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 زنگانیدر گویش الي» اسم« اقسامبرخی از 

 

abrak32@yahoo.com*  رنجبرحسن  

  فارسی ادبیات و زبان ارشد ارشناسک

  

  :چکیده
و کوهستانی در شهر باستانی داراب، واقع در استان فارس  يزنگان روستایی نیمه سردسیرالي

 زنگانی اختصاص یافته است.در گویش الي» اسم« برخی از اقسامهشِ پیش رو به پژو .است
اي خانهبه صورت میدانی گردآوري شده و سپس به صورت کتابپژوهش این  ۀمطالب اولی

توصیفی بوده -روش پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی تجزیه و تحلیل شده است.
ساختمان و معنا به مواردي چون اسم معرفه و نکره، اسم  اسم را از نظر در این پژوهش .است

، اسم آلت، اسم مصدر، اسم مصغر، اسم اشاره، اسم جمع، مرکبو مشتق مرکب ،ساده، مشتق
در این » اسم«هاي بسیاري از ویژگیایم. اسم مبهم، اسم صوت و آوا و اتباع تقسیم کرده

 توان بههاي معرفه سازي میاز جمله راه-1 براي مثال:گویش با فارسی رسمی متفاوت است. 
 »این، آن و...« ةهاي اشارموصوف صفت در پایان uـو  و نیز آوردن در پایان اسم uـو آوردن 

است که امروزه در » شتـِ« پسوند در این گویش »اسم مصدر«هاي یکی از نشانه-2اشاره کرد. 
جمع  ة(=ها) است. شیو» آ« جمع در این گویش ۀنشان-3 .منسوخ شده استفارسی رسمی 

اسم مصغر در -4. هاي پایانی، بسیار متفاوت و متنوع استبستن در این گویش با توجه به واکه
» akك ـَ« هايآوردن پسوندبراي مثال: با . شودساخته میگونی هاي گونهشیوهبه این گویش 

 .پیش از اسم »bala بلَه«یا » kala کله« ،»kola کله« هايیکی از واژه آوردنیا » ča چه«و 

9/10/1400تاریخ پذیرش مقاله:                                  26/9/1400تاریخ دریافت مقاله:    

  

  واژگان کلیدي
  زنگانیگویش الي   *
  اسم   *
 اقسام اسم  *
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  . مقدمه1
هاي جنوبی زاگرس در استان فارس مناطق کوهستانی و سردسیر رشته کوه از» زنگانالي«

 .)2482: 1387(مصاحب، ه است شرق شهرستان داراب واقع شد کیلومتري 54باشد که در می
شغل مردم این روستا از گذشته تا کنون، دامداري و باغداري بوده است. البته ناگفته نماند که 

رنجبر، و  نمیرانیان، افضلشده است (رونق اخیر، دامداري این روستا بسیار کم  ۀدر چند ده
1394 :864(.  

هاي این روستا طی سالیان متمادي به ایفهزنگان، هر یک از طسالِ اليگویشوران کهن ۀبه گفت
    هاي مترادف و ها از جمله کثرت واژهاند. بسیاري از نشانهاین روستا آمده و ساکن شده

 هد که هرگذارد و نشان میهاي مردم صحه میهاي فعلی بر این گفتههاي متعدد از زمانصرف
هاي فرهنگی مختلفی را با خود به و گونهاند از جایی به این نقطه آمده هاطایفه یک از این

با این همه امروزه در این  اند که بهتر است آن را نوعی ادغام فرهنگی بدانیم.ارمغان آورده
: 1394نامند (رنجبر، زنگانی میبا گویش واحدي روبه رو هستیم که آن را گویش الي روستا

هاي شده است اما از نظر زبانی با گونه زنگان در شهرستان داراب واقعاليازاین رو اگرچه  .)3
  .)1: 1396رنجبر،  و (صیادکوه زبانی این شهرستان متفاوت است

  پژوهش ۀپیشین . 1- 1

پذیري هایی از قبیلِ معرفه و نکره، شمار، ساخت و وابستهبا توجه به ویژگیاسم را معموالً 
    به انواع مختلفی تقسیم  زنی براساس ساختار و معنیدهند. اما گاه مورد بررسی قرار می

هاي دستور زبان هاي انجام شده در این زمینه مربوط به کتاببخش بزرگی از پژوهشاند. کرده
اند. در هاي مختلفی نگریسته و بررسی کردهرا از زاویه» اسم«ها، فارسی است. در این کتاب

در این زمینه انجام شده  وديمحد هايِهاي ایرانی نو نیز پژوهشو در گویش ي ایرانیهازبان
   براي مثال:اند. پرداخته و نشانۀ جمع واژهکه اغلب به مواردي چون ساختاست. 

به اسم جامد و مشتق، اسم  . نگارندهگویش کرمانشاهیدستور زبان کردي  )،1394، (رنجبر-
ی، اسم ساده و مرکب، اسم عام و خاص، اسم مفرد و جمع، اسم معرفه و نکره، اسم ذات و معن
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     یک از انواع اسم،  و پس از تعریف هرپرداخته  صوت، اسم مصغر و اسم مصدر و مصدر
  هایی را از گویش کرمانشاهی ذکر کرده است.نمونه

معرفه، نکره، جنس،  اسمبه  . نگارندگانزونامۀ گویش مردم اَ)، واژه1396پور و ضیایی، (انصاف
ن، مکان، آلت، فاعل و مفعول و نیز مفرد و جمع و عام، خاص، ذات، معنی، جمع، مصغر، زما

و اقسام اضافه، اعم از اضافۀ ملکی، تخصیصی، بیانی، تشبیهی و . اندهمضاف و مضاف الیه پرداخت
  اند.استعاري را بررسی کرده

  دو مقالۀ زیر است: شودمیزنگانی در گویش الي» اسم« ۀولچه مربوط به مقاما آن

در . نگارندگان »زنگانِ داراببررسی ساختار اتباع در گویش الي« )،1396(رنجبر و نمیرانیان، -
هایی شود و چه ویژگیاند که اتباع در این گویش چگونه ساخته میاین مقالۀ کوتاه نشان داده

