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 بررسی واج شناختی زبان ترکی )گونه کهنه اوغاز(

 

 akramparhizkar. 1994@gmail.com *اکرم پرهیزکار

 همگانی شناسی ارشد زبان کارشناس

 کامبوزیا زعفرنلو کرد عالیهدکتر 

 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

    چکیده

رای عناصری است و اختالفات زبانی و گوناگونی آن در عناصرر اان یک نظام است و هر نظام دزب

های زبانی، قواعد ویژه خرود را دارد  هردا از نگراری ایر  زبان بوده، هر زبانی عالوه بر همگانی

مقاله بررسی واج شناختی زبان ترکی گونه کهنه اوغاز است  ای  زبان یکی از روستاهای شیروان 

هرای داده کنند که گویشوران آن به زبان کردی و ترکی صحبت می باشددر خراسان شمالی می

ج آقرا و پرنج خرانس اسرت، گویشور کهنه اوغازی که شامل پرن 10ای  مقاله طی یک مصاحبه با 

اند  به دلیل اینکه منابع مکتروبی در رابهره سال بوده 40-60ها در ردۀ سنی است  آنانجام شده

     ت، مصراحبه برا گویشروران اسرت، تنهرا منبرع دریافرت اطالعراگونه ازترکی یافرت نشرده با ای 

( آوانگراری 1988سپس براساس الفبا آوانگاری بی  المللی موجود در کتاب کت فورد)  استبوده

   ایر  تحقیرب براسراس چرارچوب  اسرت ته شدهها پرداخه و به روی توصیفی به تحلیل دادهشد

نتایج حاکی از آن است که  فرایندهای واجری کره در ایر   است شی نگاشته شدهشناسی زایواج

و ، 2،تقویرت1همگرونی شرامل انروا  است،با زبان فارسی معیار استفاده شدهگونه ترکی در مقایسه 

 باشند می 3ایهماهنگی واکه

32/9/1399مقاله:  تاریخ پذیری                                 13/9/1399تاریخ دریافت مقاله:    

                                                           
1 Assimilation 
2 Fortition 
3 Vowel harmony 

 واژگان کلیدی

 زبان *

 گونه *

 همگونی *

 تقویت *

 هماهنگی واکه ای *
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 و بیان مساله مقدمه.1

ر امران دهجروم لارات بیگانره هرا از هاست ولی همانند دیگر زبرانتری  زبانترکی یکی از که 

 سرتااوغراز اسرت  روکهنره شناختی ترکی گونرهست  هدا از تحقیب حاضر توصیف واجانمانده

وان یلومتری شرمال شررقی شریرک 45، در فاصله رسدسال می 600که قدمت آن به  اوغازکهنه

نلو وستای چپارهای گنه و کالته بالی و از جنوب به کوه کیسمار و قرار دارد که از شمال به کوه

هر ، دومی  ش  شیروانگردداوغاز محدود میل داغ و کوه زو و از غرب به تازهو از شرق به کوه ک

فاده زبران ترکری و کرردی اسرت ساکنان ای  روستا از بزرگ و مهس استان خراسان شمالی است 

 کنرد س میدهند که با زبان کردی کرمانجی تکلبیشتر ساکنان را کردها تشکیل می کنند امامی

 اسی زبران ترکری در ایر  روسرتا اسرت و همدنری  در ایر شنهدا از ای  تحقیب بررسی واج

 دهرد راهرای ترکری رم مریفرایندهایی کره در هموروان و واکرهتحقیب درصدد آن هستیس تا 

  شناسایی کنیس 

     ویشروربومیگ 10صرورت میردانی از گفترار های مورد نیاز جهرت انجرام ایر  تحقیرب بره داده

در محردودۀ  اند  ای  گویشوراناز گویشوران مرد و بقیه زن بوده تا است که پنجری شدهآوجمع

 سال قرار داشتند  40-60سنی 

از  اسرت،شدهبارۀ ای  گونه از ترکی یافت نر خاص دربا توجه به اینکه هیچ منابع مکتوبی به طو

ه کراسرت گر استفاده شده اسرت  هردا آن برودههای دیهای گونهاطالعات که مربوط به ترکی

ان ه آذربایجهای موجود استفاده کرد  ای  گونه ترکی تفاوت زیادی با ترکی گونبتوان از شباهت

ثرر ای  اسرت و در گررد پشری  و غیرگررد پسر هرایز ای  جهت که ای  گونه فاقد واکرهدارد، ا

  تر استهای فارسی نزدیکرسی نشی  به واجهای طوالنی با مناطب فامهاجرت و مجاورت

 پیشینه تحقیق .2

     ه سرت، امرا تحقیرب کره خراص گونرای انجرام گرفترهتاکنون تحقیقات زیادی درباره زبان ترکر

  ه دربراره کرمنرابع مکتروب دیگرر ولی با رجو  بره است  نده یافت نکردهوغاز باشد را نگاراکهنه

 است ترکی هستند، استفاده شده های دیگرگونه
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ی هرایی از فراینردهای واجرحقیب خود به توصیف و تحلیرل نمونره( در ت1394منصف، ماهرم)

از  اطالعرات ایر  تحقیرب اسرت ها در ترکی قشرقایی پرداخترههمگونی، درج و هماهنگی واکه

  در 1تری  نترایج در ایر  تحقیرب است  مهسآوری شدهگویشور بومی جمع 6ا طریب مصاحبه ب

راینرد طری ف  2شرود  اسرتفاده مری  [j]غلرت از ترکی قشقایی یرای جلوگیری از التقای واکه، 

ه ی سرتا  در مشوصربرا واکره /mA/و پسوند نهری  /lAr/ای، واکه پسوند جمع هماهنگی واکه

جر بره محل تولید منهای هس  گونه زبانی همگونی در همووان  در ای3شود  پسی  همگون می

 .شودهمگونی کامل و تشدید عارضی می

ی ( نیرز تحقیقری در ارتبراط برا اشرتراکات و اختالفرات زبران ترکر1388قرره آغراجلو، سرعید)

ی دو زبران های ساختاردر ای  تحقیب اختالفات و اشترا است  نی و فارسی انجام دادهآذربایدا

ایج تحقیب نتاست  و ترکیب و نیز جمله تحلیل گردیدههوح، واج، هجا، واژ  و واژه، گروه در س

همراهنگی  ای دارد و قرانونحاکی از آن است که ساختار هجا در ترکی آذربایجانی جایگاه ویژه

سرت و اآواها بر ای  زبان حاکس است  ساختار واژه، گرروه و ترکیرب متفراوت برا زبران فارسری 

ای پیوند ربط در ترکی آذربایجانی وجود ندارد و برله با فارسی یکسان است و حرا ساختار جم

 شود جمالت مرکب از وجوه مصدری، وصفی، قیدی و     افعال استفاده می

 ماران آذری ترکی در یاکهوا هماهنگی فرآیند به بررسیخود  تحقیب در(1392عالئی، بهلول)

 از اسرت پرداختره بررسری تیرره واحردهاینقد  بر تأکید با و خودواحد شناسی واج دیدگاه از را

        بری  متروالی هرایهمگرونی حاصرل ایواکره همراهنگی خهری، زایشری شناسری واج دیدگاه

 زنجیره در مستقل یاالیه در هماهنگی هایمشوصه واحد خود دیدگاه از درحالیکه هاست،واکه

 همزمران طروربره زنجیرره روی برر نکنرد لرهمداخ ای تیره واحد که مادامی و دارند قرار واجی

 مشوصراً( ماران آذری ترکی زبان از شده گردآوری هایداده تحلیل و بررسی .یابندمی گستری

 بره )2383 ( کاتامبا اصول بر تکیه با یاواکه هماهنگی فرآیند که دهدمی نشان )گرمی شهر از

 قابل ]گرد±[ و ]پسی ±[ مشوصه دو در یاواکه هماهنگی )الف :است توصیف قابل صورت ای 

 ایواکه نظام در موجود هایواکه تمام روی بر ]پسی ±[ مشوصه که حالی ( درب است مشاهده

 دارای کره کنردمی عمل هاییواکه روی بر فقط ]گرد±[ کند،مشوصهمی عمل بحث مورد گونه

 کننردمی یجلوگیر ]گرد+[ مشوصه گستری از که واحدهایی )ج .اشندب ]افراشته]+ مشوصه

 و اسرت برخروردار ]افتراده+[ مشوصه از آنها زیرساختی صورت واکه که پسوندهایی از عبارتند
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 و  ]گررد-[،]پسری ] - را خرود از پری  واکره ریشره، تکرواژ از غیرر جایگاه در که /j/ همووان

 ابر هماهنگی، از ممانعت عی  در که کندمی عمل ای گونه به همووان ای کند  می  ]افراشته+[

 .نیست سازگار تیره واحد از شده دادههایتعریف

ا موضرع براست، امرا تعرداد انردکی از تحقیقرات طور فراوان انجام شدهتحقیب در زبان ترکی به

 اند  راکاتی داشتهنگارنده اشت

چارچوب نظری.3  

ا یراست  واج شناسی زایشری ب نظری واج شناسی زایشی دایر شدهای  تحقیب براساس چارچو

     نگلیسریاانگراره آوایری زبران شناسی معیار با انتشار اثر معروا چامسرکی و هالره بره نرام واج 

(The Sound Pattern of English ) با نشانه اختصاریSPE ای جامع را مهرح کررد کره نظریه

کتراب در  ای   ی موتلف بیان شده بود اما نه در قالب یک نظریه علمیهاتا آن زمان به صورت

هرای روشر  و رسی نظام آوایی شناخته شرد  توصریفشناسی نقهه عهف برحافل واجتمامی م

ی رونب مشوص ای  نظریه، طرفداران بسیار و شنوندگان بیشتری یافت و در محافل نقد و بررس

 بیشتری گرفت  بدی  ترتیب آثار زیادی در زمینه زبان شناسی زایشی انتشار یافت 

  شناسری در ایری گونۀ عملیرات آن اسرت  نظریرۀ واجیاضجنبۀ ر SPEشاخص در انگارۀ  نکته

ان در های صریح توجه دارد بره طروری کره بتروبندیشناسی و صورتهای واجانگاره به توصیف

 هرای مکرانیکی توصریف کررد  اگرچرههای آوایری را برا صرورتیک نظام کامال نمادی  ساخت

 اای  حرال،رسیدن به آن باز کردند  بچامسکی و هاله به ای  هدا دست نیافتند اما راهی برای 

وجرب شرد قراردادی بودن و ریاضی گونه بودن بی  از حد قواعد به کار رفته در ایر  انگراره م

 یر  نظریرهبا تناقضاتی روبه رو و برای رفع ای  نقایص، نظریه نشانداری پیشنهاد شرد  ا SPEتا

شناسری جنظریرۀ نشرانداری در وابرا ورود  اگرچه موثر افتاد، برطرا کنندۀ کامل نقایص نبرود 

نردی بهرا صرورت مفهوم طبیعی بودن اواهرا و دسرتگاهزایشی ای  امکان فراهس شد که نه تنها 

 ( 237،ص 1268شود، بلکه طبیعی بودن قواعد واجری بره صرورت قاعرده ارائره گردد)هرایم ،

ری کره مقرادیشوند و آخری  نشان اولی  مقادیری هستند که در یک زبان آشکار میمقادیر بی

 ( 62، ص 1994شوند )کنستویچ، در آن زبان ناپدید می
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ت دیگرر، است  به عبرارهمواره حوزه ای تعبیری تلقی شده شناسی،در دستور زایشی، حوزۀ واج

ی و ای معنرایهبو  زایایی نحو تحت تاثیر دو حوزۀ نظام معنایی و آوایی قرار گرفته و بازنمایی

 آیند ساخت پدید میآوایی در رو

       ترری  دسرتور ممکر  بررای زبران اسرت  سرادگی در هدا دستور زایشی فرراهس کرردنس سراده

همدنری   هایی که برای بازنمایی زیرساختی مرورد نیراز اسرتشناسی از طریبس تعداد نشانهواج

 نگرارۀ آوایریا»شرود گیری مریدهد اندازههایی واجی ارتباط میها را به بازنماییقواعدی که آن

هرای آن یرک تروالی خهری از یک نظریۀ خهری اسرت، زیررا بازنمرایی (SPE)«زبان انگلیسی

اختس سرشناسری تفسریر شود که کرار واجواحدهای واجی و مرزها هستند  درای  انگاره ادعا می

اسرت  هشناسی و نحو ارتباط برقرار کردسهح نحوی به صورت واجی است و ای  گونه میان واج

ایرانی آن هرای پرود  اوال، گرهبه شمار می« انتزاعی»وی از جهات گوناگونای  ساختس سهحس نح

اق تواننرد اشرتقاند به طوری کره مریبه صورت ساخت سازه ای سلسله مراتبی ساماندهی شده

ب زاعری محسروهای زیری  تکواژهرا ترا آن حرد انتواجی را تحت تأثیر قرار دهند  ثانیاً، بازنمای

و شناسری زایشری پیررشرود کره واجن متفاوت باشد  یرادآوری مریشود که از شکل واجی آمی

به  های زیری ( است  در ای  نظریه بازنماییPostal()1968)پستال« شرط طبیعی بودن»نظریۀ

  ( 13، ص 1393)کامبوزیا، شودرود، ارائه میهایی که برای بانمایی واجی به کار میصورت مشوصه

. روش پژوهش4  

شرور برومی )زن و مررد( در رده سرنی گوی 10ده از روی توصیفی از طریب استفاای  تحقیب با 

است  تحقیب توصیفی که گاهی به عنوان تحقیب غیرتجربی از آن سال به دست آمده 60تا  40

و اکنرون شود، شامل وقایع و یا رخدادی است که در یک پدیده مثال زبان اتفراق افتراده یاد می

یب توصیفی، در متایرهرا و  تجربی، محقب در اجرای طرح تحقاز ن وجود دارد  برخالا تحقیب

های توصیفی ای  است که پیشراپی  ال  موجود در تعریف مسئله در رویکند  چدخالت نمی

هردا  ( 2000باید روش  شود که به چه اطالعاتی برای توصیف نیاز است)اندرسون و آرسرنال:

ها، واج آرایی و قواعد حراکس برر آن اها، واجکه به توصیفی عینی از آواز تحقیب حاضر ای  است 

   زیررا برا کمرک مترون گفتراری بپردازد همدنی  نو  اطالعرات در ایر  تحقیرب کیفری اسرت  
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توصیف و تفسیر و تبیری   ها و صفات  مورد تحقیبهای عقلی، قیاس و استقرار، ویژگیاستدالل

 است شده

 ها. ارائه و تحلیل داده5

 های ترکی گونه کهنه اوغاز واکههمخوان و  جدول .5-1

ه هرای ترکری گونرهرا و واکرهتحقیب به دست آوردن جدول هموروان یکی از دستاوردهای ای 

 هرایگونره دیگرر باشد  با توجه به اطالعات به دست آمده، ای  گونه از ترکری برااوغاز میکهنه

 توان عردمیای تمایز را مهاست  یکی از علتشوند، متفاوت ترکی که در آذربایجان استفاده می

نه اوغراز های گرد پیشی  و غیر گرد پسی  در ای  گونه ترکی دانست  ترکی گونه کهوجود واکه

 ازی  لحاظ با ترکی گونه قشقایی مشابه است 

واکه است  6همووان و  23با توجه به مهالب بیان شده، ای  گونه ترکی دارای   

هنه اوغاز)خراسان شمالی، شیروان( ک گونه های ترکیهمخوان :1شمارۀ  جدول

 )حاصل این تحقیق(

      جایگاه تولید   

ی تولیدشیوه لب و  دولبی 

 دندانی

لثوی 

 دندانی

لثوی  لثوی

 کامی

نرم  کامی

 کامی

 چاکنایی مالزی

      p انسدادی
b 

 t       
d   

  c       
ᶡ 

        
G 

Ɂ 

        خیشومی
m 

  n      

       f       v    s       z ʃ  سایشی
ʒ 

  x h 

    ʧ     انسایشی
ʤ 

    

      r             تکریری

    j           غلت

      l             کناری



                                 1399چهاردهم، پاییز شماره  م،چهار)نقد زبانی و ادبی( سال رخسار زبان           ...بررسی واج شناختی زبان ترکی
     

 

11 

 گونه کهنه اوغازهای ترکی نمودار واکه: 1شکل شمارۀ 

 

رآیند تضعیف و تقویت. ف2-5  

ه و از سایشری بر ت آوایی را از جهت بست انسردادی بره سایشری( تاییرا35:1994کنستویچ )

    ا واقرع هرهرا بعرد از واکرهتقد است بافتی کره در آن، انسردادینامد  وی معناسوده، تضعیف می

تری  محیط برای تبدیل انسدادی به سایشری اسرت کره بره سایشری شردگی شوند، مهلوبمی

واهرای دار را ضرعیف، و آ( نیز آواهرای وا 187:2003ریستال)معروا است  در همی  راستا، ک

      ای شروند، قروی قلمرداد کررده و تبردیل آواهرکه با صرا انرژی مضاعف تولید مری بی وا  را

ر داسرت  آورده بی وا  را تحت عنوان فرآیند تقویت و عکس ای  حالت را تضعیف بره حسراب

 پرداخت  خواهیسکهنه اوغاز گونه هایی از فرآیند تضعیف را در زبان ترکی ای  بو  به نمونه

 

 

 

ii 

ee 

aa 

uu 

oo 

ꭤꭤ 
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های تضعیف در زبان ترکی گونه کهنه اوغاز: نمونه2جدول شمارۀ   

 فارسی معیار واج نویسی فارسی معیار واج نویسی گویش ترکی شیروان
Gavr Gabr قبر 
Savz sabz سبز 

Ɂꭤvi Ɂꭤbi آبی 
Tavar tabar تبر 
Navat nabꭤt نبات 
Savzi sabzi سبزی 

ceveʃ cafʃ  کف 

 

b                             v  / V __      (V)  

                                                    (C) 

 

همووان+       

پیوسته       _    +واکه     + واکه  + پیوسته                 

افراشته     -         +لبی    +همووان   

+ وا              

 

ووان انسدادی ها با تبدیل همکنید در ای  نمونهمشاهده می(  2)همانهور که درجدول شماره 

/b/ /به  همووان سایشیv/  رایند تضعیف است، با فمعنا که بست تولیدی آن بازتر شده، به ای

یل د تبدوشویس  همدنی  در مورد آخر نیز یک همووان بی وا  به جفت وا  دار خمواجه می

 شده است 

شود:معرفی می قویت را در زبان ترکی گونه کهنه اوغازاز فرآیند ت ایدر ای  بو  به نمونه   

 غیرپایانی
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نمونه ای از فرآیند تقویت را در زبان ترکی گونه کهنه اوغاز :(3ه)جدول شمار  

 فارسی معیار واج نویسی فارسی معیار واج نویسی گویش ترکی شیروان
defꭤl divꭤr دیوار 

hovz howz حوض 

hovle howle حوله 

 

v                             f  /   (V)  __      (V) 

 

همووان+          

 +واکه               +واکه +واکه       - وا                      +  پیوسته      

+  وا                

 + لبی        

 

که  شود در محیط قبل از واکه وا  رفته میهمووان واکدار،  (3)جدول شماره در مثال اول

  باشدمونه ای از فرایند تقویت مین

w                              / v ____ c 

 

 

همووان               +واکه              + پیوسته        ناسوده 

   

 

v 

 +وا 
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   واکره وتولیردی غلرت ناسروده، در محریط بری ، بسرت (3) جدول شرماره در دو مثال پایانی

 شود کند و به سایشی تبدیل میهمووان واکدار تاییر می

                                             یند درجرآ. ف5-3       

ا یرک واکره یرها شود واکهشود تا مانع از التقا درج یک همووان بی  دوواکه درج میدر فرایند 

رز میران مشود تا خوشه همووانی را بشکند  از آنجا که ای  عناصر در ن درج میبی  دو همووا

واج تعلرب  هرای برزرگ ترر ازشوند، به واحدواژ و گاهی بی  دو کلمه آشکار میدو هجا یا دو تک

 (274:1385) روند  کامبوزیای نواها به شمار میدارند و از ای  رو در زمره

رایند درج در زبان ترکی گونه کهنه اوغازنمونه ای از ف (:4جدول شماره)  

واج نویسی گویش ترکی  واج نویسی فارسی معیار فارسی معیار

 شیروان

 cafʃ ceveʃ کف 

 

Φ                             v  / __     (C) 

                                                     

 + وا          

 

                                                             همووان +

Φ همووان       +پیوسته +             ___   

  + وا                                                     + وا  

 + لبی دندانی 
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ونه در زبان ترکی گدو همووان واکدار (، شاهد درج واکه، بی  4ه جدول شماره )با توجه ب

هستیس اوغازکهنه  

هجای یکسان حذف.4-5  

ی کره اوغاز، زمراندر زبان ترکی گونه کهنهحذا یک هجای یکسان به دلیل وجود هجای دیگر  

     های زمان حال ساده و حرال اسرتمراری را بورواهیس منفری سرازیس، شناسره زمران حرذا فعل

در توزیرع  سازان حال و وند منفیتوانیس نتیجه بگیریس که شناسه زمشود به عبارت دیگر میمی

( 5ماره)شرشوند  برای مثال به جردول  توانند استفادهتکمیلی هس هستند و هر دو در بافت نمی

 مراجعه شود 

زهایی از حذف هجای یکسان در زبان ترکی گونه کهنه اوغانمونه (:5جدول شماره)  

رفارسی معیا صورت واجی مثبت صورت واجی منفی صورت آوایی منفی  

ᶡimam ᶡi + ma + m ᶡi + de + m نپوشیدم 
ᶡima ᶡi + ma ᶡi + de نپوشید 
jꭤzmam jꭤz + ma + m jꭤz + de + m ننوشتس 
jꭤzma jꭤz + ma jꭤz + de ننوشت 
jꭤtma jꭤt + ma jꭤt + de نووابید 
beʃerma beʃer + ma beʃer + de نپوت 

 شوص فعل زمان حال ساده: ستا  + شناسه زمان + شناسه

de                              ma/ در زمان حال ساده منفی 
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زهایی از حذف هجای یکسان در زبان ترکی گونه کهنه اوغانمونه (:6جدول شماره)  

 فارسی معیار واج نویسی مثبت واج نویسی منفی آوانویسی منفی
jꭤzmema jꭤz + ma + ma jꭤz + a + ma نویسسنمی 

beʃermema beʃer + ma + ma beʃer + a + ma پزمنمی 

ᶡijmema ᶡi + j + ma +ma ᶡi + j + a +ma پوشسنمی 

jꭤtmema jꭤt + ma + ma jꭤt +a + ma خوابسنمی 

 فعل زمان حال استمراری : ستا  + شناسه زمان + شناسه شوص

a                                   ma / در زمان حال استمراری منفی 

مگونیه .5-5  

واحرد  همگرونی دوتری  انوا  فرآیندهای واجی در زبان فرآیند همگرونی اسرت  یکی از متداول

واحد  ی خود را ازدهد  که یکی از ای  واحدهای واجی یک یا چند مشوصهواجی زمانی رم می

 (228:2005واجی مجاور دریافت کند )آدن،

همگونی را بره لحراظ پیوسرتگی بره همگرونی پیوسرته و  ( فرآیند171 -168: 1385کامبوزیا)

ه بررو و دوسرویه و از حیرث درجره شرباهت رو، پسناپیوسته، از لحاظ جهت به همگونی پی 

الرف(  کنرد و فرآینردهای همگرونی را بره چهرار گرروههمگونی جزئی و کلی تقسیس بندی مری

موروان برا هاکه یا هماهنگی واکه ای و د( ، ج(واکه با وبا همووانهمووان با همووان، ب(واکه 

 کند تقسیس می واکه

پردازیس می انوا  همگونی در زبان ترکی گونه کهنه اوغازدر ادامه   

 الف( همگونی همووان با همووان

 mو       n         با   /d/همگونی  (  1

شود، اسس اضافه می[ به آخر dan-]/ به صورت  حرا اضافه / از در زبان ترکی گونه کهنه اوغاز

که  /d/در صورتی که اسس ما با یک همووان خیشومی تمام شود در آن صورت همووان 
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ای  فرآیند در زبان  شود را دارد، به آن تبدیل می /n/برخی از خصوصیات همووان خیشومی 

د  در باشهمی  شکل می نیز به (1388)رنگی  کمان،  و زنجان (1394)منصف، ترکی قشقایی 

 پردازیس:میهمگونی کلی فرآیند  هایی از ادامه به نمونه

 هایی از همگونی کامل در زبان ترکی گونه کهنه اوغازنمونه (:7جدول شماره )

 صورت آوایی صورت واجی فارسی معیار

 Gꭤn + dan Gꭤnnan از خون

 cꭤrvꭤn + dan cꭤrvꭤnnan از کاروان

 dꭤmꭤn + dan dꭤmꭤnnan از دام 

 un + dan unnan از آرد

 soɁꭤn + dan soɁannan از سوهان

 peʃen + dan peʃennan از ظهر

 San + dan sannan از تو

 

 هایی از همگونی جزئی درزبان ترکی گونه کهنه اوغازنمونه (:8جدول شماره)

 صورت آوایی صورت واجی فارسی معیار

 cem + dan cemnan از کی

 ɁꭤGʃam + dan ɁꭤGʃamnan از شب

 

d                                     m                                                                      

                         n                                                 

                                

 

 

m c 
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  + همووان      

پیوسته       _   + خیشومی                + خیشومیهمووان                                    

                                   پسی      - +وا          

ای       + تیاه       

 [d[ با ]t( همگونی ]2

[ d  دار ]واژ پی  از همووان انسدادی وا[ در مرز تکtهرگاه همووان انسدادی و بی وا  ]

از نو   ای  همگونی شود [ همگون میd[ در مشوصه وا  با همووان ]tقرار گیرد، همووان ]

 باشد پسرو می

 هایی از همگونی پسرو در زبان ترکی گونه کهنه اوغازنمونه : (9جدول شماره )

 صورت آوایی صورت واجی فارسی معیار

 sꭤt + d + e sꭤdde فروخت

 ᶡet + d + e ᶡedde رفت

 tet + d + e tedde گرفت

 jꭤt + d + e jꭤdde  خوابید 

وم س: ستا  حال + پسوند گذشته ساز + شناسه تار فعل سوم شوص زمان گذشته سادهساخ

 شوص مفرد

t                         d / ___ + d + V                                                                                                  

همووان                        +                            + همووان  

    پیوسته _ + وا                                                   پیوسته _   همووان  _

+ وا      وا  _  

ی ا+ تیاه  ای+ تیاه   
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 [bبه ]  /P/( همگونی 3

، در شود[ تبدیل میbبه همووان دولبی واکدار ] /p/همووان انسدادی دولبی و بی وا  

 صورتی که در مرز تکواژ پی  از یک همووان وا  دار قرار گیرد 

 نمونه ای از همگونی ناقص در زبان ترکی گونه کهنه اوغاز (:10جدول شماره )

 ت آواییصور صورت واجی فارسی معیار

 top + lar toblar هاتوپ

 sup +dan subdan از سوپ

 

    p                          b /  ___ c                                                                                      

                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 + همووان         

 + همووان                             وا                            +         پیوسته  _

وا               _  + وا  

 + لبی              

 ب( همگونی واکه با همووان

ور وجود ای مجاهای دو هجها یا به بیانی فنی تر، هستهضعیتی که هیچ همووانی مابی  واکهو

دهد که در دو هنگامی روی می« هاالتقای واکه» شود نامیده می« هاالتقای واکه»نداشته باشد

راست فاقد آغازه باشد مانند  هجای مجاورا هجای سمت چپ فاقد پایانه و هجای سمت

ز ها مجاز نیست و با بهره گیری اها در بسیاری از زبانالتقای واکه » CV.VCساخت هجایی 

 + وا 
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، 1واکهها،  ادغام دو همووان میانجی، حذا یکی از واکه شود: درجای  پنج راهکار برطرا می

در زبان ترکی گونه (   1395، جسمرکب ) و سرانجام تبدیل دو واکه به یک واکه 2تشکیل غلت

ساز قبل از شناسه شود  پسوند منفیاستفاده می [ma-]پسوند منفی ساز به صورت  کهنه اوغاز

ود در ای  صورت التقا واکه قرار میگیرد، در صورتی که شناسه شوص با واکه شرو  ش شوص

شود  در زبان ترکی اول به غلت تبدیل میدهد  پس برای جلوگیری از التقا واکه، واکه رم می

ته یک فعل گذشباشد  زمانی که می [i]شناسه دوم شوص جمع به صورت گونه کهنه اوغاز 

ابرای  فرایند غلت گیرند بندو واکه درکنار هس قرار می منفی شود ساده دوم شوص جمع،

 افتد شدگی اتفاق می

 وغازایی از همگونی واکه با همخوان در زبان ترکی گونه کهنه هانمونه (:11جدول شماره )

 صورت آوایی صورت واجی فارسی معیار

 ᶡed + ma + i ᶡedmaj نرفتیس

 sad + ma + i sadmaj نفروختیس

 ᶡal + ma + i ᶡalmaj یامدیسن

 min + ma + i minmaj سوارنشدیس

 sender + ma + i sendermaj نشکستیس

 ᶡer + ma + i ᶡermaj ندیدیس

 ᶡi + ma + i ᶡimay نپوشیدیس

 jaz + ma + i jazmay ننوشتیس

 beʃer + ma + i beʃermay نپوتیس

 jꭤt + ma + i jꭤtmay نووابیدیس

i                        j / V ___ #    

 

                                                                                                                        

                                                           
1 Coalescence 

 
2 Glide formation 
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       + همووان                  همووان -    همووان -      

پسی         _   پسی  -         + وا                                         # 

     افراشته +           + غلت                                        افرشته -                              

    

 ساختار فعل: ستا  + وند منفی ساز+ شناسه شوص

به  فرآیند غلت شدگی فقط موتص منفی کردن نیست، بلکه زمانی که ستا  فعل با واکه

ن آیس در شود اضافه کنناسه شوص را که با واکه شرو  میپایان برسد و بوواهیس به آن ش

ل شود  مثال بدیشود که واکه دوم به غلت تمر باعث میدهد  و ای  ارت التقا واکه رم میصو

ی به معنا /ye/شود مثل های گوی  ترکی شیروان به واکه ختس میستا  بعضی از فعل

، التقا را اضافه کنیس   /i/خوردن  زمانی که بوواهیس به آن شناسه دوم شوص جمع یعنی 

 ل کنیس  تبدی   /j/دهد  برای جلوگیری از آن کافی است واکه دوم را به غلت واکه رم می

 غازد غلت شدگی در زبان ترکی گونه کهنه اوهایی از فرایننمونه (:12جدول شماره)

 صورت آوایی صورت واجی فارسی معیار

 je + i jej خوردیس

 xezla + i xezlaj پریدیس

 bꭤGꭤʃla + i bꭤGꭤʃlaj بوشیدیس

 ساختار فعل: ستا  + شناسه شوص  

 ج( همگونی واکه با واکه

های در بعضی مشوصهی موجود دریک واژه های هجاهادار بی  واکهگونی فاصله مه

زمانی که واکه پسوند باعث (  78: 1395، )بشیر جس شودنامیده می« ایهماهنگی واکه»واجی

دهد  درزبان ترکی گونه تاییر در خصوصیات واکه قبل خود را شود، همگونی پسرو رم می
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ل شود  اگر بوواهیس فعل زمان حا[ استفاده میma-برای منفی کردن از وند ] کهنه اوغاز

اضافه کنیس  به دلیل اینکه آخری  وند واکه ] [ mez-]وند  استمراری را منفی کنیس باید به آن 

[ خصوصیت aشود واکه ]دهد و باعث میا تحت تاثیر قرار میافراشته [ است، واکه قبل ر -

 [ همگون شود eافراشتگی خود را از دست بدهد و با ]

 ه اوغازواکه با واکه در زبان ترکی گونه کهنهایی از همگونی نمونه(:13جدول شماره )

 صورت آوایی صورت واجی فارسی معیار

 ᶡet + ma + mez ᶡetmemez رویسنمی

 ye + ma + mez yememez خوریسنمی

 ᶡi + ma + mez ᶡimemez پوشیسنمی

 jꭤz + ma + mez jꭤzmemez نویسیسنمی

 sꭤt + ma + mez sꭤtmemez سازیسنمی

 jꭤt + ma + mez jꭤtmemez سخوابینمی

 beʃer + ma + mez beʃermemez پزیسنمی

 ستا  + وند منفی ساز + شناسه زمانساختار فعل منفی استمراری: 

   e 0C/  ___a                             e    

پیشی  +                                      

 پیشی   +                             افراشته_  

 هافراشت -              فتاده           ا -                                     + پیشی                      

 سوت _                         + سوت                              افراشته           _                  

 هافتاد _                   

 + سوت                  

 

0 ec 
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 :فرآیندهای واکه ای. 5-5

« نپی  آمدگی همووا»و « پی  آمدگی واکه»شامل « پی  آمدگی»فرایند پیش آمدگی:  

ی ی غیرپیشی  و تبدیل آن به یک واکهی  آمدگی واکه: جلو آمدن یک واکهپ -1است: 

یر زموارد  ایند شامل یکی ازشود  ای  فرنامیده می« پی  آمدگی واکه»ی  ترپیشی  یا پیش

 یشی میانی به پ        _پسی  به پیشی                _پسی  به میانی      است:

پی  آمدگی همووان: تبدیل یک همووان به همووان دیگری که محل تولید آن در دهان  -2

ی کهشود  ای  فرایند ممک  است تحت تاثیر وانامیده می« پی  آمدگی همووان»جلوتر است 

پسی { است، یا همووان بعدی که محل تولید آن جلوتر است روی دهد   -بعدی که }

پی  آمدگی  ،3th، پی  آمدگی  2، پی  آمدگی کامی1دندانی شدگی-فرایندهای لبی

  (58ص 1395هستند )جس، یی از پی  آمدگی همووانهانمونه 5و کامی شدگی 4نرمکامی

 دگی واکه در مرز هجا و یا تکواژ وجود دارد پیشی  ش درزبان ترکی گونه کهنه اوغاز

 زها در زبان ترکی گونه کهنه اوغایی از پیشین شدگی واکهها نمونه (:14جدول شماره)

 واج نویسی ترکی شیروان واج نویسی فارسی معیار فارسی معیار

 tarꭤzu tarꭤze ترازو

 zardꭤlu zardale زردآلو

 Ɂꭤlbꭤlu Ɂalbale آلبالو

 Guri Gere قوری

 cuʧe ceʧa کوچه

 cuze ceza کوزه

 

 

                                                           
1 Labio-dentalization 
2 Palatal fronting 
3 Th-fronting 
4 Velar fronting 
5 Palatalization 
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 # (v)0u                       e / ____ c 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 همووان-

 + پسی                                                                                                                  

                                                                                                                            

 + افراشته          

  تاستبدیل شده /e/به واکه پیشی   /u(، واکه پسی  /14با توجه به اطالعات جدول)

 ازها در زبان ترکی گونه کهنه اوغهایی از همگونی واکهنمونه (:15جدول شماره)

 واج نویسی ترکی شیروان واج نویسی فارسی معیار معیار فارسی

 colanᶡ celanᶡ کلنگ

 ᶡol ᶡel گل

 xormꭤ xermꭤ خرما

 

o                e  / ___ C                                                                                                                               

     

 

 

       ___                                            

 

 

 

 همووان_ 

 پسی  _

 افراشته -

 افتاده -

# (v)0c Your tex 

 همووان -

 + پسی  

 افراشته _

 

 

 همووان_ 

 پسی  -

 افراشته -

 +کناری

 + همووان

 + وا  

 + کناری

 + پیوسته



                                 1399چهاردهم، پاییز شماره  م،چهار)نقد زبانی و ادبی( سال رخسار زبان           ...بررسی واج شناختی زبان ترکی
     

 

25 

ی گونه کهنه زبان ترک (، میتوان نتیجه گرفت که در15های جدول)جه به فرایندهای واژهبا تو

ه اشد، بهای پسی  درمحیط بی  دو همووان، به طوری که همووان دوم کناری باوغاز واکه

 شود بدیل میواکه پیشی  ت

به طوری که  قاعده پیشی  شدگی:(1شود: (، دوقاعده اعمال می16های جدول)با توجه به داده

 شود ی پایانی پیشی  میواکه

 د شود مینگی ایجاهای پایانی هماههای غیرپایانی با واکهای: بی  واکه(قاعده هماهنگی واکه2

ان ای در زبشدگی و هماهنگی واکه پیشینهای از فرایندهای نمونه(:16جدول شماره)

 ترکی گونه کهنه اوغاز

 واج نویسی ترکی شیروان واج نویسی فارسی معیار فارسی معیار

 pꭤʃne paʃna پاشنه

 tarꭤzu taraze ترازو

 Gꭤli Gale قالی

 xꭤle xale خاله

 cꭤrvꭤn carvꭤn کاروان

 xormꭤ xerma خرما

 zardɁꭤlu zardɁale زردآلو

 

V                        V /  ___ #                                                                                

                                            

 

 

                                                         v 0a      /   c ___ c                                ꭤ   

                                              

                   +پیشی                پسی      _                 

e 

 +پسی              پسی      -
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 ازای در زبان ترکی گونه کهنه اوغهایی از هماهنگی واکهنمونه(:17جدول شماره)

 واج نویسی ترکی شیروان واج نویسی فارسی معیار فارسی معیار

 Gꭤli Gale قالی

 sandal sandale صندلی

 Guri Gere قوری

 Gejʧi Gajʧe قیدی

 Ɂꭤbi Ɂꭤve آبی

 nꭤrenʤi nꭤrenʤe نارنجی

 

i                                  e    /  ____  #                                                               

                                    

                                                    #  V0   V /  ____C             V                    

                                        

 

 

 

 همووان -

 + افتاده

 + پسی 

 + همووان    ___ 0C   همووان   -                پسی  _

 پسی   _                 
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 غازای در زبان ترکی گونه کهنه اوهایی از هماهنگی واکهنمونه (:18جدول شماره)

 واج نویسی ترکی شیروان واج نویسی فارسی معیار فارسی معیار

 tasme tꭤsma تسمه

 hole hovla حوله

 sofre serfa سفره

 cohne cena کهنه

 cuze ceza کوزه

 taxte taxta تخته

 cuʧe ceʧa کوچه

 paʃne paʃna پاشنه

 tiʃe tiʃa تیشه

 tavile tavla طویله

 

e                                a   / _____ #                                                       

                                             

 

 شود در پایان واژه واکه نیمه افتاده به واکه افتاده تبدیل می

 

 . نتیجه گیری6

تحلیرل و  کهنره اوغراز یدر ترکر یاواکره یو همراهنگی همگون یواج یهادر ای  مقاله فرایند

 البتره ها فعالترند فرایند از سایر فرایند دوکه ای   دهدیان مها نشای  فرایند یتبیی  شد  بررس

  یبا اصل کرس کوشر توانیای  تمایل را م ری دارند کمت های دیگری نیز دارند ولی بسامدفرایند
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نتایج زیرر  یزبان یدر ای  گونه یجوا یو تحلیل فرایندها یو سهولت در تلفظ تعبیر کرد  بررس

 :دهدیرا نشان م

 افتد یمگونی کامل و ناقص اتفاق مه  ه تحقیقات انجام شده در مرز تکواژ دو نوبا توجه ب

ه شروص استفاده از وند منفی ساز به دلیل اینکه قبل از شناسه شوص با توجه به واکره شناسر

 شود افراشته می

 ها به طور کل تمایل به سمت افتادگی در پایان تکواژ دارند عملکرد واکه
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  بررسی و تحلیل فرایندهاي واجیِ گویش کوهمره سرخی

  
  abrak32@yahoo.com* حسن رنجبر

   دانشگاه هرمزگان ی فارساتی کارشناس ارشد زبان و ادبيدانشجو

  

  چکیده
داننـد و   ا لر مـی    سرخی خود ر   ۀطوایف ششگان . شود فارس محسوب می   رِایل سرخی از طوایف لُ    

ها رنگ و بـوي اصـیل لـري دارد کـه بـا عناصـر فرهنـگ بـومی دشـتی و                 فرهنگ و گویش آن   
 شی گـو یِ واج يندهای فرا لی و تحل  یبررس به   نگارنده در جستار حاضر    .ی آمیخته است  ندشتستا

روش  بـوده و  ايخانهکتاباین جستار  در روش گردآوريِ مطالب  .پرداخته است ی  کوهمره سرخ 
    نتـایج ایـن پـژوهش نـشان         .توصیفی بـوده اسـت     -تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی     نیز   پژوهش

در ایـن  . ترین فرایندهاي واجی در گویش کوهمره سرخی از نوع تضعیف است       عمدهدهد که   می
ف را  حـذ  و   گرفتگیواك،  خیشومی شدگی ،  روان شدگی ،  ناسوده شدگی ،  سایشی شدگی فرایند  

در ایـن  . ند همگونی از دیگر فراینـدهاي رایـج در ایـن گـویش اسـت     فرای. توان مشاهده کرد می
و در ] -mb[بـه  / -nb /ی تـوال لیو تبـد ] -ss[بـه  / st- /ی تـوال لیها تبـد  همخوانانیمفرایند از  

بـا  / u/ واکۀ یو هماهنگ/ i /واکۀبا / e/ واکۀ ی، هماهنگ/a/با واکۀ / â/ واکۀ  یها هماهنگ  واکه انیم
، کـامی شـدگی  سـخت ، رفتگی پایـانی واك، خنثی شدگی تقابل واجی . استپرکاربردتر/ o/واکۀ  

از دیگـر فراینـدهاي واجـی رایـج در گـویش       کشش جبرانیو جابجایی ، درج و افزایش، کاهش
  .کوهمره سرخی است

   13/10/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 6/10/1399: تاریخ دریافت مقاله

  

  

  واژگان کلیدي
  گویش *

  کوهمره سرخی *

 فرایند واجی *
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  دمهمق. 1
نـشین  کوهمره سلسله جبال وسیعی است در استان فارس کـه در آن روسـتاها و قبایـل کـوه                   «

امروزه طبق تقسیمات کـشوري، بخـش کـوهمرة نـودان جـزء شهرسـتان       . متعددي وجود دارند 
شـهبازي،  (».شـود کازرون و کوهمرة سرخی جرء بخش حومۀ شهرسـتان شـیراز محـسوب مـی              

محصوالتش عبارت . است و هوایی معتدل و نسبتاً سرد دارد      منطقه کوهستانی   این  ). 43: 1366
آب آشامیدنی و زراعـی  ). 18765: 1377دهخدا، (غالت، برنج، حبوبات، میوه و لبنیات  : است از 

.    داري اسـت  ی زراعـت، باغبـانی و گلـه       شـغل اهـال   . شـود سارهاي متعدد تأمین می   آن از چشمه  
  ).196: 1330آرا، رزم(

براساس شواهد و اسناد پراکندة موجود، یکی از مناطق کهن مسکونی فـارس   منطقۀ کوهمره،   « 
قدمت این منطقـه را بـه       ) از جمله غار پاپور   (هاي موجود در تنگ شاپور      نقشآثار و سنگ  . است

معروف است که در زمان ساسانیان گروهـی     ). 202: 1366شهبازي،  (».رساندزمان ساسانیان می  
اکنـون در غـرب کـوهمرة سـرخی     برند و هـم تار به کوهمره پناه میاز مزدکیان براي فرار از کش   

شود کـه گویـا مـأواي مزدکیـان         خوانده می ) »مروك«به گویش محلی    (» مزدك«کوهی به نام    
  ).همان(».فراري بوده است

داننـد و   طوایف ششگانۀ سرخی خود را لر مـی       . شودایل سرخی از طوایف لر فارس محسوب می       
رنگ و بـوي اصـیل لـري آمیختـه بـا عناصـر فرهنـگ بـومی دشـتی و                     ها  فرهنگ و گویش آن   

  ).206: همان(دشتستانی است 

  بیان مسأله. 1- 1
دهنـد، در زنجیـرة گفتـار در    ترین واحدهاي زبان را شکل مـی ها که کوچکبدیهی است که واج 

 را بـه  تـر زبـان  ها قرار گرفته و واحـدهاي بـزرگ  ها و جملهتر یعنی؛ هجاها، واژه   واحدهاي بزرگ 
شـود  ها معلوم مـی   هاي زبانی تولید شده توسط سخنوران زبان      از بررسی صورت  . آورندوجود می 

گـاه ممکـن اسـت واجـی        . گذارنـد دیگـر تـأثیر مـی     ها در برخی واحدهاي آوایی بر یـک       که واج 
مشخصات واج همجوار خود را بگیرد، گاه ممکن است واجی از زنجیـرة گفتـار حـذف شـود یـا                  

نیز گاه ممکن اسـت دو واج کـه در کنـار هـم قـرار      . به زنجیرة گفتار افزوده شودبرعکس واجی   



                               1399چهاردهم، پاییز شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ...بررسی و تحلیل فرایندهاي
        

 

32

بـه  «). 62: 1389رحیمیـان و رزمجـو،      ... (اند تحت شرایطی جاي خود را عـوض کننـد و          گرفته
. شـود هاي آوایی و تظاهرات ناشی از آن فرایندهاي واجـی گفتـه مـی             أثیرگذاري و تأثیرپذیري  ت

       ».هـاي ســطح آوایـی زبـان بـا سـطح واجـی اســت       رابطـۀ ویژگـی  فراینـدهاي واجـی نمایـانگر   
در نتیجۀ همنشینی آواها بر زنجیرة گفتار، شـرایطی بـه وجـود         «). 108: 1364الدینی،  ةمشکو(

هـاي آوایـی گونـاگون بـر        ظهور آواها و محیط   . نامیمآید که اصطالحاً آن را محیط آوایی می       می
: 1398افراشـی،  (».انجامـد ها مـی د و به بروز تغییراتی در آنگذارها تأثیر می  کیفیت تولیدي آن  

هـا یـا عناصـر واجـی زبـان      فرایندهاي واجی داللت بر نوعی تغییر ساختاري در مشخصه     «).54
  ). 185: 1397خان، جنبی(».دارند

در گـویش کـوهمره   . توان پیدا کـرد در هر زبان و گویشی، فرایندهايِ واجیِ پربسامدي را می           
در این پژوهش برآنیم تـا نـشان   ما . توان مشاهده کرد  ی بسیاري از فرایندهاي واجی را می      سرخ
   :دهیم

