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   دارابزنگانِ الي در گویشِ آنهايِ مهجورِگروه و هم ak»كـَ« پسوندهايکارکرد
  abrak32@yahoo.com * رنجبرحسن

   دانشگاه هرمزگان ی فارساتی ارشد زبان و ادبی کارشناسيدانشجو

  

  

  چکیده
ي در سایهکه   زبان است؛ چرا،سازدت که آن را از سایر ملل متمایز میخست دارایی هر ملّن

زبان . زندت شکل گرفته و هویت آن را رقم میگون فرهنگی آن ملّهزبان است که ابعاد گون
. بسته به پیشوندها و پسوندهایش استوا تا حد زیادي  رشدش است که پویایی ویزبانفارسی 

 زبان فارسی است که در فارسی باستان و میانه بسیار پویا بوده از جمله پسوندهايپسوند کاف 
 گردآوريِ مطالبدر این پژوهش، روش .  کارکردهایش بسیار محدود شده استامروزه اما ،است

توصیفی بوده  -روش پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی بوده واي خانهمیدانی و کتاب
 ،aki» کیـَ«ش یعنی؛ هایگروه و همak »كـَ«دهد که پسوند  نشان می جستارنتایج این. است

زنگانی بسیار پرکاربردند و  در گویش اليuk» وكـ«و  akɔy» ياکُـَ «،aku» کوـَ «،akâ» کاـَ«
ها و قیدها نیز تصرف  کیفیت صفت مواردي درسازند و درها و قیدها را میها، صفتانواع اسم

توانیم آن کارکردها را مشاهده  نمیمعیارهمچنین کارکردهایی دارند که در فارسی . دکننمی
  . کنیم

  

   18/2/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                  7/2/1399: تاریخ دریافت مقاله

  

  

  

  واژگان کلیدي
  زنگانیگویش الي * 
  ساختواژه * 
 ي مشتقواژه * 

  پسوند * 
 زایش زبانی * 
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  مقدمه . 1
   هم قرار گرفتن ترکیب شدن و در کنار -الف:  زبان فارسی به دو روش استسازي درواژه 

از این رو اهمیت و توانمندي . هاآمدن پیشوندها و پسوندها در پیش و پس واژه -ب. هاواژه
عال  که در گذشته بس في زبان فارسیپیشوندها و پسوندها. پیشوندها و پسوندها آشکار است

 این چیزي جز واند کاربرد و منفعل شدهکمدر مقایسه با گذشته ند، امروزه اهو پرکاربرد بود
  .ارجی زبان سترگ پارسی نیست زوال و کمسوي به یگام
دار و جزء معنی) تکواژ آزاد(دار مستقل ها از به هم پیوستن یک جزء معنیاي از واژهپاره

تکواژ آزاد که هرگز . شوندساخته می) تکواژ وابسته(رود کار نمیدیگري که هرگز به تنهایی به
  .)267: 1396ارژنگ، . (اندنامیده» وند«رود را کار نمیبه تنهایی به

 تکواژهایی هستند که به ترتیب در اول یا وسط یا   ،وندها یعنی پیشوندها، میانوندها و پسوندها     «
ي بخشند و در برخـی مـوارد، طبقـه   ها میآیند و مفهوم جدیدي به آنها میآخر تکواژها یا واژه  

ي مهم و اساسـی   نکته). 274: 1387 احمدي گیوي،     و انوري(»کنندها را عوض می   وري آن دست
   معنی است و درست همین نکتـه اسـت کـه موجـب زایـش      ي دستوري و طبقههمانا تصرف در 

، »كــَ «موضوع نگارنده به بررسـی پـسوندهاي      بنا بر اهمیت این     . شودها واژه از یک واژه می     ده
ak»َکیـ «aki،» َکاـ «akâ،» َکوـ «aku،» َـ ـ زنگـانی  الي در گـویش   uk» وكــ «و   akɔy» ياکُ

   .پرداخته است

 که ستانِ بخش داراب شهرستان فسا است ده بزرگی از دهستان کوه- lây-zangân–زنگان الي
این روستا در کوهستان قرار دارد و سردسیري است و .  کیلومتري خاور داراب قرار دارد54در 

. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. اندي فارسی تن جمعیت دارد و همه شیعه2335
. بافی استشغل مردم آن باغبانی و قالی. محصوالتش بادام، مویز، انجیر، گردو و گل سرخ است

  ). 210: ، جلد هفتم1330آرا، رزم(

: ي ناصري استنامهزنگان سخن به میان آمده فارسترین منبعی که در آن از اليقدیمی
 در و سردسیري هاآن يهمه و است افتاده کوهستان در که باشد دهاتی داراب معادن«

 ارم معدن مانند افتاده، داراب شهر شرق جانب در معادن آن يناحیه و است نشینبرف زمستان
 این اهالی معیشت... نوایگان معدن و زنگوالي معدن و گنبد و خفر معدن و برفدان معدن و
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 که است سرخ گل خشک يغنچه و مویز و يسردسیر خشک و تر هايمیوه از همه معادن
  .)1318: 1367فسایی، حسینی(».کنند هندوستان حمل همه

 سـال کهن  افراد يهاما به گفت  . گیري روستا کسی اطالع دقیقی ندارد      تاریخ دقیق شکل   يهدربار
 طـی سـالیان    سـاکنین ایـن روسـتا      -که این اطالعات به صورت سینه به سینه بـدانان رسـیده           

  .انده این روستا آمده و ساکن شدهمتمادي ب

نشین بوده است و سپس افرادي از نقاط مختلف باورند که این روستا در آغاز گبربرخی بر این 
ها را از اند و آناند، سپس بر گبریان چیره شدهاند و در این روستا ساکن شدهبه این روستا آمده

زنگان، الي نساال کهنبرخیي بنا به گفته .)3 و 2: 1394رنجبر،  (انداین نقطه بیرون رانده
 انداند و ساکن شدهبه این روستا آمدهی سالیان متمادي از نقاط مختلفی اهالی این روستا ط

ها و خرده از این رو روشن است که طی سالیان متمادي بسیاري از گویش« .)2: 1396رنجبر، (
رنجبر، (».اندویشی غنی را پدید آوردهاند و گهم آمیختههاي بومی در این روستا در فرهنگ
توانیم آن را میترین تأثیر را از لري گرفته است و  بیشزنگانی اليگویش. )11: 1395باقري، 

زنگانی گویشی لري است که الي«سالمی به اعتقاد ). 3: 1397رنجبر، (لري بدانیم گویشی نیمه
اما . ویه و بویراحمد، دور افتاده استبیش از دویست سال از سرزمین مادري خود یعنی؛ کهگیل