ها را توان آنشود و میهاي مشخصی انجام میدر این گویش ساختن اتباع به روش«دارد. 
هاي ساختن ها شیوة ساخت (فرمول) ارائه داد. پربسامدترین شیوهنبندي کرد و براي آدسته

یا  ak »ـَ ك« ، افزودن»پ«یا » م«اتباع در این گویش را باید تبدیل همخوان آغازین واژه به 
در این گویش اتباع به  ابتدا دانست. در آن آوردن و آغازین همخوان به at» ـَ ت«یا  al» ـَ ل«

رود. اگر اتباع با تبدیل اي (ساکن) به کار میا کسره و بی هیچ اضافهسه روشِ با واو عطف، ب
  رود. اتباع با کسره اي (ساکن) به کار میتر با واو عطف و بی هیچ اضافهساخته شود بیش

آغازین  همخوان به at» ـَ ت«یا  al» ـَ ل«یا  ak »ـَ ك«رود که تر زمانی به کار میبیش
آوردن عالمت جمع - 1باع یا متبوع در این گویش سه حالت دارد: افزوده شود. جمع بستن ات

آوردن - 3(=ها) فقط بر سر متبوع.  â» آ«آوردن عالمت جمع -2(=ها) بر سر اتباع.  â» آ«
- 23: 1396رنجبر و نمیرانیان، »((=ها) هم بر سر متبوع و هم بر سر اتباع. â» آ«عالمت جمع 

24.(  

        ها و آواها در گویش اي از صوتو بررسی گزیده معرفی«، )1394حیدري، ( ورنجبر -
 است. شده طثبت و ضبدر این مقاله صد و شصت صوت و آوا حدود یک .»زنگانیالي

هایی که به تقلید از صداي آن دسته از واژهو  نداتمایزي میان صوت و آوا قائل شدهنگارندگان 
هایی که انسان به شکل قراردادي ه از واژهرا آوا و آن دست حیوانات و طبیعت به دست آمده
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 نداهمچنین نشان داده .ندانامیدهکند را صوت براي امر و نهی حیوانات و امثال آن استفاده می
هاي نسبی ها، صفتو برخی از فعل ها موجب زایش زبانی شدهکه چگونه برخی از آواها و صوت

 ).400: 1394اند (رنجبر و حیدري، و... را ساخته

   زنگانیاسم در گویش الي. 2
ها و چند و چون آن تر به ویژگیپژوهان، کمهاي دستوري است که گویشاسم از جمله مقوله

دستوري بس گسترده است و جزئیات فراوانی دارد  ۀاند، شاید به این دلیل که این مقولپرداخته
هایی که دارد و همچنین گیاسم را براساس ویژکاري بس دشوار است.  ،این همهو پرداختن به 

توان به انواع مختلفی تقسیم کرد. ما در این جستار، برخی از اقسام از نظر ساخت و معنا می
ایم. نکتۀ مهم و قابل بیان اسم را چه از نظر ساختمان و چه از نظر معنا مورد بررسی قرار داده

رسی قرار داد و ساختمان گروه توان مورد برپذیري نیز میاین است که اسم را از نظر وابسته
پذیريِ اسم بسیار مفصل است و ما . بحث وابستهتوصیف کردها اسمی را از جهت انواع وابسته

   شرح خواهیم داد.ایم و آن را در پژوهشی مستقل پوشی کردهدر این پژوهش، از آن چشم

      اقسام اسم. 2- 1

  اسم معرفه و نکره. 1-2- 1

  معرفه 
هاي معرفه معموالً در فارسی که براي مخاطب یا خواننده آشنا باشد. اسم اسم معرفه آن است

احمدي گیوي،  و (انوريعالمتی خود حاکی از معرفه بودن اسم است عالمتی ندارند و این بی
در این گویش عالوه بر اقسام معرفه از قبیلِ اسم خاص، اسم جنس و غیره،  .)83: 1387
  نی بر معرفه بودن وجود دارد.هایی نیز مبها و نشانهعالمت

  در پایان اسم uـو  -الف

  : مرد رفت، مردي که براي مخاطب آشناست رفت. :mard-u raره  مردو
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 havâ:s-om na-viδ nɔ1y-u a: dass-om oftiδ دپچ داَ دسم اُفتی نُایو دحواسم نَوی
pač-čoδ .حواسم نبود آن کندوي سفالی از دستم افتاد خرد شد :  

  »این، آن و...« ةهاي اشارموصوف صفت-ب

: همان مرد همه چیز  :hom mard hama či dozziδ-o raو ره  دچی دزیهمه هم مرد
  را دزدید و رفت.

: همین خانه که دیدي  hami xuna ke diδ-i ey ali-yeي اي علیه دکه دی همی خونه
  مالِ علی است.

  در پایان  uو ـ» + این، آن و...« ةهاي اشارموصوف صفت-ج

  : برو همان جوال را بیار! bo-rô hom jovâl-u beyâبیا  هم جوالوبرو 

  نکره
احمدي  و (انوري .اسم نکره اسمی است که براي مخاطب یا خواننده آشنا و شناخته نباشد

  هاي نکره در این گویش عبارت است از:نشانه .)82: 1387گیوي، 

  اسم در پایان» ي«آوردن -الف

  : سنگی زد به فرق سرش. saŋg-i zaδ-a qobbe-y sar-ešي سرِش اَ قُبه دز سنگی

  :در پایان آن» ي«(یک) در آغاز اسم و » ya یه«آوردن -ب

  غالب دانست. ةتوان آن را شیواین شیوه در این گویش پربسامدتر است و می

هم بروم یک خوا: می xâm bor-om ya xune-y be-gir-omبگیرُم  يیه خونهخوام برُم 
  اي بخرم.خانه

                                                             
  .شودافراشته می سپساندکی گرد و ابتدا که ایم گرفته /â/اي گونها معادل ر ɔنشانه -1
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 aya ya sar-i zaxm beš-e eŋgɔriزخم بشه انگُاري هیچ کُاري نکردیه  یه سرياَیه 
hič kɔr-i na-kerdi-ye اي.: اگر یک سري زخم شود انگار هیچ کاري (کار خوبی) نکرده  

  آیند.هاي مبهم میهایی که همراه صفتاسم-ج

: به هر  a har kut-i i-raft-en vovâ: šun-i-zaδ دایزایرفتن ووا شون هر کوتیاَ 
  .شدند)زد (دچار بیماري وبا میها میرفتند وبا به آنسوراخی که می

  مرکبو مشتق مرکب ،اسم ساده، مشتق. 2-1-2

  سادهاسم 

).93: 1389اسم ساده آن است که فقط یک تکواژ داشته باشد (وحیدیان کامیار و عمرانی،  

  میوه.  ۀست: ه assokاَسک 

  : غار. eškaft اشکَفت

  : آستین. oftik اُفتیک

 ۀشاخ-2بازوي انسان. -bɔyi :1 بایی 
  درخت.

