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  زنگانیدر گویش الي» قید«دستوري  ساختمانتوصیف 

  
 

abrak32@yahoo.com*  رنجبرحسن  

  فارسی ادبیات و زبان ارشد ارشناسکدانش آموختۀ 
    

  :چکیده
قید از جمله مقوالتی است که بسیار مورد توجه دستورنویسان بوده است. و هر یک از 

اند. ولی در دستورنویسان سنتی و جدید، قید را از زوایاي مختلف مورد بررسی قرار داده
هاي ایرانی نو، به مقولۀ قید پرداخته شده هاي اندکی از تحقیقات مربوط به گویشپژوهش
زنگانی اختصاص یافته است. وهش پیش رو به قید و چند و چون آن در گویش الياست. پژ

اي بوده و روش پژوهش خانهروش گردآوريِ مطالب این پژوهش به دو صورت میدانی و کتاب
در این پژوهش، قید را از نظر مقولۀ  توصیفی بوده است.-نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی

مرکب، مشتق، مرکب، مشتق، ساده دیقبه  ساختارو از نظر  مشتركو  مختص دیقدستوري به 
ایم. همچنین قید را از نظر مفهوم به قید تقسیم کرده )يمؤول (گشتار دیقو  عبارت یا جمله

، پرسش، بیترت، تعجب، تکرار، تأسفی، نف، آرزو، حالتی، و چگونگ تیفیک، مقدار، مکان، زمان
  ایم. تقسیم کرده و قید تبرّي و ادب هیتشب ،دیترد، علت، انحصار، قیتصد، جیتدر، قصد، استثنا

  28/3/1401تاریخ پذیرش مقاله:                             13/3/1401تاریخ دریافت مقاله: 

  

  

  

  

  

  واژگان کلیدي

 زنگانیگویش الي *

 اقسام قید *

   ساختار *

 مفهوم  * 
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  مقدمه. 1
ده بزرگی از دهستان کوهستانِ بخش داراب شهرستان فسا است. که  - lây-zangân– زنگانالي
کیلومتري خاور داراب قرار دارد. این روستا در کوهستان قرار دارد و سردسیري است و  54در 

اند. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. فارسی ۀتن جمعیت دارد و همه شیع 2335
بافی است سرخ است. شغل مردم آن باغبانی و قالی محصوالتش بادام، مویز، انجیر، گردو و گل

نفر است.  2000زنگان حدود امروزه جمعیت روستاي الي« ).210: جلد هفتم 1330آرا، (رزم
شغل مردم این روستا غالباً کشاورزي است و افرادي نیز به دامداري اشتغال دارند. سایرین به 

این روستا در  ةها اشتغال دارند. محصوالت عمدداري، رانندگی، مشاغل دولتی و نظیر اینمغازه
بخش درختان دیم، گل محمدي، بادام و مویز و در بخش درختان آبی پرتقال و انار 

  ).10: 1399رنجبر، »(است.

به این  مختلف به طور کلی مردم این روستا براین باورند که در قدیم، افرادي از جاها و طوایف
    اي درز دربار لطفعلی خان زند، هنگامِ فرارش به کرمان، عدها-1. از جمله: اندروستا آمده

 reymiبا تلفظ محلی » رحیمی«ها که به زنگانیاي از اليطایفه-2 اند.زنگان مقیم شدهالي
 اند.تعداد اندکی براین باورند که از زابل بدین جا آمده-3 گویند ما شول هستیم.مشهورند، می

برخی -5 اند.اجدادشان از اطراف کرمان و سیرجان به این روستا آمدهاي معتقدند که عده- 4
اي از عده-6 اند.اند از لشکریان تیمور لنگ بودهگویند اولین افرادي که به این روستا آمدهمی

گویند اجدادشان از اصفهان بدین روستا برخی می- 7اند. روستاهاي اطراف به این روستا آمده
   ).12-11: همان( و...- 9 اند.معتقدند که از اوزِ الر به این روستا آمدهاي عده- 8 اند.آمده

است آمیخته از  یزنگانی گویشبا توجه به این سیر تاریخی که ذکر شد پیداست که گویش الي
زنگان داراي الي«گیرتر است. تر و چشمهاي لُري آن بیشها که ویژگیها و برخی لهجهگویش

گویشی خاص است که حتی با روستاهایی که در چند کیلومتري آن قرار دارد کامالً متفاوت 
  .)10: 1398رنجبر، »(است.