عد زمانی و مکانی، هنوز حفظ کرده رغم بهاي گویش لري را علیسیاري از ویژگیتردید ببی
  ). با اندکی تصرف13: 1390سالمی، (».است

  ي پژوهشپیشینه. 2- 1
تب ی صورت گرفته است که غالباً در کهاي دقیقتاکنون پیرامون آوندهاي زبان فارسی پژوهش

توان تکراري بودن و گسترده و جزئی ها را می ضعف این پژوهش.انددستور زبان فارسی آمده
هایش گروهو هم» كـَ « مورد نظر ما یعنی؛متأسفانه پیرامون پسوند. ها دانستنبودن آن

اي گونههایی که بهاز جمله پژوهش.  انجام نشده است،که درخور باشدتاکنون پژوهشی چنان
  :توان به موارد زیر اشاره کرد می،به این پسوند پرداخته باشندویژه 

اي تحت در کتابچههمت یحیی زکاء به پژوهشی پیرامون پسوند کاف از احمد کسروي که : الف
و » كـَ«ي پسوند این پژوهش شامل تاریخچه.  و چاپ شده استگردآوريعنوان کافنامه 

  .هاي آن استدکري کارگستره
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ي مجلهي ارسنجانی، سید عبدالعلی هاشمی، در چند واژه» کی«و » کیـَ«سوند ي پ مقاله:ب
  .119 تا 109، صص )1385(، شناسیگویش

ي مهارلوي شیراز، اکبر صیادکوه و در منطقه» وكـ«و » كـَ«ي کارکرد پسوندهاي مقاله: ج
  .62 تا 41 صص ،)1397 (،هاي محلی ایران زمیني ادبیات و زبان فصلنامهسعید خسروپور،

  روش پژوهش. 3- 1
 براي گردآوري .استبوده اي خانه میدانی و کتاب، پژوهشروش گردآوري مطالب، در این

وران وران این روستا به ویژه گویشوگو و دقت در سخنان گویشواژگان به مصاحبه و گفت
فی بوده توصی -روش پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی .کهن سال پرداخته است

  .اندبندي و تحلیل کردهها را دستهبرداري، یافته پس از فیشهنگارند. است

   و چهارچوب نظريبحث. 2
بخشی از نظام  که  است همان توانش دستوريشناسی نوین، دستور زباندر چهارچوب زبان

  ي شناختی همهاي طبیعی در ساختار ذهنی و روان به گونهوشناختی ذهن آدمی است 
 و این درست در مقابل بخشی از دیدگاه دستور )5: 1390گلفام، : ك.ن (ها وجود داردسانان

گویان به دستور زبان خود آشنا دند تنها برخی از سخنگیرد که معتقنویسان سنتی قرار می
اند و هاي دستور سنتی، آوندها را به طور مستقل مورد بررسی قرار دادهدر کتاب. هستند

واژه از ي ساختشناسان در حوزهزبان. تب به آوندها اختصاص یافته استبخشی از این ک
هاي غیر مستقل را هاي مستقل و واژهگیرند تا بتوان تفاوت عملکردي واژهمفهوم تکواژ بهره می

ها را به دو گروه توان آنترین واحد معنامند زبان تکواژ است و میازین رو کوچک. لحاظ کرد
     هایی که براساس  در دستور زبان.)28: همان ( تقسیم کرد)bound(ید  و مق)free(آزاد 
 شودها توجه میآنهاي معنایی وندها صرف نظر از تصرفبه شوند، شناسی نوین انجام میزبان

 دستورهمچنین در این . گیرنددار، در گروه واژگان مشتق پسوندي قرار میهاي پسوندو واژه
طور مختصر و ها اختصاص دارد، بهکه به بررسی ساختمان واژه» واژهساخت«در بخش ها زبان

. دارندپردازند و خود را از تقسمات معنایی برحذر میکلّی به کارکرد وندهاي زبان فارسی می
هاي ترین روشي این نوع برخورد با وندهاي زبان فارسی که یکی از مهمبحث و قضاوت درباره
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 ،با این همه در این پژوهش. گنجدسی است، در این حوصله نمیپویایی و زایایی زبان فار
با توجه به معناهاي هایش گروهو هم» كـَ«بندي کارکردهاي پسوند به عمد به تقسیمنگارنده 

  .  پرداخته استهاآن

 از جمله پسوندهایی است که در گذشته بس فعال بوده و کارکردهاي زیادي ak» كـَ«پسوند 
 شده بود که زبان فارسی ايهاي زبانی گستردهن پسوند در گذشته موجب زایشای. داشته است

ترین پژوهش  مفصلد سراغ دارنگارندهجا که تا آن. نیاز کرده بودرا از بسی نیازهاي زبانی بی
ها را گشوده و اند و در آن جستار بسی گرهي این پسوند را آقاي کسروي انجام دادهدرباره

  . ي این پسوند ذکر کرده استهجده کارکرد برا

     هاي کهن را هاي زبانهایی است که بسیاري از ویژگیزنگانی از جمله گویشگویش الي
 در ak» كـَ«ر این جستار خواهد آمد، پسوند گونه که دهمان. توان در آن مشاهده کردمی

 در ak »كـَ«  پسوند.کاربرد استبسیار پر...  وaki» کیـَ«، uk» وك-«کنار پسوندهایی چون 
ي ن به شیوهیهمچن. این گویش کارکردهایی دارد که کامالً با زبان فارسی معیار متفاوت است

نیاز کرده بیبسیاري  يهاواژهوام هاي کهن فارسی رفتار کرده و گویشِ این روستا را اززبان
  .است

  و کارکردهاي آن در زبان فارسی akك ـَي پسوند تاریخچه. 2-1
غربی رسیده و براي ساختن مصغر ي  به ایرانی میانهak ایرانی باستان به صورت akaسوند پ«
ي میان  ایرانی باستان در مرحلهika و kaپسوند «). 327: 1383ابوالقاسمی، (»رودکار میبه

کار ي آن را تغییر دهد بهام و مقولهکه معنی ني غربی بدون اینایرانی باستان و ایرانی میانه
 a که به منظور نقل نام به صرف ika و kaي بازمانده.  منتقل کندaرفته تا نام را به صرف می
  .)327: همان(»شودي غربی دیده میهایی از ایرانی میانهرفته، به صورت مرده در نامکار میبه