  : روده. ri:tukریتوك 

  : پاالن. šâ:lشال 
  اسم مشتق

یا به عبارتی  )35: 1393اي دیگر ساخته شده باشد مشتق است (خیامپور، اسم اگر از کلمه
ک پایه واژه و یک یا چند وند قابل تجزیه باشد. اسم دیگر اسم مشتق اسمی است که به ی

  تواند فعلی یا غیر فعلی باشد.مشتق می

زار، زمین شیب دار و : ریگ ri:zâlریزال 
  پوشیده از ریگ.

  قلم هیزم شکن. : eškan-aه اشکن

درخت انگور تربیت نابر، :  nâ:-vorناور 
  نشده.

  دان.: سرمه sirma-dunدون سیرمه
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  مرکباسم 
 .)321: 1383مرکب، آن است که از دو یا چند بخش ترکیب شده است (ابوالقاسمی،  ةواژ

هاي مرکب به اسمپذیر باشد. درواقع اسم مرکب آن است که به دو یا چند پایه واژه تجزیه
چنین جستاري  ۀها از حوصلآن ۀشوند که بررسی و بیان همهاي مختلفی ساخته میشیوه

  کنیم.هایی را بیان و بسنده میجا به صورت کلی نمونهر اینبیرون است. ما د

  : زنبور نر. xar-mašمش خر

  سرگین غلتان. : gi:-γalunگیغلون 

اي است معموالً وسیله : taš-kašکَش تش
هاي درون آتش و چوبین که با آن چوب

  کنند.جا میهاي گداخته را جابهزغال

که : سینی معمولی  lab-taxtتَخت لَب
  گذارند.تر استکان و قندان در آن میبیش

گیاهی  محلیِ نام : eškâl-banبن اشکال
  است.

  مرکباسم مشتق

 مرکب آن است که هم ویژگی اسم مرکب و هم ویژگی اسم مشتق را داشته باشداسم مشتق
  ).93: 1389(وحیدیان کامیار و عمرانی،  

  کنند. داري میهآن نگ : طویله، جایی که االغ در kot-xar-iخري کُت

  : سبزقبا. kalâγ-sôz-uسوزو کالغ

  زنجره.  : jeŋg-jeŋg-uو جِنگجِنگ

  : شکرتیغان. kalla-γu:č-uغوچو کَلّه

  : مرغ دانی. kola-morγ-iمرغی کُله
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  اسم آلت. 3-1-2
 :1387احمدي گیوي،  و کند (انورياسم آلت اسمی است که بر ابزار و ادوات کار داللت می

  هاي ساختن اسم آلت در این گویش عبارت است از:برخی از روش .)104

  بن مضارع + هاي بیان حرکت 

  : قلم هیزم شکن. eškan-aاشکنه  ←(از اشکستن) + ـه  eškan اشکن

  اسم + بن مضارع

: صافی، ظرفی مشبک که از آن مایعات عبور  âš-polôآشپلو  ←(از پالودن)  polôآش + پلو 
  دهند.

  : قلم هیزم شکن. tiz-borتیزبر  ←یز + بر (از بریدن) ت

  اسم + واو عطف + اسم 

هاي ي که با آن دندانها: وسیله čap-o-râ:sچپ و راس  ←(راست)  râ:sچپ + و + راس 
ها را یکی به طرف چپ و یکی به طرف راست مایل می کنند تا در هنگام بریدن برخی اره

  رد.ببچوب، اره گیر نکند و خوب 

  اسم مصدر. 4-1-2
هاي مصدري، داراي مفهوم مصدر هستند. اسم مصدر داراي هایی که با وجود نداشتن نشانهاسم

  ها عبارتند است:هایی است که برخی از آننشانه

  در پایان بن مضارع» شـِ«-

  â:morz-ešآمرزش 

  .جنبش : jomm-ešجمش 

  xâ:r-ešخارِش 

  رعدر پایان بن مضا» شتـِ«-
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به کار » شتـِ«روند در این گویش با به کار می» شـِ«غالبِ اسم مصدرهایی که در فارسی با 
  گیرند.بهره می» شـِ«روند. ناگفته نماند که امروزه نسل حاضر از می

  .جهش : jah-eštجهشت 

 .پرش : par-eštپرشت 

 .گردش : gard-eštگردشت 

  .ارزش : arz-eštارزشت 

  ت (ـه) در پایان بن مضارعهايِ بیان حرک-

 ر است.کاربردتها کماین روش از دیگر روش

  .ناله : nâ:laناله   .خنده : xannaخَنّه 

  در پایان بن مضارع» كـَ«-

  .گریه و مویه : gerik mô-kگریک موك 

  در پایان صفت یا اسم» ي«-

 .اندوهگینی : pačur-iپچوري 

 .شادي : šɔδ-iي دشُا

 .روشنی : ru:šan-iروشنی 

  .مادري : mâ:δar-iري دما

  :آیدمی yi» یی«و یا  y» ي«هایی که مختوم به واکه است به صورت نکته: در پایان واژه

  bačče-yiیی بچهیا  bačče-yي بچه ← بچگی

   ossɔ-yiاُسایی یا  ossɔ-yاُساي  ← استادي

  در پایان برخی افعال مرکب و گاه اسم یا فعل ساده» ان«-

 .سورانختنه : xatna-sirunسیرون ختنه  .عقدکنان : aγδ-konunکُنون دعغ

  برند.پرواري کُشان، زمانی که گوسفند فربه شده را سر می : palvɔr-i košunپلواري کُشون 

  از بن دو فعل جداگانه -
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  این روش هم با واو عطف کاربرد دارد هم بدون واو عطف