  ؟ کوهمره سرخی چه نوع فرایندهایی وجود دارددر گویش  

       هـا در  توان بـراي آن چه قواعدي را می    و   اندبه کدام دلیل ظهور کرده     هر یک از این فرایندها
  ؟ نظر گرفت

  پیشینۀ پژوهش. 1-2
. هاي ایرانـی انجـام شـده اسـت    هاي زیادي پیرامون فرایندهاي واجی در گویش      کنون پژوهش تا

  : توان به دو دسته تقسیم کردها را میاین پژوهش

هـاي  هایی که به صورت خالصه، گذرا و نه چندان جـامع در مقدمـۀ برخـی کتـاب         پژوهش-الف
نوشـتۀ  » توصـیف گـویش شـیرازي    «چه در مقدمۀ کتابمانند آن . ها آمده است  پیرامون گویش 

آمـده اسـت و در هـشت        » فراینـدهاي واجـی   «دکتر جالل رحیمیان و همکارانش تحت عنوان        
  .اندرا توضیح داده) حذف(سازي صفحه برخی از فرایندهاي واجی حذف، تبدیل و کوتاه

خـی یـا   اي جـامع بر اند و به گونـه  به فرایندهاي واجی پرداختهویژههایی که به طور    پژوهش-ب
هـاي  ها نسبت به گویشاین دسته از پژوهش. اندگویش را شرح دادهیک  تمامِ فرایندهاي واجیِ    

  :ایرانی بسیار اندك هستند
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، فـصلنامۀ پازنـد، سـال       )1390(نوشتۀ والـی رضـایی،      » تحوالت آوایی در گویش الري    «مقالۀ  -
هـاي فارسـی نـو،    ن زبـان  فرایندها بـا درنظـر گـرفت      بررسی  در این مقاله    . 25-24هفتم، شماره   

  .فارسی میانه و فارسی باستان انجام شده است

نوشـتۀ عالیـه کـرد زعفرانلـو       »  گونۀ زبانی استان کرمان    15برخی فرایندهاي واجی در     «مقالۀ  -
هاي محلـی ایـران زمـین، دورة سـوم،     ، فصلنامۀ ادبیات و زبان)1392(دیده، کامبوزیا و پریا رزم 

هـا،  ایـن جـستار بـه برخـی فراینـدهاي واجـی از جملـه برخـی درج            نگارندگان در   . شمارة یک 
  .اندانسدادي شدگی و تبدیل پرداخته

، مجلـۀ  )1390(نوشـتۀ محمـد پارسانـسب،    » توصیف آوایـی گـویش تـاتی اشـتهاردي     «مقالۀ  -
نگارنـده در ایـن مقالـه پـس از توصـیف ویژگـی       . مطالعات زبانی بالغی، دورة دوم، شمارة چهار   

هاي گویش مورد نظر به فرایندهاي واجی ابدال، حذف، اضافه و قلـب در ایـن        واکهها و   همخوان
  . گویش پرداخته است

، )1386(نوشتۀ کتایون نمیرانیان و جعفـر آقـایی،         » بررسی آواشناسی گویش کوردهی   «مقالۀ  -
. مجلۀ علوم اجتمـاعی و علـوم انـسانی دانـشگاه شـیراز، دورة بیـست و شـشم، شـمارة چهـارم                   

هاي گویش کوردهی به برخـی     ها و واکه  ان در این مقاله پس از توصیف ویژگی همخوان        نگارندگ
   فراینــدهاي واجــی از قبیــل کــشش، همگــونی و نــاهمگونی، ابــدال، کــاهش، افــزایش و قلــب  

  .اندپرداخته

  روش پژوهش. 3- 1
داختـه  هاي گویش کوهمره سـرخی پر اي به بررسی واژه  نگارنده در این جستار با روش کتابخانه      

 با گویشوري از کوهمره سرخی ارتباط برقرار کـرده اسـت تـا از بـروز               هاست و هرجا که نیاز بود     
  دسـتور زبـان و فرهنـگ       «در این پـژوهش، نگارنـده دو کتـاب          . هرگونه خطایی جلوگیري شود   

نوشتۀ » ایل ناشناخته «پور و عظیم جباره و      نوشتۀ دکتر سعید حسام   » هاي کوهمره سرخی  واژه
بـراي   . شهبازي را مورد بررسی و واکاوي قرار داده و مطالب اولیه را حاصل کـرده اسـت              عبداهللا

روش پـژوهش نیـز     . برداري استفاده کرده اسـت     فیش ة از شیو   پژوهش گردآوري مطالب در این   
  . توصیفی بوده است-تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی
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  هاارائه و تحلیل داده. 2

  ابدال. 2-1
زمانی دلیلی ارائـه داد و مـثالً آن را          دادن یک تغییر آوایی نتوان به لحاظ هم        هرگاه براي روي  «

بنـدي کـرد، تغییـر    در زمرة یکی از فرایندهاي همگونی، ناهمگونی، قلب، حذف و اضـافه طبقـه      
  ).60: 1398افراشی، (»کنیمآوایی مورد نظر را به عنوان ابدال معرفی می

   به واکهابدال واکه. 2-1-1
/u /← ]i[  

  ]angur/ ← ]angir/انگور 
  ]pušâl/ ← ]pišâl/پوشال 
  ]puk/ ← ]pik/پوك 

  ]pul/ ← ]pil/ پول
  ]pahlu/ ← ]pa:li/پهلو 
  ]tut/ ← ]tit/ توت

/â /← ]u[  
  ]azân/ ← ]azun/اذان 

  ]bahrâm/ ← ]ba:rum/بهرام 
  ]jâme/ ← ]juma/جامه 

  ]xâm/ ← ]xum/خام 
  ]bâmâd/ ← ]duma/ داماد

/o /←] u[  
  ]fenduq[ ← /fandoq/فندق   ]nâxon/ ← ]nâxun/ناخن 

/â /← ]o[  
  ]âyena/ ← ]oyna/ آینه
  ]pâye/ ← ]poya/پایه 

  ]xâye/ ← ]xoya/خایه 

  ]dampâyi/ ←] dampoyi/دمپایی 
 ]vâya/ ← ]voya/وایه 
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مید و آرزو هاي فارس به معنی اهاي ایرانی به ویژه گویش در برخی از گویشvâya» وایه«واژة 
 و نمیرانیان(اند دانسته» خواست و آرزو«به معنی » بایست«برخی آن را از ریشۀ . رودبه کار می
 :vâye ←کازرونی ). 179: 1385خدیش،  (vâya ←شیرازي  ).12: 1394، همکاران

 vâya ←ساچونی / گونویی، دشتی و مزیجانیاي، جویمی، چاهباشتویه). 236: 1386خاتمی، (
  ).41: 1372موسوي،  (vâya ←گاوکشکی ). 209 و 208: 1390، سالمی(

/u /← ]o[  

  ]xuše/ ← ]xoša/خوشه 

  ]suxtan/ ← ]soxtan/سوختن 

  ]kuftan/ ← ]koftan/کوفتن 

  ]guš/ ←  ]goš/ گوش

/i /← ]e[  

  ]boridan/ ← ]boreδa/بریدن 

  ]bixtan/ ← ]bextan/ بیختن

  ] pâšidan/ ← ]pâšeδa/پاشیدن 

  ]pusidan/ ← ]puseδa/ن پوسید

  ]xâgina/ ← ]xâgena/ خاگینه

 ]rismân/ ← ]resmun/ریسمان 

غالباً در /) e/) /i/ ←/ e/ به واکۀ کوتاهِ iآید، کوتاه شدنِ واکۀ بلندِ که از شواهد باال برمیچنان
 /idan ← eδa. (هستند» ـیدن«افتد که در فارسی رسمی، مختوم به مصدرهایی اتفاق می

eδan( . را ي، پسوند مصدر»هاي کوهمره سرخیدستور زبان و فرهنگ واژه«نگارندگان کتاب 
ها، مصدر و در میان واژه »a «انددر این گویش، در ابتداي کتاب که به مباحث دستور پرداخته

  !اندثبت کرده» an«ها با پسوند برخی فعل

پربسامد / e/و  / a/هاي  بجاي واکه / o/هاي استان فارس، جایگزین کردن واکۀ       در برخی از گویش   
نگارنـدگان کتـاب   . رودهـا بـه شـمار مـی    گویش کوهمره سرخی نیز از جملۀ این گـویش        . است

در «: اندنیز به این موضوع، چنین اشاره کرده      » هاي کوهمره سرخی  دستور زبان و فرهنگ واژه    «
بـه مـرور   . شـود تفاده میهاي رایج در منطقه اس تر از دیگر گویش   بیش) ـُ(این گویش از مصوت     

کـرده و گویـشوران   دار و مضحک جلـوه مـی   زمان کاربرد این مصوت براي ساکنان منطقه خنده       
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کرده که هنگام ورود به روستاهاي دیگر، گویش خود را به گویش آنـان            این گویش را ناگزیر می    
  ).17: 1390پور و جباره، حسام(».نزدیک کنند

/a /←/ o/  

  ]deylam/ ← ]deylom/دیلَم 

  ]galu/ ← ]goli/ گلو

]vabâ/ ← ]vobâ/وبا 

/a /← ]e[  

  ]rez[ ←) درخت انگور (/raz/ رز

  ]gaz/ ← ]gez/گز 

  ]gonbad/ ← ]gombeδ/گنبد 

 ]mard/ ← ]merd/مرد 

/e /← ]o[  

  ]engâri/ ← ]ongâri/ انگاري

  ]âberu/ ← ]âboru/ آبرو

 ] sâlem/ ← ]sâlom/ سالم

  ]kâseb/ ← ]kâsob/ کاسب

/o /← ]e[  

  ]âjor/ ←  ]âjer/ آجر

  ]šola/ ← ]šela/ شُله 

  ]mozd/ ← ]mez/مزد 

  همخوان به همخوانابدال . 2-1-2
]γ[به همخوان سایشی / x/تبدیل همخوان سایشی 

  ]ostoxân/ ← ]assaγun/ استخوان

  ] xazân/ ← ]γazun/ خزان

  ]surâx/ ← ]silâγ/ سوراخ

]x[به همخوان سایشی / γ/ابدال همخوان سایشی 
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  ]âšγâl/ ←] ašxâl/آشغال 

]q[به همخوان انسدادي / g/ابدال همخوان انسدادي 

  ]lagad/ ← ]laqat/ لگد

]s[به همخوان سایشی / š/ابدال همخوان سایشی 

 sos سس ←شش 

ها را باید اختالف اند که ریشۀ تلفظ شین به جاي سین در برخی واژهبرخی بر این عقیده
هاي شمال در جنوب تر شینبیش«.هاي باستان و میانه دانستخی از حروف در زبانصداي بر
گفته » فرشتن«که در جنوب بوده در شمال » فرستادن«جا به جاي از این. شده استسین می

  ).6: 1331کسروي، (».شدهمی

  همگونی و ناهمگونی. 2-2

  همگونی. 2-2-1
ی خـود را از  اي از مختـصات آوایـ  ري پـاره  یک همخوان در همنشینی با همخـوان دیگـ        هیگا«

ایـن فراینـد را   . پذیردی همخوان مجاور را به خود میدهد و به جاي آن مختصات آوای     دست می 
  ). 152: 1393شناس، حق(».گویندی باشد همگونی مییهاي آواکه شاید از جهانی

وان و واکه با واکه هاي همخوان با واکه، همخوان با همخوان، واکه با همخهمگونی در حوزه
 معموالً همگونی را به انواع مختلفی ).165: 1393نژاد و میرسعیدي، علی(پذیر است امکان

همگونی - 1: اندوم سه نوع همگونی را مشخص کردههیکلمنتس و کنند براي مثال تقسیم می
زیا، زعفرانلو کامبو کرد(همگونی یک مشخصه - 3همگونی ناکامل یا ناقص، - 2کامل یا تام، 

  ).32: 1395نژاد، حجازي و رحمتی
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  همگونی همخوان با همخوان. 2-2-1-1
  )همگونی کامل پیشرو؛ ]-ss[به  /st-/تبدیل توالی ( t و s همگونی بین

قرار بگیرد ویژگی / s/پس از همخوان / t/در گویش کوهمره سرخی هنگامی که همخوان 
  . گیردز همخوان مجاورِ پیش از خود میانسدادي خود را از دست داده و ویژگی سایشی را ا

  ]estexâra/ ←] essexâra/استخاره 

  ]bastani/← ]bassani/بستنی 

  ]:basta /←] bassa/بسته 

  ]daste(a) /←] dassa/دسته 

  ]hasta /←] hassa/هسته 

  )؛ همگونی ناقص]- mb[به / - nb/تبدیل توالی  (b و nهمگونی بین 

واقع شود، ویژگی / b/پیش از همخوان / n/اي یشومی و تیغهدر این گویش هرگاه همخوان خ
تبدیل ] m[شود و در نتیجه به همخوان خیشومی و دولبی همگون می/ b/گیرد و با دولبی می

  . شودمی

  ] anbâr/←]  ambâr/ انبار     ← sonbâde/ [sombâδa]/سنباده 

 ]zambil[ ← /zanbil/ زنبیل  ] anbor/ ←] ambor/انبر 

  )؛ همگونی کامل پیشرو]- zz[به / - zd/تبدیل توالی  (d و zمگونی بین ه

  ]sizde /←] sizza/سیزده 

)؛ همگونی ناقص]- nd[به / - md/تبدیل توالی  (d و mهمگونی بین 

  ]onda?[ عنده ← /omde?/عمده 

  همگونی همخوان با واکه. 2-2-1-2
یا / i/یان یا در پایانِ واژه و در مجاورت واکۀ در م/ ?/یا / h/هايِ چاکناییِ هرگاه یکی از همخوان

/e / قرار گیرد، به همخوان ناسودة]y [شودتبدیل می.  
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  ]moyi [← /mâhi/ماهی    ]masnu?i /←] masnuyi/مصنوعی 

  همگونی واکه با واکه. 2-2-1-3
      هاي واجی با یکدیگر همگون هاي موجود در یک کلمه، در بعضی مشخصهوقتی واکه«

  ).190: 1397کرد زعفرانلو کامبوزیا، (».آیداي به وجود میشوند، در این صورت هماهنگی واکهمی

  /a/با واکۀ / â/هماهنگی واکۀ 

  ]šana[ ←/ šâna/شانه   ]čâna/ ← ]čana/چانه 

  /i/با واکۀ / e/هماهنگی واکۀ 

  ]delir/ ←] dilir/دلیر 

  ]sebil/ ←] sivil/سبیل 

  ]fešang/←] fišaŋg/ فشنگ 

  /i/با واکۀ / o/هماهنگی واکۀ 

  ]omid/ ←] emiδ/اُمید 

  /â/با واکۀ / o/هماهنگی واکۀ 

  ]do?â/ ←] da`â/دعا 

  /o/با واکۀ / u/هماهنگی واکۀ 

  ]foroxtan [←/ foruxtan/فروختن   ]šoluγ /←] šoloq/شلوغ 

  /i/با واکۀ / â/هماهنگی واکۀ 

  ]lubiyâ/ ←] lubiye/لوبیا 
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  ناهمگونی .2-2-2
در این فرایند یک همخوان که در یک یا چند . فرایند ناهمگونی عکس فرایند همگونی است«

 مشترك را از ۀی با همخوان همنشین خود مشترك است، در ترکیب آن مختص آوایۀمختص
  ).155: 1393شناس، حق(».آوردی دیگري را به دست میهاي آوایدهد و مختصهدست می

  ی همخوانیناهمگون. 1- 2-2-2
  ])s/ )/n/ ←] m/ با همخوان سایشی و لثوي /n/ناهمگونی 

  ]pânsad/ ←] pumsaδ/ صدپان

  اي ناهمگونی واکه. 2- 2-2-2
  در یک واژه/â/ با واکۀ / a/ناهمگونی واکۀ 

  ]henâ [← /hanâ/حنا   ] talâš/ ←] telâš/تالش 

  در یک واژه/ â/ناهمگونی دو واکۀ 

  ]bâdâm/ ← ]bâδom/بادام 

  ]âšγâl/ ←] ašxâl/آشغال 

  ]bâqelâ /←] bâqela/باقال 

  ]sâlâd/ ←] salât/ساالد 

   در یک واژه/a/ ۀناهمگونی دو واک

]maters [← /matars/متَرس    ]tabar/ ←] tuwar/تبر 

  تضعیف و تقویت. 2-3

  تضعیف . 1- 2-3
واك بـه واکـدار تـا     ي بـی  اي از فرایندهاي مختلف و متنوع را از تبدیل یک آوا          مجموعهتضعیف  

هـاي  تـرین فراینـدهاي آوایـی در زبـان       این فرایند، یکی از رایج    . شودحذف یک آوا را شامل می     
فراینـدهایی ماننـد تبـدیل انـسدادي بـه سایـشی،             .)64: 1395زاهدي و سـلیمانی،      (.دنیاست
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تـوان  مـی واك به واکدار و حـذف آواهـاي ضـعیف شـده را     سایشی به ناسوده، تبدیل آواهاي بی     
  ).51: 1395رشیدي و رهسپار،  (.تحت عنوان فرایند تضعیف قرار داد

  :توان نمایش دادمراحل فرایند تضعیف را به صورت زیر می
   حذف← چاکنایی← ناسوده← روان← خیشومی← سایشی←دار انسدادي واك←واكانسدادي بی

  سایشی شدگی. 1-1- 2-3
در این فرایند، یک همخوان انسدادي یا . سایشی شدگی از جمله فرایندهايِ تضعیف است

  . شودسایشی به همخوان سایشی تبدیل می- انسدادي

  /v/ و /b/تناوب میان 

توان آن را یکی از  است و میکوهمره سرخیاین فرایند از جمله فرایندهاي پرکاربرد در گویش 
  .هاي ایرانی نو به شمار آورد سایر گویشازوجوه تمایز این گویش 

  ]abr/ ← ]avr/ اَبر

  ]ja?be/ ← ]ja:va/ جعبه

  ]xabar/ ← ]xavar/ خبر

  ]sabz/ ← ]savz/ سبز

  ]tabl/ ← ]tavl/ طبل

  ]qabâ/ ← ]qavâ/ قبا

آمده باشد، به جاي ابدال آن به همخوان / u/یا / o/هاي یکی از واکه/ b/اگر پیش از همخوان 
  .شودبدیل میکه دولبی و گرد است ت] w[به همخوان ] v[دندانیِ -لبی

  ]tabar/ ← ]tuwar/ تبر

  ]rubâh/ ← ]ruwa/روباه 

  ]zardčube/ ← ]zarčuwa/ زردچوبه

] f[به همخوان سایشی / p /و/ b/تبدیل همخوان انسدادي 

    کـه سایـشی و    / f/که هـر دو انـسدادي و دولبـی هـستند، بـه همخـوان                / p/و  / b/گاه همخوان   
  .شونددندانی است تبدیل می-لبی
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  ]zabt/ ← ]zaft/ ضبط

  ]tanâb/ ← ]tanâf/ طناب

  ]motâbeq/ ← ]motâfeq/ مطابق

  ]šeypur/ ← ]šeyfur/ شیپور

]x[به همخوان سایشی / q/تبدیل همخوان انسدادي 

- ها یکی از همخوانهاي دو همخوانی که عضو دوم آندر خوشه/ q/در این گویش گاه همخوان 
  .شود تبدیل می/x/هاي انسدادي یا سایشی باشد به 

  ]taqsir /←] taxsir/تقصیر 

  ]raqs /←] raxs/رقص 

  ]tâqče/ ← ]tâxča/ طاقچه

]γ[به همخوان سایشی / q/تبدیل همخوان انسدادي 

  ]aqrab/ ← ]aγrab/ عقرب

  ]noqre/ ← ]noγra/ نقره

  ]noql/ ← ]noγl/ نقل

  ]z[به همخوان سایشی / d/تبدیل همخوان انسدادي  

  ]xedmat/ ← ]xezmat/ خدمت

  ]γ[ سایشی به همخوان/ b/انسدادي تبدیل همخوان 

  ]čubbast/ ← ]čuγ-ba:s/ بستچوب

  ]ž[به همخوان سایشی / j/تبدیل همخوان انسدادي 

  ]hejdah/ ← ]hižda/ هجده

  ]δ[به همخوان سایشی / d/تبدیل همخوان انسدادي 

  ]âdam/ ←] âδam/آدم 

  ]bâd /←] bâδ/باد 

  ]vâzadan/ ←] vâzaδan/وازدن 

  ]va?da/ ←] va:δa/وعده 
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   ]w[به غلت / f/، و / b / ،/v/هاي همخوانتبدیل 

 هايهمخوانهاي ایرانی نو رایج است، ابدال نوعی از فرایند تضعیف که در بسیاري از گویش
/b/ ،/v/ و ،/f / غلتبه] w [ي هاگذارد و واکهاین ابدال بر واکۀ هستۀ هجا نیز تأثیر می. است/â/ 

  .کندتبدیل می] o[ را به /a/و 

  ]ow[ به /âb/ابدال زنجیرة 

] ow[ها واکۀ مرکب هاي ایرانی رایج است که در برخی از واژهها و لهجهدر بسیاري از گویش
   براي مثال . آیدنیز می/ af/ها به جاي گاه در برخی از گویش. آیدمی/ âb/و / ab/به جاي 

  :هاي زیردر گویش» افسار«و » خواب«، »شب«هاي واژه

). 111: 1335سروشیان،  (šow ←بهدینی ). 54: 1390رضایی،  (šow ←الري : شب 
). 128: 1370برومندسعید،  (šow ←بردسیري ). 168: 1386خاتمی،  (šow ←کازرونی 

  ).128: 1385زمردیان،  (šow ←قاینی 

،  و همکارانرحیمیان (xow ←شیرازي ). 111: 1335سروشیان،  (xow ←بهدینی : خواب
: 1370برومندسعید،  (xow ←بردسیري ). 52: 1391ایزدپناه،  (xow ←لکی ). 149: 1391

  ).89: 1385زمردیان،  (xow ←قاینی ). 84

صیادکوه و  (owsâr ←زاخردي ). 60: 1396،  و همکارانعامري (owsâr ←طرد  :افسار 
 owsâl ←کازرونی ). 111: 1335سروشیان،  (owsâr ←بهدینی ). 7: 1394وجدي، 

  ).30: 1385زمردیان،  (owsâr ←قاینی ). 103: 1386خاتمی، (

   در گویش کوهمره سرخی نیز این فرایند در جایگاه آغازین، پایانی و به ندرت میانی روي 
  :دهدمی

  ]âbestan/ ←] owsan/آبستن 

  ]âftâb/ ←] aftow/آفتاب 

  ]tâbestân/ ←] towsun/تابستان 

   ]xâb/ ←] xow/ خواب

  ]ow[به / âv/ابدال زنجیرة 
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  ]konjokow [← /konjkâv/کنجکاو  ]gâv/ ←]  gow/گاو 

  ]ow[به  / ab/ابدال زنجیرة 

  ]tab/ ←] tow/تب 

  ]sabzi/ ←] sowzi/سبزي 

  ]lab/ ←] low/لب 

  ]ow[به  / af/ابدال زنجیرة 

]derowš [← /derafš/درفش   ]afsâr/ ←] owsâr/افسار 

  ناسوده شدگی. 1-2- 2-3
  ] y[به همخوان ناسودة / g/تبدیل همخوان انسدادي 

  ]age/ ←] aya/اگه 

  ]tâzagi/ ←] tâze-yi/تازگی 

  ]hamdige/ ←] ham-diya/دیگه هم

  ]y[به همخوان ناسودة / j/تبدیل همخوان انسایشی 

  ]majles/ ←] mayles/مجلس 

  روان شدگی. 1-3- 2-3
 /l/ به همخوان روان /r/ ابدال همخوان لرزشی

 /kork/کرك ] barge/ ←] balga/برگه 
←] kolk[  

  

  خیشومی شدگی. 1-4- 2-3
  /m/ به همخوان خیشومی /b/ابدال همخوان انسدادي 

  ]kamutar [← /kabutar/کبوتر   ]kasb/ ←] kasm/کسب 
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  ]najib/ ←] najim/نجیب 

  گرفتگیواك. 1-5- 2-3
]v[همخوان سایشی به / f/ابدال همخوان سایشی 

-kavš [← /kafšduzak/دوزك کفش  ]lafz/ ←] lavz/لفظ 

duzak[   

]j[به همخوان انسایشی / č/ابدال همخوان انسایشی 

  ]parčin/ ←] parjin/پرچین 

]q[به همخوان انسدادي / k/ابدال همخوان انسدادي 

  ]jolbak/ ←] jolbaq/جلبک 

  ]kâγaz/ ←] qâγaz/کاغذ 

  ]kalâγ/ ←] qalâ/کالغ 

  حذف. 1-6- 2-3
تر هرچه یک واج ضعیف. سازي استسازي یا نرمحذف اغلب آخرین مرحله از فرایند ضعیف«

  ).70: 1386نمیرانیان و آقایی، (».تر در معرض حذف شدن قرار داردباشد بیش

  ]dâmâd/ ←] dumâδ [←  ]duma/داماد 

   صفر← سایشی ←انسدادي 

  ]konjed/ ← ]konjiδ[ ←] konji/کنجد 

   صفر← سایشی ←انسدادي 

  ]morvârid/ ←] morvâriδ [←] morvâri/مروارید 

   صفر← سایشی ←انسدادي 
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  تقویت . 2- 2-3
در این گویش به ندرت . گویندبه تبدیل همخوان سایشی یا غلتی به انسدادي تقویت می

  .شوند تبدیل میهاي انسداديهاي سایشی به همخوانهمخوان

  ]b[به همخوان انسدادي / v/شی تبدیل همخوان سای

  ]div/ ← ]dib/ دیو

  ]sarv/ ← ]salb/ سرو

  ]vafâ/ ← ]bafâ/وفا 

  ]p[به همخوان انسدادي / f/تبدیل همخوان سایشی 

   ]nesf/ ← ]nesp/ نصف

  ]q[به همخوان انسدادي / x/تبدیل همخوان سایشی 

  ]malax/ ← ]malaq/ ملخ

  ]q[انسدادي به همخوان / γ/تبدیل همخوان سایشی 

]šoloq[ ← /šoluγ/ شلوغ  ]asγar/ ← ]asqar/ اصغر

  ]g[به همخوان انسدادي / γ/تبدیل همخوان سایشی 

  ]γure/ ← ]gora/ غوره

  ]j[به همخوان انسایشی / ž/تبدیل همخوان سایشی 

  ]jândâr[ ← /žândârm/ ژاندارم  ]žâket/ ← ]jâkat/ ژاکت

  ]d[ن انسدادي به همخوا/ z/تبدیل همخوان سایشی 

  ]zarf/ ← ]darf/ ظرف
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  خنثی شدگی تقابل واجی . 2-4
ها تمایز واجی دو دهد که در آنها، بافت آوایی خاصی را نشان میصورت آوایی تعدادي از واژه

ها در برابر دیگري موجب تمایز صدا از میان رفته است یعنی؛ دو صدایی که کاربر هریک از آن
ت آوایی خاصی تمایز معنایی خود را از دست داده و به طور یکسان و شود، در بافمعنایی می

ظاهر شدن هریک از دو صدا که تمایز . شوندبدون ایجاد تمایز معنایی در یک جایگاه ظاهر می
این پدیده را خنثی شدگی تقابل . ها خنثی شده است، تنها یک تفاوت آوایی استواجی آن

  ). 150: 1377الدینی، ةمشکو. (واجی گویند

  ]fekr/ ←] fekr/ fegr/فکر 

  ی پایانرفتگیواك. 2-5
 ای و ها از واك آنی واژه، بخشانی در پاای و واكی بآواهاي مجاورت در دار واكيمعموالً آواها«

            رفته مورد بحث را واكي و آواهارفتگی حالت را واكنیا. شودی میتمام آن منتف
  ).   25: 1388ثمره، (».منامیمی

  ]hargez/ ←] harges/هرگز 

  ]e?teqâd/ ←] e:teqât/اعتقاد 

  ]tord/ ←] tort/ترد 

  ]rošd/ ←] rošt/رشد 

  کامی شدگیسخت. 2-6
]k[به همخوان انسدادي / q/ابدال همخوان انسدادي 

  ]kadim [← /qadim/قدیم   ]qeble/ ←] kebla/قبله 

  :آورده است» ایل ناشناخته«ی قابل توجه در کتاب پیرامون این ابدال، عبداهللا شهبازي حکایت

هاي پیش از انقالب مشروطه مصادف است، در ایـل سـخی      در دوران استبداد که با آخرین سال      
 حکومت شیراز دسـتور دسـتگیري        در هاست که در این سال  . مشهور است » سرخی بگیرون «به  

همراهـانش دسـتگیر و در بـرج    اي از در نتیجه رئیس ایل و عـده  . شودعمومی سرخی صادر می   
دو نفر از همراهـان رئـیس ایـل بـا زنجیـر موفـق بـه فـرار شـده و بـه             . شوندشکفت زندانی می  
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از ایـن  . کننـد برند و رئیس ایـل را آزاد مـی  برند و زن و مرد به برج حمله می      مردمشان خبر می  
حکومتی نیـز هرکجـا   مأموران . کندشود و از ورود به روستاها اجتناب می    زمان سرخی یاغی می   

جـا او را زنـده   فرسـتادند و در آن اند و به شـیراز مـی   کردهاند وي را دستگیر می    دیدهسرخی می 
طریقۀ شناسایی سرخی بدین گونه بوده که در کـوهمره افـراد را دسـتگیر             . گرفتندزنده گچ می  

  کـرده و    مـی  تلفـظ » کـاف «را  » قـاف «سرخی  ! »قبله«یا  » به قرآن «بگو  : گفتندکردند و می  می
  ).210: 1366شهبازي، (شده استلذا شناسایی و دستگیر می» به کبله«یا » به کرون«: گفتهمی

  :اندین گویش رسیدهدهاي فارسی میانه که ب در واژهبررسی فرایند تبدیل. 2-7
منظور از تبدیل در این جا، هریک از فرایندهایی است که طی آن یک واج به واج دیگـر تبـدیل       

در ایـن انـدك   از ایـن رو  . طلبدمیجانبۀ این موضوع مجالی فراتر از این   بررسی همه . استشده  
  نگریم و تعدادي واژة دیگـر را نیـز بـراي نمونـه ذکـر           ها با دیدي جامع می    به یکی از واژه   مجال  

  .کنیممی

ایـن  .  اسـت  تبدیل شـده  ]i [به/ u/ و واکۀ    ]r[به  / l/در این واژه همخوان      . ]lut/ ← ]rit/لوت  -
  .)75: 1388وشی، فره( است lutakواژه در فارسی میانه، 

 و  1553: 1386معین،  (» لوت، برهنه، عریان  « : lujنیز لوج   . برهنه : lūt لوت   ←فرهنگ معین   
 به ضم اول و سکون ثانی و فوقانی، به معنی برهنه باشـد کـه          –لوت   «←برهان قاطع   ). 1554

 ←فرهنـگ عمیـد  ). 1910: 1342 بـن خلـف تبریـزي،    محمدحـسین (»به عربی عریان گوینـد  
  ).1063: 1387عمید، (»برهنه، عریان، لخت، روت نیز گفته شده»  lutakپهـ«.  س-لوت«

). 219 و 218: 1386سـالمی،   (lit ←کیـشی، شـورابی    تنـگ  lut ←اسیري، خنجـی، قالتـی      
ــایی  ــیرانی، گرگن ــافی، دوس ــسقانی  / بن ــشکی، م ــالمی،  (lit ←گاوک ). 177 و 176: 1384س

اشرفی خوانـساري،   (lit ←خوانساري  ). 117: 1394 و همکاران،    طباطبایی (luč ←سرکویري  
 ←کرشـی ). 369: 1379محمدي خمـک،   (ličč/ ličč-ak ←سکزي / سیستانی). 330: 1383

lut بلوچی ← lušt قشقایی ← litera)  ،41: 1383سالمی.(  

  )]q[←/ k/ و ]w /←] b (/]baq[ ←). 283: 1373مکنزي، ( به معناي قورباغه /wak/وك -

  )]u /← ]o(/] mošk[ ←). 308: همان( به معناي موش /mušk/موشک -
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  )]u /← ]i (/]sik[ ←). 440: 1388وشی، فره( به معناي گوشه /su:k/سوك -

  )]r /← ]l(/] kalpok[ ←). 317: همان( به معناي سوسمار /karpak/کرپک -

  )]u /← ]o (/]alom[ ←). 182: 1373مکنزي، (زن  به معنی ار/alum/الوم -

  )]w /← ]b (/]bâhenda[ ←). 209: همان( به معنی پرنده /wâyendag/وایندگ -

 )]w /← ]b (/]barm[ ←). 175: همان( به معنی آبگیر /warm/ورم -

   کاهش. 2-8
 دو قسم حذف بر. شودگاهی یک واحد زنجیري تحت شرایط خاصی از زنجیرة گفتار حذف می

که به مرور » بندك«و » نامک«حذف تاریخی مانند . حذف تاریخی و حذف ساختاري: است
درآمده » بنده«و » نامه«واك انسدادي خود را از دست داده و به صورت زمان صامت کامی بی

حذف ساختاري تابع نظام صوتی زبان است که حاکم بر ترکیب آواها در زنجیرة گفتار . است
آواهاي زنجیري به به این تعبیر که هرگاه در ترکیب آواها با هم نوعی همنشینی بین باشد، می

خالف نظام صوتی زبان باشد یا براساس طبیعت آوایی زبان، ثقیل به نظر برسد، وجود آید که بر
 به 42: 1379: زمردیان. (شودبراي رفع این اشکال یک واحد آوایی از زنجیرة گفتار حذف می

زبانان مرسوم است اما میزان آن در  این فرایند واجی در گفتار تمام فارسی).ناسشنقل از حق
: 1392حسینی معصوم و حسینی، (میان افراد تحصیل کرده و تحصیل نکرده متفاوت است 

131.(  

  /s/پس از همخوان / t/کاهش همخوان 

  ]bist/ ← ]bis/ بیست

  ]pestânak/ ← ]pesunak/ پستانک

  ]râsti/ ← ]râsi/ راستی

  ساکن/ n/پس از همخوان / d/کاهش همخوان 

  ]xanda/ ← ]xana/خنده 

  ]dandân/ ← ]danun/ نادند

  ]čandtâ/ ← ]čan-tâ/چندتا 

  ]gandom/ ← ]ganom/ گندم
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  پایانی/ n/کاهش همخوان 

 ]dandân/← ]danu/دندان 

  ]šâhnešin/ ← ]šâ-neši/ نشینشاه

  ]haminqadr/ ← ]hami-qa/ قدرهمین

  : در متون کهن نیز آمده است- به ویژه در واژة زمین- این کاهش 

خاقانی، (»کانگه که رفت سوي فلک فوت شد دوا/  اکنون طلب دوا که مسیح تو بر زمی است«
1316 :12.(  

  ).144: 1389فردوسی، (»زمی را جز از گور گهواره نیست/ کزین رزم وز مرگمان چاره نیست«

  / m/کاهش همخوان 

 ]češ-ak[ ← /čašmak/ چشمک  ]čašm/ ← ]češ/ چشم

  کاهش واکۀ آغازین

  ]ettefâq/ ← ]tefâq/ اتفاق

  ]âtaš/ ← ]taš/ آتش

  ]anâr/ ← ]nâr/ انار

  هادیگر کاهش

  ]peydâ/ ←] peδâ/پیدا 

  ]tasbih/ ←] tazbi/تسبیح 

  ]xošhâl/ ← ]xošâl/خوشحال 

  ]daridan/ ←] derdan/دریدن 

  ]dehdâr/ ←] de:δâ/دهدار 

  ]digar/ ←] da/دیگر 

  ]ruz/ ←] ro/روز 

  ]širja/ ←] šija/شیرجه 

  ]kalâγ/ ←] qalâ/کالغ 
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   افزایش درج و. 2-9
هـاي میـانجی   در این مورد همخوان. شود آوایی به زنجیرة گفتار افزوده می،در این فرایند واجی   

اي  واکه، یک واحد زنجیـره گاه تحت شرایطی چون کنار هم قرار گرفتن دو   . تر است از همه رایج  
  ).  با تصرف159: 1380شناس، حق(. نامندشود، این فرایند را افزایش میبه زنجیرة گفتار افزوده می

هـاي مختـوم بـه واکـه،        بـا واژه   alنـشانۀ جمـعِ     در پیوند    براي مثال در گویش کوهمره سرخی     
   .شودمیان دو واکه میانجی می/ y/همخوان 

  درج. 2-9-1
  ]y[درج 

 اي مختوم به واکـه را جمـع ببنـدیم   هرگاه بخواهیم واژه . است» al«نشانۀ جمع در  این گویش       
/ + y /درج+ واژة مفـرد  : تـوان نـشان داد  این فرایند را بدین صورت مـی  .  هستیم ]y[درج  شاهد  

  »al«نشانۀ جمعِ 

bače/ + y + /al ← bače-y-al) هابچه(  

kola/ + y + /al ← kola-y-al) اهکاله(  

 či/ +y + /al ← či-y-al) چیزها(  

  افزایش. 2-9-2
شود که علت نیاز بدان افزایش معلوم نیست گاهی واحدي زنجیري به زنجیرة گفتار افزوده می«

: 1399رنجبر، (».هايِ مشابه، چنین فرایندهایی رخ داده باشدرسد تحت تأثیر واژهو به نظر می
56.(  

  در آغاز ] h[افزایش همخوان 
 . شوندآغاز می)/e/، /?a/ ،/?o?/ (هایی است که با واکۀ کوتاه نوع افزایش مخصوص واژهاین 

  ]af?i/ ← ]hafi/ افعی
  ]oq/ ← ]hoq/اُق 

  ]alâj/ ← ]helâj?/ عالج
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  )قلب(جابجایی . 2-10
کنند به طوري کـه  گاهی دو همخوان در ترکیب بر اثر همنشینی جاي خود را با هم عوض می  «

   گیرد و همخـوان دومـین بـه جـاي همخـوان نخـستین            ین جایگاه دومین را می    همخوان نخست 
فراینـد واجـی قلـب موجـب        ). 156: 1380شـناس،   حـق (».این فرایند را قلب گویند    . نشیندمی

  ).152: 1388باقري، . (شودها میتر تلفظ شدن واژهآسان

  ]ašrafi/ ← ]aršafi/ اشرفی

  ]tubre/ ← ]torba/ توبره

  ]zebr/ ← ]zerb/زِبر 

  ]sofre/ ← ]sorfa/ سفره

  ]tabl/ ← ]talb/ طبل

  ]fasx/ ← ]faxs/ فسخ

  ]kasr/ ← ]kars/کسر 

  ]kofr/ ← ]korf/کفر 

   کشش جبرانی. 2-11
. هاي ایرانی بسیار رایج استدر فارسی محاوره و گویش/ ؟/و / h/چاکنایی  هايکاهش همخوان

رو اي روبهد، با پدیدهنشواز زنجیرة گفتار حذف میها تر اوقات هنگامی که این همخوانبیش
اگر در زنجیرة گفتار واحد آوایی حذف شود واکۀ «. گویندشویم که آن را کشش جبرانی میمی

رحیمیان و رزمجو، (».گویندشود این کشش را کشش جبرانی میتر میهجاي مربوطه کشیده
کرد زعفرانلو (نشان داد  VCC → V:C توان با قاعدة صوريکشش جبرانی را می). 66: 1389

   ).35: 1386کامبوزیا و شعبانی، 

  /h/کشش به سبب کاهش همخوان 

ماهوتیان، (».شودف میذ در هر موضع هجا بجز آغاز آن به اختیار ح/h/در محاوره صامت «
1384 :319.(

  ]bahr/ ← ]ba:r/ بهر

  ]behel/ ← ]be:l/ بِهِل

  ]jahannam/ ←  ]ja:ndam/ جهنّم

  ]zahmat/ ← ]za:mat/ زحمت

  ]sobh/ ← ]so:b/ صبح

  ]solh/ ← ]so:l/ صلح
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  /?/کشش به سبب کاهش همخوان 

  ]ja?be/ ←] ja:va/جعبه 

  ]jam?/ ←] ja:m/جمع 

]jam?iyat/ ←] ja:miyat/جمعیت 

  گیرينتیجه. 3
وا بـا   تحلیل محت اي گردآوري شده و روش پژوهش نیز        خانه به صورت کتاب   این پژوهش مطالب  

ترین فرایندهاي واجـی یعنـی؛ ابـدال،        عمدهدر این جستار    .  بوده است  توصیفی-رویکرد تحلیلی 
کامی رفتگی پایانی، سخت، واك خنثی شدگی تقابل واجی    ، تضعیف، تقویت،   ناهمگونی ،همگونی
در گویش کوهمره سرخی مـورد    کشش جبرانی و)قلب( جابجایی درج، افزایش،   کاهش، شدگی،

  . گرفت و نتایج بسیاري در پی داشتبررسی قرار 

 بـه   را در دو سـطح ابـدال واکـه بـه واکـه و ابـدال همخـوان               ی کوهمره سـرخ   شی گو هايابدال
بـه  / i/، ابدال واکۀ   ]i[به  / u /واکۀ ابدال هاواکهن  ایدر م .  کرد ی بررس توان مشاهده و  ی م همخوان

]e[    ابدال واکۀ ،/e /  به]o [   و ابدال واکـۀ/â /  بـه]o [ زنیـ  هـا  همخـوان انیـ در م.  اسـت تـر عیشـا 
    لیتبـد ] γ [یشیـ  بـه همخـوان سا     یانیـ  و پا  یانیـ  م ن،ی آغاز گاهیدر سه جا  / x /یشیهمخوان سا 

از این  . هاي لري است  گیر در گویش  هاي چشم  از جمله ابدال   ]i [ واکۀ به/ u / ابدال واکۀ  .شودیم
صـحه  ) کهگیلویـه (ه سـرخی بـا لـري    توان با توجه به این فرایند بر ارتباط گویش کوهمر    رو می 

  .گذاشت

 همخوان بـا واکـه و   ی همخوان با همخوان، همگونی در سه سطحِ همگونی همگونشی گو نیدر ا 
 لیو تبـد ] -ss[بـه  / st- /ی تـوال لیها تبـد  همخوانانیدر م. افتدی واکه با واکه اتفاق م   یهمگون

بـا  / e/ واکـۀ  ی، همـاهنگ /a/با واکـۀ  / â/ واکۀ   یها هماهنگ  واکه انیو در م  ] -mb[به  / -nb /یتوال
هـا   واکـه انیـ  در مترشی را بیناهمگون. پرکاربردتر است/ o/با واکۀ  / u/ واکۀ   یو هماهنگ / i /واکۀ

 رخ  ی نـاهمگون  نـد ی به کار رفتـه باشـد، فرا       يا دوبار در واژه   ياهرگاه واکه .  مشاهده کرد  توانیم
   . قابل مشاهده استهای ناهمگونری از ساشی واژه بکیدر / â /ۀ دو واکیناهمگون .دهدیم

انـد در ایـن گـویش       هاي فارسی میانه که امروزه در فارسی رسـمی متـروك شـده            برخی از واژه  
  .روندهمچنان با اندك تغییرات آوایی به کار می
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در . با در نظر گرفتن نظریۀ قوت آوایی فرایندهاي تضعیف و تقویت در این گویش رایج است
 و گرفتگیواك، خیشومی شدگی، روان شدگی، ناسوده شدگی، سایشی شدگییف فرایند تضع

در فرایند تقویت . در تضعیف اغلب شاهد سایشی شدگی هستیم. توان مشاهده کردف را میحذ
هاي انسدادي تبدیل هاي سایشی به همخوانکه عکس فرایند تضعیف است، برخی از همخوان

  . شوندمی

، درج و افزایش، کاهش، کامی شدگیسخت، رفتگی پایانیاكو، خنثی شدگی تقابل واجی
از دیگر فرایندهاي واجی رایج در گویش کوهمره سرخی  کشش جبرانی و )قلب(جابجایی 

هاي ایرانی و همچنین فارسی محاوره، حذف دو در این گویش همانند بسیاري از گویش. است
  . شود باعث کشش جبرانی می/?/ و /h/همخوان چاکنایی 

  منابع

  هاکتاب
 ، تهران، به اهتمام دکتر محمد معینبرهان قاطع، ،)1342 (، محمدحسین،بن خلف تبریزيا

  .ابن سینا

 پژوهشگاه علوم انسانی و ، تهران.گویش خوانساري ، )1383 (،اشرفی خوانساري، مرتضی
  .مطالعات فرهنگی

 سازمان مطالعه و تدوین ، چاپ سیزدهم، تهران،ساخت زبان فارسی ،)1398 (،افراشی، آزیتا
  . هاکتب علوم انسانی دانشگاه

  . اساطیر، تهران، فرهنگ لکی،)1391 (،ایزدپناه، حمید

  . قطره، چاپ چهاردهم، تهران،تاریخ زبان فارسی ،)1388 (،باقري، مهري

  . مرکز کرمان شناسی، کرمان، گویش بردسیريۀنامواژه ،)1370 (،برومندسعید، جواد
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 سازمان مطالعه و ، چاپ ششم، تهران، نظریۀ بهینگی،شناسیواج ،)1397 (،مودخان، محجنبی
  . هاتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ، چاپ هشتم، تهران، آواها و ساخت آوایی هجا،آواشناسی زبان فارسی ،)1388 (،ثمره، یداهللا
  .مرکز نشر دانشگاهی

 ،هاي کوهمره سرخی و فرهنگ واژهدستور زبان ،)1390 (،پور، سعید و جباره، عظیمحسام
  .  آوند اندیشه،شیراز

  .  انتشارات آگاه، چاپ هفتم، تهران،آواشناسی زبان فارسی .)1380 (،شناس، علی محمدحق

  . آگه، چاپ پانزدهم، تهران،)فونتیک(آواشناسی  ،)1393 (،........................................