ي این پسوند در اواخر دوره. در زبان پهلوي کاربرد و کارکردهاي زیادي داشت» کاف«پسوند 
» جیم«در جنوب به صورت را » گاف«تبدیل شد که در همان زمان این » گاف«ساسانیان به 

 وارد ایران شدند به دلیل نداشتن  و ایران ارتباط یافتنداتازیان بهنگامی که . بردندکار میبه
هایی واژه. را قرار دادند» قاف«همخوان » گاف«در زبان خود به جاي همخوان » گاف«همخوان 

» گاف«به جاي که گفتیم در جنوب چنان .خندق، جوزق و روذق از این قبیل هستند: نچو
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شدند دیگر نیازي نبود تا بردند از این رو چون تازیان وارد ایران کار میرا به» جیم«همخوان 
: هایی چونواژه. را در زبان خود داشتند» جیم«این همخوان را تغییر دهند چرا که همخوان 

» جیم«و » گاف«پس از مدتی دو شکل  .وذج، لوزینج و فیروزج از این قبیل هستندفالوذج، نم
شود و بدل به تلفظ نمی» هاء«تبدیل شد که امروزه این » هاء«نیز تغییر یافت و این پسوند به 

هایی گذارد واژهچه بر این گفته صحه میآن). 8 تا 6: 1331کسروي، (کسره گردیده است 
که بسیاري از - زنگانی اليهستند و در گویش» هاء«م به  مختومعیاررسی است که در زبان فا

بابونه که : مانند. روندکار می بهak »كـَ« همچنان با پسوند - کهن را داردهايهاي زبانویژگی
        و کچهgolâl-ak »گاللک«، گالله که در این گویش bɔvin-ak »وینکاب«در این گویش 

هاي  این امر را در برخی دیگر از گویش. استkač-ak »کچک« گویش که در این) چانه - (
  :توان مشاهده کردایرانی نو نیز می

که در فارسی میانه ) 47: 1397صیادکوه و خسروپور، (» آبله« به معنی ôlak ←مهارلویی 
ābilag175: 1373مکنزي، . ( بوده است(  

که در در فارسی میانه ) 158: 1385زمردیان، (» قلوه، کلیه« به معنی gordak ←قاینی 
gurdag288: 1373مکنزي، . ( بوده است(  

که در فارسی ) 48: 1383سالمی، (» ي میوههسته« به معنی estak ←جیرفتی و کهنوجی 
  )322: 1373مکنزي، . ( بوده استastagمیانه 

 ←لکی . )229: 1386خاتمی، (»  چیزاي از هرکُپه، انباشته« به معنی kopak ←کازرونی 
butek کوهمره سرخی .)14: 1391ایزدپناه، (» بوته« به معنی ← zangolak به معنی 

» پونه« به معنی podonak ←شیرازي . )170: 1390پور و جباره، حسام( »زنگوله«
    ،bâvenak ← شورابی .)143: 1391محمدي،  حاجیرحیمیان، راستی عمادآبادي و(

 و 146: 1386سالمی، (» بابونه« به معنی bônak ←ی کیش و تنگboynak ←اي زاخرویه
  .)195: 1380زاده، ملک(» پرهشب« به معنی ow šparak ← زرقانی .)147

رود گویا پیش از اي از فارسی به شمار میدر آذري که زبان کهن آذربایجان بوده و شاخه
آن » الف« رفته و تنها آن از میان» کافِ«از این رو امروزه . شده استالفی آورده می» کاف«

  .)8 :1331کسروي، (اند آستارا، آستانا و بهدنا از این دسته: هایی چونواژه. باقی مانده است
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هایی واژه. شود، واو آورده می»هاء «؛و جانشین آن یعنی» کاف«اي نیز گاهی در جنوب به ج
  .)9: همان(سرو از این قبیل هستند یارو، کاسو و پ: چون

که گاهی چنان. »جیم«است یا » گاف« تبدیل از ،دانیم که این واوسروي ما نمیي کبه گفته
الفی آورده » گاف«نیز پیش از ) جنوب(جا هاي دیگر این تبدیل روي داده یا در آندر کلمه

یکی در این جستار خواهیم دید که همان گونه ). همان(و واو جاي آن را گرفته است شده می
برخی واوي که در شاید بتوان گفت .  استuk» وكـ«زنگانی پسوند يسوندهاي گویش الاز پ

 بوده که بعد uk» وكـ«رود، پسوند کار میها به واژههایی که در جنوب به عنوان پسونداز واژه
 برخی گویشوران این شاهد این مدعا آن است که.  از آن حذف شده استk» ك«همخوان 

مانند  . u» او«با پسوند هم برند و کار می بهuk» وكـ«ند  با پسو همها راش بعضی از واژهگوی
 که toroš-uو تُرشو  čamzu چمزو ،ri:š-uریشو : هاي محلی گیاه هستندکه نام اهواژهاین 

 و ترشوك čamz-uk چمزوك ،ri:š-ukها را به صورت ریشوك  این واژه،برخی گویشوران
toroš-uk برندکار میبه .  

این پسوند را گاه  انجام شده، کارکردهاي »كـَ «هایی که پیرامون پسوندشکنون در پژوهتا  
  :توان به موارد زیر اشاره کرد میبراي نمونه. اندمفصل و گاه مختصر بیان کرده

:  استاد فقط به دو کارکرد این پسوند اشاره شده استدر کتاب دستور زبان فارسی پنج -الف
کاف گاهی در آخر بعضی -2. دخترك، مامک، پسرك: دآیکاف در کلمه براي تصغیر می- 1

قریب و  ( رکوك← پرستوك، رکو ←، پرستو  زادك← زاد: کلمات افزوده شود و زائد باشد
  .)299: 1389همکاران، 

:  کارکرد این پسوند اشاره شده استدودر کتاب دستور زبان فارسی پرویز ناتل خانلري به  -ب
افزوده صفت به -2. سازد که با شباهت همراه است دیگر میشود و اسمیبه اسم افزوده می- 1

 تا 165: 1386ناتل خانلري،  ( که به داشتن آن صفت مخصوص استسازدمیاسمی شود و می
167(.  