  .نشین و برخاست : nešin (o) bar-xâsنشین (و) برخاس 

  .خرید و فروش : xariδ (o) foruš(و) فروش  دخری

  آید)تکرار بن ماضی فعل (دومی با پیشوند می-

  .انداز ورانداز : a(e)nnâz var-a(e)nnâzانّاز ورانّاز 

  ها به تنهاییبن مضارع برخی فعل-

  .پرش : jakجک 

   .خیز : xi:zخیز 

 دیقل اُفت اُو اَ«: جوش. مثالً  qal/ qolقل 
ô-a qol/ qal oftiδ  آب از جوش :

  ».   افتاد
  ساخت امر دو فعل جداگانه-

  این روش نیز هم با واو عطف کاربرد دارد هم بدون واو عطف

برین و  : berin (o) borofبرین (و) برُف 
  .بروب

 : bezan (o) beraxsبزن (و) برخص 
 .بزن و برقص

  تکرار ساخت امر یک فعل-

 .برو برو : borô borôو برو بر

  .بکن بکن : bekan bekanبکن بکن 

  .بخور بخور : boxâr boxârبخوار بخوار 

 بلیس بلیس، دیه ایخوا اَ دسیرِش نش بخوار بخواراَ  هاي این گویش: نمونه از ضرب المثل
  سیرِش بشه؟

a boxâr boxâr sir-eš na-šoδ diya i-xâ a: belis belis sir-eš beš-e  
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از بلیس بلیس  خواهدمی رسیر نشد، دیگ )خوردن(: از بخور بخور رسمی فارسیبه رگردان ب
  سیر شود؟ )لیسیدن(

  اسم مصغر (کوچک شده). 2- 5-1
(زرسنج، اسم مصغر اسمی است که با افزودن برخی پسوندها، خرد و کوچک نشان داده شود 

مثل باغچه و » چه«مردك، مثل » ك«عالمت تصغیر در فارسی عبارت است از:  .)27: 1362
هاي زیر بهره در این گویش براي تصغیر و کوچکی از روش .)29: 1387(عمید، مثل گردو » و«

  گیرند:می

  (کوچک)kuškak » کوشکَک« ةاژبه کار بردن و-الف

  .حسین کوچک:  huseyn kuškak-uحوسین کوشککو  ←(حسین)  huseynحوسین 

  .باغ کوچک:  bâ:γ-e kuškakباغ کوشکک  ←bâ:γ باغ 

  akك آوردن پسوند ـَ-ب

  .آسیا دستی : â:s-akآسک 

   ča» چه«آوردن پسوند -ج

  .باغچه:  bâx-čaباخچه  ←bâ:γ باغ 

کوچک در حد خوابیدن گراز است که  به معناي جایی : gâ:-čaگاچه  ←(گاه)  :gâگا 
به معنی مکان، جا و » هگا«. این واژه ترکیب شده از قرار دارد در میان درختان انبوه معموالً

  .است »چه«) و پسوند 1126: 1385محل خواب (معین، 

  اسمپیش از  kala» کله«یا  kola» کله«آوردن -د

ریگ :  kola ri:yکله ریگ  ← ri:y یری
  .کوچک

کُله حوضو، :  kol-ɔz-uکُلُاضو  ←حوض 
  .حوض کوچک



 

          144        1400(نقد زبانی و ادبی) سال پنجم، شماره هیجدهم  پاییز رخسار زبان  /الي زنگانیدر گویش » اسم« برخی از اقسام
                       

  .وچکک کخی:  kala xi:y یکله خی ← xi:y خیگ
  . براي نمونه:استدر اصل به معناي ناقص و کوتاه  kala» کله«یا  kola» لهک«که نکته این

  : حیوانی که دم آن کنده یا کوتاه شده باشد. dom kolaدم کُله 

: دیوار ناقص و کوتاه شده است. مثالً دیواري که  di:vâl kola/ kala šoδ-eه ددیوال کله ش
  بر اثر بارندگی، از ارتفاعش کاسته شده باشد.

  اسمپیش از  bala» بلَه«آوردن -هـ 

ریگ :  bala ri:y یبله ری ← ri:y یری
  .کوچک

 balaبله دیوال  ← di:vâlدیوال 
di:vâl  :دیوار کوچک.  

آید و معنی نسبتاً، مقداري، کمی و نیم غالباً پیش از اسم و صفت می bala» بلَه«که نکته این
  کاهد.رساند و از مقدار اسم یا صفت میرا می

  .جان: نیمه bala junبله جون 

هوش، نسبتاً : نیمه bala hušبله هوش 
  .دیوانه

مرد، اندك : نیم bala mardبله مرد 
   .مردي

: نیمچه جوال،  bala jovâlبله جوال 
  .جوال کوچک

  اسم اشاره . 1-2- 6
ار روند، اسم بدون همراهی اسم و بدون مرجع به ک» همان«و » همین«، »آن«، »این«هرگاه «

- هاي اسم را میاشاره خواهند بود. در چنین مواردي، اسم اشاره به صورت مستقل، نقش
  ).56: 1398وفایی، »(پذیرد.

  : این را بچین. i be-činئی بچین 
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  آوااسم اسم صوت و . 7-1-2
اسم صوت یا نام آوا، لفظی است مرکب که معموالً از طبیعت گرفته شده و خود بیانگر «

ایی از قبیل صوت خاص انسان یا حیوان، صوت خواندن و راندن حیوانات و صوت به هم صداه
هاي این آواها و صوت). 104: 1387انوري و احمدي گیوي، »(خوردن چیزي به چیزي است.