  روش پژوهش. 1- 1
نگارنده  است. بودهاي خانهروش گردآوريِ مطالب این پژوهش به دو صورت میدانی و کتاب

ها و اصطالحات گردآوري شده، استخراج اژهزنگانی را از میان وقیدهايِ موجود در گویش الي
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روش پژوهش نیز ها را از نظرهاي متفاوت به موارد مختلفی تقسیم کرده است. کرده و آن
  توصیفی بوده است.- تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی

  پیشینۀ پژوهش. 2-1
دستورنویسان سنتی قید از جمله مباحثی است که بسیار مورد توجه دستورنویسان بوده است. 

   اي که در دستوراند. به گونهو نوین هرکدام به طریقی، به قید و چند و چون آن پرداخته
    ها همه مربوط به دستور اند. اما اینهاي نوشته شده، بخشی را به قید اختصاص دادهزبان
مقولۀ قید در تر پژوهشی به طور دقیق و اختصاصی به شود و در کمهاي فارسی میزبان

  هایی که پیرامون قید در به چند مورد از پژوهشهاي ایرانی پرداخته شده است. گویش
  شود:هاي ایرانی نو صورت گرفته اشاره میگویش

هاي کوهمره سرخی، در تعریف قید )، دستور زبان و فرهنگ واژه1390پور و جباره، (حسام 
) و قیدهاي این 43: 1390پور و جباره، حسام»(کنداي که فعل را تعریف میواژه«اند: آورده

گویش را از نظر معنی به قید زمان، مکان، تکرار، مقدار، کیفیت، تأکید، استثنا، پرسش، تمنا و 
)، گویش کروش، در سه صفحه به اختصار، 1384اند. عمادي، (آرزو، تردید و نفی تقسیم کرده

زمان، مکان، مقدار، چگونگی، حالت، تمنا، تأسف، هایی براي هر یک از قیدهاي شاهد مثال
تعجب، تدریج، تکرار، تفسیر، ترتیب، پرسش، استثنا، نفی، تصدیق و تأکید، تردید، تشبیه، 

)، گویش کندازي، نیز در 1384علت، انحصار، تبري و ادب و اختصار آورده است. عمادي، (
 ایش را به این موارد افزوده است.حدود سه صفحه، همین قیدها را آورده و البته قید افز

هایی براي هر یک تر از دو صفحه به ذکر مثال)، گویش تاتی تاکستان، در کم1388طاهري، (
)، دستور زبان کردي 1394رنجبر، ( از قیدهاي حالت، زمان، مکان و مقدار پرداخته است.

سپس قید را از  گویش کرمانشاهی، در سه صفحه ابتدا قید را به دو گروه مختص و مشترك
نظر ساختمان به دو دستۀ ساده و مرکب تقسیم کرده و در پایان براي هر یک از قیدهاي 
زمان، مکان، مقدار، کیفیت، حالت، تأسف، تعجب، تصدیق، پرسش و شک و تردید، دو شاهد 

)، بررسی تطبیقی واژگان گویش فیشوري با زبان 1394پور، (زمان مثال ذکر کرده است.
نشانه و از نظر ساختمان دار و بیو فارسی معیار، قید را از نظر نوع به قیدهاي نشانه الرستانی

به ساده، مشتق و مرکب تقسیم کرده است. سپس قید را از نظر معنی به قید کیفیت، کمیت، 
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زمان، مکان، تکرار (افزایش)، نفی و نهی، تمنا، تأیید و تصدیق، شک و تردید، پرسشی، ترتیب 
   قسیم کرده است.و تأکید ت