ي عمادي حائري به پنج کارکرد این پسوند اشاره در کتاب دستور زبان فارسیِ عماد نوشته-ج
براي تحبیب و  -3. براي تحقیر و توهین -2. ربراي رساندن کوچکی و تصغی - 1: شده است

  .)125: 1360عمادي حائري،  (ي تشبیه و نسبتنشانه -5. ي اسم آلتنشانه -4. ترحم
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ه کارکرد این پسوند ي انوري و احمدي گیوي به نُ نوشته2در کتاب دستور زبان فارسی -د
در مورد تقلیل در  -3.  قیددر مورد تقلیل و تدریج در -2. براي تصغیر -1: اشاره شده است

   .براي نسبت -7. براي تشبیه -6. براي تحبیب و ترحیم - 5. براي تحقیر و توهین -4. صفت
 احمدي  وانوري (براي ساختن اسم از صفت -9. رع فعلبراي ساختن اسم آلت از بن مضا - 8

  .)287 و 286: 1387گیوي، 

به پنج کارکرد این فلسفی ي تألیف عالمهدستور زبان فارسیِ نمودارروش نوین در کتاب  -هـ
سازد که پیوندد و اسم مرکبی می، به انتهاي اسم می»ك«پسوند «: پسوند اشاره شده است

: 1389فلسفی، عالمه(».ي اسمی استي تصغیر، تحقیر، ترحم و تشبیه و جنبهداراي جنبه
343(.   

هاي مختوم به هاء بیان حرکتی ه واژهک ـ با توجه به ایندر پژوهش کسروي با نام کافنامه - و
: هجده کارکرد این پسوند اشاره شده استبه  -اندبوده» كـَ«داراي پسوند  که امروزه داریم هم

       . ساختن صفت از فعل -5. مانندگی - 4. دلسوزي -3. ارجیبی -2. خردي و کوچکی - 1
           .ختن اسم از صوت و آواسا -8. ساختن نام ابزار از فعل - 7. ساختن اسم از صفت - 6
ساختن  - 12. ساختن نام نتیجه از فعل -11. ساختن اسم اندازه -10.  ساختن اسم مصدر- 9

     ).سازيمعرفه(شناختگی  -15. حال و چگونگی -14.  خداونديدارایی و -13. اسم مکان
  ).37 تا 12: 1331کسروي، (هرگونه نسبت  - 18. دوره و زمان- 17 .مادینگی -16

  زنگانی در گویش اليakك ـَکارکردهاي پسوند . 2-1-1
  صفت مرکب ←ك ـَ+ بن فعل +  اسم - 1

 صفت کسی ، به معنی خودشاشَک)كـَ+ شاش از فعلِ شاشیدن + خود (xo-šâš-ak  خُشاشَک
خواب رود که شب در رختکار میاین صفت براي کودکان به. شاشدمیاست که در شلوارش 

  .دشاشنخود می

 این صفت در دو ، خودرینکبه معنی )كـَ+ رین از فعلِ ریدن + خود ( xo-rin-ak خُرینک
 در شلوارش  که یا کسی براي کودك- ب. ي کسی که ترسو استبرا -الف: رودکار میمعنا به

  .کندمدفوع می
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   مرکب اسم←ك ـَ+ بن فعل +  اسم - 2

 پوشیده مکانی است که) كـَ+ از فعلِ تپیدن تَپ + گِل به معنی خاك  (gel-tap-akتَپک گِل-
  . از خاك نرم باشد

  . استبه معنی پاجوش گل محمدي) كـَ+ کُش از فعل کُشتن + گُل  (gol-koš-akکُشَک گُل-

     ی است با نام گیاه )كـَ+  از فعلِ شکستن šekanکن شِ+ پا ( pâ-škan-akپاشکِنَک  -
 این نام را به آن ،شکندامی که پا روي آن گذاشته شود میچون هنگ و هاي ترد و شکنندهساقه
  .اندداده

نام گیاهی است که از آن  )كـَ+ مخور از فعلِ خوردن + خر ( xar-ma-xor-akخَرمخورك  -
ي این گیاه است چه بر من روشن نشد وجه تسمیهآن. کنند استفاده میخري به عنوان علوفه

    آن را خراي است که گویی  ولی نام آن به گونه،خوردخوبی می به خرچرا که این گیاه را 
  .خوردنمی

 )اي شکاريپرنده (به معنی دلیجه )كـَ+ خور از فعلِ خوردن + باد ( bâ:δ-xor-akباذخورك  -
  .است

سوزش مري .  بیماري استنوعینام  )كـَ+ سوز از فعل سوختن + بر ( bar-suz-akبرسوزك  -
مزه از مري یا معده به همراه است و هنگام آروغ، آبی ترش با ترش شدن معده است که اغلب

  . آیددهان می

     + به معنی گردیدن و چرخیدن soriδanسر از فعلِ سریدن + سر ( sar-sor-akسرسرَك  -
  .به معنی سرگیجه است )كـَ

   اسم مرکب←ك ـَ+ بن فعل +  صفت - 3

نام گیاهی است ) كـَ+ کُن از فعلِ کردن + شَل به معنی شل و فلج : ( šal-kon-akکُنَک شَل -
اي اش را با کلند کوبید و چون با این کار، گیاه به گونههرز که براي از بین بردن آن باید ریشه

  .اندشود، این نام را به آن دادهشَل و فلج می
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  صفت ←ك ـَ+  اسم - 4

در گویش .  به معنی موي آشفته و در هم تنیده،ي موصفتی است برا) كـَ+ پِت ( pet-akپِتَک 
هاي مختلف با کسر جههها و لاین واژه در گویش. رودکار می در معنی مو بهpotزنگانی پت الي

ي شیرازي  براي مثال در لهجه.رودکار میبه /p/و فتح همخوان  /p/ضمِ همخوان  ،/p/همخوان 
). 41: 1385خدیش، (رود کار میم شدن موي و نخ بهو در ه در معنی به هم ریختن petپِت 

 به معنی potدر گویش درزي پت  و )46: 1385زمرّدیان،  ( pattي پت در گویش قاین واژه
 ذکر کرده است patمعین این واژه را به صورت پت ). 100: 1390سالمی، (رود کار می به»مو«

 که از بن موي بز روید و آن را به شانه پشم نرمی«: و معنی آن را چنین بیان کرده است
معین، (» بعضی گیاهانيي سطح بشرههاي ریز در هم تافتهکرك...برآورند و از آن شال بافند 

1385 :260(.  