  توان به سه گروه تقسیم کرد:گویش را براساس الگوي ساخته شدن، می

 :تک هجایی. مثل-الف :اندخود شامل سه دسته روند. کههایی که به شکل تکی به کار میآن- 1
سه هجایی - . جbâmpâ:kبامپاك  :دو هجایی. مثل- . بjezgو جِزگ  taq، تَق bâmpبامپ 
  tererera:q ترِرِرق  :تر. مثلو بیش

هاي دیگر است. و تر از شکلروند و تعدادشان بیشبه شکل دوتایی به کار میهایی که آن- 2
 :شود. مثلهایی که یک جزء، بدون هیچ تغییري تکرار میآن-خود شامل سه دسته است: الف

اند. هایی که از دو جزء متفاوت تشکیل شدهآن-ب .tus tus و توس توس teq teqتق تق 
شان در جزء همخوانهایی که یک آن- . جaγu-paγuو اَغوپغو  ehen uhunاهن اوهون  :مثل

   .آغازین) همخوان(تغییر  teleq veleqکند. مثل تلق وِلق دوم تغییر می

تر هستند و تعدادشان انگشت شمار است. مثل هر... کُچ کُچ هایی که از دو بخش، بیشآن- 3
her… koč koč   

  اتباع. 8-1-2
معنی یا فاقد معنی روشن که به دنبال اسم یا لفظی است مهمل و بیاتباع در اصطالح دستور، 

 و ها یا بیان نوعی مفهوم جنس و قسم (انوريآید، براي تأکید و گسترش معنی آنصفت می
شود هاي مختلفی ساخته میزنگانی، اتباع به روشدر گویش الي). 100: 1387احمدي گیوي، 

  شود:گنجد. بنابراین به چند نمونه بسنده میله نمیها در این حوصکه پرداختن به همۀ آن

  γâ:ra mâ:raغاره ماره  ←فریاد)  ،(=داد γâ:raغاره 

  hâl-e hul، حالِ حول  hâl-o hulحال و حول  ← hâlحال 
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  pâ:t-e pi:t، پات پیت  pâ:t-o pi:tپات و پیت  ←(=هرس درخت)  pâ:tپات 

  šak-o ši:gar، شَک و شیگر  šak-e(a) ši:garشَک شیگر  ←(=شوهر)  ši:garشیگر 

  fal-o forâx، فل و فراخ  fal-e(a) forâxفل فراخ  ←(گشاد)  forâxفراخ 

  annak m-annak، انّک منّک  annak p-annakانّک پنک  ←(=اندك)  annakاَنّک 

  و اسم مبهم اسمِ جمع ،جمع، مفرد. 9-1-2
مفرد، جمع، اسمِ جمع توان اسم را به نظر میهاي اسم، شمار است. از این یکی دیگر از ویژگی

  تقسیم کرد. و اسم مبهم

  مفرد 

  :مفهوم داللت کند مفرد است کی ای زیچ کی ایفرد  کیاگر اسم بر اسم 

  .انجیر کال و نرسیده : eškeluk اشکلوك

  : سرشیر. barakبرَك 

 : توبره.torva تُروه 

  : جگر. ji:yarجییر 

  .اخگر : xolg خُلگ

  معج
در فارسی «یک فرد یا یک چیز یا یک مفهوم داللت کند جمع است. تر از اگر بر بیشاسم 

براي جمع تر بیش» ان«شود که نشانۀ استفاده می» ها«و » ان«براي جمع بستن از دو نشانۀ 
با اندکی  52: 1386خانلري، »(رود.کند، به کار میدار داللت میهایی که بر وجود جاناسم

ریشۀ ـان پهلوي است که آن هم نشانۀ اصیل جمع در فارسی ـان و ـها است. ـان همتصرف). 
بوده است  thwa- از حالت جمع اضافۀ پارسی مأخوذ است. نشانۀ ـها در ریشۀ هند و اروپایی

  ). 21: 1337که معنی اسم جمع داشته است (معین، 
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جمع  ۀبه عنوان نشان» ها« ۀیش(=ها) است. اصل و ر /â/» آ« زنگانیالي جمع در گویش ۀنشان
جمع  ۀهاي فارسی میانه گاهی جزء دیگري به نشانبه درستی معلوم نیست. در معدودي از متن

در فارسی  ihâ» ـیها«ثبت شده است. ناگفته نماند که  ihâ» ـیها«آمده است که به صورت 
 .)84و  83: 3، ج 1392ست (خانلري، قید است و در این مورد بسیار به کار رفته ا ۀمیانه نشان

: 1391، و همکاران هاي رایج در استان فارس مانند: شیرازي (رحیمیاندر بسیاري از گویش
و  )50: 1384ندازي (عمادي، ، کُ)86: 1390(سالمی،  ییگونو)، مزیجانی (ساچونی)، چاه41

در گویش  سازد.با اضافه شدن به اسم، صورت جمع می/ â/) تکواژ 78: 1386کازرونی (خاتمی، 
  : ج اول مقدمه).1392هاي جمع است (شهنازي، یکی از نشانه /âسیستانی نیز /

:  seyv-âسیوا  ←(سیب)  seyvسیو   ها.: سنگ saŋg-âسنگا  ←سنگ 
  ها.سیب

ون ددیوdi:vaδun  گذارند) گذارند و دیگ را روي آن میاي فلزي که در آتش میایهپ(سه
← ونا ددیوdi:vaδun-â   

کوتاه ماقبل کشیده  ۀهایی که مختوم به همخوان هستند، واکواژه اً هنگام جمع بستنِغالب
  است. مانند:» ها«جمع  ۀاز نشان /h/حذف  شود. این کشش جبرانیِتلفظ می

  ها.: زن za:n-âزنا  ←زن 

  : درها. da:r-âدرا  ←در 

:  maγa:z-âمغَزا  ←مغَز (مگس) 
  ها.مگس

کنند. میتلفظ ها را برخی از گویشوران کوتاه و برخی کشیده از واژهماقبل در بعضی  ۀواک
  مانند:

  ها.: بیرون lard-â/ la:rd-âلردا  ←لَرد (بیرون) 

  باشد /o/ و /a/ ،/e/هاي اي مختوم به یکی از واکهاگر واژه
  شود:باشد به دو صورت جمع بسته می /o/ و /a/ ،/e/هاي اي مختوم به یکی از واکهاگر واژه

  گیرد. در پایان آن قرار می/ â/جمع  ۀشود و نشانپایانی حذف می ۀواک-الف
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  ها.: خانه xu:n-âخونا  ← xunaخونه 

  ها.: ترکه tark-âترکا  ← tarkaترکه 

  ها.: بچه bačč-âبچا  ← baččaبچه 

هاي این ز محلهاي ا(نام محله xašam-e bâ:lâ» خَشَم باال«برخی از گویشوران به ویژه اهالی 
  کنند. ماقبل را کشیده تلفظ می ۀهایی چون بچه، واکروستا) هنگام جمع بستن واژه