  زنگانیو اقسام آن در گویش الي قید. 2
توان به هاي زیادي شده است. از جمله میتا کنون براي این اصطالح دستوري تعریفاز گذشته 
  کرد: اشارهموارد زیر 

 داي است که معنی و مفهوم فعل را به زمان، مکان، مقدار، حالت... محدوقید کلمه«مرزبان راد: 
  ).109: 1358مرزبان راد، »(سازد.و مقید می

دیگر را به چیزي از قبیل زمان،  ۀاي است که مفهوم فعل یا صفت یا کلمقید کلمه«پنج استاد: 
: 1389قریب و همکاران، »(سازد و از ارکان اصلی جمله باشد.مکان، حالت و چگونگی مقید می

231.(  

است که مفهومی به مفهوم فعل و نیز قید کلمه یا گروهی از کلمات «انوري و احمدي گیوي: 
دهد و آن می ةافزاید و توضیحی دربارگاهی به مفهوم صفت یا مسند یا قید دیگر و یا مصدر می

کند قید فعل نامیده کند. قیدي که فعل را مقید میمقید می» مفهوم جدید«ها را با آن آن
را به چیزي از قبیل مقدار، زمان، کند یا آن شود. قید فعل چگونگی وقوع فعل را بیان میمی

احمدي  و انوري»(سازد.ها وابسته میمکان، ترتیب، تکرار، تأسف، تصدیق تشبیه و مانند آن
  .)220: 1387گیوي، 

شوند که براي توصیف به لحاظ نقشی، قیود آن طبقه از مقوالت دستوري را شامل می«گلفام: 
توان از در خصوص قیود نمی« .)38: 1390گلفام، »(روند.افعال، صفات یا دیگر قیدها به کار می

جایگاه در سطح قید به لحاظ  ۀهیچ مالك ساختاري/ توزیعی خاصی استفاده کرد. درواقع مقول
شود. این گروه از کلمات به هاي صرفی متعددي متبلور میجمله محدودیتی ندارد و در قالب

فعل و مکان وقوع فعل اطالعاتی را طور مشخص در خصوص چگونگی وقوع فعل، زمان وقوع 
  .همان)»(ماند.ها نیز ساختار جمله دستوري باقی میکنند که در صورت حذف آنکدگذاري می

از نظر معنی بر حالت یا چگونگی فعل که شود ها گفته میاي از واژهقید به دستهالدینی: ةمشکو
نیز از به کار روند. » تَر«واژي، ممکن است با پسوند هاي ساختکند و از لحاظ ویژگیاشاره می
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قید ویژگی معنایی حالت خاصی را دارد. بدین معنی  ةصفت، هر واژ ةلحاظ معنی، همانند واژ
پذیرفتگی، ناپذیرفتگی، زمان، مکان، چگونگی، تکرار، میزان و  ۀکه به یکی از مفاهیم چندگان

کند تأکید، نفی و انکار و امثال آن اشاره میدرجه، حصر، ترتیب، آرزو، نتیجه، ایجاب و 
  .)106: 1394، الدینیةمشکو(

ست که مضمون جمله یا فعل یا صفت یا قید یا گروه وصفی یا قیدي ايقید کلمه: «فرشیدورد
یا فعلی و یا هر کلمۀ دیگري به جز اسم و جانشین اسم را مقید کند و چیزي به معنی آن 

  ).459: 1382فرشیدورد، »(بیفزاید.

فعل یا قید وضع شده باشد و به اي است که براي مقید ساختن فعل یا شبهقید کلمه«خیامپور: 
ها چیزي از قبیل زمان و مکان و کم و کیف و دیگر اوصاف فعل عبارت دیگر بر معناي آن

  .)89- 88: 1393خیامپور، »(بیفزاید.

شود. گروه فعلی، اسمی و قیدي درست میجمله از سه گروه «وحیدیان کامیار و عمرانی: 
قیدي بخشی از سخن است که فعل به آن نیازمند نیست و به همین دلیل از جمله قابل حذف 

  ).108: 1389وحیدیان کامیار و عمرانی، »(است. گروه قیدي جنبۀ توضیحی دارد.