  . کازرونیه، تهران،سی تطبیقی گویش کازرونیبرر ، )1386 (،خاتمی، سید هاشم

، به تصحیح و تحشیه و تعلیقات علی دیوان خاقانی شروانی .)1316 (،خاقانی، ابراهیم بن علی
  . سعادت، تهران،عبدالرسولی

  . انتشارات نوید شیراز، شیراز،فرهنگ مردم شیراز ،)1385 (،خدیش، حسین

 انتشارات و چاپ ۀ مؤسس، تهران،، جلد دوازده دهخداۀناملغت ،)1377 (،اکبردهخدا، علی
  . دانشگاه تهران

 انتشارات ، شیراز،1مبانی زبان شناسی  .)1389 (،رحیمیان، جالل و رزمجو، سید آیت اهللا
  .دانشگاه شیراز

 دانشگاه شیراز، نشر ، شیراز،توصیف گویش شیرازي ،)1391 (، و همکارانرحیمیان، جالل
  . مرکز

  . ارتشۀ چاپخان، جلد هفتم، تهران،فرهنگ جغرافیایی ایران ،)1330 (،آرا، حسینعلیرزم

 انتـشارات دانـشگاه   ،مـشهد  ،هـا راهنماي گـردآوري و توصـیف گـویش     ،)1379 (،زمردیان، رضا 
  .فردوسی مشهد
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نشر ( فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران، گویش قاینۀنامواژه ،)1385 (،.........................
  ).آثار

  . فرهنگ ایران زمین ، تهران،فرهنگ بهدینان .)1335 (،سروشیان، جمشیدسروش

  .   نشر آثار ، تهران،، دفتر دوم گویش شناسی فارسۀگنجین ،)1384( ،سالمی، عبدالنبی

  .   نشر آثار ، تهران،، دفتر چهارم گویش شناسی فارسۀگنجین .)1386 (،..............................

  .   نشر آثار ، تهران،، دفتر ششم گویش شناسی فارسۀگنجین .)1390 (،..............................

  .  نشر نی، تهران،)نشینان سرخی فارسپژوهشی در کوه (ایل ناشناخته ،)1366 (،شهبازي، عبداهللا

  . امیرکبیر، چاپ سی و نهم، تهران،فرهنگ فارسی عمید ،)1387 (،عمید، حسن

  .پیام عدالت:  تهران.، براساس چاپ مسکو فردوسیۀشاهنام ،)1389 (،فردوسی، ابوالقاسم

 انتشارات دانشگاه ، چاپ چهارم، تهران،فرهنگ فارسی به پهلوي ،)1388 (،وشی، بهرامفره
  .تهران

 سازمان مطالعه و ، تهران،بنیاد رویکرد قاعده،شناسیواج ،)1397 (،کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه
  . ها انسانی دانشگاهتدوین کتب علوم

  . چاپ دوم، تهران،، گردآوري یحیی زکاءکافنامه ،)1331 (،کسروي، احمد

 ، ترجمۀ مهدي سمائی،شناسیدستور زبان فارسی از دیدگاه رده ،)1384 (،ماهوتیان، شهرزاد
  . نشر مرکز،چاپ چهارم، تهران

  . سروش، تهران،)فرهنگ لغات سیستانی( سکزي ۀنامواژه ،)1379 (،محمدي خمک، جواد

  .دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد،ساخت آوایی زبان ،)1364(، الدینی، مهديةمشکو

 انتـشارات   ، چـاپ چهـارم، مـشهد      ،ساخت آوایی زبـان فارسـی      ،)1377 (،الدینی، مهدي ةمشکو
  . دانشگاه فردوسی مشهد
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 چـاپ  ،ده دو جلـدي، گردآورنـده عزیـزاهللا علیـزا         ة، دور فرهنگ فارسـی   ،)1386 (، محمد ،معین
  ).کتاب راه نو( ادنا ،چهارم، تهران

 ، تهــران، مهــشید میرفخرایــیۀ، ترجمــفرهنــگ کوچــک زبــان پهلـوي  ،)1373 (،ن.مکنـزي، د 
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  . نوید شیراز، شیراز،نامه و گویش گاوکشکواژه ،)1372 (،موسوي، سیدحسن

  هامقاله
بررسـی فراینـدهاي واجـی در      «،  )1392(تکـتم،   نی، سـیده  حسینی معصوم، سیدمحمد و حسی    

مجلـۀ  ، »گفتار کاربران لهجه مشهدي با تحصیالت مختلف در مقایـسه بـا زبـان فارسـی معیـار            
  .141-119، صص 9ن، سال پنجم، شمارة دوم، شمارة پیاپی هاي خراسازبانشناسی و گویش

اینـدهاي واجـی در گــویش   بررســی برخـی فر «، )1395 (،رشـیدي، ناصـر و رهـسپار، فرخنـده    
  . 11 ة، شمارهاي محلی ایران زمین ادبیات و زبانۀفصلنام، »دارابی

 پازنـد، سـال هفـتم، شـماره     ۀ، فصلنام »تحوالت آوایی در گویش الري    «،  )1390 (،رضایی، والی 
24-25.  

        هــاي واجــی ابــدال، افــزایش و کــاهش در گــویش بررســی فراینــد«، )1399(رنجبــر، حــسن، 
  .64-43، صص 1 ة شمار سال ششم،زمین،هاي محلی ایران ادبیات و زبانۀفصلنام ،»زنگانیالي

تحلیل بهینگی فراینـد تـضعیف در کـردي      «،)1394 (،زاهدي، محمدصدیق و سلیمانی، حبیب    
  .78-63، صص 8دوم، شمارة سال ، رانی غرب ايهاشیمطالعات زبان و گو ،»سنندجی

 ۀ نامـ  ۀ، گـویش شناسـی ضـمیم      »رسی اجمالی گویش کُرُشـی    بر«،  )1383 (،سالمی، عبدالنبی 
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جلد اول، شماره سوم

کـاربرد بـومی    واژگان، ترکیبـات و اصـطالحات کـم       «،  )1394 (،صیادکوه، اکبر و وجدي، شهین    
، دانـشگاه  زمـین دومین همایش ملی ادب محلی و محلی سـرایان ایـران  ، »روستاي زاخرد شیراز 

  .اد اسالمی واحد یاسوجآز
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بررسی و تحلیل نظام آوایی گویش سرکویر در «، )1394 (، و همکارانطباطبایی، سیدحسین
 جدید، سال اول، ة، دورزمبن ایرانهاي محلی ادبیات و زبانۀفصلنام، »مقایسه با زبان پهلوي

  . دومةشمار

 ۀی در نظام آوایی گونبررسی و تحلیل فرآیندهاي واج«، )1396 (، و همکارانعامري، جواد
  .16 ة، شمارزمینهاي محلی ایران ادبیات و زبانۀفصلنام، »زبانی طرد

 با همخوان همگونی واجی فرایند «،)1393 (،ساداتنژاد، بتول و میرسعیدي، عاطفهعلی
، 11، سال ششم، شمارة پژوهیفصلنامۀ زبان ،»شناختیصوت  بررسی،فارسی زبان در همخوان

  .186-163صص 

 شی در گو  ی واج يندهای از فرآ  یبرخ «،)1386 (،کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و شعبانی، منصور      
  .38-21، صص 5، دورة سوم، شمارة شناسیزبان و زبان ،» رودسریلکیگ

 یهمگـون  «،)1395 (،نـژاد، لـیال   کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه، حجـازي، محمـدجواد و رحمتـی          
          ، »ی واجــيهــا هندســه مشخــصه هیــ نظر،يماونــد دشیهمخــوان بــا همخــوان در گــو   

  .52-23اول، صص  شمارة اول، ، سال دانشگاه شیرازیرانی ايهاشی گویشناس زبانۀدوفصلنام

مجلـۀ علـوم   ، »بررسی آواشناسی گویش کـوردهی     «،)1386 (،نمیرانیان، کتایون و آقایی، جعفر    
  .76-55، صص 4 ، شمارة26، دورة اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

شـناختی تطبیقـی تعـدادي از واژگـان     بررسـی ریـشه   «،  )1394 (،و همکاران  نمیرانیان، کتایون 
، دانـشگاه آزاد  زمـین دومین همایش ملی ادب محلی و محلـی سـرایان ایـران        ،  »گویش شیرازي 

  . اسالمی واحد یاسوج
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   ایران1380 دههبررسی فرایندهاي ساختِ واژه در مطبوعات سیاسی 
  
  

   samiravanaki@yahoo.com *سمیرا ونکی
  همگانی کارشناس ارشد زبانشناسی 

  
  چکیده

عناصر موثر در روابـط سیاسـی و فرهنگـی جوامـع هـستند و در      ها از جمله مطبوعات، از       رسانه
سـازي   واژهبررسی فراینـدهاي    حاضرهدف از پژوهش. انتقال و آموزش زبان نقش بسزایی دارند     

 وروش ایـن پـژوهش، تحلیلـی        . باشـد   مـی  )2007( برمبناي دیدگاه بوي     در مطبوعات سیاسی  
 در این پژوهش از میان ژانرهاي مختلـف در  .استاي     روش کتابخانه  بهش گردآوري اطالعات    رو

ي  سـه روزنامـه   ،80موجود در دهـه  هاي  از بین روزنامه مطبوعات، ژانر سیاسی انتخاب و سپس    
ی قـرار  اسـتخراج و مـورد بررسـ    واژه 650و از بین آنها یهان، ابرار و همشهري انتخاب      پرتیراژ ک 

سـازي و   ژهفرایندهاي ساختِ واژه بـه دو گـروه فراینـدهاي وا   ) 2007(اساس آراي بوي بر .گرفت
.  سازي شامل ترکیـب و اشـتقاق اسـت          ترین فرایندهاي واژه    شوند که مهم     می  آفرینی تقسیم   واژه

بـا  . گیرنـد  آفرینـی قـرار مـی    ي فراینـدهاي واژه  سازي و آمیزش نیز در طبقه سازي، کوتاه   سرواژه
. شـود  گیري نیز پرداخته مـی  ي وام ها در مطبوعات سیاسی، به پدیده  واژه  اد زیاد وام  توجه به تعد  

هاي موجود مشاهده شد کـه عـالوه بـر فراینـدهاي فـوق، فراینـد              در این پژوهش براساس داده    
ترکیب نیز در امر ساخت واژه نقـش   چنین فرایند بسیار زایاي اشتقاق سازي پسانحوي  و هم   واژه

. شـوند  سـازي افـزوده مـی    ن، این دو فرایند نیز  به گروه اول، یعنی فراینـدهاي واژه       دارند بنابرای 
ترکیـب،   دهـد کـه فراینـدهاي ترکیـب، اشـتقاق، اشـتقاق       نتایج حاصل از این پژوهش نشان می 

سـازي در سـاخت    سازي، آمیـزش و سـرواژه   سازي پسانحوي و به میزان بسیار کمتري کوتاه    واژه
هـا کـاربرد بـسیاري در      واژه  چنـین وام    عات سیاسی دخیل هستند، هـم     هاي جدید در مطبو     واژه

ها و شواهد آماري بیانگر آن است که میـان توزیـع درصـد فراوانـی        بررسی. جراید سیاسی دارند  
آفرینـی بـا کمتـرین درصـد      سازي با بیشترین درصد فراوانـی و فراینـدهاي واژه           فرایندهاي واژه 

  .اردفراوانی تفاوت قابل توجهی وجود د
6/10/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 26/9/1399: تاریخ دریافت مقاله   

  

  واژگان کلیدي
  سازي  واژه*
  آفرینی واژه *
  ترکیب اشتقاق  *
  سازي پسانحوي  واژه*
  مطبوعات سیاسی*
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  مقدمه. 1
هاي خود  اندیشه ي آن تجربیات، افکار و واسطه  اجتماعی است که افراد بهتبادلزبان نوعی ابزار 

قلمداد هم تمام جوامع انسانی نیازهاي مجمله در واقع زبان از . کنند را با یکدیگر مبادله می
از . توانند با یکدیگر رابطه و تعامل برقرار نمایند  اعضاي جامعه می، که از طریق آنشود می
نوعان خویش است، با  ترین نیازهاي انسان برقراري ارتباط با هم که یکی از اساسی جایی آن

. گردد زهاي انسان حس میآوري، تحول در ارتباطات و به تبع آن دگرگونی در نیا پیشرفت فن
ها که عمدتاً به  این رسانه. کنند اي را در این امر ایفا می هاي گروهی نقش عمده رو، رسانه از این

ي  شوند به عنوان عامل نیرومند و وسیله سه گروه نوشتاري، گفتاري و تصویري تقسیم می
 .سزایی دارند نقش بهبخشی و خبررسانی به افراد جامعه  ارتباطی، در سرگرم کردن، آگاهی

      ، کتاب،ها به وسایل انتقال پیام از فرستنده به مخاطب یا مخاطبان مثل روزنامه رسانه
 ،دادگران(شوند هاي نوین ارتباطات و اطالعات گفته می آوري  فن، ماهواره،تلوزیون-رادیو

ت توصیف براي برقراري ارتباطا» اي کارگزاري واسطه»  را ها رسانه 1کرایگ). 6:1378
مانند (شود گاهی از اصطالح رسانه براي اشاره به ابزار ارتباطات استفاده می). 3:2004(کند می

هایی فنی است که این ابزارها به کمک  ؛ برخی مواقع نیز مقصود از آن شکل)هاي چاپی رسانه
 رسانه در . موسیقی، فیلم، عکس، کتاب، روزنامه،زیونی تلو،یابند؛ مانند رادیو  آنها فعلیت می

 و معناي آن وسایل ارتباطات  رود کار می به) Media(صورت جمع  کاربردي آن عموما بهمعناي
هاي مختلف چاپی و الکترونیک  ها و مجالت و رسانه  روزنامه،جمعی نظیر رادیو و تلویزیون

 .)3-1391:2 ،ابوالحسنی و بابایی(دهند است که شمار زیادي از مخاطبان را تحت تاثیر قرار می
 میان در الگو عنوان به مستقیم غیر یا مستقیم گیرد می قرار استفاده مورد رسانه در که زبانی

 رفته در کار به هاي لحن حتی و واژگان گسترده و فوري  رواج.شود می رایج مخاطبان
 در واقعیت این. است الگوسازي روشن این نشانه مردم میان در تلویزیون و رادیو هاي برنامه
 آن و زمینه موثرترند این در مطبوعات جهت یک از حتی است، صادق نیز ها رسانه سایر میان
 و رسمی زبان ترویج طریق از ملی تقویت همبستگی و حفظ. آنهاست ماندگاري و ثبت جنبه

 ).15:1391منصوري شاد، (هاست رسانه کارکردهاي یکی از مشترك،
ترین زمان ممکن بیشترین تأثیر را بر  در کوتاهتوانند  ها در مطبوعات می که واژه جایی از آن

خوانندگان القا نمایند و از نظر معنا، پیام خاصی را به مخاطب منتقل کنند، بدین ترتیب با 
                                                             
1 Craig 
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توان به  سازي در مطبوعات می شناسی یعنی واژه هاي زبان ترین موضوع بررسی یکی از مهم
براي این منظور، . بردقشار مختلف جامعه پینقش واژه در انتقال مفاهیم و برقراري ارتباط با ا

 1380 در مطبوعات سیاسی دهه در پژوهش حاضر به بررسی انواع فرایندهاي ساختِ واژه
و فرایندها و قواعد حاکم بر ساخت واحدهاي پرداخته ) 2007(1 در چارچوب دیدگاه بويایران

  .دهد واژگانی تازه را در این رسانه نشان می
هاي جدید نظارت دارد  وان بخشی از دستگاه صرف که بر امر ساخت واژهسازي به عن واژه

ها و  مند به این حوزه قرار داشته و پژوهش شناسان عالقه همواره مورد توجه بسیاري از زبان
 و 3صرف را به دو بخش  تصریف) 1983(2بائر. در این زمینه صورت گرفته استنیز مطالعاتی 

. کند سازي قلمداد می هاي واژه را زیر شاخه  6 و ترکیب5 اشتقاق تقسیم کرده است و4سازي واژه
) 1991 (8متیوز. کند تعریف می 7هاي جدید از طریق وندافزایی او اشتقاق را تشکیل واژه

اي ساده  اي پیچیده و واژه کند که با روابط بین واژه اي از صرف تلقی می سازي را شاخه واژه
مربوط  tryي  ي ساده اي پیچیده است که به واژه  واژهtryingبه عنوان مثال . سروکار دارد

سازي را  ضمن معرفی انواع وند در زبان انگلیسی، فرایندهاي واژه) 2002 (9پالگ .شود می
، 12نوایی، صرف 11داند که عبارتند از تبدیل می10وندافزایی شامل وندافزایی و فرایندهاي بدون 

داند که در تعیین ساختار   را فرایندي میینوایپالگ صرف . 14سازي  و سرواژه13اختصار
 و 15سازي وي کوتاه.  با تعامل اطالعات زبرزنجیري و صرفی سروکار دارد،هاي پیچیده واژه

                                                             
1G.Booij 
2L. Bauer 
3Inflection 
4Word-formation 
5Derivation 
6Compounding 
7Affixation 
8P.H. Matthews 
9I. Plag 
10Non-affixational processes 
11Conversion 
12Prosodic  morphology 
13Abbreviation 
14Acronym 
15Clipping 
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در  گیرد که عناصر زبرزنجیري سازي در زبان انگلیسی در نظر می  را دو نوع فرایند واژه1آمیزش
هاي آوایی در  است که در آن فقدان دادهسازي فرایندي  کوتاه. کنند ها نقش مهمی ایفا می آن

 :ي پایه است ي مشتق و واژ ي مشتق، بیانگر رابطه میان واژه واژه
  

  شده ي کوتاه ه واژ
  

  صورت کامل
 

Liz  Elizabeth 
Mandy  Amanda 

 
، 4سازي به اشـتقاق، ونـدافزایی چندگانـه          در بحث فرایندهاي واژه    )2006 (3 و استونهام  2کاتامبا
هـاي پیچیـده    هاي ساخت واژه  وندافزایی چندگانه را روشها آن .کنند  و تبدیل اشاره می    ترکیب

درواقع در این فرایند چنـد ونـد در مراحـل مختلـف بـه               . دانند  بر اساس تکواژهاي اشتقاقی می    
 در چنـد مرحلـه      contradictorinessي    شود؛ به عنوان نمونه، وندافزایی در واژه        ریشه افزوده می  

در . ي بعـدي اسـت     داد مرحلـه    داد یک مرحله از وندافزایی درون       که برون   گیرد طوري   صورت می 
شـود و فعـل    متـصل مـی  – dict –  ریـشه   بـه -contraي اول پیـشوند   مثـال فـوق،  در مرحلـه   

contradictي دوم، پسوند  در مرحله. سازد  را می –oryفعل به contradict متصل شده، صفت  
contradictory  ي سـوم، پـسوند      و در مرحله   را ساخته–ness   صـفت  بـهcontradictory  اضـافه 

کاتامبا و اسـتونهام ترکیـب را از دیگـر فراینـدهاي             .سازد   را می  contradictorinessشده و اسم    
. شود ي مرکب حداقل از دو واژه یا دو تکواژ ساخته می     کنند که در آن واژه      سازي معرفی می    واژه

 و گاهی یک پایـه همـراه بـا       teapotي    شوند مانند واژه    ا هم ترکیب می   ها به تنهایی ب     گاهی واژه 
تواننـد از   هاي مرکب می  واژه.[er– [dress]] [hair]ي کند مثل واژه وند در این فرایند شرکت می

سازي  تبدیل را نیز روش واژه     .طریق ترکیب یا وندافزایی یا ترکیبی از هر دو فرایند شکل گیرند           
 هم به عنوان اسم و هم بـه عنـوان فعـل    headبه عنوان مثال، . دانند واژه میبدون تغییر صورت    

                                                             
1Blending 
2F. Katamba 
3J. Stonham 
4Multiple affixation 
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نامند کـه در قیـاس بـا ونـدافزایی صـفر در صـرف         نیز می1تبدیل را اشتقاق صفر . رود  کار می   به
  . شود ي وندافزایی تلقی می تصریفی، زیرمجموعه

وي معتقـد اسـت سـه    . ردازدپـ  سازي و انواع آن در زبـان فارسـی مـی      شقاقی به فرایندهاي واژه   
فرایند اشـتقاق  . شوند سازي محسوب می    فرایند ترکیب، اشتقاق و تکرار از فرایندهاي زایاي واژه        

را فراینـد   شـده، آن  نامـد و برحـسب پـسوند یـا پیـشوند بـودن ونـد افـزوده           را وندافزایی نیز می   
 ترکیـب از کنـار هـم قـرار     به اعتقـاد شـقاقی فراینـد   . نامد  پسوندافزایی یا پیشوندافزایی نیز می    

ي  و تکواژ دسـتوري یـا دو واژه      ) آزاد یا وابسته  (ي بسیط یا تکواژ واژگانی        گرفتن دو یا چند واژه    
هـاي مرکـب را بـه انـواع مختلفـی       سـپس واژه  . )91: 1386(سازد  ي جدیدي می    غیربسیط، واژه 

وي فرایندي که در آن . دهد ي مرکب ارائه می       بندي کرده و معیارهایی براي تشخیص واژه        طبقه
ــاخت واژه  ــراي س ــی      ب ــتفاده م ــب اس ــتقاق و ترکی ــد اش ــر دو فراین ــد از ه ــود را  ي جدی ش

ترکیـب را بـا      شقاقی هر یک از فرایندهاي ترکیب، اشتقاق و اشتقاق        . نامد   می »2ترکیب اشتقاق«
 و 3گـانی باره ساخته شود به انواع پای  یک  ي جدید طی مراحلی و یا به        که ساخت واژه    توجه به این  

اي  چنانچـه واژه : کنـد  بندي می   وي فرایند تکرار را به دو گروه تقسیم       . کند   می   تقسیم 4ناپایگانی
نامـد کـه خـود بـه انـواع        مـی »تکرار کامل یا مرکب مکرر«را  با تکرار کامل پایه ساخته شود آن     

 »ار نـاقص تکـر «و چنانچه فقط قـسمتی از پایـه تکـرار شـود             . شود  افزوده و ناافزوده تقسیم می    
سـازي نقـش       بر فرایندهاي فوق کـه در امـر واژه          عالوهایشان  . )100-93: همان(شود  نامیده می 

ســازي،  سـازي، تــرخیم، پــسین  سـازي بــدیع، تبــدیل، کوتــاه  فعـالی دارنــد بــه فراینــدهاي واژه 
کند که از زایـایی کمتـري برخوردارنـد           سازي، آمیزش و گسترش استعاري نیز اشاره می         سرواژه

کلباسی واژه در زبـان فارسـی را از نظـر سـاخت اشـتقاقی بـه سـه دسـته             .)110-103: نهما(
هـاي   هاي بسیط معـادل واژك  از نظر وي واژه   . بندي کرده است     تقسیم 7و مشتق 6، مرکب 5بسیط

تواننـد در  آزادند، بنابراین خود فاقد ساخت صرفی هستند و تنها به عنـوان عناصـر بـسیط مـی            

                                                             
1Zero derivation 
2 Derivation-compounding 
3Hierarchical 
4Non- hierarchical 
5Simple 
6Compound 
7Complex 
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هـاي مرکـب از دو یـا چنـد واژك آزاد        واژه. نیک، کار اقع شوند؛ مانند    هاي صرفی، پایه و     ساخت
هاي مشتق از ترکیب یک یا چند واژك آزاد با یک یـا   واژه. کار  نیکدل، کم اند؛ مانند     ساخته شده 

نیـک،  هـاي فـوق     در مثال. کاري، کارگري نیکدلی، کماند؛ مانند   چند وند اشتقاقی ساخته شده    
افزاید فرایند ترکیب در زبـان فارسـی    وي می. اند   وند اشتقاقی گر- ي،   -  واژك آزاد و      دل، کم 

شـود   ي غیربسیطی که از این فرایند حاصـل مـی        است، بدین معنی که واژه     »پایگانی«فرایندي  
ــی ــاخت واژه خــود م ــد در س ــد     توان ــود؛ مانن ــع ش ــه واق ــر پای ــسیط دیگ ــمي غیرب ــار ک  در ک

هاي صـرفی را تـشخیص         مشکالت موجود در بررسی    کلباسی یکی از   .)36-35: 1388(کاري  کم
هـا   اي از واژه  را مجموعـه »گروه نحـوي «وي . کند هاي نحوي قلمداد می     هاي مرکب از گروه     واژه
ها  گیرند، در حالی که هرکدام از آن واژه داند که باهم در جمله نقش یک واژه را به عهده می             می

وي براي تشخیص . ن، به آهستگی، آب آشامیدن  روز روش کنند؛ مانند     استقالل خود را حفظ می    
ي بـسیط   ي مرکب مانند واژه واژه) 1: دهد هاي نحوي سه مالك ارائه می   هاي مرکب از گروه     واژه

هـاي   وابـسته ) 3ي مرکـب ممکـن نیـست و      واژهيدرنگ میـان اجـزا  ) 2 ،داراي یک تکیه است  
هاي  واژه از نظر کلباسی   ).37-36: همان(آیند  ي مرکب نمی    واژهي  دستوري یا قاموسی بین اجزا    

ي غیربسیطی اسـت کـه بـا یکـی از         که واژه » مشتق فعلی «: اند  مشتق در زبان فارسی دو دسته     
  ي  بـه واژه  » مـشتق غیرفعلـی   «، و   دررفتـه، بـازجو   پیشوندهاي فعلی ساخته شده باشـد؛ ماننـد         

ه باشـد؛ ماننـد     شود که با یکی از وندهاي اشتقاقی غیرفعلـی سـاخته شـد              غیربسیطی گفته می  
سازي دارند، عنـوان   چنین با ذکر این مطلب که وندهاي اشتقاقی نقش واژه       هم .کاري، گلدان   کم
شوند که در   بندي می کند که وندهاي اشتقاقی به سه دسته پیشوند، میانوند و پسوند تقسیم            می

) ه تـصریفی چـه اشـتقاقی و چـ   (زبان فارسی پیشوند و پسوند اشتقاقی وجود دارد ولی میانونـد    
  . )82-81: همان(دوجود ندار

  پیشینه پژوهش. 2
هاي   از حوزه،سازي و بررسی فرایندهاي آن به واژه طور که پیشتر عنوان شد مطالعه راجع همان

سازي در رسانه نیز تحقیقاتی صورت  که درخصوص واژهمورد توجه بسیاري از پژوهشگران بوده 
ي کاربرد زبان در  هایی که به بحث درباره  مقالهبا بررسی دقیق) 1374(اوجی  .گرفته است

هاي قرضی اروپایی رایج در  ي واژه اند، به پژوهش درباره جمعی پرداخته جامعه و وسایل ارتباط
. ها را مشخص کرده است هاي خبري مطبوعات، رادیو و تلویزیون پرداخته و بسامد آن بخش

ها بر گفتار و نوشتار  گروهی، تاثیر این رسانههاي  وي در این پژوهش با اشاره به گسترش رسانه
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هاي  ي قرضی که از بین روزنامه اوجی بیش از نهصد واژه. سازد مردم را خاطرنشان می
طور پنج هزار دقیقه از اخبار رادیو و  کثیراالنتشار کیهان، اطالعات و همشهري و همین

دهد  نتیجه این تحقیق نشان می. دوتحلیل قرار دا  تلویزیون استخراج کرده بود را مورد تجزیه
هاي گروهی مورد استفاده قرار  هاي اروپایی که در خبر رسانه که بیش از هفتاد درصد از واژه

سازي را در  الگوهاي واژه) 1381(پرست  عراقی یزدان. هاي فرانسوي هستند گیرند، واژه می
بررسی کرده و نیز میزان عناوین خبري و مطالب مربوط در جراید، در چارچوب صرف اشتقاقی 

 12منابع مورد پژوهش از . ها را ازنظر ساخت اشتقاقی مشخص کرده است پراکندگی واژه
 شماره از 78اند و عناوین خبري و مطالب مربوطه در  روزنامه پرتیراژ کشور انتخاب شده

 2000وي حدود . مورد بررسی قرار گرفتند) 1380هاي تیر، مرداد و شهریور  ماه(هرکدام 
ها را به سه دسته بسیط، مرکب و  شده از عناوین خبرها و مطالب مربوط به آن ي گردآوري  واژه

هاي مرکب را به دو دسته فعلی و غیرفعلی  سپس واژه. بندي و شمارش کرده است مشتق دسته
او در . بندي کرده است هاي مرکب فعلی را تقسیم گاه انواع واژه بندي و شمارش کرده و آن طبقه

هاي مشتق را به سه دسته داراي پیشوند فعلی، داراي پسوند فعلی و داراي  نهایت، انواع واژه
بر اساس ) 15: 1390(ابوالحسنی و پوشنه  .بندي و شمارش کرده است پسوند عربی طبقه

سازي در برخی متون سیاسی  به بررسی تطبیقی فرایندهاي واژه) 1983( بائر ي نظریه
هاي موجود، دو  از بین روزنامه. اند  پرداخته1370 و 1340 ي  دو دهههاي فارسی در روزنامه
هاي همشهري،   و روزنامه1340 ي  کثیراالنتشار اطالعات و کیهان را براي دههي روزنامه

اند؛ بدین ترتیب در هر سال،   انتخاب کرده1370 ي اطالعات، کیهان و ابرار را براي دهه
هاي آنها را   برگزیده و داده-ور میانگین چهل واژه داشتندط  که به- برحسب تصادف، سه متن را

هاي موجود در  سازي دخیل در هر یک از داده بررسی کرده؛ سپس به تحلیل فرایندهاي واژه
ها شامل ترکیب، اشتقاق،  ي فرایندهاي موجود در واژه گاه همه ها پرداخته و آن متن

هاي  زي، ابداع، تبدیل، اشتقاق پسرو، صورتسا گیري، ترجمه قرضی، سرواژه ترکیباشتقاق، قرض
در نهایت توزیع و فراوانی هر یک از فرایندهاي . اند آمیخته و ترخیم را شمارش و ثبت کرده

  .اند  ارائه کرده1370 و 1340 ي ها را در هر دو دهه سازي در متون سیاسی روزنامه واژه
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 2 روزنامه جاکارتا پستیاسیقاالت س در ميواژه سازبه بررسی انواع ) 2018(1ریندو هندایانی
 است که از روش اسناد و مدارك استفاده یفی کیفی مطالعه توصکی مطالعه نیا.  استپرداخته

 یاسی سيها مقاله در ي است کهساز واژهفرایندهاي  مطالعه کشف نیهدف از ا. شده است
مقاالت مورد . اند تهد استفاده قرار گرفبیشتر مور روزنامه جاکارتا پست یاسی کلمات سيحاو

. ند انتخاب شدبه آنها بحث شده بود، روز که بیشتر راجع یاسی براساس موضوعات سبررسی
 روزنامه جاکارتا پست یاسی در مقاالت سیاسی سواژه 95 دهد که یمطالعه نشان ماین  جهینت
 مورد سازي ه واژيندهای، توسط فراشان طبقه واژگانی لی به دلواژه 75 که از بین آنها  شدافتی

 معیارهاي اینکه در چارچوب دلیل  بهگری دواژه 20 قرار گرفتند و يبند  و طبقهلی و تحلهیتجز
انواع فرایندهاي .  نشدندگنجاندهسازي  واژه يها ندی فرآشمار در ،پژوهش حاضر قرار نداشتند

به فرایند واژه مربوط  14 و واژه مرکب 11 ، مشتق واژه 48: سازي در این تحقیق شامل واژه
دهد که فرایند  این پژوهش نشان می.  واژه نیز به تغییر مقوله اختصاص داشت2شدگی و  کوتاه

اري  .سازي مورد استفاده در روزنامه جاکارتا پست است اشتقاق پرکاربردترین فرایند واژه
ر در ام) 1996(5در تحقیق خود بر مبناي آراي اوگردي) 2019(4 و لیانا فوجی لستاري3پودین

که در این پژوهش .  پرداختند6هاي مرکب در عناوین روزنامه ریپابلیکا سازي، به بررسی واژه واژه
مرکز بوده و از   واژه درون70 واژه مرکب مورد بررسی،  96به این نتیجه رسیدند از میان 

شمار   بهمرکز هاي مرکب برون  واژه دیگر از دسته واژه26شفافیت معنایی برخوردارست و 
  . آیند که از شفافیت معنایی برخوردار نیستند می
  روش پژوهش. 3

 با ارتباط میان مفـاهیم مختلـف   تا تحلیلی است و سعی به عمل آمده   یروش این پژوهش، روش   
روش گـردآوري اطالعـات   . گیري و استدالل نیز پرداخته شود    ها با یکدیگر، نتیجه     به مقایسه آن  

اردي که براي هدایت موضـوع الزم بـوده، از ذکـر آمـار و        اي بوده و جز در مو       نیز روش کتابخانه  
. باشد  ترین منبع کسب اطالعات می     رجوع به منابع دست اول، اصلی     . اعداد خودداري شده است   

یابی به این منابع کـه شـامل کتـب حقـوقی، اسـناد، معاهـدات، قراردادهـا،                  نگارنده براي دست  
                                                             
1R. Handayani 
2 The Jakarta Post 
3Eripuddin 
4L. Fuji Lestari 
5W. O'Grady 
6Republika 
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چون گزارشات، نـشریات، اخبـار و         دست دوم هم   ها و همچنین منابع     نامه قوانین، مدارك و آئین   
اطالعاتی که در زمینه بررسی و شناسایی بررسی فرایندهاي ساختِ واژه در مطبوعات سیاسـی               

اي از جملـه   ها و مراکـز علمـی عدیـده    باشد به کتابخانه  ایران در اینترنت موجود می   1380  دهه
در ایـن پـژوهش از میـان     . مراجعه نموده است ...کتابخانه ملی ایران، کتابخانه دانشگاه تهران و        

هاي موجـود سـه    ژانرهاي مختلف در مطبوعات، ژانر سیاسی انتخاب شد و سپس از بین روزنامه 
 . مـورد بررسـی قـرار گرفـت    آنهـا  80دهـه  و ي پرتیراژ کیهان، ابرار و همشهري انتخاب         روزنامه

ها بـر   بندي داده  دارد، لذا طبقهقرار) 2007( بوي آرايچارچوب نظري پژوهش حاضر بر مبناي       
 را دو گـروه    1آفرینی  سازي و واژه    فرایندهاي واژه ) 20-19: 2007(گیرد وي     این اساس شکل می   

منـدي بیـشتر     وجه تمایز ایـن دو فراینـد را در قاعـده           که ددان  اصلی فرایندهاي ساخت واژه می    
جـزو نظـام صـرفی    سـازي را   واژه فراینـدهاي  او. کنـد  عنوان میآفرینی    سازي نسبت به واژه     واژه

ترکیـب را پرکـاربردترین   . کنـد  به دو گروه اشتقاق و ترکیـب تقـسیم مـی   را   آنقلمداد کرده که    
هـا بـه منظـور     داند که از به هم پیوسـتن واژه  هاي دنیا می سازي در بسیاري از زبان     واژه ي  شیوه

هـا تـا حـدود        ترکیب در اکثر زبان    به باور او زایایی فرایند    . گیرد  اي بزرگتر شکل می     ساخت واژه 
گرفتـه   شکل هاي مرکب تازه اي که در مورد واژه     نکته. زیادي بستگی به شفافیت معنایی آن دارد      

داند تنهـا کـاري کـه بایـد      را می  معناي اجزاي سازنده آن،وجود دارد این است که گویشور زبان     
بـه تکرارپـذیر بـودن فراینـد     چنـین   وي هـم . انجام دهد درك روابط معنایی بین دو جزء اسـت     

هـاي   واژه .کنـد  شود نیـز اشـاره مـی    هاي مرکب طوالنی می     گیري واژه   ترکیب که منجر به شکل    
 افزایـد  می  ودانستهي پایه  ي واژه  واژگانی متفاوت از مقولهي  به لحاظ مقوله  را  حاصل از اشتقاق    

سـاخته   3سـازي  پـسین  و 2يسـاز   از طریق فرایندهاي وندافزایی، تبدیل، دوگـان     هاي مشتق   واژه
بـر منبـع صـرفی بـه سـه منبـع غیرصـرفی         هـاي پیچیـده عـالوه         بوي در ساخت واژه   . شود  می

                                                             
1Word creation 
2Reduplication 
3 Back  formation 
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آفرینـی را بـه    کـه واژه . کنـد  آفرینـی نیـز اشـاره مـی      و واژه2، تبـدیل عبـارت بـه واژه    1گیري  وام
  .کند بندي می سازي تقسیم  و کوتاه3سازي، الفباسازي فرایندهایی نظیر آمیزش، سرواژه

  
  هاي پژوهش تحلیل داده. 4

 )2007( برمبناي نظر بويابتدا. پردازیم هاي پژوهش می در این بخش به بررسی و تحلیل داده
آفرینی پرداخته و در آخر بحث  سازي و سپس به تحلیل فرایندهاي واژه به فرایندهاي واژه

 در بخش ،حاضرالزم به ذکر است که در پژوهش  .گیرد گیري مورد بررسی قرار می وام
سازي پسانحوي و   دو فرایند دیگر واژه،بر ترکیب و اشتقاق  عالوه،سازي واژه

ها   نیز در میان داده)واژهیک وجود دو فرایند ترکیب و اشتقاق در ساخت (ترکیب اشتقاق
در زیر روند ترتیب بررسی . ندسازي افزوده شد  این دو فرایند به بخش واژه،رو مشاهده شد ازاین

  . شده استارائه ي ساخت واژهندهافرای
  

  : سازي واژه. الف
  سازي پسانحوي واژه. 4 ،ترکیب اشتقاق. 3 ، اشتقاق.2 ،ترکیب. 1

  :آفرینی واژه. ب
  سازي سرواژه. 3 ،آمیزش. 2 ،سازي کوتاه. 1
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1Borrowing 
2Univerbation 
3Alphabetism 
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  گیري وام. ج
  سازي  فرایندهاي واژه-4-1

  
          

   اسم+ اسم  اسم مرکب               

 
 

  گذشته/ستاك حال+ اسم     

 
  

   اسم+ صفت    

   ستاك حال+ صفت    داراي دو جزء       

   اسم+ قید       

   اسم+ و + اسم       

         

          

          

          

   اسم+ اسم       

  ستاك حال+ اسم  صفت مرکب             
 

   اسم+ صفت        هاي مرکب واژه  

    

اسم مرکب  
   ستاك حال+ صفت  پایگانی

  صفت/اسم+ ضمیر مشترك       

         

         

          

  

بیش    
از دو 
     صفت مرکب   جزء

     پایگانی     
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  80ي هاي مرکب در مطبوعات سیاسی دهه انواع واژه: 1نمودار

  ي مرکب دو جزئیها تعداد واژهساختار و : 1جدول

ي مرکب ساختار واژه واژه نمونه تعداد  
دو (ي مرکب واژه

)جزئی  
مرد دولت 20 اسم+ اسم    

نهاد مردم 15 ستاك + اسم  
گذشته/حال  

وزیر نخست 1 اسم+ صفت    
گرا چپ 2 ستاك حال+ صفت    
پیمان هم 2 اسم+ قید    
وبودجه برنامه 8 اسم+ و + اسم    

 اسم مرکب

دوست صلح 5 اسم+ اسم    
طلب اصالح 52 ستاك حال+ اسم    
اسم+ صفت  پرتنش 9  
اندیش کج 7 ستاك حال+ صفت    

+ ضمیر مشترك  خودگردان 4
صفت/اسم  

 صفت مرکب

  

هاي مرکب بیش از دو جزء ساختار و تعداد واژه: 2جدول   

واژه 
بیش از (مرکب

  )دو جزء
  تعداد  واژه نمونه  ي مرکب ساختار واژه

اسم مرکب 
  پایگانی

  اسم مرکب:)تیپ(اسم+)سر(اسم.1
  )سرتیپ(اسم مرکب+ )امیر(اسم.2
  

  1  امیرسرتیپ

صفت مرکب 
  پایگانی

  )ومرج هرج(مرکب اسم:اسم+و+اسم.1
ستاك )+ومرج هرج(مرکب اسم.2

  )طلب(حال
  4  طلب ومرج هرج

  
ي مرکــب مــورد بررســی    واژه131در ایــن پــژوهش مجمــوع  1 شــماره نمــودار بــا توجــه بــه 

ــه  ــی داده      ب ــا بررس ــه ب ــدند ک ــسیم ش ــزء تق ــیش از دو ج ــزء و ب ــروه داراي دو ج ــا  دو گ ه
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هــاي مرکــب داراي  ســازي در واژه مــشخص شــد از بــین ایــن دو گــروه، بیــشترین میــزان واژه
هـا در دو   در همـین گـروه نیـز کـه واژه     1بـا توجـه بـه جـدول        . دو جزء صـورت گرفتـه اسـت       

ســازي در صــفت  نــد مــشخص شــد کــه واژهي اســم و صــفت مــورد بررســی قــرار گرفت مقولــه
در . صـــورت گرفتـــه اســـت)  واژه48بـــا (ي اســـم  بیـــشتر از مقولـــه)  واژه77بـــا (مرکـــب 

 واژه بیــشترین و ســاختار 52ســتاك حــال بــا + هــاي مرکــب دو جزئــی ســاختار اســم  صــفت
 واژه پــس از ســاختارهاي 5 و 4اســم هــر کــدام  بــا + صــفت و اســم /اســم+ ضــمیر مــشترك 

ــد ســتاك حــال کمتــرین میــزان واژه +  صــفت اســم و+ صــفت  ــین شــش . ســازي را دارن از ب
 واژه 20اســم بــا + دهنــد ســاختار اســم  ســاختاري کــه اســم مرکــب دو جزئــی را شــکل مــی

اسـم بـا یـک    + صـفت   واژه و 2سـتاك حـال هـر کـدام بـا         + اسـم و صـفت      + بیشترین و قید    
ــزان واژه ــرین می ــد واژه کمت ــازي را دارن ــالوه. س ــراین، واژه ع ــیش از دو   ب ــه ب ــی ک ــاي مرکب ه

ــه مجمــوع واژه   ــسبت ب ــسیار کمتــري ن ــزان ب ــا می ــد ب ــی، در  جــزء دارن هــاي مرکــب دو جزئ
هــا  ســازي در آن ي پایگــانی واژه و فقــط بــه شــیوه)  واژه4( و صــفت)  واژه1(هــاي اســم مقولــه

  .  استصورت گرفته
  80ي هاي مشتق در مطبوعات سیاسی دهه انواع واژه: 2نمودار

   
ساز اسم    bāz- + گذشته/حال ستاك 

اسم+   پیشوند     farā- 
      

 
 

  -abar +  اسم   داراي یک وند     
صفت/اسم+   ساز صفت      bi- 
صفت+         farā- 
         
    

 
  -eš + ستاك حال 

 -ak + اسم ساز اسم     
 -i +صفت /اسم     

 -iyyat +صفت /اسم     
 -iyye +اسم  پسوند    
 -bandi +اسم       
 -če +اسم       

ساز صفت     
 +صفت /  اسم
āne-  اسم+ gāh- 

 -gari +اسم  -i +اسم     هاي مشتق واژه
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  وندهاي مشتق داراي یک  نوع و تعداد پیشوندها در واژه: 3جدول 
 

 

  
  هاي مشتق داراي یک وند ع و تعداد پسوندها در واژهنو: 4جدول 

  

  
  

ي  ها تعداد واژه
 نوع وندافزایی وند واژه نمونه مشتق

 -bāz بازپرس 2
 -farā فراسیاست 2

ساز پیشوند اسم  

طرف بی 6  bi- 
 -farā فراملی 1
 -abar ابرقدرت 1

ساز پیشوند صفت  

هاي  تعداد واژه واژه نمونه وند نوع وندافزایی
 مشتق

-eš 5  خیزش  
-ak  3  کالهک  
-i  6  جمهوري  

-iyyat  21  حاکمیت  
-iyye  4  اجرائیه  

-bandi 4  بندي جناح  
-če 1  ناوچه  

-gāh 5  قرارگاه  

ساز پسوند اسم  

-gari 5  گري کنسول  
-āne 5  مسئوالنه  

-i 24  انقالبی  
-ine 1  نهادینه  
-gar 22  بیدارگر  

-mand 7  هنجارمند  

  ساز پسوند صفت

-vār 1  وار جهش  
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  هاي مشتق بیش از یک وند ساختار و تعداد واژه: 5جدول 
  

هاي  تعداد واژه  واژه نمونه  ساختار واژه مشتق  نوع وندافزایی
  مشتق

  43  بالندگی   ande ( +–(g)i -+ ستاك حال (صفت   اسم مشتق پایگانی

  صفت: i -)+ جبسی(اسم . 1  صفت مشتق پایگانی
2bi- .+ 7  بسیجی بی  صفت مشتق): بسیجی(صفت  

  7  فرافکنی i-+ ستاك حال+ -farā  اسم مشتق ناپایگانی
  

ي مشتق مورد مطالعه قرار گرفت که به دو گـروه داراي یـک ونـد و                 واژه 183در پژوهش حاضر  
پیـشوندهاي  هاي مشتق داراي یـک ونـد بـه دو گـروه      واژه. اند بندي شده   بیش از یک وند طبقه    

در بخـش پیـشوندافزایی   . انـد  ساز تقسیم شده ساز و صفت   ساز و پسوندهاي اسم     ساز و صفت    اسم
در . هاي مـشتق اسـت    کمی بیشتر از اسم4 به 8هاي حاصل از این فرایند با نسبت     تعداد صفت 

هـاي     واژه اسـت و واژه     60سـاز     هاي حاصل از پسوندهاي صفت      بخش پسوندافزایی، مجموع واژه   
شـود   مشاهده می4 و 3هاي  طور که در جدول     همان.  واژه است  54ساز    صل از پسوندهاي اسم   حا

ها به مراتب بیشتر از پیشوندهاست و این بدین معنـی اسـت            تعداد پسوندها در این دسته از واژ      
هاي حاصل از  که فرایند پسوندافزایی بیشتر از پیشوندافزایی رخ داده است، و در واقع تعداد واژه      

هـاي   واژه. هاي مشتق حاصل از پیـشوندافزایی اسـت    ایند پسوندافزایی به مراتب بیشتر از واژه      فر
انـد کـه میـزان     مشتقی که بیش از یک وند دارند به دو گروه پایگانی و ناپایگـانی تقـسیم شـده       

بـسیار بیـشتر   )  واژه7(هاي ایـن گـروه   نسبت به صفت)  واژه43(هاي مشتق پایگانی   فراوانی اسم 
در این بررسی مشخص شد که   .  مورد اسم مشتق مشاهده شد     7در بخش ناپایگانی تنها     است و   

ها وجود دارند همگـی پایگـانی هـستند و هـیچ مـوردي از                هاي مشتقی که در میان داده       صفت
  . صفت مشتق ناپایگانی مشاهده نشد