َچا  ← baččaبچه  بـba:č-â ها.: بچه  

  کاربردتر است.گیرد. این روش از روش الف کمپایانی قرار می ۀپس از واک/ â/جمع  ۀنشان-ب

:  xu:na`-âآ خونه ← xunaخونه 
  ها.خانه

-`ki:čaآ کیچه ←(کوچه)  ki:čaه کیچ
â ها.: کوچه  

شوند تلفظ می/) :o/ و /:a:/ ،/e(/ هاي کوتاهی که کشیدهواکه اي مختوم بهاگر واژه
   باشد

 ۀپس از واک/ â/جمع  ۀهستند، نشان /:o/ و /:a:/ ،/e/هایی که مختوم به در آن دسته از واژه
پایانی را  ۀها، واکیشوران هنگام جمع بستن این واژهکه برخی گوگیرد. نکته اینپایانی قرار می

  کنند.کشیده و برخی گویشوران کوتاه تلفظ می

 be`-â/ be:`-âآ به ←به)  ة(میو :beبِه 
  ها.: به

 /ša`-âشَه  ←(لگن خاصره)  :šaشَه 
ša:`-â هاي خاصره.: لگن  

  باشد /â/بلند  ۀاي مختوم به واکاگر واژه
  شود:باشد به سه صورت جمع بسته می/ â/بلند  ۀبه واک اي مختوماگر واژه

  شود.پایانی واژه کشیده تلفظ می ۀواک-الف

  : دواها. :davâ ← davâدوا   : پاها.:pâ ←  pâپا 

  گیرد. در پایان واژه قرار می/ â/جمع  ۀنشان-ب
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  : دواها.davâ ←  davâ`-âدوا   : پاها. pâ ← pâ`-âپا 

بدین روش جمع بسته نیز هستند /) :â(/کشیده / â/ ۀکه مختوم به واک هاییآن دسته از واژه
  :شوندمی

  : دنیاها. donyâ:`-âدنیا  ← :donyâدنیا 

  کنند.جمع، میانجی می ۀپایانی واژه و نشان ۀرا میان واک /wغلت /برخی از گویشوران، -ج

  : کماها. kamâ-wâکماوا  ←(نام گیاه)  kamâکما 

  باشد» او«بلند  ۀبه واکاي مختوم اگر واژه
 /wو غلت / گیرددر پایان واژه قرار می /â/ جمع ۀباشد نشان /u/بلند  ۀاي مختوم به واکاگر واژه
  .گیردقرار می جمع ۀپایانی واژه و نشان ۀمیان واک

  : بوها. bu-wâبوا  ← buبو 

  sôzi-muku-wâموکوا سوزي ← (نام گیاه) sôzi-mukuموکو سوزي

  باشد» اي«بلند  ۀمختوم به واک اياگر واژه
، قبل از ]yشاهد فرایند درج [باشد، هنگام جمع بستن،  /i/بلند  ۀاي مختوم به واکاگر واژه

  .هستیم /â/جمع  ۀنشان

:  si:ni-yâسینیا  ← si:niسینی 
  ها.سینی

-xuv-iخوویا  ←(خوبی)  xuv-iخووي 
yâ ها.: خوبی  
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  این گویش برخی نکات پیرامون جمع بستن در
  یک ۀنکت

شود، ازین رو این گیرد تلفظ نمیها قرار میکه پس از واکه /h/در این گویش همخوان پایانی 
گیرند که مختوم به واکه هستند. در نتیجه این هایی قرار میها نیز در شمار واژهدسته از واژه

  شوند.جمع بسته می - مدو ذکر آن آ– هستندهایی که مختوم به واکه ها نیز همانند واژهواژه

:  kola:`-âکالآ  ←(کاله)  :kolâکال 
  ها.کاله

:  siyâ:`-âسیاآ  ←(سیاه)  :siyâسیا 
  ها.سیاه

  نکته دوم

  کنند. استفاده می gal» گل«ها از برخی گویشوران به ندرت براي جمع بستن برخی واژه

 derax-galگل درخ ←درخت 

  xar-galخرگَل  ←خر 

  ku:-galکوگَل  ←ه) (کو :kuکو 

جمع نیز به  ۀدر این گویش پربسامد است، گاهی این نشان/ y/ به /g/که ابدال همخوان  جاازآن
در لري  al» لـَ«جمع  ۀباید همان نشانرا جمع  ۀرود. این نشانبه کار می yal» یل«صورت 

  ي مثال:. براهاي متفاوتی کاربرد دارددر بسیاري از مناطق و به صورتدانست که 

: 1383(سالمی،  gal ←)، دوانی 30: 1394(مقیمی و همکاران،  al ←لري بویراحمدي 
: 1381(اکبرزاده،  al ←، دشتستانی )60: 1384(سالمی،  al ←)، دوسیرانی و گرگنایی 58
   .: هشتاد و سه)1391(ایزدپناه،  yalو  al ← لکی) و 31

  نکته سوم

روند، در این گویش ت جمع در فارسی معیار به کار میهاي عربی که به صورآن دسته از واژه
  بندند.جمع می /â/جمع  ۀها را با نشانمفرد آن

 : کافرها. kâfa:r-âکافرا  ←کُفّار، کافرین 
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 /ruhâni-yâروحانیا  ←روحانیون 
ruwâni-yâ ها.: روحانی 

-mostaz`a:fمستضعفا  ←مستضعفین 
â ها.: مستضعف  

  نکته چهارم

اند و به شوند به ندرت به این گویش راه یافتهجمع بسته می» جات«هایی که با سمبرخی از ا
  روند:کار می