   اسم جدید←ك ـَ+  اسم - 5

در این  )كـَ+  جوجه است /i/ي  به واکه/u/ ي ابدال واکها بji:jaجیجه ( ji:jakجیجک  -
  . هاي کوچک و پوشیده از خارخمتاهی است با گویش نام گی

   در این گویش به معنی lel لِل .به معنی انگل بدن بز است) كـَ+  lelلِل ( lel-akلِلَک  -
  .رودکار میي پرندگان و نوزاد برخی از حیوانات مانند خرگوش و موش بهجوجه

در این گویش و  močي مچ واژه. به معنی فلج دست است) كـَ+  moč مچ( močč-akمچک  -
عبدویی، کالنی ) 93 و 92: 1390سالمی، (اي، دشتی اي، باشتویهها از جمله اِهوهبرخی گویش

رود و با توجه به این کار میبه معنی استخوان به) 65 و 64: 1383سالمی، (و کوزرگی ) لري(
 معیارامروزه در زبان فارسی است » استخوان« این واژه که توان گفت معناي نخستینِمعنی می

  .از آن باقی مانده است» مچ پا«و » مچ دست«از میان رفته و تنها دو ترکیب 

   قید مقدار ←ك ـَ+ اسم  - 6

 هم čos-akچسک . به معنی مقدار خیلی کم است) كـَ+ تَس به جاي چس ( tos-akتُسک 
  .رودکار میبه
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  خردي و کوچکی مفهوم ←ك ـَ+ اسم  - 7

  .  استآس به معنی دست)كـَ+ آس  (â:s-akآسک  -

   اسم←ك ـَ+  صفت - 8

 غالباً سبز هارنگ این دکمه. ي کوچک است به معنی دکمه)كـَ + sôzسوز  (sôz-akسوزك  -
  .است

 نام قسمتی از اعضاي بدن است که از چربی تشکیل )كـَ + lamčلَمچ ( lamč-akلَمچک  -
  .به معنی شُل و وِل است lamčلَمچ ي اژهدر این گویش و .شده است

  .به معنی کپک است) كـَ+ سفید ( safiδ-akسفیذَك  -

، تنگی، »کور«جا از  در این.ي خشک شده استبه معنی غوره) كـَ+ کور ( ku:r-akکورك -
به » نابینا«را عالوه بر » کور«ي دهخدا واژه. گردشدگی، بسته بودن و نظیر آن مورد نظر است

ي در واژه» کور«ها با معنایی که ما از  که برخی از آن استمعانی متعددي ضبط کرده
ناگشوده بسته، دهانصفت گرهی که باز نشود، دهان: ایم شباهت دارد دریافت کرده»کورك«

  کرداي که خندان نباشد و گردویی که مغزش خردخرد و به سختی بیرون توانمانند پسته
  .)18692 :دوازدهم، جلد 1377دهخدا، (

عکس آن . شودنوعی پریدن است که هنگام پرش، پاها باز می) كـَ+ پهن ( pa:n-akپهنَک  -
  . است که هنگام پریدن هر دو پا در کنار هم قرار دارد»جفتَک«در این گویش 

   جدیدصفت ←ك ـَ+  صفت - 9

  .اي است که پیش از رسیدن خشک شده باشدصفت میوه) كـَ+ خُشک ( xošk-akخُشکَک  -

  . به معنی ولگرد) كـَ+ وِل ( vel-akوِلَک  -

  قید مقدار ←ك ـَ+ صفت  -10
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  . است» نسبتاً زیاد«به معنی  ،خوبک) كـَ/ + v/به  /b/خوو با ابدال ( xu:v-akخووك 

  اسم  ←ك ـَ+ آوا  -11

  .به معنی اسهال است )كـَ + پِرپِر( per-per-akپِرپِرَك 

  نام نتیجه از فعل ←ك ـَ+  بن فعل -12

این فعل همان .  است»چه روبیده شدهآن«به معنی ) كـَ+ رفت از فعل روفتن ( roft-akرفتَک 
rōb فعل ) 57: 1373ابوالقاسمی، (است » روفتن« در فارسی میانه است که در فارسی دري

رنجبر و صیادکوه،  (معنی روبیدن و جارو کردن است به  در این گویشvâ-roftan» وارفتن«
   .رودکار میغالباً به معنی آشغال بهنیز  »رفتک«ي واژهو ) 27: 1394

  :ساختن نام مصدر -13

  . به معنی گریه و مویه استgerik môkگریک موك 

  :م مکانسساختن ا -14

+ به معنی سرو کوهی  vo:l ول+  همان رو است i به uري با ابدال ( ri vo:l-akري ولَک  -
-  به معنی سرو کوهی است و به نقل از افراد کهنvo:lول . زنگاننام مکانی است در الي) كـَ

  .ه استسال، این مکان در گذشته پوشیده از سروهاي کوهی بود

نام مکانی است با چشمه و درختان ) كـَ+ اُو  +  به جاي گلوگوري( guri ô-akگوري اُوك -
نیز مشهور شده » گلو آبک«آیند به زنگان میکه امروزه در میان گردشگرانی که به الي بسیار
با . رودکار میبه» گَلو« کوتاه، در این گویش به جاي /u/ي  با واکهguri» گوري«ي واژه. است

   و /r / در این واژه به/l/ همخوان - الف: توان گفتتوجه به فرایندهاي واجی این گویش می
هایی را در شکل این واژه با هاي ایرانی نو شباهتدر گویش.  تبدیل شده است/i/ به /u/ي واکه

و ) 264: 1380زاده، ملک(زرقانی : رود قابل مشاهده استکار میزنگان بهشکلی که در الي
  ).109: 1381اکبرزاده،  (goli ←  دشتستانی guli ←) 387: 1389بذرافکن، (داریونی 
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مکنزي، ( grīwي آن یعنی؛ هاي میانهي یکی از صورتتغییر یافتهآن را اندكتوانیم می -ب
  .بدانیم) 294: 1373

  :ساختن صفت نسبی -15

-petپِتَک رفتنپِت«.  و یواش استبه معنی آهسته) كـَ+ پت + پت ( pet-pet-akپِتَک پِت -
pet-ak raftan«  : رفتنراه آهسته و یواش.  