  
 از بـین  .ي اسم و صفت مورد بررسـی قـرار گرفـت    ترکیب در دو مقوله در پژوهش حاضر اشتقاق  

هاي حاصل از ایـن فراینـد نـسبت بـه فراینـدهاي دیگـر بـا              شده، واژه   آوري  هاي جمع   تمام داده 
ترکیـب سـاخته    هـایی کـه از طریـق اشـتقاق     واژه.  واژه بیشترین فراوانـی را دارنـد   215مجموع  
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چـه در   آن. شـوند  شان به دو گروه پایگانی و ناپایگانی تقسیم می شوند بر حسب روش ساخت     می
ي پایگـانی   شده به شـیوه  هاي ساخته  ن بررسی مشاهده شد مبنی بر این است که فراوانی واژه          ای

ي  هایی است که در این دو مقولـه بـه شـیوه       ي اسم و صفت به مراتب بیشتر از واژه          در دو مقوله  
  . اند ناپایگانی ساخته شده

  /i-/ +ت مرکـب  شـده در ایـن پـژوهش داراي سـاختار صـف        مرکب بررسی   هاي مشتق   بیشتر واژه 
 کـه سـاختار صـفت مرکـب از      گرایی  فریبی، استیالجویی، چپ    طلبی، مردم   جدایی: نظیرهستند  

هـا   کاررفته در این واژه هاي حال به ستاك. ترکیب اسم یا صفت با ستاك حال شکل گرفته است       
 فریـب، پرسـت،   گرا، گذار، طلب، ساز، انداز، انگیز، آفرین، جو، ستیز، افکن، زدا، ورز،         : عبارتند از 

زن، گو، خوار، خواه، شناس، ده، آزما، شکن، تراش، پذیز، انـدیش، رو، دار، افـروز، گریـز، انگـار،                   
 .پرداز، کن، بر، گیر، گستر و نگر

بـه  .  دارنـد این ساختار زایا   دیگري مشاهده شد که ساختار متفاوتی از         مرکب   مشتق هاي  اما واژه 
انـد ،    که از ترکیب اسم و صـفت سـاخته شـده          ملیتیچند و   چندحزبیهاي    عنوان مثال در واژه   
صـفت   ،/iyyat -/و  /  i –/بـه ترتیـب بـا پـسوند     ) ملـی (و یا صـفت  ) حزب(ابتدا از ترکیب اسم 

ي اسم یا صفت با ایـن صـفت    دیگري از مقوله ي  شود و در ادامه واژه ساخته می ) حزبی و ملیت  (
ي نخـست ونـدافزایی    ر این واژه در مرحلـه د. سازد مرکب می   ي مشتق   مشتق ترکیب شده و واژه    

  .ي مشتق مرکب شده است گیري واژه صورت گرفته بعد ترکیب باعث شکل
بـه عنـوان    . شـود   در برخی موارد از ترکیب اسم مشتق و ستاك حال صفت مشتق سـاخته مـی               

 سـاخته   )/i-/+ جمهـوري از ترکیـب اسـم    (، نخست اسم مـشتق      خواه  جمهوريي    مثال در واژه  
اول (مرکب ساخته شده اسـت        با آن ترکیب شده و صفت مشتق      ) خواه(پس ستاك حال    شده س 

  ).اشتقاق بعد ترکیب
مرکب از ترکیب یک صفت مشتق با ستاك حال شکل  در دو مورد مشاهده شد که صفت مشتق

با اسم  /bi-/از ترکیب پیشوند ) ثبات بی(، صفت مشتق ساز ثبات بیي  در واژه. گرفته است
  /-āne(g)/با پسوند ) دو(از ترکیب عدد ) دوگانه(، صفت مشتق اندیش دوگانهر و د) ثبات(

) ساز و اندیش(هاي حال هاي مشتق به ترتیب با ستاك سپس این صفت. ساخته شده است
  .شوند ترکیب می

گیري،  گیري، جهت گزاري، رأي امرپذیري، لشکرکشی، مسجدپردازي، پیامی نظیرهای واژه
سازي،  سازي، هدفمندسازي، جنجال گذاري، گفتمان گیري، ارزش گیري، انتقام جبهه
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گیرند که در آنها هر سه جزء  مرکب ناپایگانی قرار می  مشتقهاي اسمدر دسته  سازي، عادي
 نشان داده شده 4 که ساختار آنها در جدول شوند سازنده واژه بطور همزمان با هم ترکیب می

  .است
  : شود نظیر ستاك حال ساخته می+ پیشوند+ اسمزمان  مرکب از ترکیب هم صفت مشتق

ستاك حال  + /-bar/پیشوند ) + مناقشه(زمان اسم  که از ترکیب همبرانگیز مناقشهي  واژه
: اند عبارتند از هایی که با این ساختار ساخته شده سایر صفت. اند ساخته شده) انگیز(

  برانگیز برانگیز، شبهه چالش
مرکب ناپایگانی است  هاي مشتق تار دیگري براي ساخت صفتستاك حال ساخ+  /-nā/+ اسم 

  :هاي زیر مشاهده شد که در واژه
  ناپذیر ناپذیر، تسخیرناپذیر، اجتناب ناپذیر، تخطی ناپذیر، خلل تردیدناپذیر، آشتی

 را شکل جویانه جویانه،آشتی تالفیهاي  صفت  /āne-/+ ستاك حال + و همچنین ساختار اسم 
  . داده است

  مرکب هاي مشتق ساختار و تعداد واژه: 6 جدول
نحوه 

  گیري واژه شکل
واژه 

  مرکب مشتق
 واژه  صرفیساختار
تعداد واژه   نمونه واژه  )نمونه(مرکب مشتق

  مرکب مشتق

  اسم
  مرکب صفت: صفت+ضمیرمشترك . 1
  140  خودگردانی  i -  )+خودگردان(مرکب صفت. 2

  پایگانی
  صفت

  مشتق اسم: i-+ اسم . 1
  ستاك حال)+ جمهوري(مشتق اسم. 2

  35  خواه جمهوري

  ناپایگانی  29  گیري کناره  i -+  حال  ستاك+ e -+ اسم   اسم
  11  برانگیز مناقشه  ستاك حال + -bar+ اسم   صفت

  
  

شوند که بر اثر  هاي موجود در این پژوهش، واحدهاي واژگانی مشاهده می در میان داده
گونه واحدها پس از بخش نحو یا  اند، بلکه ساخت این سازي ساخته نشده فرایندهاي صرفی واژه

: 1390(گونه که ساسانی و آفتابی همان .سازي پسانحوي صورت گرفته است به عبارتی واژه
گیرند  اند، برخی از واحدهاي واژگانی زبان فارسی پس از نحو شکل می نیز عنوان کرده) 111
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بندي کرد که  سازي به انواع مختلف طبقه اژهداد فرایند و ها را بر اساس درون توان آن که می
داد  داد گروه اسمی، درون اي، درون اضافه داد گروه حرف هاي نحوي با درون عبارتند از ترکیب

داد  ي فعل و درون شده هاي تصریف داد صورت اي، درون اضافه گروه حرف  ي گروه اسمی به اضافه
سازي صرفی یا  انند دوباره در فرایندهاي واژهتو هر کدام از این واحدهاي واژگانی می. جمله

  .هاي پسانحوي جدیدتري را شکل دهند کار روند و واژه غیرصرفی دیگر به
  : اي شامل واحدهاي واژگانی پسانحوي با درونداد حرف اضافه

  .اي  مذاکرات هستهازسرگیريي  مواضع آمریکا در آستانه
  .د دارد و افتخارآمیز زیادي وجویادماندنی بهروزهاي 

  .کند اي را روي جهان ترسیم می ي تیره المللی آینده  در محیط بینریختگی هم بهایجاد 
  

کنند یعنی  هاي اسمی متشکل از ترکیب اضافی هستند که دوسویه عمل می مواردي از گروه
هایی از آن در جدول آورده شده  روند و هم بدون آن که نمونه کار می ي اضافه به هم با کسره

   .است
  داد گروه اسمی واحدهاي پسانحوي دوسویه با درون: 7جدول

  ترکیب اسمی پسانحوي  گروه اسمی
  فقیه والیت  والیتِ فقیه

  جمهور رئیس  رئیسِ جمهور
  مشارکت جبهه  ي مشارکت جبهه
  قضائیه قوه  ي قضائیه قوه

  مصلحت تشخیص  تشخیصِ مصلحت
  اروپا اتحادیه  ي اروپا اتحادیه

  دفاعوزیر  وزیرِ دفاع
  وزیرکشور  وزیرِ کشور

  ملی حاکمیت  حاکمیتِ ملی
 ارضی تمامیت تمامیتِ ارضی

  
ها یک اسم و یک گروه  شود که در آن هایی از واحدهاي پسانحوي ارائه می در این بخش، نمونه

  .گیرد اي با هم ترکیب شده و تکیه روي هجاي آخر این واحد واژگانی شده قرار می حرف اضافه
  .آغاز شد) یک ي عالوه پنجِ به (5+1مذاکرات ایران و سومین دور 
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  .برکف اسالم تجلیل از فداکاران دوران جنگ و سربازان جان
  .کنیم مثل می به با عهدشکنی مقابله

  
داد مختلف نشان داد شده   میزان فراوانی واحدهاي واژگانی پسانحوي با سه درون6جدول 

داد گروه اسمی، نسبت به دو بخش  سانحوي با درونسازي پ ها در بخش واژه که از بین آناست 
  . سازي صورت گرفته است ها برابر بوده، بیشترین واژه  در آن دیگر که تعداد ساخت واژه

  سازي پسانحوي واژه: 8جدول
  تعداد واژه پسانحوي  نمونه واژه  ساختار پسانحوي

  3  از سر گیري  اي درونداد گروه حرف اضافه
  18  الیت فقیهو  درونداد گروه اسمی
  3  عالوه یک پنج به  اي اضافه گروه حرف+درونداد گروه اسمی

  
آفرینی  فرایندهاي واژه-4-2  

سازي براي ساختن واژه، از واژه یا عبارت پایه یک یا چند واژه و یا هجا کاسته  در فرایند کوتاه
ارت سازمان سازي بر عب براي نمونه با اعمال فرایند کوتاه. )106: 1386شقاقی، (شود می

حذف شده و فقط صورت ) هاي سازمان همکاري(هاي اکو، جایگاه آغازي این عبارت  همکاري
هایی که بر اثر این فرایند شکل  در جدول زیر واژه. ي اکو باقی مانده است شده سازي کوتاه
  .اند، آورده شده است گرفته

  
  سازي فرایند کوتاه: 9جدول 

  صورت کامل  شده صورت کوتاه
  ي آمریکا ایاالت متحده  کاآمری
  هاي اکو سازمان همکاري  اکو

  
ي جدیدي  ي یک عبارت، واژه هاي سازنده ه سازي با کنارهم گذاشتن حروف اول واژ در سرواژه
 )ي بانکی پارچه سیستم یک(سیباشود که به صورت یک واژه قابل تلفظ است، مانند  ساخته می
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هایی که در متون مطبوعاتی کاربرد  سرواژهمونه از دو ندر جدول زیر . )108 : 1386شقاقی، (
  . ها نوشته شده است دارند آورده شده و در مقابل هرکدام صورت کامل آن

  سازي سرواژه :10جدول 
  صورت کامل فارسی  سرواژه
 سازمان امنیت و اطالعات کشور ساواك
 نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران نزاجا

 
ه اي جدید ب  ترکیب اولین بخش یک واژه با دومین بخش واژه دیگر واژهدر فرایند آمیزش از

چه باقی  هایی از دو واژه حذف شده و آن در این فرایند بخش). 20: 2007بوي،(آید  دست می
انتقال + تولید (توانیرسازد، مانند  ي جدید می ماند با هم ترکیب شده و یک واژه می
  ). 76: 1387آشوري،)(نیرو

  آمیزش :11جدول
  صورت کامل  ي آمیخته واژه

 آزمایش+ رزم  رزمایش

زمینی+ نیروي + هواپیمایی هوانیروز  

  
  گیري  وام- 4-3
هاي  گیري را خارج از عملکردهاي صرفی زبان به عنوان یکی از روش وام) 19: 2007(بوي 

 سازي یا ي فرایندهاي واژه گیري زیرمجموعه گرچه وام. کند گسترش واژگان توصیف می
کاررفته در مطبوعات  هاي به که شمار زیادي از واژه جایی شود، اما از آن آفرینی قلمداد نمی واژه

گیرند و یا به یک  ي واژگان و اصطالحات سیاسی قرار می اند که یا در طبقه واژه سیاسی وام
هش پوشی کرد بنابراین، در این پژو ها چشم توان از آن موضوع خاص سیاسی اشاره دارند، نمی

گیري در چهار  آمده از فرایند وام دست هاي به شود که  واژه گیري نیز پرداخته می ي وام به پدیده
شده،  شکل الفباسازي گیري به سازي و وام شکل سرواژه گیري به گیري اسم و صفت، وام بخش وام

ائه سازي ار ها و به شکل سرواژه گیري اسم شوند که در ادامه وام به طور مجزا بررسی می
  .شود می

هاي قرضی غربی که در مطبوعات مشاهده شده، آورده شده است که در  در جدول زیر واژه
جا مطرح شده،  هایی که در این در بین واژه .ها ذکر شده است مقابل هر یک معادل اصلی آن
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گیرند اما  هاي مخصوص مطبوعات سیاسی قرار نمی هایی نیز هستند که در شمار واژه واژه
هایی دیگر به یک موضوع سیاسی خاص اشاره  ست در بافتی خاص و یا در کنار واژهممکن ا

  .اند هاي مربوط به جراید سیاسی گنجانده شده ي واژه رو، در طبقه داشته باشند از این
    

  ها گیري اسم وام :12جدول
  
  
  
  
  
  
  
 

  : ي اسم به شرح زیر است هاي قرضی عربی از مقوله واژه
  االجل الخطاب،ضرب الجیشی، فصل سوق: ها نمونه

  
هاي انگلیسی  ، همان سرواژه...هایی که در جدول زیر آورده شده؛ نظیر اکو، ناتو و  تمام سرواژه

. شوند  در متون مطبوعاتی با همان تلفظ انگلیسی، اما به خط فارسی نوشته میاست که
هاي ایرانی داخل کشور هستند اما به دلیل  ، گرچه نام خبرگزاريایلنا و ایرنا، ایسناهاي  سرواژه

اند بنابراین در این  هاي انگلیسی گرفته شده اند که از حروف اول عبارت هایی که سرواژه این
  .گیرند  جاي میبندي طبقه

  
  سازي گیري به شکل سرواژه وام :13جدول

معادل   سرواژه
  صورت کامل انگلیسی  صورت کامل فارسی  انگلیسی

 OPEC اوپک
سازمان کشورهاي 

ي نفت صادرکننده  
Organization of  the Petroleum 
Exporting Cnuntries 

  معادل اصلی واژه
  commission  کمیسیون
  convention کنوانسیون
  strategy  استراتژي

  pragmatism  پراگماتیسم
  candidate اندیداک

  reactor  رآکتور
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  North  Atlantic  Tready سازمان پیمان آتالنتیک شمالی NATO ناتو
Organization 

هاي اقتصادي سازمان همکاري ECO اکو  Economic Cooperation 
Organization 

 Isalamic Students’ News خبرگزاري دانشجویان ایران ISNA ایسنا
Agency 

 650، 1380ي  ي کثیراالنتشار همشهري، ابـرار و کیهـان در دهـه    در این پژوهش از سه روزنامه   
مـورد بررسـی   ) 2007(و به لحاظ فرایندهاي ساختِ واژه بر اساس دیدگاه بـوي         آوري    واژه جمع 

سـازي و   بنابراین دو فراینـد اصـلی سـاختِ واژه در ایـن پـژوهش فراینـدهاي واژه              . قرار گرفتند 
 میـزان فراوانـی هـر یـک از     3اي   و نمـودار میلـه  12بـا توجـه بـه جـدول       . آفرینی هـستند    واژه

  : ن پژوهش بدین شرح استکاررفته در ای فرایندهاي به
ترکیب نسبت به سه فرایند دیگر بیشترین فراوانی را  سازي، اشتقاق از بین فرایندهاي واژه

گیري گرچه جزو فرایندهاي ساختِ  وام. داشته و پس از آن اشتقاق و سپس ترکیب قرار دارد
سپس آخرین . گیرد یي چهارم قرار م شود اما به لحاظ میزان فراوانی در مرتبه واژه قلمداد نمی

آفرینی با  سازي پسانحوي و پس از آن فرایندهاي واژه سازي یعنی واژه طبقه از فرایندهاي واژه
  .گیرند هاي آخر قرار می کمترین میزان فراوانی در رده

 میزان فراوانی و درصد فرایندهاي ساختِ واژه در مطبوعات 4اي   نمودار دایره و13در جدول 
ي   واژه553سازي با مجموع  فرایند واژه. یران نشان داده شده است ا80ي  سیاسی دهه

از میزان ساختِ واژه را در مطبوعات این دهه به خود اختصاص داده % 08/85شده،  ساخته
در %  54/1سازي بسیار کم تنها  آفرینی با میزان واژه دیگر فرایند ساختِ واژه یعنی واژه. است

گیري گرچه جزو فرایندهاي ساختِ واژه  وام.  قش داشته استهاي جراید سیاسی ن ساختِ واژه
سازي  گیري پس از فرایند واژه که وام ها و این واژه شود اما به دلیل کاربرد باالي وام محسوب نمی

  . است در این بررسی کلی لحاظ شد در مطبوعات سیاسی بیشترین کاربرد را داشته% 38/13با 
   ایران1380ي  هاي دهه  روزنامه فرایندهاي متون سیاسی:12جدول

 نوع فرایند فراوانی درصد
15/20%  ترکیب 131 
15/28%  اشتقاق 183 
08/33%  ترکیب اشتقاق 215 
69/3%  سازي پسانحوي واژه 24 
54/1%   آفرینی واژه 10 
38/13%  گیري وام 87 
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   ایران1380ي  هاي دهه فرایندهاي متون سیاسی روزنامه: 3اي نمودارمیله

  
  

  

  80ي   فرایندهاي ساختِ واژه در مطبوعات سیاسی دهه:13جدول

 نوع فرایند فراوانی درصد
85/08٪  سازي واژه 553 
1/54٪  آفرینی واژه 10 
13/38٪  گیري وام 87 
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  80ي  فرایندهاي ساختِ واژه در مطبوعات سیاسی دهه: 4اي نموداردایره

  
  
  نتیجه. 5

هاي این پژوهش، از میان فرایندهاي دخیل در ساخت واژه مورد بررسی  نگاه کلی به یافتهدر 
سازي است که بیشترین  ي فرایندهاي واژه عهده در این تحقیق، بخش اعظم ساخت واژه به

. ترکیب صورت گرفته است) 3اشتقاق و ) 2ترکیب،  اشتقاق) 1سازي به ترتیب در  درصد واژه
آفرینی در ساخت  سازي پسانحوي و فرایندهاي واژه ند، با اختالف زیادي واژهپس از این سه فرای

  .هاي سیاسی دخیل هستند واژه در روزنامه
 10که تنها  آفرینی سهم چندانی در ساختِ واژه نداشته است طوري ، واژه اصلیاز بین دو فرایند
 است، بنابراین  شدهي مورد بررسی از طریق این فرایند ساخته   واژه650واژه از مجموع 

  .شود آفرینی فرایند پرکاربردي در مطبوعات سیاسی محسوب نمی واژه
رسد این فرایند در  به نظر می. سازي قرار گرفت ي فرایندهاي واژه سازي پسانحوي در طبقه واژه
گیرد و در زبان نوشتار رسمی کاربرد چندانی  ي گفتاري بیشتر مورد استفاده قرار می گونه
روند اما  کار می صورت گروه نحوي به هاي سیاسی به ها در متن در واقع، این ساخت. ندارد

به این ترتیب به لحاظ . کنند ها را به شکل واژه تلفظ می ها، آن معموالً خوانندگان این متن
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ي  سازي کاربرد بسیار کمتري داشته و در مرتبه سازي نسبت به دیگر فرایندهاي واژه درصد واژه
  .گیرد ونه از فرایندها قرار میآخر این گ

ي   در نتیجه. هاي فراوان در مطبوعات سیاسی است واژه از دیگر نتایج این پژوهش وجود وام
ها، پیشرفت روزافزون تکنولوژي و ورود مسائل و موضوعات جدید  ارتباط بین کشورها و فرهنگ

 بخش واژگان زبان تأثیر آوري، سیاسی، اقتصادي و نظامی بر هاي علمی، فرهنگی، فن در حوزه
ها، تحت تأثیر هجوم  بنابراین جراید و رسانه. سزایی گذاشته و کاربرد فراوانی پیدا کرده است  به

مطبوعات سیاسی نیز از این امر مستثنی . ها هستند واژه کار بردن وام اطالعات جدید ناگزیر از به
در تمام فرایندهاي مورد بررسی در این . ردهاي فراوانی در این رسانه کاربرد دا واژه نیستند و وام

ترکیب، اشتقاق و  لحاظ درصد کاربرد پس از فرایند اشتقاق گیري به ي وام پژوهش، پدیده
  .گیرد ترکیب قرار می

  منابع 
 نشر ،، تهرانسازي، بازاندیشی زبان فارسی پیرامون نثر فارسی و واژه، )1372(آشوري، داریوش

    .مرکز
، هاي گروهی ایران هاي قرضی اروپایی در خبر رسانه واژه پژوهشی در، )1374( علیاوجی، 
  .هاي خارجی، داشگاه عالمه طباطبائی ارشد، دانشکده ادبیات فارسی و زبان نامه کارشناسی پایان

سازي در دو دهه  بررسی تطبیقی فرایندهاي واژه«، )1390(ابوالحسنی، زهرا و آتنا پوشنه 
، سال پژوهی  پژوهشی زبان-نامه علمی دو فصل، »اسی مطبوعاتش در ژانر سی.ه1370و1340

  .1390، بهار و تابستان 4دوم، شماره 
 ،»رویکردي نظري به رابطه رسانه و سیاست« ،)1391( سید رحیم و محمد بابایی ،ابوالحسنی

  .1391 تابستان ،2 شماره ،42 دوره ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،فصلنامه سیاست
  .  نشر مروارید،مبانی ارتباط جمعی ،)1384( سید محمد ،ندادگرا

  .، تهران، انتشارات پژوهشهاي سیاسی واژه، )1381(روزبه، خسرو و مسعود معنوي 
  .، تهران، کتاب صبحي فرهنگی سیاسی نامه واژه، )1383(زرشناس، شهریار 

مجموعه ، »زبان فارسیسازي پسانحوي در  بررسی واژه«، )1390(ساسانی، فرهاد و زهره آفتابی 
  .شناسی ایران ، انجمن زبان1390، اسفند اندیشی صرف مقاالت سومین هم

 سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی ، تهران،مبانی صرف، )1386(شقاقی، ویدا 
  ).سمت(ها دانشگاه
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ارشد،  اسیي کارشن نامه سازي در جراید، پایان ، الگوهاي واژه)1381(پرست، پیمان  یزدان عراقی
  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز

، پژوهشگاه علوم انسانی و ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز، )1388(کلباسی، ایران 
  .مطالعات فرهنگی

ماهنامه علمی، تخصصی ، »هاي زبان مطلوب مطبوعات ویژگی«، )1391(منصوري شاد، طیبه 
  .91یر ، ت83 شماره انجمن روابط عمومی ایران،

  .، تهران، نشر نیفرهنگ لغات و اصطالحات سیاسی، )1384(نوروزي خیابانی، مهدي 
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   زبان فارسیزبان کردي کلهر و  میانزبانیتداخل بررسی 

  
  *mehrangizbaravardeh@yahoo.com مهرانگیز برآورده

  دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم

    

  چکیده
 زبـانی  هـاي  تـداخل . بینی پیش قابل و رایج است ايپدیده خطا دوم، بانز یادگیريفرایند   در

  مقـصد  زبـان  بـه  مـادري  زبـان  دانـش  انتقال حاصل که شوند می محسوب خطاها از اي دسته
 از) 2007 (بـراون  بندي طبقه اساس بر و »خطا تحلیل« چارچوب در که حاضر تحقیق. هستند
 کـردي  زبـان  دو تـداخل  از ناشـی  نحـوي  اهـاي خط تـا  است آن بر است، گرفته صورت خطاها
 تحلیـل  و تجزیـه  مـورد  زبـان  فارسی و کردزبان هاي دوزبانه گفتار در را معیار فارسی و کلهري

 ناشـی  خطاهـاي  آنها بین از و نحوي خطاهاي گفتاري، خطاهاي بین از منظور، بدین. دهد قرار
 تلفیقــی پــژوهش ایــن کــردروی. گرفــت قــرار بررســی مــورد دوم و اول زبــان بــین تــداخل از
 اسـت  کرمانـشاه  شـهر  سـاکن  دوزبانۀ پسر و دختر 170 شامل آماري نمونۀ. است) کیفی/کمی(

 داد نشان پژوهش نتایج خطاها، تحلیل از پس. شدند انتخاب داوطلبانه گیرينمونه روش به که
 مرکـب،  لفعـ  اجـزاي  نادرسـت  کـاربرد  خطـاي : از اندعبارت فراوانی درصد ترتیبِ به خطاها که

 فعـل  کاربرد خطاي ،»را« نشانۀ حرف خطاي جمله، اجزاي ترتیب خطاي اضافه، حروف خطاي
. نامناسـب  ضمیر از استفاده خطاي و ربط حروف خطاي زائد، »يِ« از استفاده خطاي نامناسب،

 درسـی،  ریـزان برنامه معلمان، براي را آموزشی کارهايراه توانمی حاضر، تحقیق نتایج به اتکا با
 منـاطق  در زبـان فارسـی    یـادگیري  مـشکالت  کاستن منظور به آموزانزبان و هاآزمون طراحان
  . داد ارائه کردزبان

   25/9/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 14/9/1399: تاریخ دریافت مقاله

  
  

  واژگان کلیدي
   تداخل زبانی *
  خطاهاي گفتاري  *
   زبان اول *
   زبان دوم*
  کردي کلهري *
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  مقدمه. 1

 گذشته در. هستند دوم زبان قواعد از تخطی حاصل که اندنظام مندي  و رایج انحرافات 1خطاها
 امـا  شـد؛  مـی  دوري هاآن از باید که شدند می تلقی دوم زبان یادگیري موانع عنوان به خطاها
       از یکـی  کلهـري  کـردي  زبـان . دارنـد  بـسزایی  اهمیـت  دوم زبـان  یـادگیري  در خطاهـا  امروزه

 زبـان  کـه گویـشورانی   . شـود  می تکلم بدان کرمانشاه ازجمله ایران، غرب در که است هاییزبان
 بـه  را مبـدأ  زبـان  سـاختارهاي  فارسی زبان به تکلم هنگام به است، کلهري کردي هاآن مادري

 بـروز  موجـب  شـود  مـی  مشاهده افراد این گفتار در که خطاهایی. کنند می منتقل مقصد زبان
 در فارسـی  زبـان  آمـوزش  کـه  آنجـا  از .دگردن می زبانان فارسی با ارتباط برقراري در مشکالتی

 ایـن  یادگیري مشکالت از اي دسته گیرد،می صورت مادري زبان به توجه بدون زبانهدو مناطق
    طراحـان  و درسـی  ریـزان برنامـه  معلمـان،  کـه  اسـت  زبـانی  هاي تداخل از ناشی آموزان دانش
 . کنند آموزاندانش درسی پیشرفت به شایانی هايکمک توانندمی آنها از آگاهی با هاآزمون
 سـاختار  انتقـال  از ناشی نحوي هاي تداخل یا زبانیمیان خطاهاي بررسی پژوهش، این از هدف
 آمـوز  دانـش  170 از متـشکل  آمـاري  جامعۀ هدف، این راستاي در. است دوم زبان به اول زبان

 گـردآوري  بـراي . شـدند  انتخـاب  داوطلبانـه  گیرينمونه صورت به ساله، 15 تا 13 پسر و دختر
 بـه  را خـاطره اي   تا شد خواسته نمونه افراد از جلسه هر در مصاحبه روش از استفاده با ا،هداده
 ناشـی  خطاهاي خطاها، از) 2007 (براون بندي طبقه براساس سپس. کنند تعریف فارسی زبان

 صـورت  بـه  ابتـدا  شـده گردآوري   هايداده. گرفتند قرار بررسی مورد و تفکیک نحوي تداخل از
 . شدند داده نشان نمودار قالب در کمی صورت به سپس و دشدن بررسی کیفی

 گفتار در نحوي هاي تداخل که است سؤال این به گویی پاسخ دنبال به محقق پژوهش، این در
چـه   بـه  و اسـت  چگونـه  معیـار  فارسـی  زبان به تکلم هنگام به کرمانشاه ساکن کلهر زبانانکرد

  .دسته هایی قابل تقسیم است

  پیشینۀ تحقیق. 2

آموزان را هنگام اسـتفاده از زبـان دوم،          هاي خود خطاهاي نحوي زبان    گران در پژوهش  پژوهش
 . اندهاي مختلفی مورد بررسی قرار دادهدر زبان
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بـه بررسـی خطاهـاي نحـوي دانـش آمـوزانِ تالـشی زبـان             ) 1393(بابازاده   منشی زاده و خان   
زبـانی و   تۀ خطاهـاي بـین زبـانی، درون    ها خطاهاي دانش آموزان را به سه دس       آن. پرداخته اند 

اند و چنین نتیجه گرفتـه انـد کـه در نوشـتار ایـن دانـش آمـوزان         آموزشی تقسیم بندي کرده 
خطاهاي آموزشی و در بین آن ها خطاي عـدم       . هایی از هر سه دسته خطا یافت می شود        نمونه

 . مطابقت شناسۀ فعل با فاعل فراوانی بیشتري دارند

 فارسـی آمـوز آلمـانی زبـان را در سـطح      34خطاهـاي نوشـتاري     ) 1393(ان  میردهقان و دیگر  
 )1981(اند و خطاها را مطابق دسـته بنـدي فیژیـاك            مقدماتی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده      

نتـایج  . انـد  زبـانی تقـسیم شـده    خطاها به دو دستۀ بـین زبـانی و درون     . اند دسته بندي کرده  
 . خطاها زبان آلمانی است و نه زبان فارسی بیشتردهد که منشأ ها نشان میپژوهش آن

زبـان را بررسـی کـرده و        خطاهاي نحوي فارسی آموزان اردو    ) 1393(متولیان نائینی و ملکیان     
اند که خطاهاي بین زبانی با منشأ زبان مادري بیشترین بسامد وقوع را به            به این نتیجه رسیده   
وي نیز خطاهاي مرتبط با حرف اضـافه بیـشترین     از بین مقوله هاي نح    . اند خود اختصاص داده  

  .بسامد وقوع را داشتند

وي خطاهـا   .  بررسی کرده اسـت    زبان را  خطاهاي دستوري فارسی آموزان لک    ) 1393(کاظمی  
هایش از دو فرضیۀ قوي و   طبقه بندي کرده و در تحلیل داده      ) 1975(اساس نظریۀ کوردر    را بر 

ها نشان داد که فرضیۀ معتدله در یادگیري زبان        رسی داده نتایج بر . معتدله استفاده کرده است   
از بین خطاهایی که وي بررسی کرده است، خطاهاي ناشـی از تـداخل              . دوم فرضیۀ غالب است   

زبانی تأثیري نسبی در یادگیري زبان دوم دارد و محیط یادگیري مؤثرترین عامل در یـادگیري              
 . زبان قلمداد شد

آموزان ایرانی در استفاده از حروف فرانـسوي پرداختـه    هاي زبانبه بررسی خطا) 1394(کمالی  
: آمـوزان را بـه دو دسـته تقـسیم بنـدي کـرده اسـت              بسامدترین خطاهـاي زبـان     وي پر . است

دهـد کـه   نتـایج تحقیـق وي نـشان مـی    . خطاهاي بین زبانی یا تداخلی و خطاهاي درون زبانی    
 دانـد کـه زبـان   دلیل این مسئله را آن مـی وي  . بیشتر خطاها ناشی از تداخل زبان مادري است       

آموزان بر پایۀ زبان مادریشان، یعنی زبان فارسی و یا زبان دومشان کـه زبـان انگلیـسی اسـت،                  
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آموزان با قواعد دستوري زبان فرانـسه   دلیل دیگر آن است که چون زبان   . کنندگرته برداري می  
 .  دیگر به کار می برندآشنایی ندارند، یک حرف اضافه را به جاي حرف اضافه اي

 فارسی، زبان همچون هاییدر زبان زبانی هاي تداخل انجام شده، هاي پژوهش از بسیاري در
گران نیز تداخل هاي زبان گروهی از پژوهش. انگلیسی و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است

شی مورد ها و گویش هاي داخل کشورمان همچون زبان لکی و زبان تال فارسی را با زبان
 در این میان پژوهشی در زمینۀ تجزیه و تحلیل خطاهاي نحوي کرد. اند بررسی قرار داده

از این رو، در این تحقیق به دنبال بررسی این خطاها در گفتار . زبانان کلهر انجام نگرفته است
 . وران کردزبان کلهر هستیمگویش

  تحقیق نظري چارچوب. 3

 از خطاها، تفکیک شدند     )2007(ش مطابق دسته بندي براون      خطاهاي بین زبانی در این پژوه     
انتقـال  : انـد از  مطابق دیدگاه براون، منابع خطـا عبـارت  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند       و

  4کارهـاي ارتبـاطی   و راه3زبـانی، بافـت یـادگیري    ، انتقـال درون 2بین زبـانی یـا تـداخل زبـانی       
)2007:263-266, Brown(، شود می داده شرح اختصار به منابع ینا ادامه در . 

در مراحل یادگیري زبان دوم، انتقـال بـین زبـانی از زبـان           : انتقال بین زبانی یا تداخل زبانی     . 1
انـد از  خطاهاي بین زبانی یا تداخل زبـانی، عبـارت  . بومی به زبان مقصد، به وفور یافت می شود  

فـارچ و کاسـپر   ). 41:1368مدرسـی،  (بانی دیگر کاربرد ناآگاهانۀ الگوها یا عناصر یک زبان در ز  
آموز در ساختار زبان دومش نقص دارد آن نقص را به وسـیلۀ   معتقدند وقتی زبان ) 1983:113(

 . سازدقواعد دستوري که بخشی از آن متعلق به زبان مادري است، برطرف می

دهد، یکــی دیگــر از   میزبانی که در درون زبان مقصد رخ  انتقال درون: زبانی انتقال درون . 2 
خطاهاي درون زبانی حاصل تأثیر مقوله اي در زبـان دوم بـر مقولـه اي دیگــر           . منابع خطاست 

 . است

منظور از بافت هنگامی که زبان دوم در مدرسه آموخته شود، کـالس درس              : 5بافت یادگیري . 3
 . و هنگامی که زبان دوم بدون معلم آموخته شود، جامعه است
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رسـانی کامـل    آموزان از راهکارهـاي تولیـد جهـت افـزایش پیـام           زبان: اي ارتباطی راهکاره. 4 
راهکارهـاي ارتبـاطی    . شـوند ها خودشان منبـع خطـا مـی        گاهی این تکنیک  . کننداستفاده می 

کالمی به منظور رساندن یک اندیـشه بـه مخاطـب بـه      آگاهانۀ سازوکارهاي  اند از کاربرد  عبارت
 2007 :266(آمـوز نباشـد      هاي دقیـق در اختیـار زبـان        اط صورت نحوي که لحظۀ برقراري ارتب    

,Brown( . 

  روش شناسی. 4

ها این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردي، از نظر شیوة اجرا توصیفی و از نظر نوع داده
وزبانۀ مقطع متوسطۀ اول جامعۀ آماري این پژوهش شامل دانش آموزان د. کیفی است / کمی

 170نمونۀ آماري نیز شامل .  سال است 15 تا 13ردة سنی این افراد . ه بودکرمانشاساکن شهر
این افراد به روش .  نفرشان پسر بودند85 نفر آنها دختر و 85دانش آموز پسر و دختر بود که 

به این صورت که محقق با توجه به رضایت و اعالم . گیري داوطلبانه انتخاب شدندنمونه
رادي که زبان مادریشان کردي کلهري و زبان دومشان زبان فارسی مشارکت افراد، از بین اف

گفتنی است افراد نمونۀ زبان فارسی را در هنگام ورود به . بود، نمونۀ موردنظر را انتخاب کرد
ها جلسات مصاحبه اي با حضور افراد براي گردآوري داده. اندمدرسه به عنوان زبان دوم آموخته

اي را به زبان  شد تا خاطره و طی آن از آزمودنی ها درخواست میشدمورد مصاحبه برگزار می
در هر جلسه، پاسخ .  نفر بود5 تا 4تعداد مصاحبه شوندگان در هر جلسه . فارسی تعریف کنند

از خطاها، ) 2007(افراد به سؤاالت مصاحبه گردآوري و سپس بر اساس دسته بندي براون 
ز تداخل استخراج شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار خطاهاي بین زبانی و یا خطاهاي ناشی ا

 . گرفت

هاي به دست آمده از مصاحبه ها، ابتدا به صورت کیفی هر یک از انواع خطاها  با توجه به داده
بدین ترتیب، براي بررسی هر خطا ابتدا . به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

زبان مقصد، یعنی زبان فارسی که حاوي تداخل نحوي زبانه به  شده توسط فرد دو جملۀ تولید
 از خطا داراي فارسی جمله سپس،. این جمله با عالمت ستاره نشاندار شده است. است ذکر شد

آن  فارسی صحیح ساختار پایان در و شده نوشته کردي درست نمونه آن آمده، روبروي کردي
کدام از خطاها در قالب نمودار ي هرخش کمی، بسامد و فراوانی ها همچنین، در ب.آمده است

  .میله اي ارائه شد
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   پژوهش هاي یافته. 5
  خطاها کیفی تحلیل.  1-5 

 فعـل  اجـزاي  کـاربرد  ،»را« نـشانۀ  حـرف  ربط، حروف اضافه، حروف به مربوط خطاهاي زیر در
  زائـد  »ي« از اسـتفاده  و نامناسب ضمیر از استفاده جمله، اجزاي ترتیب نامناسب، فعل مرکب،

  شود می داده شرح ترتیب به

  اضافه حروف با مرتبط خطاهاي.  5- 1-1 

 دهنـد مـی  نـسبت  آن مانند و صفت فعل، به را گروهی یا کلمه که هستند حروفی اضافه حروف
 معنـا  چنـد  داراي اضـافه  حروف از برخی کردي زبان در). 176:1380 انوري، و گیوي احمدي(

 قـادر  صـحیح  اضـافۀ  حرف گزینش به فارسی، زبان به کلمت هنگام کردزبانان رو، این از. هستند
 در اضـافه  حـروف  بـا  مـرتبط  خطاهـاي . شودمیمنجر   زبانی تداخل به مسئله همین و نیستند

 اسـتفادة ) الـف : شـود مـی  تقـسیم  دسـته  سـه  بـه  فارسـی  زبان به تکلم هنگام کردزبانان گفتار
  . اضافه حرف از زائد استفادة )ج اضافه حرف از استفاده عدم) ب اضافه حرف از غیرصحیح

  اضافه حروف از غیرصحیح استفاده. 1-5- 1

   /wæ/ اضافۀ حرف. 5- 1-1- 1
 »وسیله به« ،»براي« ،»بر« ،»در« ،»با« ،»از« ،»به« معادل /wæ/ اضافۀ حرف کردي، زبان در
  .است فارسی زبان در

   »براي« جاي به »از« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) الف
  

یتبرا  دست  دادم   تکان  

   .دادم تکان تاز دست.* 1
  .دادم تکان دست تبرای 
   



                                1399چهاردهم، پاییز شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ...  میانبررسی تداخل زبانی
       

 

91

  »به« جاي به »با« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) ب 

   
 عادت کرد      من  به      کم کم

  .کرد عادت من با کم کم.* 2

 . کرد عادت من به کم کم 

   »براي« جاي به »از« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) ج 
 

 بود   بلند     من      به   او            پالتو
 . بود دراز من از او پالتوي* .3

 .  من بلند بودبرايپالتوي او 

  »از« جاي به »در« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) د

 

                                                      
  اندگندیده   سیب ها      از   عدد        چند

  .اند سیب ها گندیدهردچند تا .* 4

 . سیب ها گندیدهانداز چند تا 

  »با« جاي به » به« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) ه 
 

 کرد   شروع   خالی   دست      با
  . کرد شروع خالی دست به.* 5
  . دست خالی شروع کردبا او .
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  »از« جاي به »به« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) و
  .ش بگیرد عمویبهخدا حق این بچه .* 6 

   

  بگیرد     عمویش      از        بچه   این       حق      خدا
 .  عمویش بگیرداز خدا حق این بچه را 

 »از« جاي به »با« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي)  ز 

  

آیدمی     بدم          بادمجان       از  
  . بادمجان بدم می آیدبا. * 7

 . بادمجان بدم می آیداز

  »با« جاي به »از« اضافۀ حرف جایگزینی يخطا) ك
  . چیزهاي دیگراز پول یا ازکمکش می کردیم یا .* 8

 

کردیم می           کمکش  دیگر    چیزهاي     با  یا   پول    با  یا   
 .  چیزهاي دیگربا پول یا باکمکش می کردیم یا 

  »به« جاي به »در« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) ل

 . ما وارد کرددرر زیادي سرما ضر.* 9 

 
 وارد کرد     ما  به  زیادي       ضرر       سرما

  . ما وارد کردبه سرما ضرر زیادي 
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   »به« جاي به »بر« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) ح
  . پدر و مادر خود احترام بگذاریدبر.* 10

 
 بگذار    احترام        خودت     مادر          پدر      به

  . در و مادر خود احترام بگذارید پبه
گذارد و یکی از آموز روي زبان مقصدش تأثیر می شده، زبان مبدأ زبان در نمونه هاي مشاهده

  .برد را به اشتباه به جاي معادلی دیگر به کار می/wæ/هاي  معادل

   /n훂w/ اضافۀ حرف. 2-1-1-1-5 

در » توي«و » میان«، »در«، »به«، »بین«، »داخل« در زبان کردي معادل /n훂w/حرف اضافۀ 
  .زبان فارسی است

   »بین« جاي به »توي« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي). الف 
 .گذاشت می فرق ما توي او * .11

     
گذاشت می     فرق     ما     بین       او  

  . ما فرق می گذاشتبیناو 

  »توي« جاي به »میان« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي)  ب

 
 نیفتد     چشمش     توي        چشمم

   . چشمش نیفتدمیانچشمم . *12

  . چشمش نیفتدتويچشمم         
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  »به« جاي به » داخل« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) ج

  
 خانه     داخل   به    حواسش      همه

  
    خانه اش استداخلهمۀ حواسش . * 13

 . خانه اش استبههمۀ حواسش         

 »در« جاي به »میان« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) د

    . این چند ماه زجر کشیدممیان.* 14
  

 کشیدم    زجر       ماه    چند     این     در
  .  این چند ماه زجر کشیدمدر

هاي آن در این  به جاي سایر معادل  /n훂w/ هاي  زبانه با به کار بردن یکی از معادل فرد دو

 . حوزه مرتکب خطا می شود

  /læ/ اضافۀ حرف. 3-1-1-1-5

/læ/  در فارسی است» در«و » از«در زبان کردي معادل. 

 
 

زندگیدر   بود        موفق   
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    . زندگی موفق بوداز*15
  . زندگی موفق بوددر

زبانان به هنگام   در زبان فارسی، کرد    /læ/هاي متفاوت براي حرف اضافۀ        به دلیل وجود معادل   
 .استفاده می کنند» در«به جاي » از«رسی از حرف اضافۀ تکلم به زبان فا

  /æra/ اضافۀ حرف. 5- 4-1-1-1

/æra/ است فارسی زبان در  به« و »براي« معادل کردي زبان در.  

  
 بانک    براي   رفتم

  . بانک براي رفتم. *16

  . رفتم بانک به        
 معادل از /æra / معادل هاي از یکی انعنو به »به« اضافۀ حرف از استفاده جاي به کرد زبانان

 . کنند می استفاده »براي« یعنی آن دیگر

   /la / اضافۀ حرف. 1-1-5- 5-1

/la/ است فارسی زبان در »به« ،»کنار« ،»پیش« معادل کردي زبان در.  