  širini-jâtجات شیرینی ←جات شرینی

  رود:به کار می» آت«به صورت » جات« ۀگاهی نشان

  toroši-yâtتُرُشیات  ←جات ترشی

-جنس، نوع و قسم نیز می عالوه بر مفهوم جمع داراي مفهوم» جات«جمع  ۀجا که نشانازآن
  برند:اتباع به کار می» جات«باشد، در این گویش غالباً به جاي 

 toroš-iترشی مرُشی  ←جات ترشی
moroš-i ها)(انواع و اقسام ترشی  

 qavâlaقَواله مواله  ←جات قباله
mavâla   
  dak-e dɔruدك دارو  ←داروجات 

  پنجم ۀنکت

شوند، به ندرت در جمع بسته می» ات« ۀکسر هستند یا با نشانهایی که جمع مبرخی از واژه
  روند.این گویش به همین صورت به کار می

  کال و غیره.(حبوبات)، تبلیغات، نواقص، وhovuvât امورات، جواهرات، حوووات 

  اسم جمع
اسم  هارسانند. به این اسمها بدون داشتن نشانۀ جمع، معنی و مفهوم جمع را میبعضی از اسم

توان صورت مفرد اسم جمع را معموالً نمی«که: ). نکته این25: 1396گویند (ارژنگ، جمع می
توان با صورت مفرد مربوط دانست ولی همیشه با از آن مشتق کرد. البته گاهی اسم جمع را می
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توان به اسم جمع دست یافت و بنابراین اسم مفرد از اسم جمع مشتق جمع بستن مفرد نمی
  ).183: 1384ماهوتیان، »(شود.نمی

  زنگانی نیز تعدادي اسم جمع وجود دارد مانند: در گویش الي

که  بز و پشمینهآن مقدار :  jallâvجلّاو 
 تر نباشد.تعدادشان از پنجاه عدد بیش

  ).15: 1394(نمیرانیان، رنجبر و حیدري، 

  : خانواده. xunavâδaخونواده 

  : گله. gallaگلّه 

  مردم.

  ملت.

  اسم مبهم
اند و بر یک یا چند مفهوم یا شود که از نظر معنی مبهمهایی گفته میاسم مبهم به اسم

  ). 25: 1396کنند (ارژنگ، شخص یا چیز نامعین داللت می

-: خیلی xeyli-yâ raft-enرفتن  خیلیا
  ها رفتند.

 yeki-šun bar-geštشون برگشت یکی
شان برگشت.: یکی

  معنی و . اسم ذات10-1-2

  اسم ذات
  اسم ذات، اسمی است که مصداق آن به طور مستقل و خارج از ذهن وجود دارد. مانند:

  : دندان. dannunدنّون 

  .دلو آب : du:l دول

اي ظرفی بافتنی و کُره : du:lak دولَک
  گذارند.شکل که قند شکسته در آن می

  : رازیانه. rɔžunaراژونَه 

  : دکمه. sôz-akسوزك 
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  معنیاسم 
ها به طور مستقل و خارج ها وجود دارد که مصداق آناي دیگر از اسمدر مقابل اسم ذات، دسته

  شوند. ماند:ها اسم معنی نامیده میاز ذهن وجود ندارد. این دسته از اسم

  : هوش. hu:šهوش 

  : گناه. :gonâگنا 

  : دیروز. digna/ diynaدیگنه/ دیینه 

  گیرينتیجه. 3
زنگانی اختصاص یافت، اسم را از نظر در گویش الي» اسم«ش که به مبحث در این پژوه

، مرکبو مشتق مرکب ،اسم ساده، مشتقاسم معرفه و نکره، ساختمان و معنا به مواردي چون 
اسم ، اسم مبهم، جمع اسمِاسم مفرد، جمع، ، اسم اشاره، اسم مصغر، اسم مصدر ،اسم آلت

ها و قواعد و ویژگی جمع ۀنشانتقسیم کردیم. همچنین  نیو اسم ذات و مع اتباع ،صوت و آوا
  جمع بستن را مورد بررسی قرار دادیم.

و نیز آوردن  در پایان اسم uـو توان به آوردن هاي معرفه سازي در این گویش میاز جمله راه
ختن هاي نکره سااز جمله راهاشاره کرد.  »این، آن و...« ةهاي اشارموصوف صفت در پایان uـو 

(یک) در آغاز  ya  »یه«آوردن و دیگري در پایان اسم » ي«اسم در این گویش یکی آوردن 
در پایان » شتـِ«هاي اسم مصدر در این گویش یکی از نشانه در پایان اسم است.» ي«اسم و 

ناگفته نماند که بسیاري از  بن مضارع است که امروزه در فارسی رسمی منسوخ شده است.
اسم آلت معموالً با سه  م مصدر در این گویش با فارسی رسمی مشترك است.هاي اسنشانه

اسم + واو عطف + اسم -3و  اسم + بن مضارع-2بن مضارع + هاي بیان حرکت، -1روشِ 
   شود.ساخته می

- ـِ«بن مضارع،  انپای در »شـِ«دارد از جمله:  يمتعدد هاينشانه ش،یگو نیاسم مصدر در ا
بن  انپای در »كـَ«بن مضارع،  انیحرکت (ـه) در پا انیب يِارع، هابن مض انیدر پا »شت

. فعل ساده ایافعال مرکب و گاه اسم  یبرخ انیدر پا» ان«اسم،  ایصفت  انیدر پا »ي«مضارع، 
از بن دو فعل  :مانند دآیهاي دیگري نیز به دست میها اسم مصدر از ساختعالوه بر این
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 ،ییتنها به هافعل ی)، بن مضارع برخدآییم شوندیبا پ ی(دومفعل  یجداگانه، تکرار بن ماض
  .فعل کیساخت امر دو فعل جداگانه، تکرار ساخت امر 

گونی وجود دارد که غالباً هاي گونهبراي ساختن اسم مصغر (کوچک شده) در این گویش شیوه
- ک)، ب(کوچkuškak » کوشکَک«به کار بردن واژة -الفبا فارسی رسمی متفاوت هستند. 

 kala» کله«یا  kola» کله«آوردن -، د ča» چه«آوردن پسوند -، جakك آوردن پسوند ـَ
  .از اسم شیپ bala» بلَه«آوردن -هـم و پیش از اس

 توان به سه گروه تقسیم کرد:هاي این گویش را براساس الگوي ساخته شدن، میآواها و صوت
- تک هجایی. ب-الف :اندخود شامل سه دستهروند. که هایی که به شکل تکی به کار میآن- 1

روند و تعدادشان هایی که به شکل دوتایی به کار میآن-2تر. سه هجایی و بیش- دو هجایی. ج
هایی که یک جزء، بدون آن-هاي دیگر است. و خود شامل سه دسته است: الفتر از شکلبیش

هایی که آن- اند. جتشکیل شده هایی که از دو جزء متفاوتآن-شود. بهیچ تغییري تکرار می
تر هستند و هایی که از دو بخش، بیشآن- 3کند. شان در جزء دوم تغییر میهمخوانیک 

  تعدادشان انگشت شمار است.