  :زوده شدن به همخوان آغازین واژهساختن اتباع با اف -16

در این . زنگانی استهاي ساختن اتباع در گویش الياین روش یکی از پر بسامدترین روش«
. کنند تلفظ میa» اَ« را به صورت k» ك«ي پس از همخوانِ روش برخی از گویشوران، کسره

آغاز  k» ك« و g» گ«ان هایی که با همخوي دیگر این است که براي ساختن اتباع از واژهنکته
  .)19: 1396رنجبر و نمیرانیان، (».شودشوند، از این روش استفاده نمیمی

  . به معنی ماست است/t/ با حذف همخوان mâ:sماس  . m-ak-e mâ:sمکِ ماس  -

  . به معنی گرد و خاك استdu:laqدولَق  . d-ak-e du:laqدكِ دولَق  -

   r-ak-e ru:γanركِ روغن  -

- ک و صورت صs-ak-o su:rat  

  :دلسوزي و تحبیب -17

  . است، بدبخت و بیچارهبدبختَک) كـَ+ بخت وخت به جاي  + بذ( baδ-vaxt-akبذوختَک  -

   tefl-ak/ telf-akطِلفَک / طِفلَک -

  :ارجی و تحقیریب -18

د، دختر و پسر افزوده هاي زن، مر به واژه ورودکار میبه aka» کَهـَ«در این کارکرد غالباً پسوند 
  . شودمی
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  )كـَ+ حسین  (huseyn-akحوسینَک  -

  marda(e)kaمردکه  ، zana(e)kaزنکه  ،doxt-a(e)ka/doxtar-a(e)kaدخترکه / دختَکه-

  :تشبیه و مانندگی-19

برخی . ه آن آویزان کنندب که چیزي را  استاينام وسیله) كـَ+ چنگ ( čang-akچنگَک  -
به در این گویش  čeng چنگ .برندکار می بهčeng-akنگَک ین اسم را به صورت چِ ا،گویشوران

  .توان این وسیله را مانند نوك پرندگان دانستمعنی نوك پرندگان است و در این صورت می

 است که سر نوزاد را هنگام خواب در ی هاللی شکلچوبِ) كـَ+ کمون ( kamun-akکَمونَک -
ضبط شده و برخی از معانی آن با معنایی که در » کمانه«واژه به صورت  این .دهندآن قرار می

شکل اشیا و هر چیز که داراي قوس است، چوبی بخش قوسی: جا گفتیم شباهت دارداین
انوري،  (داندند تا چیزي را سوراخ کنندگربستند و با آن مته را میمنحنی که به آن تسمه می

  ).5919 : جلد ششم،1382

  .ي بزرگ استبه معنی دکمه) كـَ+ گُل ( gol-akگُلَک  -

  »تر«افزوده شدن به پسوند -20

شود و تغییري در معنا ایجاد  میسازد، افزودهکه صفت تفضیلی می» تر«به پسوند » كـَ«
  . این کاربرد، چندان مستعمل نیست.کندنمی

  .به معنی بدتر) كـَ+ تر+ بد (bat-tar-akبتَّرَك  -

  .تربه معنی نزدیک) كـَ+ تر+ نزیک (nazik-tar-akترك نزیک -

شده به صفت برتر افزوده می» كـَ«این کارکرد در متون کهن نیز قابل مشاهده است یعنی؛ 
  :شده موجب تقلیل در صفت میکرده وبا این تفاوت که در معنا تصرف می. است

اصلتِ ایشان خیزد، دورترك اما از آفت حیل و فسادِ ضمیر که از کثرتِ مخالطتِ مردم و مو«
  .)702: 1394وراوینی، (»تواند بود
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  :ایجاد هرگونه نسبت -21

  .  زدن دو دست بر هم است وبه معنی کَف) كـَ+ شَپ ( šap-akشَپک  -

 زدن دو دست بر هم  دستک، کَف، وبه معنی) كـَ +  به جاي دستدس( dass-akدسک  -
  .است

کار نیز بهčešin-ak   چِشینَک. به معنی چشمک است)ك ـَ+چشم / چشن ( češn-akچِشنَک -
  .رودمی

 در این bormبرم . به معنی باال و پایین انداختن ابرو است) كـَ+ برم ( borm-akبرمک  -
  .)19: 1388وشی، فره( است boruy» بروي «آني پهلوي  ریشه وگویش به معنی ابرو است

   akiکی ـَکارکردهاي پسوند . 2-2
  صفت نسبی ← کیـَ + صفت - 1

   yavâš-akiیواشَکی ، ) هولکی - (halôl-akiلَکی وهلُ،  pir-akiپیرَکی  -

که  بدانیم چرانیز اي افزایش در صفت  را باید گونه»پهنکی« ).کیـَ+ پهن ( pa:n-akiپهنکی  -
  .تر استپهن» پهن« از »پهنکی«در این گویش 

  صفت نسبی ← کیـَ+ اسم  - 2

   pul-akiپولکی  ، xar-akiرکی خ -

  صفت نسبی ← کیـَ+  آوا - 3

  )  باشدترآنچه حجمش از وزنش بیش - (pop-akiپپکی  -

ین کسی که دائم به ا. رودکار میتر براي دختران بهتی است که بیشصف fert-akiفِرتکی  -
  .ماندتر در خانه می و کمرودطرف و آن طرف می

  شباهتمانندگی و م  مفهو← کیـَ+ اسم  - 4
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. رودکار میآمیز براي لوازم خواب بهو توهین با بار معنایی منفی )کیـَ+ جل ( jol-akiجلَکی  -
   .که مانند پاالن االغ است... واقع یعنی پتو، تشک و در

   اسم← کیـَ+ صفت  - 5

  . که بسیار تلخ است است هرزنام گیاهی )کیـَ+ تلخ ( talx-akiتلخکی  -

   اسم← کیـَ+ اسم  - 6

 که پشت ران االغ خراي در عقب پاالن تسمهرانکی، به معناي ) کیـَ+ رون ( run-akiرونکی -
   .گیردقرار می

   akâکا ـَکارکردهاي پسوند . 2-3
 باستان براي ساختن اسم و  است که در ایرانیâka پسوند همان پسوند رسد اینبه نظر می

  .)311: 1383 ،والقاسمیاب(رفته است کار میصفت به

  :ساختن قید حالت - 1

   .به معنی وارونه) کاـَ+ کپ ( kopp-akâکُپکا  -

  .به معنی از پهنا) کاـَ+ پهن ( pa:n-akâپهنکا  -

  قید کیفیت ←کا ـَ+ اسم  - 2

   .به معنی با سر) کاـَ+ کلّه ( kalla-kâکا کَلّه -

   .پشت  بابه معنی) کاـَ+ پشت ( pošt-akâپشتَکا  -

   .گاهبه معنی با نشیمن) کاـَ+ قین ( qi:n-akâقینَکا  -

 صورت و«در این گویش به معنی » بچ« .به معنی با صورت) کاـَ+ بچ ( bočč-akâبچکا  -
  .است» رخسار
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در این گویش به » مل« . استبه معنی با سر و گردن) کاـَ+ سرَمل ( sar-a-mol-akâسرَملَکا  -
باید الف میانوند قرار گرفته است می» مل«و » سر«اي که میان است و فتحه» گردن«معنی 
برند کار میوران به جاي این فتحه، کسره بهبرخی گویشناگفته نماند که )  سراملَکا←(باشد 