   »پیش« جاي به »کنار« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) الف
  

 بود   برادرم      کنار               کتابم
  

   .بود برادرم کنار کتابم.* 17
 . بود برادرم پیش       کتابم 
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 مرتکب حوزه این در یکدیگر جاي به فارسی زبان در /la/ معادلهاي بردن کار به با دوزبانه فرد
 . شود می خطا

   حرف اضافه از استفاده عدم. 2-1-1-5 
  

 به خدا       کردیم               توکل 
  

  .خدا ∅ دیمکر توکل.* 18

  .کردیم توکل خدا به 
. رود نمـی  کـار  به اضافه حرف »کردن تکیه« و »کردن توکل« مثل هایی فعل با کردي زبان در
 . کنندمی حذف مواردي چنین در را اضافه  حرف فارسی زبان در کلهرزبانان رو، این از

  حرف اضافه از زائد استفاده. 1-5- 3-1 

   
 نرفته ام     تهران     زندگی     داخل       در

  .بودم نرفته تهران ام زندگی توي در. * 19

 .بودم نرفته تهران ام زندگی در        

یـک حـرف     فارسـی  زبـان  در حروف این معادل. دارد وجود دوتایی اضافۀ حرف کردي زبان در
 ۀاضـاف  حـروف  ایـن  جـزء  هـر  بـراي  فارسـی،  زبان به تکلم هنگام به کلهر گویشور. است اضافه

 . گیرد می کار به را معادل یک دوتایی

  ربط حروف با مرتبط خطاهاي. 2-1-5 

 گیوي احمدي (دهند می پیوند یکدیگر به را جمالت و کلمات که هستند حروفی ربط حروف
 به تکلم هنگام به کردزبانان گفتار در ربط حروف به مربوط خطاهاي). 176:1380 انوري، و
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 استفادة) ب »و« ربط حرف از استفاده عدم) الف: شوند می متقسی دسته سه به فارسی زبان
 . »دیگر« ربط حرف از زائد

  »و« ربط حرف از استفاده عدم. 1-2-5- 1

  
 بگیر            نان و کره

 . بگیر گ کرَ ∅ نان. * 20

 . بگیر را کره و نان   

 . شود می حذف »و« ربط حرف گاهی کلهري زبان در

  »دیگر« ربط حرف از ئدزا استفادة. 2-1-2-5

  . زدیم حرف هم تو به راجع دیگر . کردیم صحبت همه دربارة. * 21
  

 زدیم        تورا     حرف   هم   کردیم   همه       صحبت
 . زدیم حرف هم تو به راجع همچنین. کردیم صحبت همه دربارة

 زبـان  در که است این آن دلیل. برند می کار به زائد صورت به را »دیگر« ربط حرف کرد زبانان 
  .شود می برده کار به بسیار است، » همچنین« معادل که "i" ربط حرف کردي

  »را« نشانۀ حرف جایگزینی خطاي. 3-1-5

 »را« از قبل گروه یا کلمه. رود می کار به جمله در مفعول نقش تعیین براي »را« نشانۀ حرف
 حرف جایگزینی خطاي). 181: 1380 انوري، و گیوي احمدي (است مفعولی نقش داراي
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 به/ ægæ/ معرفۀ نشانۀ از استفاده ،»را« جاي به »به« اضافۀ حرف از استفاده شامل »را« نشانۀ
 . است» را«و عدم استفاده از نشانۀ مفعولی » را«جاي 

  »را« جاي به » به« اضافۀ حرف از استفاده. 1-3-5- 1

 . میرد دزد زدیم گفتیم اآلن میبهآنقدر . *22

  

  . میرد زدیم که گفتیم اآلن میرا آنقدر دزد 
 را /wæ/را به عنوان نشانۀ مفعولی حذف می کنند و معادل حرف اضافۀ » را«زبانان گاهی  کلهر

  . به کار می گیرند» به «در معناي 

  »را« جاي به /ægæ/ معرفۀ نشانۀ از استفاده. 2-1-3-5

 

    دادم           بچه را       شیر  

23. * شیر بچدادمگ   .   
 .  دادمراشیر بچه       

 به عنوان عنصر معرفه ساز پس از /ægæ/وجود ندارد،» را«از آنجا که در زبان کردي معادل 
 . اسم نقش آن را ایفا می کنند

  »را« مفعولی نشانۀ از استفاده عدم. 3-5- 3-1 
 

     بردیم کامیونبا  وسیله هایمان

   . بردیم تن هد با ∅وسایلمان .*24

 . بردیمکامیون  با را وسایلمان 

 .به این دلیل حذف شده است که در کردي معادلی برایش وجود ندارد» را«نشانۀ 
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  مرکب فعل اجزاي کاربرد خطاي. 4-1-5 

واژة اول اسم، صـفت یـا قیـد و    . فعل مرکب فعلی است که از دو واژة مستقل تشکیل شده است 
   دهـد و یـا    لی در فعل مرکـب، معنـی فعلـی خـود را از دسـت مـی                جزء فع . واژة دوم فعل است   

 ). 26:1384طباطبایی ، (اش کم رنگ می شود معنی

خطاي کاربرد اجزاي فعل مرکب شامل حذف جزء اسمی فعل مرکب، گسستگی اجـزاي افعـال            
مرکب، کاربرد نامناسب جزء فعلی فعل مرکب و خطاي کاربرد جزء اسمی نامناسب فعل مرکب             

 .است

 مرکب فعل اسمی جزء حذف. 1-1-4-5

 
 بازي کردن     فوتبال    داشت

  

  .کرد می ∅ فوتبال داشت.* 25

 . کرد می بازي فوتبال داشت     

 بـازي  باشـک  قایم« ،»کردن بازي فوتبال« همچون مرکبی هايفعل در »بازي« کردي زبان در
 فارسـی  زبان در کلهر زبانان  رو  ینا از. شودنمی کاربرده به ،»کردن بازي پنگ پینگ« ،»کردن

 . کنند می حذف را اسمی جزء این

  مرکب افعال اجزاي گسستگی. 2-1-4-5 

   
   زد         پدر        شکست

   .داد پدرم شکست.* 26
  .داد شکست را پدرم      
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 جـزء  دو ایـن  و دارد وجـود  گسـستگی  مرکب فعل فعلی جزء و اسمی جزء بین کلهري زبان در
 زبـان  بـه  را گسـستگی  ایـن  فارسـی  زبـان  به تکلم هنگام به کرد زبانان . آیندنمی هم سر پشت

 . کنندمی منتقل دومشان

  مرکب فعل فعلی جزء نامناسب کاربرد. 5- 4- 3-1 

 

 زد        گولمان
 . داد گولمان. * 27

  .زد گولمان        

 این از. است فارسی زبان در »زدن« و »کردن« و »دادن« معادل کردي زبان در »دادن« فعل
 . برندمی کار به یکدیگر جاي به را فعل این معادل هاي فارسی زبان در زبانان کلهر رو،

   مرکب فعل نامناسب اسمی جزء کاربرد خطاي. 4- 4- 5-1
  

 مردیم           خجالت      از
  

  .مردیم خجالتی از. * 28

 .مردیم خجالت از        

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  »ي + اسم« صورت به فعلی غیر جزء کلهري، مرکب هايفعل از بعضی در
 دلیـل  ایـن  بـه . »تقلـب « جـاي  بـه  »تقلبـی « ،»خجالـت « جاي به »خجالتی« مانند گیرد؛می

  .دهندمی انتقال فارسی زبان به را الگو این کلهرزبانان
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  نامناسب فعل کاربرد. 5 - 5-1

  
 بگیر               کلر 

 . بگیر گکلرَ. * 29

 .کن روشن را         کولر

 رو، ایـن  از. رودمی کار به »کردن روشن« و »گرفتن« معناي در »گرفتن« فعل کلهري زبان در
 قـرار  اسـتفاده  مـورد  یکـدیگر  جاي به فارسی زبان در را »گرفتن« فعل معادل هاي کلهر زبانان 

 . دهندمی

   جمله اجزاي ترتیب خطاي. 6-1-5 
 

بآ    کشیدمش  
  .آب کشیدمش. * 30

 . کشیدم آبشش         

 . اسـت  SOV صـورت  بـه  فارسی زبان در و SVO صورت به کردي زبان در جمله اجزاي ترتیب
 فارسـی  زبـان  بـه  زبـان کـردي    در را جملـه  آرایـش  فارسی زبان به تکلم هنگام به کلهر زبانان 

  .کنند می تحمیل
   نامناسب ضمیر از استفاده خطاي. 7-1-5

  .کردمی نگاه آن به معلم شد، می وارد کسی هر . *31
  .کرد می نگاه او به معلم شد، می وارد که کسی هر        
 

                                                     
     کرد می     به او    نگاه    معلم    شد می       وارد          هرکسی
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 /æwæ/ کـار  بـه  غیرانـسان  و انـسان  به اشاره براي و است »آن« و »او« معادل کردي زبان در    
 را »آن« و »او« کـردي  زبـان  تأثیر تحت فارسی، زبان به تکلم هنگام به زبان کلهر فرد. رود می
 . برد می کار به یکدیگر جاي به اشتباه به /æwæ/ معادل هاي عنوان به

  زائد »ي« از استفاده. 8-1-5 
3 

 آمد   اخطاري    دادگاه        ازطرف
 

  . آمد اخطاري دادگاه از.* 32
 . آمد اخطار دادگاه از       

 سـاخت  همـین  دو زبانه  فرد. شود می استفاده »ي + اسم«از اسم جاي به گاهی کردي زبان در
 .کند می منتقل فارسی زبان به را

  کمی تحلیل نتایج.  2-5
 کـه  طـور  همـان . اسـت  شـده  داده نشان آموزان دانش خطاهاي درصد و فراوانی زیر نمودار در

 مرکـب  فعـل  اجـزاي  نادرسـت  کاربرد خطاي حوزة به متعلق بسامد بیشترین شود،می مشاهده
 ،»را« نـشانۀ  حـرف  خطـاي  جملـه،  اجـزاي  ترتیـب  خطـاي  اضافه، حروف آن، از پس. باشد می

 از ادهاسـتف  خطـاي  و ربـط  حروف خطاهاي زائد، »ي« از استفاده نامناسب، فعل کاربرد خطاي
  .گیرندمی قرار بعدي هاي مرتبه در نامناسب ضمیر
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 خطاها درصد و فراوانی: 1نمودار

Chart1: Frequency and percentage of errors 
 

  نتیجه. 6

 بـه  تکلم هنگام کرمانشاه ساکن کلهر کرد زبانان  نحوي هايتداخل بررسی حاضر پژوهش هدف
 گـسترة  از و هـستند  منـشأ  چندین داراي افراد این ينحو خطاهاي که آنجا از. بود فارسی زبان

تداخل زبانی   از ناشی خطاهاي یا زبانی بین نحوي خطاهاي تنها رو، این از. برخوردارند وسیعی
نتایج تحقیق نشان داد که خطاهاي مربوط به کاربرد نادرست        . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت     

پـس از   . دهنـد خل ها را به خود اختصاص مـی       بیشترین بسامد تدا  ) 25/62(اجزاي فعل مرکب    
، حـرف  )19/44(، ترتیـب اجـزاي جملـه    )21/91(آن بیشترین فراوانی مربوط به حروف اضـافه      

، حروف ربـط   )5/86(زائد  » ي  «، استفاده از    )9/88(، کاربرد فعل نامناسب     )15/43(» را«نشانۀ  
  .بود) 0/31(و استفاده از ضمیر نامناسب ) 1/54(

، متولیـان نـائینی و      )1393(هـاي میردهقـان و دیگـران         تحقیق در راستاي پـژوهش     نتایج این 
آمـوز  توان گفت از آنجا که زباندر تبیین این نتایج می  . است) 1394(و کمالی   ) 1393(ملکیان  

گیرد، هنگام یـادگیري    می اش را به صورت ناآگاهانه فرا      در ابتدا ساختارها و قواعد زبان مادري      
توجه به زمینۀ قبلی که در ذهنش وجود دارد، تمایل دارد که این الگوها را به زبـان  زبان دوم با    
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مطابق نظریۀ انتقال نیـز، زبـان     . شوددومش منتقل کند و این مسئله به تداخل زبانی منجر می          
هـاي بـین   شـباهت . شیوة مثبت و منفی: مادري به دو شیوه بر روي زبان مقصد تأثیرگذار است      

هـا موجـب انتقـال     هاي بین آندر حالی که تفاوت. نماید یادگیري را تسهیل می    دو زبان فرایند  
ناپـذیر   بنابراین، در فرایند یادگیري زبان دوم، انتقال منفی یا تداخل اجتنـاب           . گردندمنفی می 

زبانان کلهر نیز آن اسـت       علت وقوع تداخل هاي زبانی در گفتار کرد        .)Wang ,2009:138( است
بـر  . آموز، نظام زبان کردي به عنوان زبان اول به طور کامل شکل گرفته اسـت    نکه در ذهن زبا   

در ابتـداي  . اساس نظریۀ انتقال دلیل بروز خطاهاي بین زبانی وجـود ایـن نظـام ذهنـی اسـت               
     آمـوز در بـسیاري مـوارد بـه زبـان اولـش تکیـه         یادگیري زبان فارسی به عنوان زبان دوم، زبان   

بـه نحـوي   . شـود استفاده از ساختار زبان اول موجب تداخل ساختارها می       بدین ترتیب   . کندمی
بـراي مثـال، در زبـان کـردي      . کنداش را به زبان مقصد منتقل می       که وي ساختار زبان مادري    

زبانـان   بنـابراین، کـرد  . کلهري بین جزء اسمی و جزء فعلی فعل مرکب گسـستگی وجـود دارد             
بـدین ترتیـب   . ی را به زبان دومشان منتقل مـی کننـد  هنگام تکلم به زبان فارسی این گسستگ      

 . شده، حاصل انتقال الگوهاي زبان اول به زبان دوم هستند تداخل هاي مشاهده

تواند راهکارهـاي آموزشـی را بـراي    نتایج حاصل از توصیف خطاهاي نحوي در این پژوهش، می    
 راسـتاي کاسـتن مـشکالت       آمـوزان در   ها و زبـان    معلمان، برنامه ریزان درسی، طراحان آزمون     

از آنجا که آموزش زبان فارسی، خود بـه عنـوان آمـوزش زبـان      . فارسی ارائه دهد   یادگیري زبان 
کـرد   آموزان دانشدوم در بسیاري از مناطق کشور مطرح است، مدرسانی که زبان فارسی را به         

 و زبـانی  هـاي لتـداخ  از آگـاهی  و تحقیقی چنین هايیافته از استفاده با دهندمی آموزش زبان
 آمـوزان  دانـش  مـشکالت  و خطاهـا  بـا  بـازتري  دید با بود خواهند قادر آموزان، دانش مشکالت
 درسـی  هايکتاب تدوین به کمک در گامی تواندمی پژوهش این نتایج همچنین،. کنند برخورد

 . بردارد زبان فارسی و کرد زبان دوزبانۀ آموزان دانش براي

 نیـز  سـازان آزمون است، آموزان دانش هايآموخته ارزیابی هاآزمون برگزاري از هدف که آنجا از
 از تواننـد مـی  شوند،می خطا مرتکب و دارند مشکل آنها با آموزان دانش که مواردي از آگاهی با

 دانـش  درسـی  مـشکالت  کلیۀ ترتیب بدین.  برند بهره آزمون ها  طرح در تحقیق این هايیافته
 زبان آمـوزان   عالوه به. شودنمی تلقی درس به توجهشان و عدم  کاريکم بر دال دو زبانه  آموزان

 زبـانی  مـشکالت  کردن برطرف و شناسایی جهت در پژوهش  این  هاي یافته از  توانندمی خود
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 مـشکالت  و هـا  سـوءتفاهم  از برخـی  زیـرا  کنند؛ استفاده زبانان فارسی با ارتباط هنگام به شان
  .زبان هاست بین تداخل از ناشی ارتباط، برقراري

  
  منابع. 8

  .فاطمی: تهران ،1 فارسی زبان دستور ،)1380(احمدي گیوي، حسن و حسن انوري 
 صص. 26ش . فرهنگستان نامۀ. »فعل مرکب در زبان فارسی«). 1384(طباطبایی، عالءالدین 

26-34.   
 جستارهاي ،»زبان تحلیل خطاهاي دستوري فارسی آموزان لک«). 1393(کاظمی، فروغ 

  .235-207 صص). 18 پیاپی (2 ش. 5 د ،زبانی
 اضافۀآموزان ایرانی در استفاده از حروف  تحلیل خطاهاي زبان«). 1394(کمالی، محمدجواد 

 . 249-229 صص ،)25 پیاپی (4 ش. 6 د  ،زبانی جستارهاي. »فرانسه
اردو زان تحلیل خطاهاي نحوي فارسی آمو «،)1393(متولیان نائینی، رضوان و رسول ملکیان 

 .31-64 صص ،)6 پیاپی (1 ش ،3 س ،زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش ،»زبان

 تحقیقات مؤسسۀ مطالعات و ، تهران،زبان شناسی جامعه بر درآمدي). 1368(مدرسی، یحیی 
 . فرهنگی

 کاربردها در  خطاهاي نحوي تالشی زبان«،)1393(بابازاده  منشی زاده، مجتبی و کیومرث خان
      صص ،)6 پیاپی (1 ش ،3 س ،زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش .»فارسی انزب

117-135.   
خطاهاي نوشتاري فارسی آموزان آلمانی زبان در  «،)1393(میردهقان، مهین ناز و دیگران 

 ش ،3 س ،زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش ،»واجی ـ امالیی خطاهاي ،مقدماتی سطح
  .116-91 صص ،)6 پیاپی (1
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   رده شناسیرویکرد :در رمان بادبادك بازبررسی ساخت ملکی 
  

    Leilagholipour5@gmail.com *لیال قلی پور

  ي اسالمی واحد تهران مرکزشناسی دانشگاه ازاددانشجوي دکتري زبان

  

  ه چکید
ي نظامند تنوعات زبانی است و مقایسه هاي بین زبانی در کانون توجه ایـن          رده شناسی مطالعه  

ي اصلی مقایسه هاي بینا زبانی توانایی تـشخیص مقولـه هـاي دسـتوري                 الزمه. حوزه قرار دارد  
 ي در زبان فارسی و انگلیـسی این مقاله به بررسی راهبردهاي ملکی ساز   . یکسان در زبان هاست   

 در رمان بادبادك باز اثر خالد حسینی و ترجمه مهدي غبرائی پرداخته است و             با رویکرد کرافت  
ین مقاله در ا.  عبارت ملکی به صورت تصادفی از این اثر استخراج شده اسـت     و پنجاه  حدود صد 

هـاي دنیـا   نبازسازي در  ملکینحوي  -صرفیي هادهبر را  دسته بندي انواع   اعنوابه ره  شااز ا پس 
و زبـان  سی  رفان با در ز سـازي ملکیي هادهبر، راکه حاصـل مطالعـات رده شـناختی هـستند         

ها دهبرراین  ا،ريستوي دمتغیرهاس ساابر  و ردیـم کسی ربررا براساس دیدگاه کرافت  انگلیسی  
زي سالکی  در م غالب د  هبر، را غالبد  هبرراتعیین ي  هارمعیاس  ساا سپس بر ِ. نمودیمتحلیل را  
 مشاهده گردیـد کـه در زبـان        پس از بررسی هاي انجام شده      .ردیمکمشخص ن ها   بازین در ا را  

آید و به لحـاظ ترتیـب عناصـر دو سـازه اصـلی           راهبرد پیونده راهبرد غالب به شمار می       فارسی
        گیـرد کـه آرایـش     ایـن زبـان در دسـته زبـان هـایی قـرار مـی              ) مالـک و ملـک    ( ساخت ملکی   

 راهبرد پرکنشاز سوي دیگر در زبان انگلیسی راهبرد غالب در ملکی سازي          .  مالک دارند  -ملک
گیـرد کـه   است و به لحاظ ترتیب عناصر دو سازه ملکی، این زبان در دسته زبان هایی قرار مـی               

  .ملک دارند-آرایش مالک

   28/9/1399: رش مقالهتاریخ پذی                                 17/9/1399: تاریخ دریافت مقاله

 

  واژگان کلیدي
  ساخت ملکی *
  راهبرد ملکی سازي *
  پیونده *
  وندافزایی *
 پرکنش *
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  مقدمه. 1
 از آنجا که زبان ها به لحاظ صورت زبانی تفاوت هاي قابل مالحظه اي با هم دارند به پیـشنهاد         

به عنـوان مثـال در   . کرافت بهتر است در ابتدا یک تعریف بیرونی از یک متغیر خاص ارایه شود           
    ي آن بـا دیگـر    در هـر زبـان و مقایـسه   ي آن  هاي مختلف، فقـط بـا مطالعـه     مورد فاعل در زبان   

بنابراین تعریف معتبر از ویژگی که قصد بررسی آن را داریـم  . توان تعمیم بدست آورد  ها می زبان
هـاي بـین زبـانی    قایـسه با توجه به هـدف مـورد نظـر، در م          . هاي بیرونی باشد  باید طبق ویژگی  

الزم اسـت اضـافه شـود کـه     .  استفاده کرد و یا نسبتا ساختاري1توان از تعاریف کامال بیرونی  می
معنایی اسـت، بنـابراین ضـروري اسـت پیرامـون       -منظور از تعریف بیرونی یک تعریف کاربردي      

ي حاضـر اسـت ابتـدا تعریـف معنـایی از              ي مطالعـه    که دغدغه . ساخت ملکی   رده شناسی  بحث
برنـد    به کار مـی سپس ساخت هاي صوري هر زبان که در این ساختار     . ي ملکی ارایه شود     رابطه

از آنجا که هر زبان راهبردهاي متفاوتی در ساختار ملکی دارد نیاز است با تحلیل        . مشخص شود 
و بررسی به راهبرد غالب هر زبان یعنی راهبردي که هر زبان براي بروز یک متغیر بیش از سایر             

ن فارسـی و انگلیـسی   ي زبا ي حاضر، برآنیم که رده    در مطالعه . گیرد پی برد    راهبردها به کار می   
 مثـال بـه    150بـدین منظـور     .  مشخص کنـیم    از دیدگاه کرافت   را براساس متغیر ساخت ملکی    

در .  استخراج شـده اسـت  غبرائیصورت تصادفی از رمان بادبادك باز اثر خالد حسینی و ترجمه  
ــیسی مطالعاتی  ربه برا بتدا ــردازیم  مـ ن وتاکنوز مراسی رفان بادر زساخت ملکی روي که بر پـ
 .ه استشدم نجاا

  پیشینه تحقیق. 2
در .  کـه شـامل مالکیـت، اضـافی و تخصیـصی اسـت            شـود  به سه دسته تقسیم می     اضافه ملکی 

ی عنـصر دوم  یـ کیـت برجـسته اسـت و عنـصر نخـست دارا        ي مالکیت معنـاي مال      ساخت اضافه 
بـه  . سـت مانند دارایی خانواده که طبق این ساخت دارایی متعلق به خانواده ا           . شود  محسوب می 

ي اضـافی بـه    ه عبارتی دیگر، عنصر اول مملوك و عنصر دوم مالک است که با نقش نماي کـسر            
ي  در نوع دوم یعنی سـاخت اضـافه     . یکدیگر متصل شده اند و ساخت اضافی را بوجود آورده اند          

توان  به صورت دو عنصر مالک و ملک آن را تجزیه           اضافی اثر مالکیت کمرنگ شده و دیگر نمی       

                                                             
1External explanation  
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تـوان گفـت    ي اضافی است اما نمـی   به عنوان مثال عبارت برخورد پلیس یک ساخت اضافه   .کرد
در ایـن سـاخت   . که عنصر اول دارایی عنصر دوم است و اثر مالکیت در آن کمرنگ شـده اسـت        

ي تخصیـصی عنـصري    در ساخت اضافه. نقش هاي مضاف، مضاف الیه و اضافه نما شرکت دارند       
شده است و نقش هاي مخصوص، اضـافه نمـا و خاصـیت شـرکت     به عنصر دیگر اختصاص داده    

تــوان گفــت پاکـت مخــصوص ســیگار   بــه عنـوان مثــال، در عبــارت پاکـت ســیگار مـی   . دارنـد 
 )2018:92رضویان،(است

او سـاخت مالکیـت را یـک بـار     . ي کلی تقـسیم بنـدي کـرده اسـت     مالکیت را بر دوپایه    1هاینه
وي اظهار کرده کـه از بعـد مالـک    . یف کرده استتعر3 و یک بار براساس مملوك 2براساس مالک 

نوع مالکیت تحت عنوان مالکیت جاندار و غیرجاندار و از نظر مملوك سه نوع مالکیت شامل                دو
وي در ادامه به نـوع دیگـري از مالکیـت بـه نـام      . مالکیت عینی، اجتماعی و انتزاعی وجود دارد    

لک غیرقابل جدا شدن است ماننـد رابطـه   کند که طی آن مملوك از ما       مالکیت تعلقی اشاره می   
هاینه بیان کرده که هر زبانی ممکن است انواع مالکیت را با سـاخت  . خویشاوندي و اعضاي بدن   

  )1997هاینه،  (خاصی به کار ببرند

دانـد و مالـک را بخـش     ي دسـتوري مـی   ي میان مالک و مملوك را یک رابطـه        ون وولین رابطه  
ي دوجانبـه   بنابراین یک رابطه. داند ي این ساخت می را هستهاجباري ساخت مالکیت و مملوك    

اي به مالک که وابسته اسـت   به اعتقاد وي در برخی زبان ها نشانه. بین این دو عنصر وجود دارد  
ي مالکیـت را نـشان    و رابطـه  چـسبد     ي سـاخت اضـافی اسـت مـی          و یا به مملـوك کـه هـسته        

 .)2001ون وولین، (دهد می

کنـد کـه گـاهی اسـم یـا ضـمیري بـه اسـم          ساخت اضافی اینگونه بیان می در توضیح  4خانلري
اسمی کـه اضـافه   . کند شود تا آن را توضیح دهد که معناي آن را نیز کامل می   دیگري اضافه می  

در حقیقـت خـانلري   . شـود  شود و اسم اصلی مضاف محسوب می      شود مضاف الیه خوانده می      می
دانـد   وینده است و مضاف الیه را اسم یا ضمیري مـی داند که مقصود اصلی گ      مضاف را اسمی می   

آید کـه در   مضاف الیه اصوال بعد از مضاف می. پیوندد تا معناي آن را کامل کند  که به مضاف می   
                                                             

1Heine  
2possessor  
3possessum  
4Van Valin  



                               1399چهاردهم، پاییز شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ... رماندربررسی ساخت ملکی 
        

 

109

  خـانلري اضـافه  . چسبد مانند عبارت پـدر علـی      ي اضافه بدان می     اینصورت پس از مضاف کسره    
. دهـد ماننـد کـاله فریـدون     چیزي نشان مـی کند که ساخت اضافی تعلق اسم را به کسی یا         می

گـاهی جـاي مـضاف و    . دهد مانند عبارت کاسه مس   گاهی این ساخت جنی مضاف را نشان می       
ي اضافه نیست مثل عبارت کـوه پایـه    کند که در اینصورت نیازي به کسره      مضاف الیه تغییر می   

 )2017خانلري،(ي کوه که یعنی پایه

شـود و   ن کردند که ترکیب اضافی از دو اسـم تـشکیل مـی   تاج بخش و ایزدي در جستاري عنوا      
ي  ي ملکی که در آن میان مضاف و مضاف الیه رابطه        باشد من جمله اضافه     شامل چند دسته می   

مالکیت وجود دارد مانند چشم حسن که حسن مضاف الیـه و مالـک اسـت و در مقابـل چـشم                    
ضاف بـه مـضاف الیـه تعلـق     ي تخصیصی که در آن مـ    شود، اضافه   مضاف و مملوك محسوب می    

ي بیـانی کـه طـی آن     ي صندلی، اضافه ي مالک و مملوك بودن ندارد مانند دسته دارد اما جنبه 
ي توضـیحی کـه    کند مانند انگـشتر طـال، اضـافه         ي مضاف را بیان می      مضاف الیه جنس سازنده   

ن مـضاف و  ي تشبیهی که بی دهد مانند لباس پشم، اضافه مضاف در مورد مضاف الیه توضیح می   
ي استعاري که مضاف در غیر معنـاي   مضاف الیه شباهت وجود دارد مانند گیسوي کمند، اضافه      

  )2015 ایزدي،اجبخش وت(رود مانند دست روزگار  به کار میحقیقی

دانـد و آن   وش و لطفی در مقاله اي ترکیب اضافی را نسبت دادن اسمی به اسم دیگر می    چراغی
وي افزوده است که ترکیـب لفظـی اضـافی زمـانی        . کند   معرفی می  را بر دو نوع لفظی و معنوي      

است که صفت به معمولش اضافه شود و ترکیب اضافی معنوي آن است که اسمی به اسم دیگـر     
کند کـه طبـق    در ادامه به این موضوع اشاره می . بنابر در نظر گرفتن حرف جر نسبت داده شود        
ط گوناگون و متفاوتی از قبیل مالکیت، اختصاص،   گفته هاي انوري بین مضاف و مضاف الیه رواب        

  )2015 لطفی،وش وراغیچ(نندي، بیان نوع و جنس برقرار استهما

ي تخصیصی که در آن  اضافه: کنند  انواع ساخت اضافی را بدین گونه تشریح می      صادقی و ارژنگ  
وضـیحی  ي توضیحی کـه مـضاف ت   ، اضافه.مضاف به مضاف الیه اختصاص دارد مانند زنگ اخبار        

ي تشبیهی که در آن مـضاف بـه مـضاف     دهد مانند خیابان حافظ، اضافه در مورد مضاف الیه می 
توانـد  پندارد کـه مـی   صادقی و ارژنگ مضاف الیه را هسته اي می. الیه شبیه است مانند قد سرو 

صـادقی و  (بـسته هـا قابـل گـسترش هـستند     ي پسین و پیـشین اختیـار کنـد و ایـن وا            وابسته
 )1357ارژنگ،
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ي اسـمی و وصـفی آنهـا      ساخت اضافی را با توجه به معیار جابجایی وابستهطبیب زاده و همتی   
آنها مضاف الیه وصفی را اولـین  . کند به دو نوع مضاف الیه وصفی و مضاف الیه اسمی تقسیم می   

دانند مانند اتاق زیبـاي خانـه    ي پسین می  ي پسین و مضاف الیه اسمی را دومین وابسته          وابسته
   مـضاف الیـه وصـفی و    .  در این ساخت هم صفت و هم مـضاف الیـه بـه هـسته برمـی گـردد       که

توان هم قبل  مضاف الیه وصفی را می   . مضاف الیه اسمی از لحاظ توزیعی با یکدیگر تفاوت دارند         
از صفت بیان کرد و هم بعد از صفت مانند بالش پر زیبا یا بالش زیباي پـر کـه هـر دو بـه ایـن          

آیـد و   از سوي دیگر، مضاف الیه اسمی فقط پس از صفت مـی         . بالش پر زیباست  معنی است که    
شـد و یـا حتـی باعـث تغییـر در معنـا        اگر قبل از صفت ظاهر شود صورت جمله بدساخت مـی         

آنان به این موضوع اشاره کرده اند که شاید مضاف الیـه وصـفی در واقـع مـضاف الیـه                   . شود  می
مثال بالش پر ابتدا بالش جنس پر بـوده کـه مـضاف    اسمی است که مضاف آن حذف شده است         

 ) 2015 طبیب زاده و همت زاده،(آن بنا به دالیلی حذف شده است

ي اسـم   ي کوتاهی ساخت اضافی را برحسب نوع هسته به دو دسته   در مقاله  عالالدین طیاطبایی 
ي اسـمی     اضافهدهد که اگر در    وي اینگونه شرح می   . کند  اي تقسیم می    اي و اسم غیرگزاره     گزاره

سـپس بـه   . ي مفعول یا نهاد فعـل خواهـد بـود        هسته یکی از اسم هاي گزاره اي باشد ، وابسته         
در ادامـه ایـن نـوع    . ي آنها نوعی اسم غیرگزاره اي است پردازد که هسته  بررسی اضافه هایی می   

قـی کـه   ي تعل اضـافه . کنـد  ي تعلقی، توضیحی و بیانی تقسیم مـی     اضافه را به سه قسمت اضافه     
کند اتاق فرش   ي تعلق وجود دارد مانند فرش اتاق که اشاره می           میان مضاف و مضاف الیه رابطه     

ي توصیفی که در آن وابسته مصداقی از هسته است ماننـد کـشور ایـران کـه نـشان         اضافه. دارد
 کاسـه   دهد ماننـد    ي بیانی که وابسته جنس هسته را نشان می          اضافه. دهد ایران کشور است     می

  )2013طباطبایی،(مس

نیز جستاري در زمینه ي ساخت هاي ملکی به انجام رسانده است       شریفیالزم به ذکر است که      
ــت   ــدگاه کراف ــق دی ــان و طب ــب در زب ــرد غال ــت   راهب ــرده اس ــی ک ــده معرف ــی را پیون  فارس

 )2009شریفی،(
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   از دیدگاه کرافت1 نحوي ملکی سازي-انواع راهبردهاي صرفی. 3
 دسـته اي کـه شـامل تکـواژ     .کنـد   دو دسته ي کلی تقسیم مـی   لکی را به  کرافت انواع ساخت م   

دسته اي که داراي تکواژ اضافه . اضافه هستند و دیگري دسته اي که شامل تکواژ اضافه نیستند         
راهبـرد  . سـت  ا5 و امتزاج  4، چینشی 3نام دارند که خود شامل هم نهی      2نیستند راهبردهاي ساده  

  . وندافزایی و ترکیب استي  چینشی خود داراي دو زیرمجموعه

و 6ي راهبردهـاي رابطـه اي   کرافت زبان هایی را کـه داراي تکـواژ اضـافه هـستند بـه دو دسـته            
در راهبرد رابطه اي بین مالـک و مملـوك یـک نقـش              . کندتقسیم می  7راهبردهاي مطابقه اي    

حـسوب  کنـد و راهبـردي دسـتوري شـده م         ي مالکیت را بیـان مـی        نمایی وجود دارد که رابطه    
عبارتی دیگر یک مدخل واژگانی در طول تاریخ به نقش نماي دستوري تبدیل شده             ه  ب. شود  می

شـود کـه خـود داراي دو     مهم تـرین راهبـرد رابطـه اي، راهبـرد حالـت نمـا نامیـده مـی            . است
وند حالت حروف اضافه اي بودند کـه در  . ي وند حالت و حرف اضافه حالت نما است  زیرمجموعه

  .صورت وند به اسم چسبیده اندطی زمان به 

  تحلیل داده ها. 4
در ابتدا ضروریست به راهبردهاي پرکاربرد ساخت اضافی در زبان انگلیسی و فارسـی اشـاره اي           

کرافت در زبان انگلیسی پنج راهبرد رایج براي سـاخت اضـافی معرفـی کـرده اسـت کـه              . کنیم
  .همراه با مثال در زیر بدان اشاره شده است

a. Suppletion: my book 
b. Linker: Baba's bed 

c. Adposition: first night of winter  
d. Linker + adposition: a book of Jan's   
e. Suppletion + adposition: beat of my heart 

                                                             
1Morphosynatactic strategies of possessive construction 
2Simple strategy 
3Juxtaposition  
4Concatenation  
5Fusion  
6Relational strategy 
7Indexical  
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دهـد در    عنوان کرده است کـه نـشان مـی   2 کرافت مثالی از زبان یوربا1در بحث راهبرد هم نهی    
  .ملکی میان مالک و مملوك هیچ نقش نمایی وجود ندارداین نوع راهبرد 

    1. Fila    Akanda 

Cap   Akanda  
'Akanda's cap 

در داده هاي جمع آوري شده از رمان بادبادك باز چنین نمونه اي از زبـان انگلیـسی و فارسـی               
اهبـردي  شناسی و رده شناسی این دو زبان به نـدرت از چنـین ر     براساس منابع زبان  . یافت نشد 

بینیم ترتیب عناصر ملکی بـه      همان طور که در مثال باال می       .کنند  در ساخت ملکی استفاده می    
الزم به ذکر است که حتی اگـر ترتیـب عناصـر ملکـی بـه           .  یا مملوك و مالک است     NGصورت  

 عمل کـرده و در صـورت تبعیـت از راهبـرد     NGصورت مملوك و مالک نیز باشد مانند ساختار   
کرافت از این دسـته نیـز مثـالی از زبـان کوبـان            . کند  یچ نقش نمایی استفاده نمی    هم نهی از ه   

  .پردازیم آورده که در ذیل بدان می
2.Dumnab   ram 

Dumnab   house 

'dumnub's house' 

شود که همانطور کـه در توضـیحات قبـل گفتـه      ي دوم راهبرد چینشی خوانده می     راهبرد ساده 
شـود و   راهبرد وندافزایی صـرفی محـسوب مـی      . یی و ترکیب است   ي وندافزا   شد شامل دو دسته   

  .مالک به صورت یک تکواژ وابسته به مملوك می چسبد

ي اسم یـا همـان   هسته "گوش"ي  کنیم که واژهگوشهایم مشاهده میبه عنوان مثال در عبارت      
ي  هم با واسـط اسم مالک یعنی ّملکی یا  و به صورت جمع ظاهر شده و       شود  مملوك محسوب می  

مثال دیگري که از ایـن    . و ساختار ملکی ساخته شده است     مملوك چسبیده    به   /y/واج میانجی   
 مملـوك  ، اسم جمع اسـت کاست که موها ی راهبرد بهره مند شده است عبارت موهاي قرمزش     

  .شود محسوب می

                                                             
1juxtaposition  
2Yoruboid  
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 به صورت ضـمیر کنیم که مملوك  ي قرمز است را مشاهده می و در ادامه صفت این اسم که واژه     
  . به وجود آمده است"موهاي قرمزش"بدان  چسبیده است و ساختار ملکی متصل 

    گوش هایم.3
My ears               

  موهاي قرمزش  .4
Her red hair            

 که راهبردش کامال متفاوت از راهبرد بـه  توان گفت در اشاره به معادل انگلیسی عبارات فوق می   
ي  هـسته my earsکنـیم در مثـال     همانطور کـه مـشاهده مـی   .کار گرفته در زبان فارسی است

بـه عبـارتی   .  (my)  و مالک یک صفت ملکی است(ears)اسمی یا مملوك یک اسم جمع است 
امتـزاج  ي مالکیت در مالک ادغام شده و جدا ناپذیر است که شبیه راهبـرد             توان گفت رابطه  می

در مثـال  .  جاي داده است1ر راهبرد پرکنشي ملکی را داگرچه کرافت این دسته از اضافه . است
her red hair نیز واژه ي hairشود که به همـراه یـک صـفت ظـاهر       هسته ي اسمی شمرده می
مثـال هـاي   . کنـد   قبل از هردو قرار گرفته و از راهبرد پـرکنش تبعیـت مـی   (her)شده و ملکی    

ه که به صورت جدول نمـایش  گوناگونی و بسیار زیادي از این قبیل از منبع مورد نظر یافت شد           
  .خواهد داده شد

  

  

  

  

  

  

                                                             
1Suppletion 
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  راهبرد وندافزایی و پیونده در فارسی، راهبرد پرکنش در انگلیسی. 1جدول 

  راهبرد چینشی  شامل وندافزایی 
 راهبرد پیونده

 راهبرد پرکنش

 My poetry book  دیوان شعرم

 My head  سرم

 Her hair  مویش

 Her back  پشتش

 Her slender wrist  یکشکمر بار

 My Yalda  یلداي من

 My writings  داستان هایم

 Our good-byes  خداحافظی ما

 My general education  درس هاي عمومی کالسم
class 

 Our tooth  دندان ما

 Our faces  صورت هاي ما

 My ears  گوش هایم

 Her elbows  آرنجش

 My feet  پاهایم

 My head  سرم

 My nerve  اعصابم

 My heart  قلبم

 Her father  پدرش

 His father  پدرش

 His daughter  دخترش

 Her red hair  موهاي قرمزش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کاسه سرش
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  Her chest  سینه اش

 Her neck  گردنش

 Her palms  کف دستش

 Her heartbreakingly eager  شاشتیاق محزون

 My gender  جنس من

 My interest  عالقه من

 My stories  داستان هاي من

 Her eyes  چشمانش

 My grandfather  پدربزرگم

 His uncle  عمویش

 My salam  سالم من

 Corner of my eye  گوشه چشمم

  His hand  دستش

 Our conversation  حرفهاي ما

 My sheets  مالفه هایم

 Her husband's absence  غیاب شوهرش

 Your kaka  کاکات

 Her mother  مادرش

 Her presence  حضورش

 Our meetings  دیدارهاي ما

 Their booth  غرفه شان

 Her sister  خواهرش

 Her answer  جوابش

 My back pocket  جیب پشتی من

 My short stories  داستانهاي کوتاهم

 Her smile  لبخندش
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 Our inspiring story teller  داستان گوي آینده دار ما

 Pocket of his vest  جیب جلیقه اش

 My shoulder  شانه هایم

 My duty  وظیفم

 His handkerchief  دستمالش

 My knowledge  دانش من

 His arm  دستش

 His late wife  همسر فقیدش

 His late country  کشور فقیدش

 My knees  مزانوهای

 Her secret  رازم

 My way  راهم

 His pillow  بالش او

 His diet  رژیم غذایی او

 His cheeks  گونه هایش

 His beard  ریشش

 His upturned eyes  چشمهاي در حدقه چرخیده اش

 Your son  پسرت
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ي  کواژ اضـافه هـستند بـه دو دسـته    کرافت زبان هایی را که داراي ت  قبال اشاره شد  همانطور که   
در راهبرد رابطه اي بین مالک . کرده استراهبردهاي رابطه اي و راهبردهاي مطابقه اي تقسیم        

هبـردي دسـتوري   اکند و ر ي مالکیت را بیان می  رابطهو مملوك یک نقش نمایی وجود دارد که   
شـود کـه خـود     نامیده مـی ترین راهبرد رابطه اي، راهبرد حالت نما     مهم. شود  شده محسوب می  

ونـد حالـت حـروف اضـافه اي     . اضافه حالت نما استي وند حالت و حرف    داراي دو زیرمجموعه  
در زبـان انگلیـسی و فارسـی ایـن     .  به اسـم چـسبیده انـد    بودند که در طی زمان به صورت وند       

.  نیـستند  بنابراین داده هاي جمع آوري شده قادر به نمایش این راهبـرد  ،راهبرد کاربردي ندارد  
کرافت براي نمـایش راهبـرد رابطـه اي ونـد     . کنیم  لیکن در اینجا به مثالی از کرافت بسنده می        

حالت مثالی از زبان روسی آورده است که در ذیل بدان اشاره شده است که در آن وند ملکی به                
  .اسم مالک چسبیده است

5.Kniga    Ivan   -a 

Book     Ivan   -GEN 

Ivan's book 

ي کرافـت   دیگر حالت نماي رابطه اي به صورت حروف اضافه ظاهر می شود که به عقیـده                 نوع  
ي واژگانی شامل اسم، فعل و قید بوده اند و در طول تاریخ مقوله هـا از           در ابتدا به صورت مقوله    

یکـی از راهبردهـاي ملکـی رایـج در زبـان        . حالت واژگانی خارج شده اند و دستوري شـده انـد          
 The به عنوان مثـال عبـارت   . دن حرف اضافه است که در فارسی کاربردي نداردانگلیسی افزو

tenets of Pashtun men ي ملکی به کمک حـرف   شود که رابطه یک عبارت اضافی محسوب می
ي ملکی از طریـق    نیز رابطهbooks of encyclopediaدر مثال .  نشان داده شده است ofاضافه 

  .ست ظاهر شده ا ofي  حرف اضافه
 6. The tenets of Pashtun men 

        شعار    حرف اضافهي     پشتون-مردها
  شعار مردهاي پشتون
7. Books of encyclopedia 

  المعارف         حرف اضافه   کتابهاةدایر
  المعارف ةدایرکتابهاي 
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جـا توجـه   آنچه در این  .  آمده است  2در ادامه نمونه هاي بیشتري از این دسته راهبرد در جدول            
همـانطور کـه مـشاهده    . کند تفاوت راهبردها در دو زبان انگلیـسی و فارسـی اسـت            را جلب می  

کنیم در زبان انگلیسی از راهبرد حالت نماي رابطه اي حرف اضافه استفاده شده است حـال            می
ي ملکـی   بینیم که راهبرد کـامال متفـاوتی در نمـایش رابطـه         ي فارسی آنها می     اینکه در ترجمه  

ال شده است که کرافت آن را پیونده نامیده که در بیشتر زبان هـا بخـصوص زبـان فارسـی                  اعم
پیونده راهبردي است که به بیان کرافت نسبت به راهبردهاي دیگر بـسیار  . بسیار پرکاربرد است 

 که یک عبارت اضـافی  شعار مردهاي پشتونبه عنوان مثال درعبارت    .  تر است  دستوري شده 
بـه  ) کسره اضـافه (ک شعار است و مالک اسم جمع مردها است که پیونده و وصفی است اسم مل   

در مثـال  . ي مستقل ظاهر شده است    اسم ملک واژه بست شده است و مالک به صورت یک واژه           
ي  بـاز هـم کـسره    ملک به شکل اسم جمع آمـده اسـت و     المعارفة  کتابهاي دایر بعدي یعنی   

سبیده است و مالک به صـورت مـستقل بعـد از          به ملک چ   /y/ي حرف میانجی      اضافه به واسطه  
بنابراین زبان فارسی از راهبـرد دسـتوري شـده تـر یعنـی پیونـده بـه صـورت          . ملک آمده است  

کرافت نیز به این موضوع اشاره کـرده و نمونـه نیـز ذکـر کـرده               . کند  ي ضافه استفاده می     کسره
سـاخت اضـافی در دوزبـان    ي مهمی که در اینجا الزم به ذکر اسـت ترتیـب اجـزاي             نکته. است

بینیم که در هردو زبان ترتیب ساخت اضافی بـه            ها می با توجه به مثال   . فارسی و انگلیسی است   
  . شود  است یعنی در ساختار اضافی ابتدا اسم هسته و سپس ملکی ظاهر میNGصورت 

  نگلیسیراهبرد پیونده در فارسی و راهبرد حرف اضافه در ا. 2جدول                        

 (adposition)حالت نماي رابطه اي حرف اضافه (linker)پیونده 
 First night of the month of Jadi  اولین شب ماه جدي

 First night of winter  نخستین شب زمستانی

قصه هاي باستانی سلطان و 
 Ancient tales of Sultan and thieves  دزدان

 Every night of the week  هر شب هفته

 Books of encyclopedia  کتاب دایرالمعارف

 The tenets of Pashtun men  شعار مردهاي پشتون

 The chasity of wife  پاکدامنی زن
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 Brunt of that poison  زبان هاي زهرناك

 Beat of my heart  ضربان قلبم

 A bag of fruit  کیسه پالستیکی پر از میوه

 The bag of peaches  پاکت هلو

  Interminable night of Yalda  شب عذاب دهنده ي یلدا

 Set of candle sticks  یک دست شمعدانی

  Halloween of that year  هالوین آن سال

 The rest of that day  باقی روز

 End of his pencil  ته مداد

 The ball of my hand  پشت دستم

 Two inches of empty space  دو اینچ فضاي خالی

 The jacket of his brown suit  کت قهوه اي او

 The right side of the face  طرف راست صورتش

براسـاس یافتـه هـاي کرافـت،     . پنـدارد  کرافت راهبرد پیونده را در تمایز با حالت نما دشوار مـی  
ی مضاف و مضاف الیه به کمـک نـشانه اي کـه هـیچ معنـای      ي آن     پیونده آن است که به بوسیله     

همان طور که پـیش ازایـن   . سازد  ساخت اضافی یا ملکی را میندارد و فقط نقش دستوري دارد     
. چسبد شود که به اسم ملک می ي اضافه یک پیونده محسوب می      ذکر شد در زبان فارسی کسره     

به عنوان مثـال  . آید  لیکن در زبان انگلیسی پیونده به صورت یک تکواژ مستقل بعد از ملکی می             
 مالـک یـا   children و Sorayaبه ترتیب واژه هـاي   children's booksو  Soraya's noseعبارت 