- جمع بستن در این گویش با توجه به واکه ة(=ها) است. شیو» آ«جمع در این گویش  ۀنشان
  هاي پایانی، بسیار متفاوت و متنوع است. 

   منابع
سازمان مطالعه  ،تهران ،، چاپ چهارمدستور تاریخی زبان فارسی)، 1383( ،ابوالقاسمی، محسن

  .ها (سمت)و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
  قطره. ،، چاپ نهم، تهراندستور زبان فارسی امروز)، 1396ارژنگ، غالمرضا، (

  پازینه. ،، تهرانیرانگویش سرزمین دل ،فرهنگ گویش دشتستانی)، 1381اکبرزاده، داریوش، (
  اختران. ،، تهراننامۀ گویش مردم اوزواژه)، 1396پور، نسرین و ضیایی، محمدرفیع، (انصاف

 ،تهران ،، چاپ چهارم2دستور زبان فارسی  ،)1387( ،گیوي احمدي، حسن و انوري، حسن
 انتشارات فاطمی.
  اساطیر. ،، تهرانفرهنگ لکی)، 1391ایزدپناه، حمید، (
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  کازرونیه. ،، تهرانبررسی تطبیقی گویش کازرونی)، 1386شم، (خاتمی، ها
  توس. ،، چاپ بیست و یکم، تهراندستور زبان فارسی)، 1386خانلري، پرویز، (

  فرهنگ نشر نو. ،، تهرانتاریخ زبان فارسی)، 1392، (----------- 
  ستوده. ،، تبریزدستور زبان فارسی)، 1393خیامپور، عبدالرسول، (

دانشگاه شیراز، مرکز  ،، شیرازتوصیف گویش شیرازي)، 1391الل و همکاران، (رحیمیان، ج
  نشر.

ها و آواها در اي از صوتمعرفی و بررسی گزیده«، )1394حیدري، حسن، ( و رنجبر، حسن
  .زمین، اولین همایش ملی بررسی فرهنگ و ادبیات بومی ایران»زنگانیگویش الي

هاي مختلف فعل مضارع مستمر در گویش گونه«، )1396صیادکوه، اکبر، ( و رنجبر، حسن
  .بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ةدومین کنگر، »زنگانیالي

، »زنگان دارابساختار اتباع در گویش الي«، )1396رنجبر، حسن و نمیرانیان، کتایون، (
  .هشت و چهل و نهو چهل  ةپازند، سال سیزدهم، شمار ۀفصلنام

زنگانی و تأثیر آن در صرف در افعال الي» وا«کارکردهاي پیشوند «)، 1394( رنجبر، حسن،
  ، دومین همایش ملی ادب محلی و محلی سرایان ایران زمین. »فعل

  هرمس. ،، تهراندستور زبان کردي گویش کرمانشاهی)، 1394رنجبر، وحید، (
  ت فرهنگی.خدما ۀمؤسس ،، تهراندستور و نگارش فارسی)، 1362زرسنج، محمدرضا، (

  نشر آثار.    ،، تهراناول، دفتر گویش شناسی فارس ۀگنجین)، 1383( ،سالمی، عبدالنبی
  نشر آثار.    ،، تهراندوم، دفتر گویش شناسی فارس ۀگنجین)، 1384( ،---------- 
  نشر آثار.    ،، دفتر ششم، تهرانگویش شناسی فارس ۀگنجین)، 1390( ،---------- 

پژوهشگاه علوم انسانی و  ،، جلد اول، تهرانفرهنگ گویش سیستانی)، 1392شهنازي، جواد، (
  مطالعات فرهنگی.

  کوشامهر. ،، شیرازگویش کُندازي)، 1384عمادي، نظام، (
  امیرکبیر. ،تهران ،، چاپ سی و نهمفرهنگ فارسی عمید)، 1387( ،عمید، حسن

ترجمۀ مهدي سمائی،  ،اسیشندستور زبان فارسی از دیدگاه رده ،)1384( ،ماهوتیان، شهرزاد
  نشر مرکز. ،چاپ چهارم، تهران
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انتشارات کتاب هاي  ،، جلد دوم، تهرانالمعارف فارسی ةدایر)، 1387مصاحب، غالمحسین، (
  جیبی.

  ، تهران: دانشگاه تهران.مفرد و جمع و معرفه و نکره)، 1337معین، محمد، (
 ،عزیزاهللا علیزاده، چاپ سوم، گرد آوري فرهنگ فارسی یک جلدي)، 1385( ،معین، محمد

  تهران: راه رشد.
  مانا. ،سخت، سیهاي لري بویراحمديفرهنگ واژه)، 1394مقیمی، افضل و همکاران، (

شناختی تعدادي از بررسی ریشه«)، 1394رنجبر، حسن، ( و نمیرانیان، کتایون، افضل، فیروزه
  ادبیات بومی ایران زمین. ، اولین همایش ملی بررسی فرهنگ و »زنگانیواژگان گویش الي

داري در ها و اصطالحات دامواژه«، )1394حیدري، حسن، ( و نمیرانیان، کتایون، رنجبر، حسن
  ن.زمیسرایان ایران، دومین همایش ملی ادب محلی و محلی»زنگانیگویش الي

هم، ، چاپ دوازد)1دستور زبان فارسی ()، 1389غالمرضا، (وحیدیان کامیار، تقی و عمرانی، 
 ۀها (سمت) مرکز تحقیق و توسعسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ،تهران

  علوم انسانی.
سازمان مطالعه و تدوین  ،، چاپ چهارم، تهراندستور زبان فارسی)، 1398وفایی، عباسعلی، (

  علوم انسانی. ۀها (سمت) مرکز تحقیق و توسعکتب علوم انسانی دانشگاه