کار واقع به جاي واو عطف به  که این کسره کارکرد عطف را دارد، در)sar-e-mol-akâملَکا سرِ(
ي رود در واژهاگرچه این نوع کارکرد در این گویش پربسامد نیست اما احتمال می. رودمی

  )  سر و ملَکا←(نیز چنین باشد » ملَکاسرِ«

  : مثال در قالب جمله

  . با پشت به زمین خورد← pošt-akâ oftiδپشتکا اُفتیذ 

   akuکو ـَکارکردهاي پسوند . 2-4
  اسم ← کوـَ +  صفت- 1

  . ي خشک شده استبه معنی غوره) کوـَ+ کور ( ku:r-aku کورکو -

به معنی در این گویش  talvتَلو .  استخوان شانه استنام) کوـَ + talvتلو ( talv-akuتَلوکو  -
  . اي و صاف استتخته

   جدیداسم ← کوـَ +  اسم- 2

 در این گویش به صورت» بیل«ي واژه. انداز استبه معنی خاك) کوـَ+ بیل ( beyl-akuبِیلَکو 
beyl رودکار میبه .  

  اسم ←کو ـَ + آوا - 3

  . به معنی خمیازه استova:-kuاُوکو 

  :هاساختن انواع صفت - 4

  »xo-šâš-akخُشاشَک «: ك.ر) کوـَ+ شاش از فعل شاشیدن + خود ( xo-šâš-aku وخُشاشَک -

  »xo-rin-akخُرینک « :ك.ر) کوـَ+ رین از فعل ریدن  + خُ به جاي خود( xo-rin-aku وخُرینک-
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ار معنایی یکسانی رود و بکار می نیز بهakك ـَاین آمد این دو صفت با پسوند که پیش از چنان
  .دارد

این صفت را برخی گویشوران به صورت .  استبه معنی وارونه ) کوـَ+ کُپ ( kopp-akuکُپکو 
  .برندکار میبهنیز  »ku:p-akuکوپکو «

- کو لَمچlamč-aku)  به معنی دست و پا چلفتی است )کوـَ+ لمچ  .  

  .گرد است هرزهفرد صفت به معناي ولگرد، ) کوـَ+ وِل ( vel-akuوِلَکو  -

لَکو وهhôl-aku ) عجول استبه معنی ) کوـَ+ هول .  

  :ساختن قید حالت - 5

ن کسی است که روي شکم  حالت خوابید،به معنی وارونه است )کوـَ+ کُپ ( kopp-akuکُپکو 
  .خوابیده است

  خردي و کوچکی مفهوم ←کو ـَ+  اسم - 6

  . به معنی بیلِ کوچک و بیلچه است) کوـَ+ بیل ( beyl-akuبِیلَکو 

  تقلیل در صفت ← کوـَ + صفت - 7

در این گویش  telezmتِلِزم . معنی نسبتاً شاداب استبه ) کوـَ+ تلزم ( telezm-akuتِلِزمکو  -
کند که  ناگفته نماند که نوعی مانندگی نیز در ذهن تداعی می.معنی ظریف و شاداب استبه 

  .  است»گونهشاداب«در این صورت به معنی 

. است» اندك «به معنی česq چِسق ،در این صفت) کوـَ+ چِسق ( česq-akuچِسقَکو  -
شود و به معنی فت میشود موجب تقلیل در ص به این صفت افزوده میکوـَهنگامی که پسوند 

  .آید میاندكبسیار بسیار 
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  :ارجی و تحقیربی - 8

نا همان  در این مع)کوـَ+ حسین / حوسین (huseyn-aku/ hoseyn-aku حسینَکو/ سینَکووح
  ) حسینَک← (شودك موجب تحقیر میـَ پسوند ،است که در فارسی

  :انندگی و تشبیهم - 9

  .ي گوش است که مانند برگ فرض شده استبه معنی الله balg-akuبلگَکو 

   akɔyي اکُ ـَکارکردهاي پسوند. 5 -2

 akɔyي اکُـَبه شکل و آمده » اي« است که پس از آن پسوند akâکا ـَ  پسونداین پسوند همان
  . استفاده کرد»کیـَ«توان به جاي این پسوند از پسوند می. درآمده است

   :ساختن صفت نسبی- 1

  .  استبه معنی دزدکی )ياکُـَ+ به جاي دزد دزdozz-akɔy )  يادزکُ -

  .  استبه معنی زورکی )ياکُـَ+ زور ( ru:r-akɔy يازورکُ -

  .  استبه معنی یواشکی )ياکُـَ+ یواش ( yavâš-akɔy يایواشَکُ -

  . است»به سالمی و درسته«در معنی  )ياکُـَ+ سالم ( sâ:lom-akɔy ياسالُمکُ -

  :ساختن قید حالت - 2

  . است) در حالت ایستاده (به معنی ایستاده )ياکُـَ+ یذه واسvâ-ssiδ-akɔy ) ياواسیذَکُ -

  .  استبه معنی نشسته )ياکُـَ+ نشِسه ( nešess-akɔy يانِشِسکُ-

- انَکُهپي pa:n-akɔy ) استبه معنی از پهنا، به پهنا )ياکُـَ+ پهن .  

  قید کیفیت ← يکاـَ+  اسم - 3

   . استگاهبه معنی با نشیمن )ياکُـَ+ قین ( qi:n-akɔy ياقینَکُ -
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  . استبه معنی با صورت )ياکُـَ+ بچ ( bočč-akɔy يابچکُ -

  . استبه معنی با سر و گردن )ياکُـَ+ مل سر( sar-a-mol-akɔy ياسرَملَکُ -

   ukك و د ـکارکردهاي پسون. 2-6
توان با این کارکرد را می. شودآید و موجب افزایش در صفت مییا صفت میدر پایان اسم  - 1

هاي زیادي دارد در ي عربی که وزني مبالغهصیغه. ي مبالغه در عربی یکی دانستصیغه
 ي کاريشود و داللت بر بسیار کنندهتر از فعال، فعاله، فعیل و فعول استفاده میفارسی بیش

 ـ این کارکرد پسوند )33 و 32: 1387عمید، (رساند  میار در کاري را و مبالغه و تکرکندمی
  .تر است از دیگر کارکردهایش بیشukك و

 ،رو است کسی است که خندان و خندهصفت )كـو+ به جاي خنده خنّه ( xann-ukوك خَنّ -
  .کسی که خنده جزئی از وجودش باشد

آموزان  است که پیوسته از دیگر دانشآموزيصفتِ دانش )كـو+ عرض ( arz-ukعرضوك  -
   .کندشکایت می... نزد معلم، مدیر و