ي مالکیـت را نـشان    و رابطـه  پس از آنها ظـاهر شـده     s'شوند و پیونده      مضاف الیه محسوب می   
  .آیند شوند که بعد از پیونده می  ملک یا مضاف شمرده میbooks و noseاسامی . دهد می

8. Soraya's nose  
      پیونده   ثریا  بینی

  بینی ثریا
9. Children's books 

  کتابهاي    پیونده    بچه ها 
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 s'ي پیونـده   کنیم در زبان انگلیسی گـاهی سـاخت اضـافی بـه وسـیله      همانطور که مشاهده می 
ي اضـافه   شود؛ و نیز معادل آنها در زبان فارسی نیز از طریق پیونده به صورت کـسره            ساخته می 
زبان انگلیسی و فارسی به تنهاي هیچ معنایی نـدارد و نقـش           هردو پیونده در دو   . شود  ظاهر می 

 بـه  3 جمع آوري شده کـه در جـدول    ازین قبیل نمونه ها به صورت داده     . کند  دستوري ایفا می  
  . نمایش گذاشته شده است

  راهبرد پیونده در متن انگلیسی و فارسی. 3جدول 

 (linker)پیونده  پیونده 
  Soraya Taheri's brown-eyed face  با چشمان میشیصورت ثریا 

 Baba's bus  قارقارك بابا

 Director's chair  صندلی کارگردان

 Soraya's nose  بینی ثریا

 Soraya jan's mother  مادر ثریا جان

 Young women's prospects  انتظارات زنان جوان

 Soraya's eyes  چشمان ثریا

 Her husband's absence  غیاب شوهرش

 Children's books  کتابهاي کودکان

 Baba's dry lips  لبهاي خشکیده بابا

 Baba's neck  گردن بابا

 Baba's call  تلفن بابا

 Elderly woman's money  پول زن مسن

 Your mother's face  روي مادرت

 Anybody's sympathy  همدردي هیچ کس

 General's attention  حواس ژنرال

 Baba's weight loss  الغرشدن بابا

 Baba's spit  تف بابا
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 Baba's bladder  زبانش

 Picture of baba's cancer  تصویر سرطان بابا

 Baba's bed  تخت بابا

 New Year's day  سال نو

 Baba's hand  دست بابا

 The killer's face  صورت قاتل

 Baba's door  در اتاق بابا

 A bird's wing  بال پرنده

 His daughter's hand  دست دخترش

  

کند نمونـه هـایی از زبـان انگلیـسی اسـت کـه        در نمونه هاي جدول باال آنچه توجه را جلب می  
به عنوان مثال عبـارت   . ساخت اضافی عالوه بر پیونده از راهبرد پرکنش نیز استفاده کرده است           

her husband's absence در . ده اسـت  هردو راهبرد به کار گرفته شـhusband's absence  اسـم 
 ظـاهر شـده و حالـت ملکـی را      آن است و پیونـده پـس از   husbandي    مضاف الیه یا ملکی واژه    

 husband'sشـود و سـاخت اضـافی     اف محـسوب مـی   نیز مـض absenceي  دهد و واژه نشان می

absence  ن عبارت ظـاهر  بینیم که ساخت اضافی دیگري نیز در ای      از سوي دیگر می   . سازد  را می
 مالک و رابطه ي مالکیت را نـشان  her ملکی صفت. شده که از راهبرد پرکنش بهره گرفته است   

نمونـه ي دیگــر از  . شــود  اسـم ملــک یـا مـضاف آن محــسوب مـی    Husbandدهـد و اســم   مـی 
باشد که از دو راهبرد پیونـده یعنـی     میpicture of Baba's cancerراهبردهاي ترکیبی عبارت 

'sف اضافه یعنی  و حرofاستفاده کرده است تا ساخت اضافی را تولید کند .  
10. Her husband's absence 

  ش پرکنش-غیبت  پیونده   شوهر
  غیبت شوهرش
10. Picture of Baba's cancer  

  سرطان  پیونده  بابا  حرف اضافه   تصویر
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  تصویر سرطان بابا
کنـیم، سـاخت اضـافی از     ی مـشاهده مـی  ي فارسی این عبـارات انگلیـس   همانطور که در ترجمه  

  .ي مالکیت را نشان داده است ي اضافه رابطه پیونده استفاده کرده و با کسره

همانطور که پیش ازین ذکر شده کرافت به راهبرد رایج دیگري به نـام راهبردهـاي مطابقـه اي               
نـشانه هـاي بـین    توان به مطابقه نماها، هماینـدنماها و          نیز اشاره کرده است که ازین دسته می       

از طرفی دیگر، راهبردهـاي     . گیرد اها بیشتر مورد استفاده قرار می     مطابقه نم . ارجاعی اشاره کرد  
. ي غیرشخـصی قـرار داد     ي شخـصی و مطابقـه       توان در دو طبقه بندي مطابقه     مطابقه اي را می   

ابق چسبد امـا بـا اسـم مالـک تطـ       شخصی آن است که عامل مطابقه به اسم مملوك می        مطابقه
ي غیرشخصی آن است که تمام وابسته ها از جمله صفت، جنس، شمار و حالت بـا              مطابقه. دارد

از آنجایی که این راهبرد در زبان انگلیسی و فارسی رایج نیست بـه مثـالی از   . هسته تطابق دارد  
ي شخصی مثـالی از زبـان مـام آورده کـه       کرافت از راهبرد مطابقه    .کنیم  خود کرافت بسنده می   

دهد عامل مطابقه یک ضمیر شخصی است که به مضاف چسبیده امـا بـا مـضاف الیـه             ان می نش
  . کند مطابقه می

11. t-   kamb'    meeb'a 

     3SG- prize   orphan 

     [The] orphan's prize 

هـر  دهد   در راهبرد مطابقه ي غیر شخصی کرافت مثالی از زبان عبري آورده است که نشان می               
 عبارت اضافی به لحاظ معرفگی مطابقت دارند چرا که هر سـه عنـصر عامـل معرفـه         يسه سازه 
  .گرفته اند

12. Ha-   toxnit    ha-    zot    ha-    xadasa 

       The- program the- this   the- new 

       'This new programm' 
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 نتیجه گیري. 5

 راهبردهایی است که کرافت معرفی کرده که   راهبردهاي ساخت اضافی در زبان انگلیسی مطابق      
کـه  در میـان راهبردهـایی   . البته در مقایسه با یکدیگر برخی نسبت به دیگـري رایـج تـر اسـت        

آوري  رواج کمتري دارد و در داده هاي جمع        "حرف اضافه + پیونده"کرافت معرفی کرده راهبرد     
امـا  . ه از خـود کرافـت اسـت   شده حتی یک نمونه هم ازین راهبرد یافت نشد و مثال ذکـر شـد           

راهبردهاي دیگر به تبع کاربرد داشته و نمونه هاي متنوعی در داده ها یافت شد که در جـدول              
 تفـاوت چـشمگیري در بـسامد    ، میـان سـه نـوع از راهبردهـا        براساس داده ها   .نمایش داده شد  

. شـود  محـسوب مـی   غالـب پـرکنش  راهبردها در زبان انگلیسی دیده شد و در حقیقت راهبـرد          
 از سـوي دیگـر،  . هاي بعـدي را بـه خـود اختـصاص مـی دهـد      راهبرد پیونده و حرف اضافه رده   

راهبردهاي چهارم یعنی ترکیب حرف اضافه و پیونده و نیز راهبرد پنجم یعنی پرکنش و حـرف         
  . اضافه کاربرد اندکی دارند

از قبیـل  ر نمـود سـاخت اضـافی معرفـی شـده اسـت              د زبان فارسـی راهبردهـاي متفـاوتی         در
سـاخت  راهبردهـاي  لـیکن   .و راهبـرد پیونـده  ،  شامل ونـدافزایی و ترکیـب     راهبردهاي چینشی 

رایج است کـه  کسره اضافی اي پیونده اضافی در زبان فارسی براساس معیارهاي کرافت راهبرده      
  . استامري این  نمونه هاي جمع آوري نشان دهنده
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   تکاملی فالنامۀ شیخ بهائیهاي الگوریتم
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  )س( دانشگاه الزهراشناسی همگانی دانشجوي دکتري زبان
  
  

  چکیده
اي منـسوب بـه    هـاي تکـاملی در فالنامـه    انجام این پژوهش، کشف و استخراج الگوریتم  از  هدف  

کـه در  شود  هاي صوري محسوب می عنوان مدلی از زبان     به  فالنامۀ شیخ بهائی   .شیخ بهائی است  
 ایـن ارتبـاط  . اي زبان و ریاضی ارتباطی دقیق و متناسـب اسـتوار اسـت        هاي نشانه  آن بین نظام  

دانشی از عـالم غیـب    به  و آن را     افزاید می فالنامههاي ظاهري     بر پیچیدگی  ،سو از یک مند،    نظام
 .سـازد  مـی سرعت میسر  راحتی و به ا به  دستیابی به پاسخ نهایی ر      و ازسوي دیگر،  کند    تبدیل می 

 اند، حروف الفباي زبـان فارسـی هـستند نـه حـروف      کاررفته هاي فالنامه به حروفی که در جدول  
، توانـستیم سـازوکار     ها و استخراج روابط ریاضی بین حروف و اعـداد          از بررسی جدول   پس. ابجد

هـاي   تنظیم و دستیابی به پاسخ فال را در این فالنامه نـشان دهـیم و آن را بـر مـدل الگـوریتم           
مراتبــی از جمعیــت  اي و سلــسله ایــن فالنامــه داراي نظــامی شــبکه. تکــاملی منطبــق بــدانیم

اعـضاي   تعـداد  .کـل هـستند   بـه  جزء و جزء به ها داراي روابط دوسویۀ کل  و جمعیت هاست حل راه
در الگـوریتم ایـن   . هاي دقیق ریاضی برخوردارنـد  هاي کل شبکه از نسبت   جمعیت با جمعیت  هر

 و در پیـداکردن آن عملگرهـاي   حل بهینه داراي مختصات معینـی در جـدول اسـت       راهفالنامه،  
ف عمـل  تـایی حـرو  12ول مختصات حروف و عملگـر شـمارش       طول و عرض جغرافیایی در جد     

 عملگرهـاي ارزیـابیِ  . دهند دست می حل بهینه را به  راهحرفی18ِهاي  هریک از مصرع کنند و     می
ساز و عملگر ارزیابی جابجـایی حـروف     هاي قافیه  واژهتعیین جایگاه   ترتیب خطی حروف، عملگر     

  .حاصل شودحل بهینه  ند تا راهکن بهینه عمل می هاي نیمه حل بر راهیا مصراع 
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 مقدمه .1
برد؛ بلکه از   میکار بهي دیگر ها انسان ابزاري براي ارتباط با عنوان بهتنها  بشر از دیرباز زبان را نه

 ابزاري براي عنوان بهو همچنین  اي جهان پیرامون خوده آن براي درك و شناخت پدیده
زبان ابزار قدرتمندي براي کشف رازها . بهره گرفته استنیز شناخت و کشف دنیاي درون خود 

اي مانند زبان براي کشف و شناخت  ها با یکدیگر است و هیچ نظام نشانه و ارتباط پدیده
بر برخورداري از زبان   عالوهها انسان. ) 1389 1،فوکو(حقیقت به کمک انسان نیامده است 

، براي مطالعه و )2006 2،چامسکی (سازد میها را از دیگر موجودات متمایز  طبیعی خود که آن
 و از این راه مطالعه و کشف کنند میهاي ساختگی  هاي دیگر اقدام به ابداع زبان درك پدیده

 بین زبان شناسان زبان  دلیل، همین به. سازند  مجهز می علوم علوم مختلف را به زبان خاص آن
هایی که   با زبان و خاص انسان استشود میفرد تلقی  بهاي پیچیده و منحصر پدیده که 3طبیعی
  . گذارند می فرق  ،کنند می خود براي کشف و شناخت حقایق علمی ابداع ها انسان

؛ 102-69: 1388 ،امیري( متفاوت است 4 صوريهاي زبان طبیعی با منطق هاي زبانمنطق 
ست که هنوز تعریف دقیق و  اي پدیده؛ اولی متعلق به نوع انسان است، )1380 ،صفوي

 ،چامسکی( از این نعمت برخوردارند ها انسانمشخصی براي آن وجود ندارد و ازطرفی همۀ 
ابزاري مانند  بلکه به ست که ساختۀ خود او نیست؛  اي پدیده زبان انسان  ،رو ازاین). 2006

جهت، زبان طبیعی خود معمایی  همین به.  در اختیار وي قرار گرفته استدست مند و دمقدرت
اند پاسخی  قطعیت نتوانسته ؛ معمایی که هنوز فیلسوفان و دانشمندان بهشود میبراي بشر تلقی 

شناخت و درك این پدیدة ذهنی و ناملموس که . دقیق براي شناخت و توصیف آن بیابند
نماید و انسان را وادار  پیچیده و دشوار می بسیار مند شده است، ه از آن بهرهطور بالقو انسان به

هاي مبتکرانه   براي کشف و شناخت راز و رمزهاي زبانی خود به خلق ابزارها و روشکند می
سازي  هاي ذهنی و زبانی را بازسازي و شبیه ها فعالیت واسطۀ آن بتواند بهشاید روي بیاورد تا 

 و 1 دورلمان6 گریسوت،5بلوخوویک،( بهتري از ذهن و زبان خود دست یابد  به شناختوکند 
  ). 4-1: 2017 2،النزلینگر

                                                             
1 Michel Foucault 
2 Noam Chomsky 
3 Natural Language 
4 Formal Languages 
5 Joanna Blochowiak 
6 Cristina Grisot 
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ها و روابط  ها براي درك انواع پدیده  که انسانکنند میمنزلۀ ابزارهایی عمل   صوري بههاي زبان
 را  ساختگیهاي زبانتصرف در این و اند و خود قدرت دخل ها اختراع کرده موجود میان آن

اند، جهت دهند  ها در راستاي هدفی که براي آن ساخته شده  به این زبانتوانند میدارند؛ یعنی 
 صوري قواعد و الگوهایی را هاي زبانتصرف در و انسان براي دخل). 39-36: 1385 3،یاکوبسن(

بررسی معنی در قالب این قواعد و . طراحی کرده و در قالب واحدهاي زبانی جا داده است
 علم بررسی معنا 4 علم منطق درواقع،). 1380 ،صفوي(ست  شناسی منطقی وها هدف معنیالگ

این . … و7 رایانه6 موسیقی، 5 ی مثل زبان ریاضیات،های زبان ؛ست هاي صوري و ساختگی در زبان
ست، فرق دارد   طبیعیهاي زبان و فیلسوفان در مطالعۀ شناسان زبانمعنا با معنایی که مدنظر 

 معناي  وست  معنی منطقی وابسته به معنی زبانی حقیقت،در. )40: 1385 ،یاکوبسن(
 8،سعید (هاست کارگیري نشانه تر انسان در به شناختی زیرمجموعۀ خاصی از توانایی کلی زبان

2016 :5( .  
یابد که دو   زمانی اهمیت می9نقش نشانه. شناسی بررسی انتقال پیام از هرنوع است هدف نشانه
 در هنرهاي تجسمی، در 11 در زبان یا فرم و شیوة بیان10 نظام مثل صورت و معنیپدیده یا دو

 در  همچنین،). 49: 1976 13اکو؛ 1382 12،سوسور(یک ارتباط دوطرفه قرار گیرند 
یاکوبسن (اي دیگر اهمیت دارد  هاي نشانه شناسی نقش هنري زبان و ارتباط آن با نظام نشانه

  ). 35 و 34: 1385
 و گیرد میتقابل با حقیقت قرار     خود بر این باور است که زبان در        با فلسفۀ زبان    ط درارتبا 14راسل

زبـان بـا   «دادن زبان و حقیقت با یکـدیگر؛ یعنـی،           براي تطبیق  شود  میتحلیل تبدیل به ابزاري     
                                                                                                                                                          
1 Stephanie Durrleman 
2 Christopher Laenzlinger 
3 Roman Jakobson 
4 Logic 
5 Mathematics 
6 Music 
7 Computer 
8 John I. Saeed    
9 Sign 
10 Form and Meaning 
11 Form and Expression 
12 Ferdinand de Saussure 
13 Umberto Eco 
14 Russell 
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: گوید  راسل می ). 69: 1388 ،امیري(» .شود  میجهانی که باید آن را بازنمایی کند، تطبیق داده          
 واقعیــت نیــست؛ بلکــه مجموعــۀ اصــطالح منفــرد قــرار دارد، حقیقــت یــاپــشت هرآنچــه در «

نظر وي، توضیح فلـسفی     درنتیجه از ). 69: 1388 ،امیري(» .ست اي از عناصر زبانی    پیچیدهبسیار
 هـدف فلـسفه از دیـدگاه     ،رو ازایـن ). 70: 1388 ،امیـري ( فقط با مطالعۀ زبان میسر است    1تفکر

روي صـورت نحـوي و صـورت منطقـی          روابـط حقیقـی قـضایا از       راسل کشف    2نظریۀ توصیفات 
 را در حکـم  3اي  و درمبانی ریاضیات، توابع گـزاره داند میوي منطق را وابسته به زبان   . هاست آن

  ). 70: 1388 ،امیري(توابع زبانی دانسته است 
: 1385 ،نیاکوبس(هاي نمادین ارتباطی برتر است   از تمامی نظام، زبانِ آوایی4گفتۀ ساپیر، به

 صوري هاي زبان نمادین و هاي زبان با معنی در دیگر شناسی زبانتفاوت که معنی در  اینبا) 40
 و گیرد می درتقابل با معنی در منطق قرار شناسی زباندر این مطالعات، معنی . متفاوت است

، باوجود اینکه هرواژه معنایی شناسی زبانمعنی .  خاص خود را داراستهاي ویژگیهریک 
 منطقی مثل ریاضیات هاي زبانست؛ ولی معنی در  مستقل از بافت دارد، مقید به بافت کاربردي

واسطۀ   منطقی بههاي زبانهاي  همچنین، داده). 39: 1385 ،یاکوبسن(آزاد است - بافت
  ). 39: 1385 ،یاکوبسن (شوند میپذیر  هاي زبانی ترجمه داده
اي زبان   صوري و ایجاد ارتباط بین نظام نشانهيها زبانطریق گسترش معنی در  ازشناسان زبان

ی را طراحی کنند که مفاهیم و های زباناند  اي دیگر مانند ریاضی موفق شده هاي نشانه با نظام
: 2017 ،بلوخوویک و همکاران(ها ترجمه کنند  ارتباطات درونی نظام زبان طبیعی را براي رایانه

هاي ذهنی و  شدة فعالیت سازي هاي شبیه احی مدل، طرشناسان زبانهدف این دسته از ). 1-4
ها به اصالح، تعدیل و اثبات  گیري این مدلکار به طبیعی است تا با هاي زبان انۀناخودآگاه

 نیز دستور زبانی را 6زلیگ هریس). 4: 2018 5،بیسوال(هاي زبانی بپردازند  تر نظریه دقیق
 ،؛ یاکوبسن1393 ،مهند راسخ (کند میمل طراحی کرده است که برپایۀ اصول و روابط ریاضی ع

: 1385 ،یاکوبسن (داند می این دستور را داراي دقت عملیاتی باالیی  یاکوبسن.)39: 1385
39(.  

                                                             
1 Thought 
2 Theory of Description 
3 Propositional Functions 
4 Edward Sapir 
5 Taweh II Beysolow 
6 Zellig Harris  
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هاي ذهنی بشر که هم متکی به زبان   یکی از فعالیتعنوان بههاي بسیاري برروي شعر  پژوهش
گرفته مطالعات نقد ادبی صورت  و شناسی زبانفلسفه، ست، ازمنظر  و هم متکی به موسیقی

 ،شناس ؛ حق2015 ،یاکوبسن؛ 1998 3،آرمسترانگ؛ 1969 2،؛ لیچ1392 1،ارسطو(است 
 و ست هاي فکري و هنري ذهن انسان زایشگر آفزینش. ) و بسیاري دیگر1383؛ صفوي، 1383

خت  اما شنا).21: 1386 ،شناس و عطاري حق (هاست ترین ابزار این آفرینش زبان در دسترس
 ناشناخته شناسان زبانطور علمی و دقیق هنوز براي  شعر بهفرایند هنري سازوکار درك و تولید 

شده در حوزة پردازش زبان طبیعی راه را براي شناخت   کارهاي انجامخوشبختانه. مانده است
 ، بلوخوویک و همکاران؛2003 ،مانورانگ (سازوکار این پدیدة پیچیده و خالقانه باز کرده است

  . ) … و2018 ،بیسوال ؛2017
) 13-7: 2003 (5 تکاملی مانورانگهاي الگوریتم با 4نگارش این مقاله برمبناي مدل زایش شعر

 که در اکثر داند میشکل گرفت که در آن شعر را محصول خالقانه و هنري نظام ذهن و زبان 
 برخوردار 8بودنو شعر 7 معناداربودن 6بودن، طور کلی از سه ویژگی دستوري  دنیا بههاي زبان

.  صورت گرفته است9مسئله  فضایی حلاکتشافدر این اثر، زایش شعر براساس مدل . تاس
مسئله هستند و سازوکار مشخصی دارند و از   حل بهینۀهاي  درواقع، روش تکاملیهاي الگوریتم

 این با اعمال. شود میهاي پیچیده استفاده  و بازسازي پدیدهسازوکار شناخت ها براي  آن
 امیدوارند شناسان زبان و 11 هوش مصنوعی10ها بر زبان طبیعی دانشمندان علوم رایانه، الگوریتم

؛ 37: 1385 ،یاکوبسن (دست یابندنیز بتوانند به سازوکار پردازش زبان طبیعی در نوع بشر 
  . )2018 ،؛ بیسوال4-1: 2017 ،؛ بلوخوویک و همکاران13-7: 2003 ،مانورانگ

 مدلی صوري در نظم فارسی درنظر گرفته شده عنوان بهائی در این پژوهش فالنامۀ شیخ به
طریق نشان دهیم که شاعر و دانشمندي چون شیخ بهائی که تقریباً در تمام علوم  ایناست تا از

                                                             
1 Aristotle 
2 Geoffery N. Leech  
3 J. M. Armstrong 
4 Poetry Generation 
5 Hisar Maruli Manurung 
6 Grammaticality 
7 Meaningfulness  
8 Poeticness  
9 Stochastic State Search Problem 
10 Computer Sciences 
11 Artificial Intelligence 
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اي   زبان و نظام نشانه1زمان خود تبحر داشته است، چگونه موفق شده بین نظام نمادین
هایی بین سازوکار   که شباهتدهد میررسی این فالنامه نشان ب. ریاضیات ارتباط برقرار کند

 هاي الگوریتمگیرند با  هاي رایانشی موردتوجه قرار می  تکاملی امروزین که در مدلهاي الگوریتم
  .رفته در مدل شیخ بهائی وجود داردکار به
  تکاملیهاي الگوریتم .2

ارد؛ یعنـی    ماشینی زبان تمرکـز د     ست که بر درك    اي پردازش زبان طبیعی زیرشاخۀ علوم رایانه     
زبـان انـسان   و تولید پی دستیابی به این هدف هستند تا فعالیت درك         کارشناسان این حوزه در   

هـایی را بـراي درك و تولیـد زبـان توسـط        بتوانند برنامه سازي کنند و     را شبیه  ها وسیلۀ رایانه  به
 بـه حـوزة هـوش    NLPدهـاي  بخـش عمـدة کاربر  . )2018 ،بیـسوال  (رایانه طراحی و اجرا کننـد     

تـرین   در شاخۀ هوش مصنوعی، تفکر، خالقیت و آفریدن مـسئله مهـم    . شود  میمربوط   مصنوعی
هاي ذهنی و خالقانۀ انسان      سازي فعالیت   و هدف آن شبیه    رود  میشمار   خصیصۀ هوش انسان به   

بـان و   اي از حوزة گستردة پردازش ز       خود زیرشاخه  NLP). 2018 ،؛ بیسوال 2016 ،رستمی(است  
سـازي زبـانی      که بـه مـدل      2 رایانشی، شناسی  زبان دیگر مانند    متناظرهاي   گفتار است و با رشته    

یـادگیري  ). 1: 2018 ،بیـسوال ( دارد هـاي بـسیار    شباهت پردازد، مند می براساس الگوهاي قاعده 
 جـستجوي   7 بـازبینی امالیـی،    6 تـشخیص گفتـار،    5 زایـش گفتـار،    4 ترجمۀ ماشـینی،   3ماشینی،

 رسـتمی ( ازجملۀ کاربردهاي پردازش زبـان طبیعـی دانـست         توان  می و زایش شعر را      8اژهکلیدو
  ). 2018 ،؛ بیسوال2016

 شناسـی  زبـان هـاي گذشـته در حـوزة     هاي مهمی که در دهـه   و گام  هاي علوم رایانشی    پیشرفت
صـورت یـک      بـه این نظریه زبـان را      .  منجر شد  9برداشته شده است، به ایجاد نظریۀ زبان صوري       

اغلـب   هـاي  ویژگی. کند میهایی مرتبط با این ساختارها معرفی   پیچیده و با قاعده   ساختار بسیار 
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 شـوند  مـی مند خالصـه   آزاد ولی قاعده- معناي بافت  دستور صوري، برخورداري از  در   ها این زبان 
  ). 2 و 1: 2018 ،بیسوال(

 و تبیینـی مناسـبی       از قدرت توصـیفی    شناسی  زبان صوري در حوزة     هاي  زبان مختلف   هاي  مدل
هـا برخوردارنـد     و تعـدیل نظریـه  1اعتبارسـنجی  هـاي تجربـی،     هـا و آزمـون     براي اثبـات نظریـه    

 شناسـی  زبـان هاي مختلف  طرف با حوزه یکها از این مدل). 4-1: 2017 ،و همکاران بلوخوویک(
ي پـردازش  هـا  سوي دیگر با حوزهاند و از  درارتباط4 و کاربردشناسی3شناسی معنی   2ازجمله نحو، 

 صـوري پـردازش زبـان نیـز بـا      هـاي  مـدل . اند  ماشینی در تعامل  هاي  زبان طبیعی انسان و      زبان
پوشـانی دارنـد     رایانـشی هـم  شناسـی  زبـان  و 5 شـناختی  شناسـی   زبـان ،  شناسـی   زبانهاي   حوزه

اي و   صـوري در رویکردهــاي متنـوع بینارشــته  هــاي زبـان ). 4: 2017 ،همکــارانبلوخوویـک و  (
 هـاي   زبـان  و نیز پردازش     7 و آزمایشگاهی  6اي نظري و تجربی مانند مطالعات پیکره     هاي   پژوهش

 و در مطالعـات  شناسـی  زبـان هاي  هاي مختلفی از گرایش  همچنین در زمینه   طبیعی و ماشینی،  
هـاي    و همبـسته 10 زمـان دسـتوري  9  سـببیت،  8 طبیعی مثل بیـان نفـی،  هاي زبانهایی از   جنبه

 ،همکـاران بلوخوویـک و    (اي برخوردارنـد     ا و افعـال از کـارآیی گـسترده        ه ها در واژه   کاربردي آن 
2017 :1-4.(  

هاي صورت گرفته در شاخۀ هوش مصنوعی در کنار  در حوزة پردازش زبان طبیعی، پیشرفت
 مدلی بود که 11اي الیه مدل درك تک. کند می کمک NLPاي به تداوم درك ما از  علوم رایانه
 آغازگر یادگیري ، ابداع کردند15دان  منطق14 و والتر پیت13شناستنکرد  عصب12کوالخ وارن مک
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 شبکۀ هاي مدلهاي بعدي در  ماشینی در شاخۀ هوش مصنوعی بوده است و اساس پیشرفت
در نیمۀ دوم . ه است قرار گرفت  که امروزه کارآیی بسیاري دارند،1 عصبی مثل درك چندالیه،

مسیر اول که طرفداران آن معتقد به : ار گرفتقر NLPروي   دو مسیر متفاوت پیش قرن بیستم،
سازي زبانی بودند و مسیر دوم که طرفداران آن از رویکردهاي   در مدل2رویکرد نمادین

دادند که  ی تشکیل میشناسان زباندستۀ اول را . کردند  حمایت می3تصادفیاکتشافی 
معموالً از روش تشخیص پرداختند و  می NLP ساده به حل مسائل هاي الگوریتماز  بااستفاده

دستۀ دوم طرفداران بسیاري داشت و . ]5 زایشیشناسان زبانمثل [کردند   استفاده می4الگویی
  ). 3  :2018 ،بیسوال(جستند   بهره میNLP در حل مسائل 6از رویکردهاي آماري بیزي

ل شد  تبدی7اي شامل درك زبان طبیعی  به حوزهNLPهاي علمی قرن بیستم،  همگام با پیشرفت
. ها به دستورات را فراهم کرد  فضایی، امکان واکنش دقیق رایانهاکتشافگیري الگوي کار بهو با 
هاي  هاي زبانی به داده درك براي رایانه ازطریق ترجمۀ داده که، دستورات قابل معنی بدین
ان شد تا ماشین بتواند به آن دستور زبانی واکنش مناسب نش درك براي ماشین تبدیل می قابل

ها و ابداع  محاسبه براي رایانه هاي قابل هاي عظیم از داده توسعۀ پیکره). 3: 2018 ،بیسوال(دهد 
خاطر، استقبال  این ها شد و به  باعث افزایش قدرت تحلیل رایانه8واحدهاي پردازش تصویر

 هوش مصنوعی هاي الگوریتمهاي مختلف  گیري روشکار بهدانشمندان و مهندسان اطالعات از 
اي براي حل مسائل  هاي بهینه  تکاملی روشهاي الگوریتم). 3: 2018 ،بیسوال(زونی گرفت ف

 تصادفی چند اکتشافیالگوریتم تکاملی نوعی الگوریتم هر.  هستندپیچیده در علوم مختلف
زمان چند   که همشباهت دارد) آزمون و خطا (اکتشافینوعی جستجوي به ست که  اي نقطه

 9هاست حل الگوریتم تکاملی داراي جمعیتی از راههر. کاود جستجو میموردنقطه را در فضاي 
  :است tکه تابعی از زمان 

P t X( ) = { i
t ,… X , n

t} 
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اي پیچیده را تشکیل  حل بالقوه براي مسئله است و معموالً یک ساختار داده  معرف یک راهXهر
  .دهد می
  :الگوریتم تکاملی چند مرحله داردهر
P(tن صفر، جمعیت جدید  در زما1:مرحلۀ آغازین .1 ) = {Xi t , … , Xnt} اي از  نمایندة مجموعه

آل، توزیع نقاط در فضاي  در حالت ایده.  براي کاوش فضاي جستجوستهنقاط آغازکنند
 .جستجو یکنواخت است

 هر 3براي ارزیابی بهینگی. هاست حل اي از راه جمعیت داراي مجموعه هر2:مرحلۀ ارزیابی .2
 .شود میبراي آن درنظر گرفته حل یک مقدار عددي  راه

  نامند و انتخاب تصادفی والدها از جمعیت قبلی،  می5حل را یک والد  هرراه4:گزینش .3
P(t جدید )جمعیت(هاي  حل راه  . کند میتولید  را  (1+

 7هایی جهشبرخی از اعضاي جمعیت جدید توسط عملگرهاي ژنتیکی دستخوش 6:تکامل .4
 .سازندهاي جدید را ب حل  تا راهشوند می

مرحلۀ پایان زمانی .  تا مراحل به پایان برسدگیرد می صورت 4تا2تکرار مراحل : تکرار .5
 : کهگیرد میصورت 

 تعدادي از فرایندها ادامه یابند؛ یا  .أ 
 دست آید؛ یا یک ارزش بهینگی مشخص به  .ب 
 از تعداد مشخصی بهینه برسند چنانچه حل نیمه  تکاملی به یک راههاي الگوریتم  .ج 

 .حل بهتري حاصل نشود  هیچ راهاز فرایندها
 ،مانورانگ(دست آمده است  بهینه به حل بهینه یا نیمه با رسیدن به مرحلۀ پایان، یعنی یک راه

 ).60 و 59: 2003
که در حوزة پردازش زبان ) 2003( تکاملی هاي الگوریتمدر مدل زایش شعر مانورانگ با 

زیرا . استفاده شده است یی تصادفی فضااکتشاف از رویکردهاي  طبیعی صورت گرفته است،
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هاي هنري در تولید  دلیل وجود خالقیت بر این باور است که زایش شعر به) 2003(مانورانگ 
تر و دشوارتر است و رویکردهاي نمادین که مورداستفادة  مراتب پیچیده  از زایش گفتار به،آن

  .  و کارامد نیستند در پردازش زبان طبیعی است، براي زایش شعر مناسبشناسان زبان
 الگوریتمی، نقطۀ شروع و نقطۀ پایان مسئله براي ما مشخص است اما فرایندهایی هاي مدلدر 

 هدف این . مشخص نیستند  تا مثالً شعري سروده شود،کنند میکه در این میان عمل 
تر برروي   بیش)2003( مانورانگ  مدل.ها کشف چگونگی عملکرد این فرایندهاست الگوریتم

 این روش براي از و هنوز پیاده شده استاپنی مثل انگلیسی و ژایرانی  غیرهاي زبانشعار ا
  .  استنشدهاستفاده عر و زایش آن در زبان فارسی تحلیل علمی شو تجزیه

 هاي زبان هاي ویژگیاي که  باید به این نکته توجه کنیم که فالنامۀ شیخ بهائی محصول خالقانه
زبان این فالنامه هم زبان شعر نیست؛ بلکه کالم منظوم است و و . ستطبیعی را داشته باشد، نی

 کند میایجاد تخییل و اعجاب و التذاذ اي که خاص زبان شعر است و  هخالقانهاي  از پیچیدگی
  .  نیستبرخوردار) 22: 1391 ،زرقانی(

؛ زیرا در پژوهش حاضر، فالنامۀ شیخ بهائی حکم یک زبان صوري را دارد نه یک زبان طبیعی
انگیز است،  هاي خیال قصد شاعر از سرودن اشعار آن که کالمی منظوم و عاري از آرایه

بلکه شیخ از نظم براي ایجاد . کردن مخاطب با شور و احساسات شاعرانۀ خود نبوده است سهیم
ها بهره گرفته است و هدف او نه ایجاد تخییل  ارتباط بین حروف و اعداد و روابط ریاضی آن

  . مخاطب بوده استدر ایجاد اعجاب و اقناع بلکه 
  1نظم .3

نظم، . اي درونی و مستقل براي شناخت چیستی یک پدیده است شیوه  نظم ازنظر فلسفی،
مراتبی و بدون نیاز به ارجاع به پدیدة  طور سلسله لحاظ سادگی بهها را از ها یا اجزاي آن پدیده

ترین   به شناخت پیچیدهتوان می نظم بنابراین، ازطریق. کند میخارجی دیگري بازنمایی 
گیري  ع اندازهفعالیت ذهن یکی از اهداف هرنو). 117  :1389 ،فوکو(ها دست یافت  پدیده

ها و درنتیجه  گذاشتن است؛ یعنی تثبیت شباهتبر تمیز ازطریق نظم است و این فعالیت مبتنی
نیادین مقایسه است و نوعی  اصل ب2تمایز. وابستگی پیوندها با تمام مراحل متوالی یک سلسله

ارتباط « و به فهم واضح کند میبازنمایی متمایز اشیاء را از راه شهود براي انسان فراهم 
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» .شود میآید، منجر  ناپذیر بین عنصري در یک سلسله و آنچه بالفاصله در پی آن می اجتناب
  )120: 1389 ،فوکو(

ها، تمام اشکال تجربی دانش را  شانه نظم بخشیدن به اشیاء ازطریق ن 1در دوران کالسیک،
: فوکو عقیده دارد). 124: 1389 ،فوکو ( دانش بنیاد نهادعنوان بهبرمبناي تشابه و تفاوت 

این وظیفۀ کلمات است که اگر . شود میتظاهر و نشانۀ حقیقت در ادراك واضح و روشن یافت «
 عالمت عنوان بها ندارند که  آن حقیقت را ترجمه کنند؛ اما کلمات دیگر این حق رتوانند می

  )121: 1389 ،فوکو(» .نظر گرفته شوندحقیقت در
 آن را سخن موزون و توان میتقابل با شعر ست که در  یکی از انواع ادبی در مفهومی دیگر2نظم
: 1391 ،زرقانی؛ 1392 ،ارسطو(محاکات دانست و دربرابر نثر، آن را سخن منظوم تلقی کرد  بی
 تکرار و توالی بین واحدهاي  نظم در سخن حاصل ایجاد تناسب،. )61: 1383شناس،  ؛ حق23

ایجاد وزن در سخن . دهند دست می ها وزن را در سخن منظوم به این تناسب. سازندة کالم است
بینی کالم گوینده را براي شنونده ازطریق  کارکردهاي مختلفی دارد ازجملۀ اینکه، امکان پیش

 و از کند می؛ در کالم ایجاد زیبایی سازد میزاي سخن میسر تکرارهاي متساوي و منظم اج
  ).21: 1391زرقانی  (کند میکاهد؛ همچنین ایجاد تخییل و اعجاب  قدرت اقناعی سخن می

ست موزون  نظر دارند که شعر کالمی  و ادیبان تقریباً بر این مسئله اتفاقشناسان زبانفیلسوفان، 
 و موزون بودن  را داراي دو ویژگی محاکاتیاز او، شعر  پسارسطو و اکثر فیلسوفانِ. و مخیل

؛ 1392 ،ارسطو(دانند  اندازه در خلق شعر مؤثر می یک  و این دو ویژگی را بهکنند میتلقی 
گاه هنر  زبان در مقام تجلی«: گوید شناس می  حق).23-21: 1391 ،؛ زرقانی1998 ،آرمسترانگ

به پیچیدگی و چندجنبگی زبان  هاي ادبی باتوجه اي بسیارپیچیده است و گونه کالمی پدیده
ل مختلف نظم، نثر و ا به اشک…معنایی، متنی، موقعیتی و  سطوح گوناگون آوایی، نحوي،در

به اندازة زبان شعر از نقش  سخن منظوم  ،پس )61: 1383شناس  حق(» .شوند شعر ظاهر می
 وابسته به فت زبان نظمتوان گ می. آن غالب است 3نقش ارجاعیشعري برخوردار نیست و 

شناس  حق(شود  هاي نظم را از آن بگیریم، به نثر تبدیل می صورت زبان است زیرا اگر توازن
نظم براي زبان بسیاري از حکیمان و دانشمندان از . )39: 2ج، 1383 ،؛ صفوي61: 1383
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یا از و ) 54: 1383 ،صفوي(گرفتند  توضیح و توصیف نظریات یا کشفیات علمی خود بهره می
  ). 324: 1387 ،بختیاري محمودي(کردند  هاي زبانی و علمی استفاده می منظور آموزش  بهآن

به .  جدا کرددر زبان از یکدیگر را از نظمزبان  و نقش 1شعرزبان  نقش  در اینجاپس، باید
هدف پیام شعري متوجه خود شعر است و شاعر ازطریق ) 1960(اعتقاد یاکوبسن 

). 1385 و 1960 ،یاکوبسن (کند میمخاطب را به شیوة بیان خود جلب سازي توجه  برجسته
ار بر پذیرش نقش شعري که یاکوبسن برآن اعتقاد دارد، زبان شعر ابز  عالوه،اما، به باور نگارنده

طریق آن از احساسات خود سخن بگویند و مخاطب را در درك مناسبی براي شاعران است تا از
 را در 2ترتیب بتوان نقش همدلی شاید بدین. ا خود سهیم کننداحساسات و عواطف شاعرانه ب

 شعر زبان بیان عواطف و احساسات است به زبانِ. مدل یاکوبسن به نقش شعري او افزود
اي که توجه مخاطب را به آن معطوف سازد و در او حس همدلی و همراهی با شاعر ایجاد  شیوه

  ).32: 1383 ،صفوي(نماید 
زیرا اي صحبت دربارة حقایق جهان بیرون نیازي به استفاده از شعر ندارند شاعران معموالً بر

هاي جهان بیرون رهنمون  ست که ما را به شناخت پدیده نقش ارجاعی نقش زبان طبیعی
پس، شاعر براي صحبت از دنیاي درون خودش، دست به دامان ). 32: 1383 ،صفوي (سازد می

 آشنا هاي بیرونیِ ساختن به پدیده  خودش را با شبیه دنیاي درونیکند می و سعی شود میشعر 
دهند؟  مسئله این است که شاعران چگونه این کار را انجام می. با مخاطبش قسمت کند

هاي ادبی زبان  ی که به نقششناسان زبان خاص شعر جایگاه خود را در بین هاي ویژگی
هاي   به جنبهتوان میی شعر طریق مطالعۀ علمن حفظ کرده است؛ زیرا ازمندند همچنا عالقه

 ،شناس حق؛ 2015 ،یاکوبسن(هاي صوري و معنایی در زبان توجه کرد  مختلفی از بازنمایی
  ).1383 ،؛ صفوي1383

 براي سرایندگان آن شود میاي  مایه  دست،آید حساب می بهو مقفا اما زبان نظم که زبانی موزون 
درگذشته مرسوم .  برگزینندهنري آننقش طریق، نظم را براي اهداف خاصی به جز  اینتا از

 ،کیاده و حشمتی حسن باقري(ها استفاده کنند  بوده است که از زبان نظم براي ابداع فالنامه
د مآ حساب می  به1 و زیرشاخۀ پیشگویی4 یکی از انواع ادب غنایی3ازاین رو، فالگیري. )6: 1393

                                                             
1 Poetic 
2 Phatic 
3 Omen 
4 Lyrics 
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شماري،  ستاره:  ازست انواع آن عبارت است و هاي جادوگري پیشگویی نیز یکی از آیین). همان(
ع و سرنوشت انسان و جهان در لاها که از ط ها و طلسم تعبیر رؤیا، احضار ارواح، انواع فال

آینده و حوادث نامعلوم آن «. )3: 1393 ،کیاده و حشمتی حسن باقري(دهند  اش خبر می آینده
 در گرو داشتن مهارت و قدرت همیشه پر از رازهایی براي انسان بوده است که دانستن آن

 فالگیري با عوامل و وسایل )3 و 2: 1393 ،کیاده و حشمتی حسن باقري(» .خاصی بوده است
 انجام …، کف دست و)در جفر( جداول و دوایر  ،)در رمل(متعدد ازجمله ستارگان، کتاب، تاس 

  ).4 همان،(شود  می
. گیرد می صورت لنامۀ منظوم شیخ بهائیفا مطالعۀ موردي ما برروي ،در این پژوهشبنابراین، 

  را بنا کردهی نظام اي ریاضی، اي حروف الفبا و نظام نشانه هاي نشانه از نظام بااستفادهشیخ بهائی 
وجود این روابط دقیق براي هاي دقیق ریاضی برقرار است؛  بین تمام اجزاي آن نسبت که است

بنایی حقیقی دارد و با واقعیت در جهان کند که پاسخ فال م مخاطب این تصور را ایجاد می
هاي هرفال نیز استمرار این باور  استفادة مداوم از فعل امري در پاسخ .بیرون پیوند خورده است

 3،از هان  نقل  به2استاول(اي نزدیک اتفاق خواهد افتاد  آمده در آینده دست است که جواب به
1998 :115.(  

 فالنامۀ شیخ بهائی .4
شیخ به . مشهور به شیخ بهائی عالم و دانشمند قرن دهم هجري قمري استمحمد  بهاءالدین

دلیل اینکه  جاي گذاشته است؛ اما به کدام تألیفاتی بهعلوم زمان خود تسلط داشت و در هرهمۀ 
اند، تعداد دقیق آثار او مشخص  شده هاي دیگري نیز خوانده می برخی از این تألیفات به نام

اند که در   اثر نیز ذکر کرده165برخی کلیۀ آثار وي را تا ). 164 :1379 ،رحماندوست(نیست 
 ریاضیات، هیئت و در جفر و طلسمات نگاشته  فقه، اصول، تفسیر، رجال، حدیث، درایه، ادبیات،

  ).179-169: 1379 ،رحماندوست(اند  شده
 شیخ و ها چه در زمان حیات آور و مشهورند که برخی از آن آثار مهندسی شیخ چنان اعجاب

وي در . شوند میاز او، از شاهکارهاي فنی و مهندسی تاریخ مشرق زمین محسوب   چه پس
هاي فنی و مهندسی او از توان محاسباتی و  ریاضیات نیز تبحر خاصی داشت و بعضی از طرح

                                                                                                                                                          
1 Fortune Telling 
2 Stowell 
3 Hun 



  1399چهاردهم، پاییز شماره  م،چهارال س) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           هاي تکاملی فالنامۀ شیخ بهائی الگوریتم
                                                

 

139

عالوه، وي در ادبیات نیز  به). 170 و 169: 1379 ،رحماندوست(مهندسی باالیی برخوردارند 
علم هیئت یا دانش افالك و کرات آسمانی یکی از علوم . سرود ت و شعر میسررشته داش

 عالم این علم نیز عنوان بهوي . رفت شمار می هاي علمیه در عصر شیخ بهائی به  متداول در حوزه
 هیئت و ریاضیات ارتباط  که با علومی چون1ویژه در علم اسطرالب ایشان به. شد شناخته می
غز و در علوم غریبه و جِفر مهارتی در  و همچنین در فن معما و لُر خاصی داشتداشت، تبح

ست که در آن زمان، ابزار  اسطرالب دانشی). 48 و 47 :1343 ،چی شانه(حد استادي داشت 
وي ). 47 :1343 ،چی شانه(رفت  شمار می تشخیص عرض و طول بالد و وسیلۀ تشخیص قبله به

که » صحیفۀ اسطرالب«، »رسالۀ اسطرالب فارسی«در این علوم نیز داراي آثاري از جمله 
» ، ملخّص فی الهیئۀ»رسالۀ اعمال اسطرالب«، »تشریح االفالك«ست،  اسطرالبی به زبان عربی

  ). 173: 1379 ،رحماندوست(بوده است » جفر«و 
ست از روي  دادنی اي که روي سرنوشت انسان یا واقعهبینی و پیشگویی  فال عبارت است از پیش

هدف ). 14: 1393 ،کیاده و حشتمی حسن باقري(شمارند  ها را امور غیبی می هایی که آن نشانه
بینی از قدیم جزو  فال و طالع. شان است کردن مردم بر پذیرش پاسخ فال ها قانع ها و فالنامه فال

