کسرۀ ای  همالحظ های قابل تفاوت ،جای حضور و گسترۀ معنی

های مختوم به این مصوت، به  در واژه ،نمای اضافه) فقط از ابدال مصوت پایانی  اضافه (نقش
الیه یا  های اضافی، ممکن است در مضاف یا مضاف در ترکیب یند،اشود. این فر حاصل می 
. »دیوار خانه«  ،»انۀ برادرخ«  ،»خانه« مانند:  ،دوی آنها دیده شودهر

یک  گاه دو اسِم طور هر نمای اضافه است. همین در، دو ترکیب، نقش  بست پیدر این مثال 
ی اضافه حاصل خواهد نما ظاهرًا دو نقش باشند، با ابدال آنها به  اضافی مختوم به  ترکیِب 
 .»تکه مرد« ، »مرد« ، »نر) تکه (بز« مانند:  شد،

صفت یا  های وصفی، با مالحظۀ جنس دستوری و تأثیر آن، مصوت پایانی  در ترکیب
انگشت « مانند:  ،موصوف ممکن است نشانۀ جنس مؤنث باشد و نه کسرۀ اضافه

بر کسرۀ اضافه،  افزون ،. همچنین »دختر زیبا«  و »دختر« ، »کوچک
 مانند:  ،مفرد است  شخص گری نیز دارد که یکی از آنها ضمیر پیوستۀ سومهای دی نقش

 .»کتابش«
، الیه، مختوم به صامت باشد ای، چه در جایگاه مضاف و چه در جایگاه مضاف  واژهاگر 
. ولی اگر یکی از آنها مختوم »در باغ« مانند:  ،نمای اضافه وجود نخواهد داشت نقش

 ،»کاهدان« مانند:  ،شود کسرۀ اضافه حاصل می با ابدال آن به  ،باشد به 
 ۀالیه) نشانۀ کسر (مضاف »کاهدان«در  . در مثال اخیر مصوت پایانی »دِر کاهدان« 

ظاهر شده الیه  جای مضاف در مضاف نما به خالف فارسی، این نقش. درنتیجه، براضافه است
 است.



مقاله
١٣٥ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
 .در ابوزیدآبادی نمودار مفعول نیست ،ی، حرف اضافه و نشانۀ مفعول استکه در فارس» را«
اند یا مصوت آغازی  غالبًا یا ضمیر پیوسته ،شوند های پایانی که گاهی در مفعول دیده می  بست پی

چند نشانه است، هر مفعول بی ،ترتیب پیشوند صرفی فعل یا کلمات پس از مفعول هستند و بدین
» را« را نیز استنباط کرد. کاربرد» را«ضمایر پیوسته، معنی  ویژه بهن پسایندها، شاید بتوان از هما

 .»برای پدر« مانند:  ،است» برای« به معنای بسامد باالیی دارد و غالباً 
مانند:  ،تعداد و عملکرد حروف اضافه قابل توجه است. برخی از این حروف مستقل هستند

روند و معموًال با ضمایر  کار می هصورت پیوسته ب د و همیشه به؛ و برخی مستقل نیستن»در« 
. همچنین یک حرف اضافۀ واحد ممکن »به من« ؛ »به« مانند:  ،ندشو  همراه می

های اسمی دیگر  است دو معنی متفاوت داشته باشد و معنی دقیق و صحیح آن را فعل و گروه
. »از من بخواه« ؛ »به من بده« ؛ »از، به« مانند:  ،دهند نشان می

حروف اضافه جایگاه ثابتی ندارند و ممکن است پسین یا پیشین باشند و گاهی نیز متمم با دو 
 رود.  کار می حرف اضافه (پسین و پیشین) به

های متفاوت آنها، با فارسی  ساز، با مالحظۀ تغییرات آوایی و شکل نقش پیوندهای وابسته
 توان معنای دقیق و صریحی قائل شد. اگرچه برای برخی از آنها نمی ،ان استیکس

 
 منابع:

 تهران.، تاریخ زبان فارسی، ۱۳۷۳ابوالقاسمی، محسن، 
 .تهران )،۲( دستور زبان فارسی، ۱۳٨۵احمدی گیوی، حسن،  و وری، حسنان

 .تهرانچاپ چهارم، ، حروف اضافه و ربط، ۱۳۷٩خطیب رهبر، خلیل، 
 .، تهرانفرهنگ امثال و کنایات و اصطالحات در گویش ابوزیدآبادی ،۱۳٩۳طیب،  سید رزاقی،

کوشش زهره سادات  به، نامۀ استاد حسن عاطفی ارج، »جنس دستوری و گویش ابوزیدآبادی« ،۱۳٩۴،  ــــــــــ
 .۳۶۰-۳۳۹فر و محمد جمالی، کاشان، ص خورشیدی

آباد  واحد نجف، دانشگاه آزاد اسالمی، رسالۀ دکتری، آبادیدستور زبان گویش ابوزید، ۱۳٩۵،  ــــــــــ
 اصفهان.

 تهران. ،)۳استان اصفهان ( :های ایرانی گویش ۀگنجین ،۱۳٩۶،  ــــــــــ



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٣٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 .، کاشانتوصیف فعل در زبان بیذاوایی، ۱۳٩۱سرافرازی، ناصر، 
 .۱۳۸۴، به تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران، گلستانه، بن عبداللّ   سعدی، مصلح
 .۱۳۸۷، به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، نامه الهیبن ابراهیم،  عطار، محمد

 .تهرانچاپ چهارم، ، دستور مفصل امروز، ۱۳٩۲فرشید ورد، خسرو، 
هرمز میالنیان،  :، ترجمۀ مهستی بحرینی، توضیحات و حواشیدستور زبان فارسی معاصر، ۱۳٩۳الزار، ژیلبر، 

 .تهرانچاپ سوم، 

کل  ۀ، انتشارات ادارهای سومین دورۀ جلسات سخنرانی و بحث دربارۀ زبان فارسی  سخنرانی، ۱۳۵۳ ،پیر ،لکوک
 مناسبت جشن فرهنگ و هنر). ههنر (ب وزارت فرهنگ و

، ترجمۀ فارسی زیر نظر حسن ۲، جهای ایرانی راهنمای زبان، »های مرکزی ایران گویش«، ۱۳۸۷،  ــــــــــ
 .۵۳۹-۵۱۷ن، صبیدی، تهرا رضائی باغ

 .تهرانچاپ دوم، ، فرهنگ بیذوی، ۱۳٨۰، و همکاران مزرعتی محمد
 .۱۳۷۸، به تصحیح کریم زمانی، تهران، مثنوی معنویالدین محمد،  مولوی، جالل

 .۱۳۷۹الزمان فروزانفر، تهران،  ، به تصحیح بدیعفیه ما فیه،  ــــــــــ
 ، تهران.دستور زبان فارسی، ۱۳۸۶، وحیدیان کامیار، تقی، با همکاری غالمرضا عمرانی