صفت کسی است که بسیار زود رنج است و با دوستان و  )كـو+ قهر ( qa:r-ukقهروك  -
  .کندبه عبارت دیگر کسی که بسیار قهر می. کندقهر می... اطرافیان و

و در این گویش هم به معنی بد اخالقی  »بخل«ي واژه .)كـو+ بخل ( boxl-ukبخلوك  -
 صفت کسی است که  هم»بخلوك« در نتیجه ،چشمیخویی است و هم به معنی تنگتند

  واي سکوتی همراه با بد اخالقی استگوید و دارخو است و با دیگران کم سخن میپیوسته تند
  .باشدچشم که تنگاست  صفت کسی هم

  رت به صو. شوداي است که باردار نمی یا مادینهصفت زن )كـو+ مزا ( ma-zôkك ومزُ -
  .رودکار مینیز به» ma-zâ-`ukاوك - مزا«

نادانی به ه بر معناي و عال»جهل«ي واژهدر این گویش  .)كـو+ جهل ( ja:l-ukجهلوك  -
خو است و زود  صفت کسی است که تند»جهلوك«رود و کار میبهنیز معنی خشم و عصبانیت 

  .شودانی میآشفته و عصب



                               1399، بهـار زدهـم دواشـماره   م،چهـار سـال  ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان      ...      و ak»كـَ« پسوند هايکارکرد
        

 

130

  .کندصفت کسی است که بسیار دعوا می )كـو+ جر ( ja:r-ukجروك  -

  . صفت کسی است که بسیار حریص و آزمند است )كـو+ قحط ( qa:t-ukقحطوك -

 کردن م که رخري ؛ یعنیکندسیار رم می است که بخريصفت  )كـو+ رم ( ram-ukرموك  -
  .و ترسیدن جزئی از وجودش باشد

کسی که . صفت کسی است که بسیار مغرور و متکبر است )كـو+ باذ ( bâ:δ-ukذوك با -
  .تکبر و غرور در وجودش تعبیه شده است

  :توان مشاهده کرداین کارکرد را در گویش قاینی نیز می

tars-uk» 60: 1385زمردیان، (» بسیار ترسنده .(xav-uk» خوابدخوابو، کسی که بسیار می «
  ).148همان (» سوراخ سوراخ، پرسوراخ «kol-kol-uk). 90: همان(

  اسم جدید ← كـو +  اسم- 2

  . به معنی نیشگون است)كـو+ پنجه پنج به جاي ( penj-ukپِنجوك  -

 پوست بدن را خراشیدن و زخم کردن ،معنی با ناخنبه  )كـو+ خِنج ( xenj-ukخنجوك 
  . است»چنگ«به معنی » نجخِ«در این گویش. است

   اسم← كـو +  صفت- 3

 بدین نام شهرت در این روستاکه  است ترشنام گیاهی  )كـو+ ترش ( toroš-ukتُرُشوك  -
  .دارد

هاي باریک و نرم که پرندگان براي با شاخهنام گیاهی است  )كـو+ نرم ( narm-ukنَرموك  -
  . شهرت دارد بدین نامدر این روستاکنند و به سبب نرمی آن، ساختن النه از آن استفاده می
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  گیرينتیجه. 3

از  uk» وكـ« و akɔy »ياکُـَ«، aku» کوـَ «،akâ» کاـَ«، aki» کیـَ«،  ak»كـَ«پسوندهاي 
این پسوندها عالوه بر ساختن .  هستندزنگانیترین و پرکاربردترین پسوندهاي گویش اليمهم
  .کنندا و قیدها نیز تصرف میهها و قیدهاي متعدد، در مواردي در کیفیت صفتها، صفتاسم

 از جمله پسوندهاي کهن زبان فارسی است که به فارسی دري رسیده و ak» كـَ«پسوند  -
تر و زنگانی کارکردهاي بیشياین پسوند در گویش ال. امروزه نیز همچنان پرکاربرد است

  . داردمعیارمتفاوتی نسبت به فارسی 

 کاربرد دارد و  و یکبیست در این گویش ak» كـَ«که در این جستار آمد پسوند انچن -
از جمله کارکردهاي مهم این پسوند ساختن . اي شده استهاي زبانی گستردهموجب زایش

م جدید با افزوده ساختن اس  همچنینی وفزوده شدن به ترکیب اسم و بن فعلاسم مرکب با ا
  .سازدمیاتباع  ،با افزوده شدن به همخوان آغازین واژهنیز . شدن به اسم است

  ورودکار می بهaka» کَهـَ«ارجی و تحقیر به صورت راي بی در این گویش بak» كـَ«پسوند  -
  . شودهاي زن، مرد، دختر و پسر افزوده میبه واژه

، در هستند) کسره(غیر ملفوظ » هاءِ«به هاي زبان فارسی که امروزه مختوم بسیاري از واژه -
ها زنگانی بسیاري از این واژهاند که در گویش الي بودهak» كـَ«اي پسوند ي زبانی دارگذشته

  .روندکار می بهak» كـَ«همچنان با پسوند 

  .زنگانی ساختن صفت و اسم استدر گویش الي aki »یکـَ«ترین کارکرد پسوند  بیش-

پسوند همان پسوند این . سازددر این گویش قید کیفیت و قید حالت می akâ »کاـَ«پسوند  -
âkaرفته استکار می باستان براي ساختن اسم و صفت به است که در ایرانی.  

در .  کارکردهاي مشترك زیادي داردak» كـَ« در این گویش با پسوند aku »کوـَ«پسوند  -
   کارکردهاي مشترك، هم از پسوند توان گفت گویشوران این روستا براي بسیاري ازواقع می

توان واو متصل به میدر برخی موارد  .کنند استفاده میak» كـَ« از پسوند مهو  aku »کوـَ«
 . را معرفه ساز به شمار آوردaku »کوـَ « در پسوندak »كـَ«
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 آمده است و چون» اي« پسوند ، است که پس از آنakâ »کاـَ«  همان akɔy »کُايـَ «پسوند -
 شکل در نتیجه به ،رودکار میبه /y/ به صورت همخوان انیزنگ الي گویشدر» اي«پسوند غالباً 

  . استفاده کردaki »کیـَ «توان به جاي این پسوند از پسوندمی.  درآمده استakɔy »ياکُـَ«

در این پسوند . افزایش در صفت است uk »وكـ « پسوندترین و پربسامدترین کارکردمهم -
معادل توان  این کارکرد را میشود که در صفت میآید و موجب افزایشپایان اسم یا صفت می

  . ي مبالغه در عربی دانستبا صیغهو برابر 
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