 زیرا مردم عقیده داشتند که این علوم از آینده اند ترین علوم در نزد عموم مردم بوده محبوب
گویی کاربرد منطقی و علمی باورهاي  غیب«مردم بر این باورند که . دهند ر میخب

بینی  دلیل ارتباط طالع به). 3: 1393 ،کیاده و حشمتی حسن باقري(» .هاست ماوراءالطبیعی آن
ها مطلع  ها و فالنامه با علومی چون ریاضیات و نجوم و هیئت، مردم غالباً از نحوة کار این فال

ها و  نامیدند؛ زیرا فال الغیب می نمایان کهن را لسان گشایان و فال فال«، دلیل همین بهنبودند و 
  )232: 1358 2،اسپراکمن(» .رفتند شمار می اي از دنیاي غیب به ها دریچه استخاره

این . اوست که به زبان نظم سروده شده است» فالنامۀ«یکی از آثار منسوب به شیخ بهائی 
 و برخی  مضمون دارد26ست که   جدول حروف فارسی26 شامل فالنامه در نگاه نخست

 ،کیاده و حشتمی حسن باقري(هاي این فالنامه حروف ابجدند  اند که حروف جدول پنداشته
ترین نمونه هاي فالنامۀ اعداد دانست توان یکی از معروففالنامۀ شیخ بهائی را می. )15: 1393

 جدول براي رسیدن به جواب، یک 26ه این  مشخص شد کها جدول بررسی از پس). همان(
 و فقط موضوع هرجدول و ابیات شود میها تکرار  حل مشترك دارند که در همۀ آن راه

                                                             
1 Astrolabe 
2 Paul Sprachman 
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، ها جدول بررسی دقیق این از بعد. دبا یکدیگر تفاوت دارشان  ها و وزن عروضی دهندة آن تشکیل
  ها،  اماحروف این جدول.ها وجود دارد مندي بین آن ي قاعدهمتوجه شدیم که ارتباط عدد

نیستند؛ بلکه حروف الفباي زبان فارسی ) 753-743: 1353 ،ذکایی بیضایی(حروف ابجد 
  . هستند

در این پژوهش سعی بر آن داریم تا روابط منطقی و ریاضی بین اجزاي این فالنامه را استخراج 
که طراحی ازآنجا. رائه دهیمرکرد این فالنامه اکنیم و درنهایت، تعبیر معنایی خود را از نحوة کا

 نحوة تنظیم و ترکیب این اجزا توان میو ساخت این فالنامه شباهتی با دستگاه اسطرالب دارد، 
هاي دور کاربردهاي بسیاري داشته  که البته در گذشته( مدل الگوریتمی نوینی عنوان بهرا 

ساختن نحوة کارکرد این  انگیري حروف فارسی به پنهکار به  در این فالنامه،. رد، معرفی ک)است
، روابط موجود بین  آنمراتب سطح از سلسله بررسی هراز پسفالنامه کمک کرده است که 
 تکاملی توضیح داده هاي الگوریتم فال طبق مراحل و شیوة کار حروف و نحوة رسیدن به پاسخِ

  .شود می
خانه در 12 طول و رخانه د18ي این فالنامه، همان محور مختصات هستند که داراي ها جدول

 12 داراي طور میانگین بهمصراع  حرف تشکیل شده و هر18اع نیز از مصرهر. عرض هستند
ست یعنی   این جدول داراي طول و عرض جغرافیاییهاي خانهحرف در هر. ست جزء عروضی

نظر گرفت که مخصوص همان حرف رف یک طول و یک عرض جغرافیایی درح براي هرتوان می
است که ) 3، 13( سومین جدول فالنامه، حرف پنجم مصراع اول داراي مختصات مثالً در. است
جعه به جدول و طبق با مرا.  کردپیداسرعت در جدول   با همین مشخصات آن را بهتوان می

  .است که با عالمت ستاره در جدول زیر مشخص شده است» و «ففوق حر، حرف مختصات
  
  
  

  1سومین جدول فالنامه: 1شکل 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
  ز  ا  ا  ر  ف  ا  م  خ  ب  ك  ك  ك  ع  ع  ص  خ  ب  ش  1

                                                             
منظور تعیین مختصات حروف صورت گرفته است؛ اما در خود فالنامه سطر  در اینجا، درج اعداد در طول و عرض جدول به 1

  .و ستون اعداد وجود ندارد
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  د  ر  د  ر  ب  ت  ي  ق  ح  م  ر  د  ب  ي  خ  ت  ه  ه  2
  ا  ت  ف  ه  غ  *و  ل  ك  ا  ا  د  ر  ز  ب  ب  ي  ا  ش  3
  ص  د  ا  ا  ع  ع  ش  ك  ا  ا  ت  ا  ب  ن  ع  ع  د  ا  4
  د  ر  ز  ك  م  ع  د  خ  ق  ق  ا  ا  و  ا  ل  ب  ه  ي  5
  ي  ر  ت  ت  ب  ب  ك  ت  م  ن  ه  ز  خ  ي  ب  ب  ق  ق  6
  ر  ا  ب  گ  م  ز  ر  ك  ت  ب  ت  ت  ا  و  ن  د  د  ي  7
  ص  د  ي  ي  ا  ك  ت  ي  ش  ر  ب  و  و  ن  خ  س  ك  ن  8
  ع  ه  و  ي  ش  ي  د  ك  ر  ن  ر  و  و  ش  ن  ا  ا  ه  9

  ا  د  م  ك  و  ت  ا  ر  ر  د  ب  چ  ع  ر  ن  ي  ت  س  10
  ب  ا  س  س  ي  گ  ف  گ  ا  و  خ  ن  ق  ي  ا  و  س  م  11
  ت  ر  ت  ت  ر  و  ت  ر  ت  ت  ر  و  ي  ا  س  س  ي  ك  12

  
  تکاملی فالنامۀ شیخ بهائیهاي الگوریتم .5

جزء  به ست که ارتباط دوسویۀ کل مراتبی اي و سلسله نظام فالنامۀ شیخ بهائی نظامی شبکه
 بین همۀ اعضاي آن دیده 2)ضرب با حاصل(کل  به و جزء 1)تقسیمعمل ریاضی ازطریق (

  . شود می
  

  الگوریتم فال: 2شکل 

  
در الگوریتم . حل بهینه و تشکیل جمعیت بپردازیم ف مسئله، راهدر مرحلۀ آغازین باید به تعری

ماست و دستیابی به بیت نهایی یعنی پاسخ اصلی حل بهینه مسئلۀ  فالنامه، نحوة رسیدن به راه
 کشف نحوة تنظیم فالنامه براي رسیدن به پاسخ ، مسئله وشود میحل بهینه قلمداد  فال راه

  .فال است
  :فالنامهدهندة  هاي تشکیل جمعیت

                                                             
1 Division 
2 Multiplication  
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 است؛ حرف 5616و  جدول 26فالنامه متشکل از  .۱
 اند؛  سطر درج شده12 ستون و 18 حرف است که در 216جدول متشکل از هر .۲
  بیت است؛6جدول متشکل از هر .۳
 .گیرند  مصراع قرار می2طور مساوي در   حرف دارد که به36بیت هر .۴

  . استجدول حل بهینه فقط یک بیت از شش بیت هر یا راهفال پاسخ هر
ادامه  را در ها جدول؛ چرایی تعیین تعداد دهد می جدول فالنامه تشکیل 26جمعیت اول را 

   .دهیم توضیح می
  اولین جمعیت فالنامه : 1جدول 

  در تجارت چه سود خواهم برد؟ 14جدول   دیباچه به نام شاه عباس  1جدول 

  نه؟سودمند است شرکتم یا  15جدول   دیدن پادشاه چگونه بود؟  2جدول 

  سود آیا بود در این سودا؟ 16جدول   زندگانی چه عاقبت دارد؟  3جدول 

  هست آیا صالح سیر و شکار؟ 17جدول   .طلب حاجت است مقصودم 4جدول 

  حاصل کشت و کار چون باشد؟ 18جدول   .حکم عقد و نکاح کن معلوم 5جدول 

  رزند؟زین زن آیا عیان شود ف 19جدول   این تفأل براي نقل مکان 6جدول 

  نطفه باشد پسر یا دختر؟ 20جدول   دیر یا زود آید این غایب 7جدول 

  از طبیبم امید عافیت است؟ 21جدول   حال غایب چگونه خواهد بود؟ 8جدول 

  حال بیمار چه خواهد شد؟ 22جدول   نیک یا بد بود مرا این کار؟ 9جدول 

   شود از بند؟حبسی آیا رها 23جدول   این عمارت بنا کنم یا نه؟ 10جدول 

  چیره بر خصم می شوم یا نه؟ 24جدول   رسم آیا به کعبۀ مقصود؟ 11جدول 

  این خبر راست است یا که دروغ؟ 25جدول   این سفر مصلحت بود یا نه؟ 12جدول 

  آنچه مفقود شد شود پیدا؟ 26جدول   وام کردن چگونه خواهد بود؟ 13جدول 

. ندا  سطر تشکیل شده12 ستون و 18 که از ودش می را شامل ها  جدول ازجمعیت دوم هریک
 خانه 216ضرب ستون در سطر است که از آن تعداد  جدول نیز حاصلروف در هرتعداد ح
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 تقسیم 6 جدول، همگی بر عدد هاي خانهها و تعداد کل  ها و ستوناعداد سطر. شود میحاصل 
  . جدول نیز برابرندهاي موجود در هر  و با تعداد بیت1پذیرند

  دومین جمعیت فالنامه: 2ل جدو
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
  ز  ا  ا  ر  ف  ا  م  خ  ب  ك  ك  ك  ع  ع  ص  خ  ب  ش  1
  د  ر  د  ر  ب  ت  ي  ق  ح  م  ر  د  ب  ي  خ  ت  ه  ه  2
  ا  ت  ف  ه  غ  و  ل  ك  ا  ا  د  ر  ز  ب  ب  ي  ا  ش  3
  ص  د  ا  ا  ع  ع  ش  ك  ا  ا  ت  ا  ب  ن  ع  ع  د  ا  4
  د  ر  ز  ك  م  ع  د  خ  ق  ق  ا  ا  و  ا  ل  ب  ه  ي  5
  ي  ر  ت  ت  ب  ب  ك  ت  م  ن  ه  ز  خ  ي  ب  ب  ق  ق  6
  ر  ا  ب  گ  م  ز  ر  ك  ت  ب  ت  ت  ا  و  ن  د  د  ي  7
  ص  د  ي  ي  ا  ك  ت  ي  ش  ر  ب  و  و  ن  خ  س  ك  ن  8
  ع  ه  و  ي  ش  ي  د  ك  ر  ن  ر  و  و  ش  ن  ا  ا  ه  9
  ا  د  م  ك  و  ت  ا  ر  ر  د  ب  چ  ع  ر  ن  ي  ت  س  10
  ب  ا  س  س  ي  گ  ف  گ  ا  و  خ  ن  ق  ي  ا  و  س  م  11
  ت  ر  ت  ت  ر  و  ت  ر  ت  ت  ر  و  ي  ا  س  س  ي  ك  12

  
عنوان مثال، جمعیت  به. جدول تشکیل می دهندگانۀ هر جمعیت سوم فالنامه را ابیات شش

  :شود سوم در جدول سوم در زیر نشان داده می
  سومین جمعیت فالنامه: 3جدول 

  که تو را عاقبت نکوست نکو  شاد شو اي عزیز و هیچ مگو  بیت اول
  که بود عاقبت کار تو خیر  مه دم باش به سیربه فراغت ه  بیت دوم
  که تو را عاقبت بسی نیکوست  خرمی ها بکن دگر اي دوست  بیت سوم

  به خدا عاقبتت خیر نماست  صاحب فال زمن بشنو راست  بیت چهارم
  خیر کند خیر کند کردگار  عاقبت کار تو اي شهریار  بیت پنجم
  د خیر و صد عافیتمبدل به ص  عزیزا شود کار تو عاقبت   بیت ششم

  
  :بیت با وزن بیت دیگر متفاوت استقافیه دارند ولی وزن هر  دو مصراع هم،یک از این ابیاتهر

                                                             
 است و  بودهمرسومهاي علوم هیئت و نجوم  تایی دلیل دیگري داشته باشد که درجدول  ممکن است انتخاب شمارش شش1

   .به مقیاس سدسی مشهور است
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  هاي جدول سوم وزن بیت: 4جدول 
  فاعالتن مفاعلن فعلن  فاعالتن مفاعلن فعلن  بیت اول
  فعالتن فعالتن فعلن  فعالتن فعالتن فعلن  بیت دوم
  لن فع لنفاعالتن مفاع  نلن فع لفاعالتن مفاع  بیت سوم

  فع لن فعالتن فاعالتن  فع لن فعالتن فاعالتن  بیت چهارم
  مفتعلن مفتعلن فاعلن  مفتعلن مفتعلن فاعلن  بیت پنجم
  فعولن فعولن فعولن فعل  فعولن فعولن فعولن فعل  بیت ششم

  
ته ؛ بیتی که از دو مصراع با مشخصات زیر ساخدهد میجمعیت چهارم را جواب فال تشکیل 

  :شود می
 خانه در جدول است؛12مصراع فاصلۀ حروف هر  
  خانه در جدول فاصله دارند؛6حرف اول مصراع اول با حرف اول مصراع دوم  
 ترتیب حروف مهم است. 

 زیرمجموعۀ جمعیت اول هستند و هرجمعیت با هاي دوم، سوم و چهارم فالنامه جمعیت
که، از ترکیب اعضاي جمعیت  معنی  بدینسویه داردهاي قبل و بعداز خود ارتباط دو جمعیت
 به اعضاي توان میهاي باالتر از آن رسید و از تجزیۀ جمعیت اول نیز   به جمعیتتوان میچهارم 

  .دست یافتهاي بعد آن  جمعیت
  :کنند می ارزیابی عمل 1عملگردر رسیدن به جواب فالنامه دو 

صورت،  اینرمصرع واقع شوند؛ درغیرحل بهینه باید در انتهاي ه هاي قافیه که در راه واژه .۱
 .شود میبهینه تلقی  آمده نیمه دست حل به راه

هاي متناظر زوج و  حل بهینه مجموعه  راهمصراعِدر هرحروف ) عرض و طول(مختصات  .۲
) 1، 1(اینکه حرف اول مصراع اول داراي مختصات  شرط  بهآورند وجود می فرد را به

حل بهینه در جدول سوم فالنامه  راي رسیدن به راهها ب اي از این مجموعه  نمونه.باشد
 : زیر استصورت به

  شاد شو اي عزیز و هیچ مگو: مصراع اول         
})1 ،1( ،)13 ،1( ،)2 ،7( ،)1 ،3( ،)13 ،3( ،)7 ،4( ،)1 ،5( ،)13 ،5( ،)7 ،6( ،)1 ،7( ،)13 ،
7( ،)7 ،8( ،)1 ،9( ،)13 ،9( ،)7 ،10( ،)1 ،11( ،)13 ،11( ،)7 ،12({  

                                                             
1 Operator 
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  که تو را عاقبت نکوست نکو: مصراع دوم
})7 ،1( ،)1 ،2( ،)13 ،2( ،)7 ،3( ،)1 ،4( ،)13 ،4( ،)7 ،5( ،)1 ،6( ،)13 ،6( ،)7 ،7( ،)1 ،8( ،
)13 ،8( ،)7 ،9( ،)1 ،10( ،)13 ،10( ،)7 ،11( ،)1 ،12( ،)13 ،12({ 
ه پاسخ فال ابتدا ب عملگر جابجایی مصراع یا عملگر جابجایی حروف؛ اگر در رسیدن .۳

  .حل بهینه خواهیم رسید بهینه حاصل شود، با اعمال این عملگر به راه حل نیمه راه
 داراي مختصات فوق اگر هنگام شمارش حروف هرمصراع از جواب فال، حرف اول هرمصراع

بهینه خواهد بود که در آن توالی خطی حروف  حل نیمه ، جواب یک راه)از راست به چپ(نباشد 
هاي قافیه مشخص شوند و همۀ حروف بعداز قافیه به ابتداي  به شکلی مرتب شود که واژهباید 

از  پس  ،ها جدول در این  بنابراین،. حل بهینه حاصل شود آمده منتقل شوند تا راه دست مصراع به
بهینه حاصل  حل نیمه آید یا ابتدا راه دست می حل بهینه به شمارش حروف یا مستقیماً راه

هاي  حل راه  درنتیجه،. آید دست می  یک جابجایی بهاز پس بهینه حل راهو درنهایت  شود می
هاي بهینۀ مؤخر دانست که با اعمال الگوریتم  حل راه توان می را ها جدول در این بهینه نیمه

  . دهند دست می  بهینه را بهحل راهست،   که یک عملگر جابجایی1ارزیابی

  ف)و(لگر جابجایی حراز اعمال عم  قبل در جدول سومبهینه نیمه حل راهیک : 5جدول 
  ك  ه تو را عاقبت نکوست نکو  ش   اد شو اي عزیز و هیچ مگو  بیت اول
  ك  ه بود عاقبت کار تو خیر  ب  فراغت همه دم باش به سیر  بیت دوم
  ك  ه تو را عاقبت بسی نیکوست  خ  رمی ها بکن دگر اي دوست  بیت سوم

  ب  خدا عاقبتت خیر نماست  ص   راستاحب فال زمن بشنو  بیت چهارم
  خ  یر کند خیر کند کردگار  ع  اقبت کار تو اي شهریار  بیت پنجم
  م  بدل به صد خیر و صد عافیت  ع  زیزا شود کار تو عاقبت   بیت ششم

 
 و حرف اول مصراع شود میآغاز ) 1، 13(مختصات حرف اول مصراع اول این بیت اول از خانۀ 

. است) 2، 1( داراي مختصات ، با حرف اول مصراع اول فاصله دارد شش خانه،دوم که در جدول
 نه کنند می حروف را جابجا  ،بهینه نیمه حل راهباید توجه داشت که عملگرهاي جابجایی در این 

  . را2هاي واژگانی مقوله

                                                             
  .ست دردستور زایشیبه گشتارهاي جابجایی    کار این الگوریتم ارزیابی شبیه1

2 Lexical Words 
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نشان خود   و آن را به جایگاه بیکند میدر جدول زیر، عملگر جابجایی، مصراع اول را جابجا 
  .دهد میحرکت ) ل از مصراع دومقب(

  از اعمال عملگر جابجایی مصراع  قبلبهینه نیمه حل راهیک : 6جدول 
  شاد شو اي عزیز و هیچ مگو  که تو را عاقبت نکوست نکو  بیت اول
  به فراغت همه دم باش به سیر  که بود عاقبت کار تو خیر  بیت دوم
  دگر اي دوستخرمی ها بکن   که تو را عاقبت بسی نیکوست  بیت سوم

  صاحب فال زمن بشنو راست  به خدا عاقبتت خیر نماست  بیت چهارم
  عاقبت کار تو اي شهریار  خیر کند خیر کند کردگار  بیت پنجم
  عزیزا شود کار تو عاقبت   مبدل به صد خیر و صد عافیت  بیت ششم

اجـزا و روابـط را نـشان       اي از    پیوسته هم هبنابراین، الگوریتم نهایی این فالنامه شبکۀ گسترده و ب        
در آن ) حـرف (جایگاه هرنقطـه   . اند  مراتبی دوسویه تنظیم شده     که در یک رابطۀ سلسله     دهد  می
 و هاي ریاضی، اعمال ضـرب   نسبت تعیین طول و عرض جغرافیایی در جدول مختصات،       طریقاز

بطۀ خطی  جمعیت دیگر و را   جمعیت با   مراتبی هر    رابطۀ سلسله   ،ها تقسیم تعداد اعضاي مجموعه   
 همۀ این روابـط    ؛آید  دست می    به هاي متناظر زوج و فرد     هم، ایجاد مجموعه  اعضاي هرجمعیت با  

جمعیـت بـا جمعیـت دیگـر        اند کـه بـین اعـضاي هر         اي تنظیم شده   گونه در جدول مختصات به   
هـا نیـز    از آنتـر   هاي قبـل   هاي بعدتر با جمعیت     جمعیت رو  ازاینهاي عددي برقرار شود و       نسبت
هاي عددي نمـایش     شکل نشانه  ها را به   چه اعضاي جمعیت  . هاي مشخصی هستند   تناسبداراي  

هـا   ، این روابـط میـان اعـضاي همـۀ جمعیـت     )حروف(هاي نوشتاري   نشانهصورت دهیم و چه به 
  :شود صورت زیر نمایش داده می اي این فالنامه به هاي شبکه ابتدا، الگوریتم جمعیت. برقرار است

                 
   فالنامۀ شیخ بهائیهاي جمعیتاي  مدل شبکه: 3شکل                 

  
  
  
  
  

  
  
  

  حرف5616

  حرف216

  حرف36

  حرف18

  جمعیت اول

 جمعیت دوم

 جمعیت سوم

 جمعیت چهارم

  جدول26

  بیت6

  بیت1

  مصراع2
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  :شود هاي چهارگانۀ این فالنامه به صورت زیر نیز حاصل می  جدول در میان جمعیت26تعداد 
کردن جمعیت سوم،  برابر6شود و با  کردن جمعیت چهارم، جمعیت سوم حاصل میبرابر 2با 

 .شود  برابرکردن جمعیت دوم حاصل می26جمعیت اول نیز از . آید دست می جمعیت چهارم به
  .وکتاب نبوده است حساب ها نیز بی  تعیین تعداد کل جدول بنابراین،

  :کنند میترتیب عمل   زیر بههاي الگوریتمنیت، براي رسیدن به پاسخ هر
  

   تکاملی فالنامۀ شیخ بهائیهاي الگوریتم: 4شکل 

  
 بحث  .6

دهندة   بین اجزاي تشکیلطریق ایجاد تناسباز علمی شعر راي مطالعۀنظم بافت مناسبی را ب
سازي، مقایسه و  هاي عددي معین راه ساده  برخورداري از نسبت.ذاردگ دراختیار ما میآن 

توان تناظر   کالم منظوم میهمچنین در نظامِ. سازد هاي پیچیده را میسر می گیري نظام اندازه
باوجود نظم در کالم، . ي آوایی، نحوي و معنایی بررسی کردها هاي عددي را با کیفیت کمیت
براي مقایسۀ اجزاي درونی رود و راه را  هاي طبیعی مثل زبان از بین می در نظامپیچیدگی مانعِ 

ها  هاي عددي به آن ضمن تخصیص ارزشهاي دیگر  یک نظام باهم و قیاس یک نظام با نظام
  .گشاید می

از روابط معنایی  استفاده باکند و ارجاعی زبان طبیعی را حفظ مینقش در فالنامه کالم منظوم 
هاي نحوي مانند  ساختاز  کنار استفاده درهاي معنایی زبان طبیعی و ایجاد شبکهمتداول در 
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. دهد ، اطالع از وقوع رخدادي در آینده را نوید میامرونهیافعال هاي اسنادي و  ساخت
هاي  همراه ساخت بهرسی قرار گرفت نیز از زبان نظم اي که در این مطالعه موردبر فالنامه

 و براي تلقین نقش ارجاعی پاسخ فال به رخدادي در آیندة نزدیک استفاده کرده استاسنادي 
بشارت در آیندة نزدیک در ابیات فالنامه، وقوع حتمی پاسخ فال را  کارگیري ساخت امري با به
  :شوند، توجه کنید فالنامه حاصل میهایی که از این  به تعدادي از پاسخ. دهد می

  
  هاي فالنامه هاي اسنادي و افعال امرونهی در برخی پاسخ استفاده از روابط معنایی، ساخت: 7جدول 

شمارة 
  جدول

  مصراع دوم فال  مصراع اول فال  موضوع جدول

  تا ز آفات زمانه وارهید  آرزوي دیدن سلطان کنید  دیدن پادشاه چگونه بود؟  2جدول 
  صورت انتظام کرد و سعد  یا بدان مدعا مکن من بعد  طلب حاجت است مقصودم  4جدول 
  زینهار که سعی کن در این کار  این عقد مبارك است بسیار  حکم عقد و نکاح  5جدول 
  آید به منزل مسافر زود می  تحمل کن برو اي مرد عاقل  دیر یا زود آمدن این غائب  7جدول 
  که پشیمانی آورد بسیار  نکنی میل این عمل زینهار  ار؟نیک یا بد بود مرا این ک  9جدول 
  شود خود ادا به همواري می  بهر این قرض گر صبر داري  کردن چگونه خواهد بود؟ وام  13جدول 
  که بود فرصتِ چنین کمیاب  زود اندر معاملت بشتاب  سود آیا بود در این سودا؟  16جدول 
  غم و دردش نصیب دشمن گشت  مریضت به گشتباش خرم از   حال بیمار چه خواد شد؟  22جدول 

ی که مراتب را براساس سلسلهابیات شاعر ابتدا کالم منظوم را سروده و سپس احتمال زیاد،  به
بسیارهوشمندانه با سرودن شیخ بهائی .  تنظیم کرده استها جدول هاي خانه در ذکر شد،

از  دلیل استفاده. بسته استبینی را بر مخاطب خود  بیت جدول در وزنی متفاوت راه پیشهر
توجه مخاطب به  ، پرهیز از جلبکند میگري  جاي شعر، که در آن شیوة بیان جلوه قالب نظم به

وجود روابط نوع ادبی نظم نقش ارجاعی دارد و . شیوة پیام و بستن راه تخیل وي بوده است
 یک بیت صورت هب که پاسخ هرفال که دهد میاین ذهنیت را به مخاطب منظم و دقیق ریاضی 

 که در زمان اي پدیدهدر جهان خارج است و به حقیقی  داراي مصداقی  ،شود میمنظوم ظاهر 
  .کند میاشاره وقوع خواهد پیوست،  به در آینده خبریم یا رخدادي که حال از آن بی

 گیري نتیجه .7
ت بـه  هـا نـسب    هاي آن   تبحر علمی دانشمندان قرون گذشته در چند شاخۀ علمی یکی از برتري           

علـوم زمـان خـود، او را بـه     بـسیاري از  تسلط علمـی شـیخ بهـائی بـه     . دانشمندان معاصر است  
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آور  دانشمند و مهندسی خالق و مبتکر تبدیل کـرد کـه ابتکـار او در آثـارش مـشهود و اعجـاب           
  . است

هـاي تکـاملی دانـست کـه در آن           تـوان مـدلی از الگـوریتم       فالنامۀ منسوب به شیخ بهائی را می      
دست به ابتکـار و  اي زبان و ریاضی  هاي نشانه ثر از ایجاد روابط دقیق و منظم بین نظام      صاحب ا 

 در این فالنامه. را شبیه به اسطرالب طراحی و تنظیم کرده است        مبتکرانه  آوري زده و مدلی      نوع
هـاي   حـرف در خانـه  ختصات و تعیین طـول و عـرض نقـاط هر       هاي م  استفاده از جدول  توان   می

هـاي   اي بـراي مـدل   جایگزین مبتکرانـه  وحل بهینه  رسیدن به راهدقیق شیوة ش گزین  را جدول
تـر اسـت و هـم     رو، هم شیوة رسیدن به پاسخ بهینه و اقتـصادي   ایناز. اکتشافی تصادفی دانست  

شود حتی اگر تأخیري در حصول آن وجود داشـته   مینحل بهینه حاصل    راهجز  نهایت چیزي   در
  . باشد

، هاي طبیعی ین نکته تأکید کرد که استفاده از شیوة نظم در بررسی نظامبنابراین، باید بر ا
کند بلکه از راه ایجاد تناسب  ها سلب نمی هاي طبیعی را از این نظام خصوص زبان، ویژگی به
تر  طریق جابجایی و چیدمان منظم اجزا، امکان مطالعه و مقایسۀ اجزاي هرپدیده را آساناز

  . کند هاي دیگر ممکن می ک نظام را با نظامسازد و امکان مقایسۀ ی می
 و امکان بودهاي این فالنامه محدود شده  جدولهاي تکاملی  این مقاله به استخراج الگوریتم

 اي و نظام نشانهاي زبان فارسی  هاي معنایی، نحوي و آوایی بین نظام نشانه بررسی همۀ جنبه
 ترتیب، بدین. وجود نداشتها  ین جدولهاي آوایی موجود در زبان نظم در ا و توازناضی ری

  .هنوز راه درازي درپیش استشناختی این فالنامه  مطالعۀ زبانبراي  توان گفت می
پردازش منظور کشف و شناخت سازوکارهاي  هاي الگوریتمی به کارگیري مدل باوجود اینکه به

  متوازن و صوريعنوان ساخت ، وجود نظم بهاند معرفی شدهزبان طبیعی در زایش و درك شعر 
تواند راه مطالعه و درك فرایندهاي تولید و درك شعر در زبان فارسی را  زیربنایی شعر می

هاي ریاضی بین   از تناسبواسطۀ وزن،  نیز، بهشعر فارسی در نظام عروضی. هموار سازد
تواند به بستر مناسبی براي شناخت انواع  میکه  است خود برخورداردهندة  واحدهاي تشکیل

 ازطریق تکاملی موجود در زایش یا درك شعرهاي  هاي زبانی ازطریق کشف الگوریتم ساخت
  .  تبدیل شوداي ریاضی و موسیقی هاي نشانه اي زبان و نظام ایجاد ارتباط بین نظام نشانه
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، آیا باشند حل مسائل پیچیده و ناشناخته براي اي هاي مناسب و بهینه مدلها  اگر الگوریتم
 انسان مانند خواب و رؤیا نیز یِذهندیگر  انۀهاي ناخودآگاه  فعالیت نحوةي شناختبراتوان  می

  ها استفاده کرد؟ هاي مختلف این الگوریتم از مدل
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   ویلهلم دیلتايدیدگاهامید در تاریخ بر اساس .بازتولید جهان ذهنی م
  
  

  rameshi64@yahoo.com *جان رامشی یعقوب
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

   
  موسویان سیدشاهرخدکتر

  استادیار دانشگاه یاسوج
  

  چکیده
  بـه دلیـل  اشـعار وي . هـاي شـعر معاصـر اسـت     یکـی از قلّـه   ) 1369-1307(ثالـث   اخوانمهدي  

اسـت، قابلیـت بررسـی    در آن متبلـور  اي کـه   ي زیـسته   و تجربـه پنهـان هاي  برخورداري از الیه 
. ست  ، از طریق بررسی اشعار او     هنی اخوان ش، بازتولید جهان ذ   هدف این پژوه  . هرمنوتیکی دارد 

 تحلیلی و مبتنـی بـر   - نظري، با روش تحقیق کیفیبنیاديتحقیقات   از نوع     که این پژوهش در  
و منـابع  تحلیـل محتـوا   هاي اولیه با استفاده از تکنیـک        ي هرمنوتیکی دیلتاي بوده، داده      نظریه

منوتیـک دیلتـاي در تاویـل متـون،     یکی از اصـول هر . اي و دیجیتال بررسی شده است      کتابخانه
سـی  با اخوان و بررو همدلی این امر از طریق همزمانی    . ف است بررسی تاریخ و عصر زیستن مؤلّ     

هـا و در پایـان پـژوهش،          پس از تحلیل موضـوع و داده      . پذیر است  اشعار او در بستر تاریخ امکان     
تن و در بـستر  ي فهـم مـ     شخصیت و عواطف اخوان کـه مـنعکس در شـعر اوسـت، بـه واسـطه                

، در بازتولیـد قلمـرو فکـري وي   همچنـین  . زیسته، بازسـازي شـده اسـت        موقعیتی که شاعر می   
 درك شرایط پدیـد آمـدن اثـر، صـورت      ومدالنه و با همزمانی تاریخی با او   جریان یک ارتباط ه   

  .است گرفته
   17/10/1399: ش مقالهتاریخ پذیر                                 9/10/1399: تاریخ دریافت مقاله

  
  
  

  واژگان کلیدي
  ثالث  اخوان *
   هرمنوتیک*
   دیلتاي*
  تاریخ و عصر زیستن *
 تولید باز *
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  مقدمه - 1
ي بخش قابل توجهی از شعر و ادبیات معاصر  ، دربردارندهثالث اخوانمهدي   مختصات شاعري

یی نشسته است که دیگران باید سعی کنند به آنجا اایران است و به قول فروغ فرخزاد در ج 
، اندیشه و دیدگاه او را اش، اوج و فرودهایی دارد اشعار وي که در سیر تطور زندگی. برسند

  .ه می نماید برجستنسبت به بسیاري از مسائل، از جمله سیاسی، اجتماعی و حتی فلسفی
 یا تفسیر و شناخت معنـاي مـتن    "تأویل"ي    به عنوان یک علم، در ادبیات ما با واژه        1هرمنوتیک

 بـه  ، اثر از کیـست در این راستا برخی به مرگ مؤلّف قائلند و فارغ از این که    . پیوند خورده است  
پردازند و برخی در پی یافتن نیت مؤلّف هستند و آن را با معناي نهایی متن یکی            تفسیر آن می  

هاي فراوانـی   ي ادبیات فارسی با ورود این علم، تفاسیر و تأویل        ویژه حوزه   در ایران و به   . دانند  می
  مختلفیهاي پیچیدگی دلیل بهشعر نو   . عاصر، ارائه شده است   چه از آثار کالسیک و چه متون م       

شاعران مختلفی مخاطب این نـوع نقـد و         . تري براي تأویل داشته و دارد      ي فراهم   که دارد زمینه  
شعري، از این قاعده مـستثنی  ي منحصر به فرد  ها اند که اخوان نیز با توجه به ویژگی     تأویل بوده 

وهشگران بـوده و   و پژادانن توجه نقّحق، کانو ي اخیر، بسیار و به این چند دهه آثار او در   . نیست
اي نیز از برخی اشعار وي در دسـترس   هاي پراکنده هاي گوناگون، بررسی شده و تأویل   از نظرگاه 

ــت؛اما  ــه  اس ــستن ب ــعار وينگری ــارچوب اش ــم     در چ ــدنظر ویلهل ــه م ــوتیکی، ک ــاه هرمن نگ
پی بازتولید جهان ذهن  که در  این پژوهش   این رو      از   .ان نبوده است  ایشمورد توجه ،است2دیلتاي

ي تـأویلی   اساس اصل تاریخگروي و توجـه بـه عـصر زیـستن از نظریـه      برثالث   اخواني و اندیشه 
  .نماید جدید و بدیع میدیلتاي است، 

اي دیگر به  ، گشودن دریچهیماین راه بگذار  و قدم در یمتوشه بردار  را بر آن داشت تا رهماآنچه 
امید و بازسازي افکار و آمال او از طریق .ناخت جهان ذهنی مش: ي شعر اخوان است تماشاخانه

 یکی از -ي هرمنوتیکی دیلتاي نظریه"توجه به تاریخ"اصل این مهم به مدد  اشعارش، که 
  .  به انجام خواهد رسید_این علم  بزرگترین صاحبنظران 

  
  
  

                                                             
1Hermeneutics  

2W. Dilthey  
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   مبانی نظري-2
  هرمنوتیک -2- 1

 رسالت هرمنوتیک، آشکار کردن و به ،به زبان ساده.   از هرمنوتیک تعریف دقیقی وجود ندارد
ي تفسیر و  ي هرمنوتیک، نخست در محدوده مسئله. ظهور رساندن معناي پنهانی متن است

ترین ذهنیتی که از مفهوم هرمنوتیک وجود دارد،  تأویل کتاب مقدس مطرح شد؛ لذا متداول
  .ي تأویل و تفسیر است با واژهمترادف دانستن آن 

که در آن "هرمنوتیک خاص"اول : ي متمایز، تقسیم می شود  هرمنوتیک در سه مقولهقلمرو
ها مثل  شد تا هر شاخه از آن اي از قواعد فراهم می اي هر علمی به طور جداگانه، مجموعه بر

با ظهور . ادبیات، حقوق، متون مقدس و فلسفه، اصول تفسیريِ خاصِ خود را داشته باشند
در علم «ي دیلتا."هرمنوتیک عام"سترش پیدا کرد و معنایی عام یافت؛ این مقوله گدیلتاي

 قرار "علوم انسانی"مامی توانست مبناي ت هرمنوتیک آن دانش مضبوط بنیادینی را دید که می
ي بزرگی از زندگی بشر،  تأویل بیان و جلوه«:گوید  میهمچنینوي ). 50: 1387پالمر، (».بگیرد

 در ).50: همان(» فعل فهم تاریخی استچه متنی مقدس، مستلزمچه قانون و اثري ادبی باشد 
اي فهم متون  فسیري برهاي ت  به روشبه جاي توجه است که "هرمنوتیک فلسفی"آخر نیز 

  . پردازد  آن میشناسیِ  و هستی"فهم"ي  ، به خود مقولهمختلف
  

   هرمنوتیک دیلتاي-2-2
سیک است که موضوع بنیادین آن، شناختن ترین بیان هرمنوتیک کال هرمنوتیک دیلتاي، کامل

دیلتاي . دیک شودخواهد به آن زندگی که در متن متبلور شده است، نز متن نیست؛ بلکه می
هدف اصلی هرمنوتیک درك کاملتري از مؤلّف است، آن سان که او خود را «:خود نوشته است

  ). 534: 1384احمدي،(»چنین درك نکرده باشد
ن و نیت مؤلّف و تمایز علوم انسانی و طبیعی را اساس تأمالت ي مت دیلتاي دو مسئله«

وي رسیدن به معناي نهایی متن را همانند ). 228: 1384پورحسن، (»هرمنوتیکی خود قرار داد
  .دانست پذیر می گان، کامالً امکاناي گذشت گر هرمنوتیک عینیت

ظر وي ماهیت فهم، بازسازي این که از ن ؛ اول داردي اساسی  دو نکته  هرمنوتیک دیلتاي 
اي رسیدن به  ذهنیت یا دنیاي ذهنی نویسنده است و دوم انتخاب راه و روش مناسب است بر

داند تا   را همدلی و همزمانی با صاحب اثر میشرط تحقق این امر. این فهم از جهان مؤلّف 
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معناي نهایی متن  بشود به ایط زندگی و آثار نویسنده، ایا و خفایا و شر گونه و با شناخت زو بدین
  . دست پیدا کرد

  : هاي هرمنوتیکی دیلتاي مهمترین دیدگاه
 .اي تأویل و رسیدن به معناي نهایی متن است هرمنوتیک ابزاري بر -
معناي نهایی متن، همان قصد و نیت نویسنده است که مالك اصلی معنا در متن  -

 . است
ناخت جهـان ذهنـی صـاحب اثـر         ي معنایی متن یک اثـر، شـ         از طریق شناخت زمینه    -

 .پذیر است امکان
 . علوم تاریخی به دلیل مشترکات وجود انسانی، قابل تأویل هستند -
هاي زیسته در عمل فهم، نقش مهمـی         زندگی و تجربه   توجه به بعد روانشناسی مؤلّف،     -

 . دارند
وانـد  ت ي همدالنـه مـی   روزگار کردن خود با نویسنده و در جریان یک رابطه مفسر با هم  -

 .به نیت او پی ببرد
کنـد و مـتن، نمـود بیرونـی ذهـن مؤلّـف        مؤلّف، درونیات خـود را در مـتن بیـان مـی        -

 ).97 - 96: 1377خسروپناه، (است
  

  يتاریخگرو-2-2- 1
. گروي بوده است ي دیلتاي، هیستوریسم یا تاریخ هاي تأثیرگذار بر اندیشه یکی از نحله

یده را باید در فضاي عصر خویش و با توجه به تاریخ و عصر ایان معتقد بودند که هر پد گر تاریخ
آن درك کرد؛ یعنی حوادث فقط در ظرف زمان و مکان تاریخی متجلّی شده و برخاسته از 

ها  توان به فهم پدیده پس با کمک معیارهاي همان عصر می. هاست وضعیت زمانی و تاریخی آن
این نکته التفات داشت که نه تنها  ی به دیلتاي به روشن «.اختهاي هر عصر پرد و اندیشه

 یعنی پدیدآورندگان آثار ادبی، هنري، فلسفی، _موضوعات علوم انسانی، خصلت تاریخی دارند
 بلکه مفسر و مورخ نیز وجودي -حوادث و افعال تاریخی همگی وجوداتی تاریخی هستند

 به ).105: 1386، واعظی(»زدسا تر می این علوم را مشکل این واقعیت، عینیت  تاریخی است و 
شناسی علوم تاریخی و  اي تولید روش  تالش براوهاي اصلی  همین علّت یکی از دغدغه
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ي تالش کرد با استفاده از و. این علوم بود  و یقینی از پذیر کردن فهم قطعی همچنین امکان
 داد تا با آن به ي عمل بپوشاند و هرمنوتیک را ابزاري قرار ي خود جامه هرمنوتیک، به خواسته

  . فهم قطعی برسد
اي معنا هستند و  این بود که تمام حوادث و افعال و رفتارهاي انسانی دار اعتقاد دیلتاي بر 

رود که خود شخص  او تا بدانجا پیش می. هاي شخص باشند نماي اندیشه ي تمام آینه توانند  می
سازد، کامالً   و کسی که تاریخ را میگوید که مفسر تاریخ داند و می را نیز وجودي تاریخی می

به . ساز را درك و فهم کند تواند انسان تاریخ این انسان مفسر می شبیه به یکدیگر هستند؛ بنابر
ت، مستقیم نیست؛ بلکه به این شناخت و معرف افتد که البته  اي معرفت نفس اتفاق می گونه

او کوشید . عال و آثار، قابل دستیابی استهاي ثابت یا همان اف مستقیم و از میان بیان طور غیر
ي تجارب فردي و خصوصی محدود خویش،  نشان دهد چگونه هر یک از ما بر پایه«تا 

سازیم که دامنه و قلمرو آن، اشخاص دیگر و اظهارات و تجلّیات  االذهانی می چارچوبی بین
  ).106: همان(»ردگی ها و نهادهاي معنادار عالم اجتماع بشري را نیز دربرمی تجارب آن

 

   بازشناخت اخوان در تاریخ-3
ي هرمنوتیکی دیلتاي، یک ویژگی تازه و انقالبی نسبت به روند معمول پیش از خود  نظریه

آورد و بر  داشته، که همان توجه به تاریخی است که در بستر آن، نویسنده، اثري را پدید می
این  در . یخ و عصر نویسنده استاین اساس هر نوع فهم و شناخت اثر، در گرو فهم تار 

 که بیشتر با مضامین اجتماعی و تاریخی همراه شود با نگاهی به اشعار اخوان جستارتالش می
ایران را بر او و شعرش بررسی کرده و به بازشناخت او  ي تاریخی کشور  این برهه هستند، تأثیر 

ي او  همچنین مسیري که اندیشه. الي اتفاقات تاریخی جمع آمده در اشعارش، بپردازیم در البه
در این مبناي انتخاب اشعار . این بررسی تاریخی آمده است الي   در البه،ها پیموده این سال در 

ي اخوان است که بر این  ي زیسته و مسیر اندیشه ها در نمایاندن ابعاد تجربه تاثیر آنپژوهش، 
  . هاي شعري مورد توجه بوده اند اساس، تمامی مجموعه

، )1329( ملّی شدن صنعت نفت:اند یي مهم سیاسی عصر اخوان که در شعر او متجلّویدادهار
، کودتاي )1331( تیر30 ، قیام)1329-1332(روي کار آمدن و برکناري محمد مصدق

و ) 1357(، انقالب اسالمی)1342( خرداد15، قیام )1341(، انقالب سفید)1332(مرداد 28
  .جنگ تحمیلی
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در قوالب آزمایی  اغلب طبع) ارغنون و تعدادي در زمستان(30ي   دهه پیش از  اشعار اخوان تا
این دوره در  اخوان در .کند آینگی می وضوعی گوناگونی را  تفکّرات و توجهات م وکهن است

ایالتی سازمان  ي  مباحث سیاسی در مشهد حضور دارد و به عنوان یکی از اعضاي کمیته
م رنگ اجتماعی و سیاسی ک بنابراین شعر او کم. کند الیت می فعجوانان، وابسته به حزب توده،

  .   گیرد به خود می
  :آورد طلبی و انقالب علیه وضعیت موجود سخن به میان می از لزوم مبارزه "انقالب"در شعر 

 :1379، ثالـث   اخـوان (شـود    نمی نزلوین وحی، بی مجاهده م    / شود  انقالب مشکل ما حل نمی      بی
42(  

  :دهد داران را می پیروزي ستمدیدگان بر سرمایه نوید "درس تاریخ"شعر   درهمچنین
  )32: همان(ر و زیر یقین زیر و زبر خواهد شدزب/ عاقبت حال جهان طور دگر خواهد شد

 "خفتـه " شـعر  ،طلبی و توجه به وضعیت اجتماعی نابـسامان آن دوران         از نمونه شعرهاي مبارزه   
  : زند یب مینه   جامعهاست که در آن بر) 1327(

  اي؟ بنگر آفتاب زد  تا کی توخفته/ :خبر ي آن مرد بی گفتم به روح خفته
  )25: 1357، ثالث اخوان(کاري محال در بر مرد نبرد نیست/ سرا این کهن مرد نبرد باش که در 

طلب و در پی ساخت آرمانشهري انسانی و   هنوز فردي مبارزه1332این وي تا سال  بنابر
 انسانی، که در روح متعهد و مبارز اخوان جمع ي بعضاً ها این ویژگی ي  همه. استمدار  عدالت

اي  چه بهتر براندیش اوست که خواهان فضایی هر عنگر و جم آمده است، ریشه در دید اجتماعی
  .کند شعر وي نیز جامعه، اندیشه، احساسات و آرزوهاي وي را آینگی می.همه است

که در حزب توده مشغول بود، به همراه سایر روشنفکران، به   مرداد، اخوان28س از کودتاي پ
تواند  اینکه با دادن تعهد می شور دارد و با وجود  این دوران هنوز سري پر او در . افتد زندان می

  :خواهد  مادرش از او میحتی زمانی که،. زند آزاد شود، سر بازمی
  اي   نامهسان دست دیگر را به/ اي  آخر انگشتی کند چون خامه

: 1378، ثالث اخوان(»!اي و خودکامهتو عجب دیوانه - «/ رمز به» _بنویس و راحت شو«:گویدم
77(  

گر زمانه  و بیشتر در قامت توصیفزندان، دیگر به سراغ سیاست نرفت پس از آزادي از وي 
  :اینگونه اي رهایی از زندان سرود،  وي وضعیت سران حزب را در آن شعر که بر.حاضر شد

  )همان(کاره چه خاکی به سر کنم  مرد هیچمن/ هاي قوم ودند سر به خاك رضا کارهس
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این چنین   "نادر یا اسکندر" در زدند، آزادي اجتماعی و سیاسی می که دم از  راو مدعیانی
  :کند توصیف می

  اي باال تکاند و جام زد شانه/ آن که در خونش طال بود و شرف
  )همان(هاي دیگر گام زد ساحل به رو/ ناپیدا به دستچتر پوالدین 

نوش، که  این راه جان خود را از دست دادند و به قول خودش، گروهی فریب که در را و کسانی 
 ،) تیرباران شدند31ش که در سال مرتضی کیوان و یاران(مرگی پاك در طریقی پوك داشتند

  :ستاید  می"هستن"در شعر 
آن کبوترهـا  / رو کردنـد   زانی که الواح سحر را سـرخ      سبزخطان و عزی  / دانی کیان بودند؟    پاك می 

  )239: 1390، ثالث اخوان(دم سربیِ سردِ سپیده/ که زد در خونشان پرپر
اي گذشته گـام    در مسیر شعرپیش از کودتایابیم وي که  می اخوان، دربا بازنمایی زندگی و شعر      

ایجـاد   به کلی دگرگونی نیز ود  در مضمون شعر خه ود از خراسان به مازندران ز    بري  میانزد،    می
ایـن   از . رود کند و از عشق فردي و به قول خودش؛ شکر و شکایت و سالم و درود، فراتر مـی            می

 شاعر محتواسـت و  وي. گیرد ي اشعار او رنگ نومیدي و سرخوردگی می   قریباً همه تزمان به بعد    
 به محتوا و مـضمون  ،ته باشدایش اهمیت داش بیش از آن که لوازم ساختاري و فرمالیسم شعر بر     

ي  ي فـردي و عاشـقانه بـه سـوي جنبـه      ایی که رو به تکامـل داشـت؛ از جنبـه        محتو. پردازد  می
  .حماسی و اجتماعی و در آخر فلسفی

.  شـد  "سمبولیـسم اجتمـاعی   "پس از کودتا منتهی بـه جریـانی تحـت عنـوان             فضاي اختناقی   
د و مـسئول مـی    هاي انسانی و اخالقی     جریانی که نسبت به آرمان    « دانـد و بـراي    ، خود را متعهـ

). 40: 1384و حـسین پـور،   شمیـسا  (» رسالت اجتماعی و سیاسی قائل اسـت شعر، مسئولیت و  
جویانـه    دیگر مبـارزه افکار او در این دوره. گذارد این راه قدم می در ، تعهد انسانی به دلیل    اخوان

رود؛ اما آن را بـر دوش   ت سیاست نمیسمبه . ي اصلی آن است دي مایهنیست و شکست و ناامی   
خـورده بـا سیاسـت، در     اجتماع، گـره  . گرداند  کند و در میدان شعر خود می        نماد و رمز سوار می    
نیـز همچـون نیمـا و شـاملو در اشـعار خـود بـا                ثالـث     اخـوان «. رنـگ دارد    اشعارش حضوري پر  

ــه ــرو      دغدغ ــم س ــوعات مه ــاعی از موض ــدالت اجتم ــت و ع ــاعی روبروس ــاي اجتم ــاي  دهه ه
  ). 385: 1383حسنلی، (»اوست

ي  آینـه  شـعر اخـوان نیـز    . ي نویسنده اسـت  ي جوالن فکر و دغدغه  عرصه ،در نظر دیلتاي، متن   
نگرش اجتماعی اوست؛ به طوري که دائماً با نماد و سمبل و رمـز و طنـز و کنایـه از اتفاقـات و              
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 به بررسـی اشـعاري پرداختـه    ادامه ر د. کند افراد مؤثّر در عقب ماندن مردم از زندگی، انتقاد می    
تـا   32 سـال  ي رویدادهاي سیاسی و اجتماعی دوران پس از کودتـاي    شود که بازتاب دهنده     می

، "زمـستان "سه دفتر شـعر  که بهترین دوران شاعري اوست، این دوران    .  است 40ي    اواسط دهه 
 او بـه  د، در برخـی اشـعار   مـردا 28کودتـاي  . شود  می را شامل"این اوستا از " و   "اهنامهآخر ش "

ایـن شـعر      فـضاي سـینمایی     «. " آنگاه پـس از تنـدر      "صورت نمادین آمده است؛ از جمله شعر        
ــه ــه ب ــی  گون ــما م ــه ش ــت ک ــاعت اي اس ــد س ــه  توانی ــر جمل ــا در ه ــگ  ه ــینمایی آن درن ي س

اي کوتـاه، بـه مبـارزات       این شعر، اخوان پس از مقدمه       در  ). 238: 1394کدکنی،    شفیعی(»کنید
  :پردازد  از کودتا میپیش

شکل و / گیسو که بسیاري ا پیردختی زردگونب/ مان، روي گلیم تیره و تاري بام خانه بر پشت
  )43: 1360، ثالث اخوان. (ي شطرنج بودم من برد، غرق عرصه شباهت با زنم می

تفاده اي آن اس  بر"زالی جغد و جادو"این پیردخت که درجایی نیز از تعبیر  رسد که   به نظر می
 .ي مبارزان نهضت ملّی باشد ي شطرنج نیز میدان مبارزه کند، کشورهاي غربی است و عرصه می

  :خورد رقم میایی  پیروزي ابتد
هاي گسترش  ي لهدر حم/ چندین سوار پرغرور و تیزگامش را/ زیرا/ انگار بخت آورده بودم من

  )148: همان(پی کرده بودم من
ي  ي فـشرده   است که مبارزه1332 مرداد 25مانا پیروزي در روز این پیروزي موقتی شاعر، ه     «

ر بـر دربـار و انگلـیس پیـروز         زاهـدي را شکـست و مـصدق را بـار دیگـ            _ي دربـار    مردم، توطئه 
صـیاد پیـر   ؛ ز آمده اسـت   نی "شکار"این تصویر تاریخی، در شعر        ). 248: 1373دستغیب،  (»کرد

کنـد،   کنـد و شـکار را زخمـی مـی        ود را رهـا مـی     این که آخرین تیـر خـ        پس از   ) نماد مبارزان (
ناگـاه،   امـا بـه  ین می نمایـد کـه پیـروزي نزدیـک اسـت؛      گام بیشتر با او فاصله ندارد و چن  چهل

  :و شکست رخ نشان می دهدکند  از پشت به او حمله می) اخلغرب و عوامل آن در د(پلنگی
اي و    زد صـیحه  / د بـر زمـین    وآنگاه ضربتی که بـه رو خـور       / ناگه شنید غرّش رعدي ز پشت سر      

  ) 186: 1357، ثالث اخوان(! همیندیگر گذشته بود، نشد فرصت و/ خواست بجنبد به خود همی
 عوامل داخلی آن پیروزي مقطعی، با خیانتی که توسط آنگاه پس از تندر، بعد از  ي شعر  ادامه در

عدم (ریفش نیست؛شود شاهی در بساط ح و زمانی که شاعر متوجه میافتد  کشور اتفاق می
ها  زنش او را متوجه برج) حضور شاه در کشور و پیشبرد اهداف غرب توسط عمال داخلی

اینها را مات کن؛ اما مطمئن  گوید  می) غرب(زن . کند می) عوامل داخلی طرفدار شاه و غرب(
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 احتماالً(این کشیده شده و پیرفرزینان ها، پیش از  است که چنین نخواهد شد؛ چرا که نقشه
شاه نیز که حریف شطرنج .  ساخت و پاخت کرده اندبا هم) هاي هر دو طرف نشانده دستهمان 

سازي است و تالش  خورد صحنه ي اتفاقاتی که رقم می بر این اساس همه. است، در میانه نیست
  .نماید و کوشش مبارزان، بیهوده می

: همان(گفت نچه او میکرد آ ترك تکرار مین سو کآ/ آنگاه اشارت کرد سوي طوطی زردي
150(  

: 1373دسـتغیب،   (»ي زرد ارتـشی آن روزهـا        بـار جامـه   گمان شاه است به اعت      طوطی زرد، بی  «
 و )غرب و وزیـران و عمـال داخلـی        (ب با توجه به نمادهاي پیش از آن       دستغیاین تفسیر     ). 251

)  بـودن او قلیـد از غـرب و تحـت سـلطه    ت( نوع رفتار شاهشود و  از شعر میهمچنین دریافتی که  
  :افتد کودتا اتفاق می. رسد صحیح و متناسب به نظر می

ــین جنــوب و شــرق/ ترکیــد تنــدر، تــرق ــرق/ ب ــاران جــر / زد آذرخــشی ب ــون دگــر ب جــر  اکن
  )45: 1360، ثالث اخوان(بود

  :شوند یکی تصویر می ادامه نیز اتفاقات پس از کودتا یکی و در
  :فرار مبارزان و مبارزنماها

  )46: همان(ي چتري، گیرم از ابلیسیا سو/ ي سقفی، گیرم از ناکسهر کس گریزان سو
  :برباد رفتن آمال ملّت و روشنفکران

  )47: همان(اینجا چراغ افسرد/ آنجا اجاقی بود روشن، مرد
  )همان(بلند آرزوهاي نجیب ماافسوس آن سقف / ریخت هایی که فرو می و سقف

  :ي مبارزه نومیدي و از بین رفتن روحیه
بام بر / شطرنج خواهد باخت/ این هردم افزون بار/ این خونبار کدام از جان گذشته زیر دیگر 

  )همان(گلیم تار؟خانه بر 
  :و اعدام مبارزین

  )همان(شد صلیب ما ري ناگهان میدر هر کنا/ و آن باغ بیدار و برومندي که اشجارش
فضایی که سرشار از . شود یي پس از کودتا م گر فضاي حاکم بر جامعه ایت گونه اخوان رو بدین

  :"نادر یا اسکندر"شعر مثل این بند از . نومیدي و شکست و نفرت است
  )75: 1378، ثالث اخوان(طبل توفان از نوا افتاده است/ اند آرام و رام ها خوابیده موج
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این تابلو و پایدار نقش کرده زمستان امید  امید در .زمستانی که م «."زمستان"یا شعر مشهور 
  ). 738: 1373یوسفی، (»اي اجتماعی ست، تصویري است شاعرانه از پدیده و تجربها

/ هـا خـسته و غمگـین       ها ابـر، دل     نفس/ ها پنهان   هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست       
زمستان / غبارآلوده مهر و ماه   / مین دلمرده، سقف آسمان کوتاه    ز/ هاي بلورآجین   درختان اسکلت 

  )99: 1357 ،ثالث اخوان(است
در یـک  ایمـان آورد و  اخوان بـه پـوچی حـزب تـوده      از رویداد کودتا،    پس از گذشت چند سال      

وقتی که من دیـدم چـه بالیـی       «. کند  ه مصدق پیدا می    ب چرخش سیاسی، ارادت خاصی نسبت    
 دیدي دال که یار نیامد الـخ را گفـتم   "تسلّی و سالم"ي    یا قصیده  "نوحه"سر مصدق آمد، شعر     

در شـعر  ). 354: 1390کـاخی،  (» تقدیم کردم که خـودِ مـصدق بـود       یرمحمد احمدآبادي و به پ  
ي پس از کودتا، که همـان سـقوط دولـت مـصدق       به مهمترین مسئله  ،  )1335("تسلّی و سالم  "

هـاي دیگـر بـه افـراد      توان آن را در زمـان  اي که می گونه است، با زبانی نمادین پرداخته شده، به     
  :مشابه تعمیم داد

  )107: 1379، ثالث اخوان(گرد آمد و سوار نیامد/ دیدي دال که یار نیامد
هایی از امید و رهایی  زدگی شاعر نمایان است و گَرد، که نشانه در همین بیت اول، حالت شوك

  .شود  آن است، پدیدار نمیکه پیامبر و فاعل) مصدق(است، وجود دارد؛ اما سوار
  :کند پناهی مصدق را القا می  مفهوم تنهایی و بیعیبه نو هم"شهریار شهر سنگستان"شعر 

و بـسیاري  / بـه شـهرش حملـه آوردنـد    / ي بیچاره است او که شبی دزدان دریایی   همان شهزاده 
ا نــام او شــد شــهریار شــهر    اینجــ از / هــا گفــت، امــا پاســخی نــشنفت     انــه ســخن دلیر

  ) 20و19: 1360، ثالث اخوان(سنگستان
ي اقتصادي بود تا وضعیت معیشتی اجتماع را بهبود  ی در زمینهنقالب سفید به ظاهر انقالبا

ي دوباره پس  اي کسب وجهه واقع تصمیمی کامالً سیاسی بود و محمدرضاشاه بر بخشد، اما در
اخوان، تاریخ .)521-522: 1388، آبراهامیان(اجرا کرداین طرح را  ي خود،  از دوران مستبدانه

این  ). همزمان با سالروز انقالب سفید(گذارد  می1341 بهمن 6 تا 4این شعر را عمداً  ایش  سر
 "شاه" دقیقاً شخص "مرد"دهد که منظور او از  باره نشان می این هایش در  مطلب و صحبت

زهایی که آن زمان مطرح بود گفتم در آن بسیار چی ي مرد و مرکب را می من وقتی قصه«:است
مرد، یار مردم : اند که آمیز کرده اند، تبلیغ فریب هگویند، گفت گویم، می در آن شعر می. آوردم

ي  بشارت، بشارت که مردي خواهد آمد و چگونه مرد مردستانی که درمان همه. آید محروم می



                               1399چهاردهم، پاییز شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ...امید.بازتولید جهان ذهنی م
        

  

162

این شعر، اخوان با نگاهی  در ). 44: 1369محمدعلی، (»ي طبقات مختلف اي همه بر. دردهاست
  : را تصویر کرده است"مرد"تمسخرآمیز 

دیگر «:در خیالش گفت/ اي، مومی، به هم پیوست تکه تکه تخته /  خویشتن برخاستبار دیگر
  )28: 1360، ثالث اخوان(»ي ناورد رخش رویین بر نشست و رفت سوي عرصه/ مرد

اي به اندازه شکاف گندم، اما  کنند و در دره ي خود، هردو رم می با دیدن سایهدر پایان راه نیز 
مندي اجتماع،  ي بینش بخشی و دغدغه ي آگاهی روحیه. دنشو به عمقِ حماقت مردم، ناپدید می

  .این شعر بسیار ارزشمند و ستودنی است از سوي اخوان، در 
شویم که ابعاد شعر او  ن نکته بیشتر معتقد میای رویم به  هر چه در کُنه اشعار اخوان فروتر می

هاي  چند در یکی از الیه سیاستی که هر. تر از آن است که با سیاست آلوده شود اجتماعی
کند و دامن عقاید  اي کمک به اهداف اجتماعی او ورود می شعرش وجود دارد، اما بر

اینجا بر خود  ست؛ مثالً در  ااهی آزادیخواز عناصر اجتماعی شعر اخوان.آالید میاش را ن اجتماعی
  :صفتان که راهبر اویند، خود را بیرون باید کشید این بز ي  زند که از زیر سلطه نهیب می

، ثالث اخوان(هاي پیشواشان بز؟ هاین گلِ کی جدا خواهی شد از «/ :گفتم گه با خویش می گاه
1378 :117(  

  :دهد کند، اما به ذلّت تن نمی نج را تحمل میاي رسیدن به آزادي و آزاداندیشی، درد و ر او بر
/ ولیکن عزّت آزادگی را/ سر بر برف، چون باد دویم آسیمه/ خوردهاین سرما، گرسنه، زخم  در 

  )69: 1357، ثالث اخوان(نگهبانیم، آزادیم، آزاد
اخوان بارها در شعر خود با نمادهاي مختلف از استعمارگران غرب و شرق یاد کرده و خشم 

  :دهد ها نشان می د را نسبت به آنخو
و بر / ي ما بود ي همسایه  روي بام خانهکالغی/ در آن لحظه که من از پنجره بیرون نگا کردم

و نزدیکش کالغی / زد باز دمادم تق و تق منقار می/ تخوانیدانم چه، شاید تکه س چیزي، نمی
  )61: 1360، ثالث اخوان(زد باز روي آنتن قار می

 در تفکّر خود بـه پختگـی    است و زمانی که اخوان    1339مربوط به سال    ) ر آن لحظه  د(این شعر  
شـوروي  (گوید وقتی که من بینش پیدا کردم، دیدم که کالغـی     می. ی نمادین دارد   و زبان  رسیده
. زنـد   منقـار مـی   ) منابع آن کشور  (و بر چیزي  ) احتماال افغانستان (ي ماست   بر بام همسایه  ) سابق

  . این تنهاخوري، ناراحت است هم هست که از ) آمریکا یا غرب(الغ دیگرينزدیک کالغ اول، ک
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 کـه چگونـه در فقـر و خفقـان موجـود       40 و   30ي    ها و فالکت مـردم در دهـه         توصیف بدبختی 
  :گذرانند نیز در شعر او نمودار است زندگی می

صرع دروغینش از  /پوش جوان را که ناگاه   آن ژنده / دید  من دیدم او نیز می    / در چار چار زمستان   
  )99: 1360، ثالث اخوان(پا درانداخت
  :این اوضاع  بهبود و ناامیدي از

  سوزي نبود و آنچه بود آش دهن/ خانه خالی بود و خوان، بی آب و نان
  )77: 1378، ثالث اخوان(لیک پشت تپه هم روزي نبود/ این شب است، آري شبی بس هولناك

ه، بـه  دهد، اما گاه نیز از سر عصیان و خشم، بر همین جامع یها سر م ناله اخوان از درد مردم، غم    
  :گیرد دلیل نداشتن همدلی و اتحاد، خشم می

هر چـه، هـر جـا، ابـر     / بعد از آن که رفته باشی جاودان بر باد/ نجابت باغ اي بی اي عاجلت  به عز 
  )94: 1360، ثالث اخوان(همچو ابر حسرت خاموشبار من/ خشم از اشک نفرت باد آبستن

 کنـد  کشاند، در جان او رسوخ مـی   و نومیدي میي یأس  را به ورطه امید.مپی   در  هاي پی   شکست
اي نجـات و    هیچ امیدي بر  سازد؛ تا جایی که دیگر      جتماعش می و از او فردي بدبین و نومید از ا        

  :این اجتماع متصور نیست رستگاري 
جاتـان   ي ارجمنـد از هـیچ   جوانـه  یـک / هاي هرزگی مستور تان در خاك    اي درختان عقیم ریشه   

  )همان(انی شما را شست نتواندبارهیچ / اي گروهی برگِ چرکین تارِ چرکین پود/ رست نتواند
  :و از هیچ دري امید گشایش  ندارد تا خبري خوش او را نوید دهد

  )215: 1369، ثالث اخوان( یاري، نه ز دیار و دیاري، بارينه ز/ انتظار خبري نیست مرا
و هاي اجتماعی  بیهودگیِ خیزشر به اعتقاد بهشود که منج   اي می   ر یأس و نومیدي اجتماعی    دچا

  :شود  مینفی حرکت
نـه در او نعـره زنـد مـوج و          / راکـد و سـاکت و آرام و خمـوش         / ست   اما چون مردابی   "من"عمر  

  )91: همان(نه از او شعله کشد خشم و خروش/ شتاب
قرن حاضر نیز تسرّي به  "آخر شاهنامه"ا در شعر این شکست اجتماعی ر ي  دامنه امید، 

 آشامی است که خونهمانند مانده،  اي کشورهاي ضعیف و عقب چهر، که بر دهد؛ قرن شکلک می
  :نداردهاي ویرانگر اتمی  پیغامی جز بمب

چار رکنِ / پروازي ي موهوم مرغ دور کاندران با فضله/ تر پیغام قرن وحشتناك/ آشام قرن خون
  )106: 1378، ثالث اخوان(آشوبند   خدا را در زمانی برمییمِهفت اقل
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شود،  ها و عدم حقانیت باالدستان می اینکه ناقد پلشتی عالوه بر  "میراث"بعد از آن، در شعر 
هاي  ي نفی و شکست را تا گذشته ایره دهد و د نشان میت پایین را در طول تاریخ شکست طبقا

  :دهد دور و دراز وسعت می
  )83: همان(پیر از روزگارانی غبارآلود ژندهیادگاري / نی کهنه دارم منپوستی
مرگ دانستن دقیانوس و قطبی بودن  بست، بی این تفکّر و یقین قطعی به بن این ماحصل    بنابر

  :همچنین مطابق آنچه در سنگستان او آمده. شب است
هم، کس  رستنگاه ماه و مهر وزان سو، سوي/ وي خفتنگاه مهر و ماه، راهی نیستاین سو، س از 

  )16: 1360، ثالث اخوان(را پناهی نیست
این  برد و با تکرار  این سطح از ناامیدي، به تنهایی پناه می لذا در چنین حالتی، اخوان در 

  کند؛  ذهنیت، عصیان می
زمین / مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست؟/ ایزدي آذر مقدس نیست؟ مگر دیگر فروغ 

  )24 :همان(آیا بر فراز آسمان کس نیست؟ دید گن
 پوچی از دنیایی اینکه«.  نشان داده شده است"کتیبه"در ناامیدي از حرکت اجتماعی، اوج 

 سوي به باید  همیشه"سیزیف". دهد می رجعت کوشش مبدأ به ما را کوشش هر وهیچی
 سیزیف، تقالي هک فرق بااین. دارد سیزیف سنگ به شباهت زیادي وکتیبه، برگردد خود سنگ
: 1380براهنی، (»قومیقرارگرفته اند، برابر تخته سنگ در که اشخاصی وتقالي است فردي
خارج  دور تسلسلی است که هیچگاه از دوران ناامیدي و شکست کتیبه، نمایانگر). 272
ن ای دهند و تخته سنگ را از   آزادي انجام میاي پس از آن همه تالش که زنجیریان بر. شود نمی

  :گردانند رو به آن رو می
  )13: 1360، ثالث اخوان(این رو به آن رویم بگرداند از که / کسی راز مرا داند،/ همان،/ نوشته بود

گیرد و یأس او نیز فلسفی  کم رنگ فلسفی می اشعارش کم اخوان،  ي شکست به دنبال اندیشه
) 1335("چاووشی"ایش شعر  توان از زمان سر این نگاه فلسفی را می البته آغاز . شود می

  :کند دانست؛ در آنجا اخوان سه راه را تصویر می
برگشت  سدیگر راه بی/ دیگر راه نیمش ننگ نیمش نامد/ نخستین راه نوش و راحت و شادي

  )144: 1357، ثالث اخوان(فرجام بی
عر در درون شـا نومیـدي   . ي از آن نیست   داند که گریز     خود را اسیر سرنوشت محتومی می      شاعر

 بهتـرین انتخـاب   ،شکست مقـدر اسـت؛ پـس راه بـی برگـشت      اعتقاد به نهادینه شده و دلیلش 
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آبـادي  این با اشارات فلسفی، ناکجا داند؛ بنابر قصد نهایی او کجاست، خود نیز نمی  ماینکه  . اوست
  :کند را تصویر می

و پرپـر بـه   ترش پژمرده هزاران اخ/ که با هر جنبش نبضم  / ست خداوندي  به سوي پهن دشت بی    
  )145: همان(خاك افتند

چرکــان و  ي تــاریخی خـوب، بـا تمــام آسـتین    بـه دلیـل داشــتن حافظـه   فـارغ از ایـن، اخــوان   
انکار مبـارزه و حرکـت،    ها،    این شکست    و   داردهمدردي و نزدیکی    ،   کشورش دستان تاریخ   پایین

هـا،   ها و خشم  و عصیان ها  پنداري  ها و بیهوده    ، افسردگی اعتمادي و بدبینی    نومیدي از جامعه، بی   
این آسـمان   از "چند به تعبیر خودش  شود که او بر کشور و مردم خود پشت کند؛ هر      دلیلی نمی 
ایرانی بودن و تمـدن    و همیشه به "اي شیرین نچیند ري نبیند و میوه ها مه   ها و سگ    و ابر و آدم   

  :نازد و فرهنگ خویش می
ـ   / تـو شناسـی     ي زربفتِ رنگـین مـی       جبهکو کدامین    تـر   ي مـن پـاك   ع پوسـتین کهنـه   کـز مرقّ

  ) 88: 1378، ثالث اخوان(باشد؟
  )71: 1357، ثالث اخوان(گوید که زیبا نیست؟ برگی که می یباغ ب
ي محسوسی ها ي پیشین به لحاظ ساختاري و بیانی تفاوت ي سوم شاعري اخوان، با دوره دوره

 دوران رویدادهاي زمانه، به صورت این در  «. تا حد زیادي حفظ شده است،دارد؛ اما مضمون
. دیگر از آن احساس درد شدید، خبري نیست. شوند طنزآمیزي در شعر اخوان، مجسم می

این  در . ي کافی کرخت شده است ها، به اندازه اي پذیرش تازیانه ها التیام پیدا کرده و تن بر زخم
 با بیانی طنزآلود و دو پهلو حرف خود را. کند دوران، اخوان تقریباً همه چیز را تخطئه می

  ). 52: 1369بهبهانی، (»ي شدید، جاي خود را به یک آرامش درونی داده است عاطفه. زند می
روند زندگی و تاریخ در تحلیل اجزا در دور هرمنوتیکی و نقش این حال به دلیل اهمیت    با 

ز هست، مورد و جنگ نیاین دوره از زندگی اخوان که مصادف با انقالب  هرمنوتیکی دیلتاي، 
  .این پژوهش است توجه 

ي قبل با بیان و زبان و ساختار بسیار خوبی،  اشعار سیاسی و اجتماعی اخوان که در دوره
ي اعتراضی  ولکن روحیه. اند تر خود را نشان داده این دوره به صورت ضعیف سروده شده بود، در 

شود، قناري هم گاهی  ه اعتراض نمیسکوت امروز من مربوط ب«:همچنان با اخوان بوده است
  ). 243: 1390کاخی، (»رود توي لک می
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. اندیـشی اخـوان اسـت    ایی و اجتماع گر ي ملّی   بازتاب دوباره ) 2و1 ("خوان هشتم و آدمک   "شعر  
خـوان هـشتم و   "اش،  این خاك اسـت و گـواه آن شـعر تـازه     اخوان شاعري است که پایش در     «

و شـغاد   ایتی دوبـاره از رسـتم          راوي رو  وي در اینجا  ). 420: 1370اده و دریایی،    ز  قاسم(»آدمک
اي شـهادت جهـان پهلـوان، کـه      بـر « اسـت؛ "غالمرضا تختی "رستمِ داستان،   شاهنامه است؛ اما    

 کـه  "خـوان هـشتم  "ي ما بود، قهرمان ملّی را در تختی دیدم و پا گذاشتنش را بـه      رستم زمانه 
  ):242: 1390کاخی، ( »مرگ بود مطرح کردم

خیس خون داغ سهراب و / هاست بختی ین گلیم تیرها/  عیار مهر و کین مرد و نامرد استاین
  )78: 1390، ثالث اخوان(هاست روکش تابوت تختی/ ها سیاوش

ي فرهنـگ نیـز    ي غربی او در زمینه این شعر به نوعی اعتراض به شاه و تصمیمات متجددانه          در  
 از زبـان نقّـال   ويشـود؛   یگزینی فرهنگ بیگانـه مـی  ایرانی و جا هست که باعث فراموشی سنّت   

  :کند میجدید، بیان 
/ سام نیرم، زال زر ماییم    / ها  اي شمایان، دوستدار پهلوانی     و  / دیگر اکنون زندگی ما، زنده مایانیم     

  ) 91: همان(...گستر نیز شهریار نام/ ما فرامرزیم، ما برزو/ رستم دستان و سهراب دالور نیز
آخـرین فـرد مـشهور از خانـدان     "گویـد منظـور مـن از شـهریار        انوشت شعر مـی   اخوان در پ    «

ي  اي برداشت دیگري از کلمـه   این یادداشت زمینه را بر      . ایران است   ي ملّی     گرشاسب در حماسه  
داند که مقـصود او پهلـوي    اي که آثار اخوان را خوانده است، می کند و خواننده  شهریار فراهم می  

  ).205: 1389لی، محمدي آم( »دوم بود
ناقضی که در ت باشد که در آن "هاي خان امیر دست"این دوره شاید    بهترین شعر اجتماعی 

. هاي لطیف خان امیر و جرم او وجود دارد، اخوان را به سرودن واداشته است جسم و دست
دل این است که ما در  اي که نسبت به کشنده و کشته شده دارد، مانع از  همدردي صمیمانه«

اي نگاه داشتن همدردي ما، نورافکن دید  امید بر. صد محکوم کنیم در  را صد"خان امیر"خود 
  ).85: 1373دستغیب، (»تاباند  خود قتل، نه قاتل باز میما را بر

بارید بر گالبی / آنگاه با فسون و / از پیه گرگ هار به پا کرد ابر قیر؟/ آیا کدام پیرزن جادو
وانگه، نفور از همه، از جان کشد / تر ا چشم او سیاه شود، دل سیاهت/ خون خان امیر؟ پر

  )40: 1390، ثالث اخوان(نفیر
داستانکی چند از «: گوید می "اما باید زیست: گوید زندگی می"ي دفتر شعر   اخوان درباره

هاست، به جد و هزل و خاطره و خطور ذهن و نقل و خطاب، که  ها و اندیشه ها، برداشت دیده
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ي آن چند صباح، زندگی من  صل اشتغال ضمیر و انفعال و اشتغال درون و نتیجهحا
اي از  ن عده به برخی مسائل جامعه که باعث زندانی شدو در آن).318: 1388احمدپور، (»است

  :پردازد مردم شده، می
و به زندان  را فریب داده شاتقیاما او قی که عاشق دختر عمویش طاووس است؛ حکایت شات

  :ندازدا می
  )155: 1390، ثالث اخوان(یک فریب ساده و کوچک/ زندگی شاید همین باشد

  :شرح حال عمو زینلیا 
  )172: همان(برساند پشت غول فقر را بر خاك/ خواست، مانند شرر چاالك که دلش می

 تر، در شعرش تر و با زبان ساده این دوران، توجهات اجتماعی خود را واقعی این اخوان در  بنابر
کند با زبانی  ذهن او دیگر به رمز و نمادهاي پیشین مشغول نیست و سعی می. کند نمایان می

در شعرش ند، بی ایشان می هاي  ي گرفتار در زندان و خانواده روشن و واضح آنچه از جامعه
ب اسالمی و  انقالمتبلور در شعر اخوان در این دوره،مهمترین رویدادهاي سیاسی  اما .بیاورد

  :بینیم هاي از امید را می  در شعر او رگهاین زمان. استحمیلی جنگ ت
  )133: 1394، ثالث اخوان(ها  آذین شد همه باغ و چمن گل/ ها دوباره سبز شد دشت و دمن

: 1390، ثالث اخوان(دهد، سحر ظلمت رمیده خبر میاز / !ي روشنان، امید چاووش خوان قافله
269(  
  :دهد صود، جوانان انقالبی را مورد ستایش و تشویق قرار میاي رسیدن به مق اینگونه بر   و 

، ثالث اخوان(صد سالم و صد درود از من/ ي آنات اوقات شما هر دم بر همه/ !اي عزیزان گرانمایه
1390 :229(  

االن که انقالب شده و مردم «:داند ایل انقالب، امید دارد؛ اما آن را مشروط می   البته او در او
این حالت آزادي واقعاً آزادي اصیل و واقعی  هایشان را بزنند، اگر  اند که حرف کردهآزادي پیدا 

قدیمی باشد و درواقع نوع دیگري اختناق، سانسور و بررسی، جایگزین سانسور و بررسی 
اي که دارد، در جریان   پرستی ي میهن اخوان با توجه به روحیه). 231: 1390کاخی، (»نشود

  :این رویداد شوم، دارد رهایی در ارتباط با جنگ تحمیلی نیز، شع
  در تجاوز به قومی صفاجو/ جنگ صدام چنگیزخو بود

  )399و398: 1394، ثالث اخوان(جمله گفتند یا حق و یا هو/ ایران چو دیدند زین سان خلق 
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روشـن بـود،   ي نامالیمت ها، منتظـر رسـیدن روزهـاي        همهتحمل   اخوان که با     ، پس از انقالب  
تــر   اخــوان بعــد از انقــالب روز بــه روز افــسرده    «آیــد؛   ضــی بــه نظــر نمــی    چنــدان را

نی خـود  ي انسانی و میه این وجود، وي هیچگاه وظیفه    با  ). 37،  1394کدکنی،    شفیعی(»شد  می
بـاز  ها،  مهري  با وجود بیوي. دوستی شعر او همیشه برجسته است را فراموش نکرد و وجه انسان     
  :کند اش حرکت می دوستی مسیر وطنهم در کنار مردم و در امتداد 

، ثالـث  اخـوان (در دفع غیر، همچـو تـو، بیتـاب و در تبنـد    / این وجود قوم تو هستند و همزبان  با  
1394 :234(  
بر این . اثر را بازتاب می دهدي  افکار و آمال و آرزوهاي نویسنده معتقد است اثر هنري، دیلتاي

بسا خود نیز از آن آگاهی  گوید که چه  سخن مییش ها  نویسنده از چیزي در نوشتهاساس گاه،
ي  جانبه و در کنار هم گذاشتن قطعات پازل اندیشه کامل نداشته و با خواندن و بررسی همه

ي اخوان تا پس از انقالب  مسیر اندیشهمطابق با این اصل،. توان دست یازید وي، بدان می
 اما هاي پس از کودتا التیام یافته خمز  باید گفت، گرچه آن نیزي هي ادام دربارهتعریف شد و 

در . استقبلی بود، سیر خود را حفظ کرده هاي  ردپاي شکست که مضمون واحدي در مجموعه
ایی  تقدیرگر، وي به نوعیشاعرناامیدي درونی شده در ي شکست و ر، با تثبیت روحیهاین اشعا 

مختاري، (»کند مایی میودنایی زروانی است که در افکار اخوان خ آن تقدیرگر«.اشاره دارد
  :سرنوشت باوري استیکی از اصول اعتقاد زروانیان، . )489: 1372

  ي زردش تفو کنیم کنان به چهره نفرین/ برخیز تا به خون جگرمان وضو کنیم
: 1390، ثالث اخوان(بیداد و بد، مصیبت و آزار گسترد؟/ کاین پیر کهنه، بهر چه تا بیکران چنین

282(  
شود اخوان زندگی را  ي زندگانی اوست، باعث می هایی که تجربه برگرا و شکستاین دیدگاه ج

  :ها بداند تر بیهودگی ي بیهوده قصه
  )265: 1390، ثالث اخوان(وز بهشت آرزوها دور/ دوزخ اما سرد

وار زیستن  رود؛ بلکه چاره را در خیام  را نمی"ایت صادق هد"ي زندگی، راه  اخوان در اندیشه
برد، اما  خیام یأس فلسفی خود را چون خنجري به دل زمان فرو می«این تفاوت که  ا ب. داند می

این  ). 86: 1369سیوه یلی، (»شود و عاقبت قربانی اخوان آهسته آهسته زیر بار غم، پژمرده می
  : زندگی ندارداي زمان، تعریفی جز اجبار زنده بودن، بر
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/ !چه بیهـوده ! هوم: مرگ گوید/ این نیست  جز این است و/ گر عبث، یا هر چه باشد چند و چون    
  )251: 1390، ثالث اخوان(!اید زیست، باید زیست، باید زیستاما باز ب: گوید زندگی می
 با او نسبت به زندگی و انسان بود،  که مسئولیت اجتماعی    را  اي رسالت پیشین خود       وي به گونه  

رش، شکـست و یـأس غالـب را       در شـع  دهـد و دیگـر بـه ماننـد قبـل              وجود خستگی، ادامه می   
ایـن قطعـه شـعر، حریـري از      او بـا  . گیرد طلوع امید در دفتر دوزخ اما سرد، رنگ می   . بینیم نمی

کشد، بر تمام آنچـه از روزگـار دیـده و چـشیده و سرنوشـت انـسان را بـا آن            روشنی و امید می   
  :خورده پنداشته است گره

  )267: همان(تر بود و روشن و بشکوهآسمان، / چه دیدم، آه/ پرده را یکسو زدم دیدم
غـزل  "کـه بـه قـول خـودش     ) 1368("اي کهـن بـوم و بـر دوسـت دارم        تـو را    "ي    در مجموعه 
ملّـی، حماسـی، طنـز،    :  اوست، شاهد پراکندگی موضوعی زیادي در شعرها هستیم    "خداحافظی

  .اجتماعی و سیاسی
 چه حاصلی داشته، 60ي  این سؤال که شعر شما در دهه خود اخوان نیز در پاسخ به 

ایش  آر. بینید حاصلش همین است که در مطبوعات می. هیچ حاصلی نداشته است«:گوید می
رسد چیزي نیست  اما آنچه به دست مردم می. اینها بندي خوب است و نظایر  صفحه. زیبا هست

ا جامعه، با ي اول باید بتواند ارتباط برقرار کند، ب شعر در وهله. که بتواند تأثیري داشته باشد
  ). 489: 1370زاده و دریایی،  قاسم(»سرشار باشد از مسائل زمانه. تاریخ، با مردم، با زمانه

  نتیجه گیري
اش بر او و  و تأثیر و تاثّرات جامعه و زمانهثالث   اخواندر واکاوي و بررسی تاریخ عصر مهدي

رسیم که  این نتیجه می ه اشعارش، بر مبناي هرمنوتیک دیلتاي، از طریق همدلی و همزمانی، ب
اجتماع و اللهجه،  به عنوان شاعري دردآگاه و صریحاخوان از آغاز شاعري، اهل زمانه است؛ 

در ایران را رصد کرده و  کند؛ اوضاع سیاسی  ي آن دوره را درك می وضعیت حاکم بر جامعه
 و آرامش ی و اقتصاديدر تکاپوي رسیدن و رساندن خود و جامعه به امینت جانشعر خود 

 است و در شعرش نمود تر ایانه در او هر روز و هر سال پررنگ گر روح ملّی. اجتماعی است
خواهد   رسالت و هدف خود را بر مبناي انسان و اجتماع انسانی تعریف کرده و می.بیشتري دارد

 همیشه این روند در زندگی او . نگر خویش دست یابد هاي اجتماع تا با مبارزه و امید، به آرمان
تحت تأثیر این . سهم زیادي در اشعار او دارداتفاقات سیاسی و اجتماعی، . وجود داشته است

حتی پس از شکست، به دلیل تأثیر . شود شود؛ اما تسلیم نمی شکسته و پژمرده میرویدادها 
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 آیندي دهد و بر نسالن خود، امید دروغین نمی مانند بسیاري از هم شدید از محیط اجتماعی، به
در پیش و پس از انقالب با وجود . دهد  مرداد به دست می28ي پس از کودتاي  واقعی از جامعه

 گاه با .کند  خود را رها نمیها، در کنار نومیدي از جامعه، همنوع مهري و بیها  ي نامالیمت همه
  اما چراغ امیدکشد؛ دهد و آه می  گاه ناله سر میکند، خشم و نفرت علیه جامعه عصیان می

یأسی که بدان دچار . اندیشد انگار همیشه در دلش روشن است و به رستگاري انسان می
کند، اما او  شود، مسیري را از درون او به اجتماع و سیاست و سپس تمام هستی، باز می می
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Abstract  

     Mehdi Akhavan-Sales (1307-1369) is one of the peaks of contemporary poetry. 
His poems can be studied hermeneutically due to their hidden layers and the 
existing experience in which are salient. The purpose of this research is to 
reproduce the mental world of the Akhavan by examining his poems. The 
research is a kind of basic theoretical research, with a qualitative-analytic 
method, based on Dilthey's hermeneutical theory. The initial data have been 
analyzed using the content analysis technique, library and digital resources. One 
of the principles of Dilthey's hermeneutics in the interpretation of texts is the 
study of the history and era of the author. This is possible through synchronicity 
and empathy with  Akhavan and the study of his poems during history. After 
data analysis, at the end of the research, Akhavan’s personality and emotions, 
which are reflected in his poetry, have been reconstructed by understanding the 
text and in the context in which the poet lived. The reproduction of his 
intellectual realm has been achieved through an empathetic relationship or the 
historical coincidence with him, perception of  the condition under which the 
work has been created. 
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Abstract  

The aim of this paper is to discover and extract the Evolutionary Algorithms in a 
Fortune-telling document attributed to Shaikh Bahaʼ i. This document has been 
accounted as a model of formal languages in which there is a precise relationship 
between the sign language systems and mathematics. This systematic relationship 
increases its formal complexity and changes it into an unknown knowledge of the 
unseen world. On the other hand, it lets you achieve the final responses quickly 
and easily. The letters used in the fortune- telling tables are the letters of Persian, 
not Abjad ones. By studying the tables and extracting the mathematical relations 
between the letters and the numbers, its mechanisms and the way of gaining the 
answers have been discovered. They are compatible with the Evolutionary 
Algorithm (EA) model. This document has a hierarchical system of a group of 
answers. These groups have both mutual top-down and bottom-up relations. The 
number of members of each group or the whole groups are based on the accurate 
mathematical ratios. The optimal answer of its algorithm consists of some specific 
properties in the tables. To find the optimal answer, some operators of 
geographical length and width as well as the dozen-accounting operator are 
functioning on the table of letters; therefore, each 18-letter verse has been written 
the final answer. Some evaluating operators are functioning to produce the last 
answer. These evaluating letter operators are the Linear order, Rhyming word 
position and the  letter or verse Replacement. 
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Abstract 

Typology is a systematic approach to study language diversity. In addition, cross-
linguistic comparison is the main concern of this area. It is essential to determine 
the same grammatical categories cross-linguistically. This article attemptes to 
investigate possessive strategies based on Croft theory in a novel called “kite 
runners’’ both in English and Persian texts. Approximately, 150 expressions were 
extracted randomly. The current study, described and analyzed possessive 
constructions in both English and Persian texts based on the cross-linguistic 
comparison. Some strategies express the relationship between possessor and 
possessum by an additional morpheme. Regarding the features of dominant 
strategy, linker has been determined as the dominant strategy in Persian and the 
possessum precedes the possessor. On the other hand, the dominant strategy in 
English is suppletion and the possessor precedes the possessum.  
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Abstract 

In the process of learning a second language, an error is a common and predictable 
phenomenon. Linguistic interferences are a group of errors that resulted from 
transferring of the mother tongue into the target language. The present study, 
which has been conducted in the framework of "error analysis" based on Brown's 
classification of errors (2007), aims to determine the syntactic errors due to the 
interference of Kalhori Kurdish into Persian by Kurdish native speakers. For this 
purpose, among the speech errors, the syntactic errors that interfered from the first 
language into the second one have been examined. The method used in this 
research is quantitative - qualitative. The statistical sample includes 2 bilingual 
girls and boys living in Kermanshah who were selected by voluntary sampling 
method. The results showed that the errors on the base of their frequency 
percentage are as follows:  Error of incorrect use of compound verb components, 
error of prepositions, error of word orders in sentences, error of the letter /ra/, error 
of use of inappropriate verb, error of use of redundant /y/, error of conjunctions 
and error of use of inappropriate pronoun. Relying on the results of the present 
study, educational solutions can be provided for teachers, curriculum planners, test 
designers and language learners in order to reduce Persian language learning 
problems in Kurdish-speaking areas. 
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Abstract 

The media, including the press, are influential elements in the political and cultural 
relations of societies and play an important role in the transmission and teaching 
of language. The purpose of this study is to investigate the word formation 
processes in the political press based on the view of Booj (2007). The method of 
this research is descriptive-analytic and the data collected through library method. 
From different genres in the press, political genre has been selected and then from 
the newspapers in the 80's, three widely circulated newspapers Kayhan, Abrar and 
Hamshahri, 650 words have been extracted and examined. According to Booj 
(2007), word-making processes are divided into two groups: word formation and 
word creation processes. The most important word formation processes include 
compounding and derivation. Clipping, acronym, and blending also fall into the 
category of word formation processes. Due to the large number of loanwords in 
the political texts, the phenomenon of borrowing is also discussed. In this study, 
based on the gathered data, it has been observed that in addition to the above 
processes, the post-syntactic word formation process as well as the compounding- 
derivation  ones also play a role in word creation. The results of this study show 
that the processes of compounding, derivation, compounding- derivation, post-
syntactic word formation are the most frequent processes. The less frequent ones 
are clipping, acronym and blending involved in making new words in the political 
press. Studies and statistical evidence indicate that there is a significant difference 
between the distribution of frequency percentage of word formation processes 
with the highest frequency and word creation processes with the lowest frequency 
percentage. 
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Abstract 

The Sorkhi Tribe is one of the tribes of Lor in Fars province. The six tribes of 
Sorkhi consider themselves Lors, and their culture and dialect have the smack of 
Lors, which is mixed with the elements of the native Dashti and Dashtestani 
culture. In the present article, the author has studied and analyzed the phonological 
processes of the Koohmareh Sorkhi dialect. The materials have been collected 
from the library and the method of this research was descriptive-analytic. The 
results of this study show that the main phonological processes in the Koohmareh 
Sorkhi dialect are a type of lenition. In this process, spirantization, 
approximantation, nasalization, voicing, deletion can be observed. Assimilation is 
another common process in this dialect. In this process, among the consonants, 
conversion of the sequence / st / to [ss] or / nb / to [mb], and among the vowels, 
the assimilation of / â / with / a /, the assimilation of  / e / with / i / and / u / with / o 
/  are more commonly used. Neutral phonological neutralization, terminal 
devoicing, hardening, reduction, insertion and epenthesis, displacement, and 
compensatory lengthening are other common phonological processes in the Red 
Koohmareh dialect.  
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 Abstract         

Language is a system.  Each linguistic system has some specific elements 
which show their differences or diversities. In addition to language 
universals, each language has its own rules. The main goal of this article is 
to study the phonological processes of Kohne Oghaz Turkish in Iran. This 
is the language of one of the villages of Shirvan in North Khorasan whose 
speakers speak Kurdish and Turkish. The data have been collected through 
an interview with ten Kohne Oghazi native speakers, five men and the 
others were women. They were between 40-60 years old. Because I didn’t 
find any written source of this type of Turkish, I just collected information 
from its native speakers. Data have been transcribed based on the 
International Phonetic Alphabet introduced by Catford (1988) and 
analyzed using descriptive method. This research has been written based 
on generative phonology. The results indicate that phonological processes 
that have been used in this Turkish type in comparison with Persian 
language include assimilation, fortition, insertion, haplology, vowel 
harmony. 
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