ه فعلی یا ناشدنی است و آن باي است که صورت ثابت دارد. یعنی صرفقید کلمه«خانلري: 
 خانلري،»(ها بیفزاید.اي را به مفهوم آنپیوندد تا نکتهصفتی یا قید دیگر یا تمام جمله می

  .)209جلد سوم : 1392

توان در اند را میقید ارائه کردهمطالبی که دستورنویسان ایرانی در تعریف و تشخیص خود از 
  فهرست زیر خالصه کرد:

کند، براي تکمیل معناي زمان، مکان، چگونگی و... وابسته میفعل را به مفهوم جدیدي از قبیل 
رود، فاقد خصوصیت اشیائی است، از ارکان اصلی جمله است، وابستۀ فعل یا کل فعل به کار می

که به سالمت جمله آسیبی وارد آید و توان آن را از جمله حذف کرد بدون آنجمله است، می
  ).150: 1377مقدم، تغییر داد (زندي توان جاي آن را در جمله به آسانیمی

که چنان بندي کردها را تقسیمتوان مورد بررسی قرار داد و آنهاي مختلف میقیدها را از جنبه
معموالً قید اند. و مفهوم به موارد متعددي تقسیم کرده ساختمانقیدها را از نظر دستورنویسان 
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را گسترش موارد  این اند. برخی نیزتقسیم کردهبه قید ساده و قید مرکب ساختمان را از جهت 
مرکب و  -مشتق. براي مثال وفایی قیدها را از نظر ساخت به ساده، مشتق، مرکب، اندداده

). از جهت مفهوم نیز قیدها را به موارد 106-105: 1398(وفایی،  ده استرجمله تقسیم ک
زمان، مکان، حالت، کمیت،  قید اند. براي مثال خیامپور قیدها را بهمتعددي تقسیم کرده

: 1393کیفیت، علت، تصدیق، شبه، تمیز، معیت، انفراد و تدریج تقسیم کرده است (خیامپور، 
قیدها را به قید زمان، مکان، آغاز در زمان و مکان، پایان در زمان و الدینی ة). مشکو91-98

شرط، استثنا، حصر، تردید،  مکان، وضعیت، حالت، مقدار، ترتیب، دقت و ترتیب، تکرار، علت،
منظور و هدف، همراهی و هماهنگی، عوض و مبادله، تشبیه، سوگند، آرزو، تقابل و تباین، 
       نتیجه، ایجاب و تأکید، نفی و انکار، پرسش و پرسش و اعتراض تقسیم کرده است 

  ).214-210: 1395الدینی، ة(مشکو

  مختص یا مشترك بودنقید از جهت . 2- 1

  قید مختص. 1-2- 1
پذیرد و در زبان قید مختص، قیدي است که غیر از نقش قیدي، نقش دیگري در جمله نمی

این قیدها همواره به  .)221: 1387احمدي گیوي،  و اند (انوريوضع شده» قید بودن«براي 
   هاي قید تنوین دار صورت ثابت رفتار قیدي دارند و شامل برخی از قیدهاي فارسی و واژه

  .)106: 1394الدینی، ةشوند (مشکومی
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  .: االنal`ân اآلن 

 .بعداً:  ba:δanاً دبع

  .حاال:  hâlâحاال 

  .خواهشاً:  xâ:hešanخواهشاً 

  .به ندرت:  noδratanرتاً دنُ

  .هنوز:  haniهنی 

  . قید مشترك2-1-2
جمله و یا قید مشترك قیدي است که در اصل قید نیست، بلکه صفت، اسم، فعل، ضمیر، شبه«

). باید 225: 1387انوري و احمدي گیوي، »(شود.واقع می» قید«حرف است که در جمله 
ها که در نقش قیدي کاربرد دارند، در نقش صفتی هم داشت که تعداد زیادي از واژهتوجه 

  روند کاربرد دارند و هم با رابطۀ دستوري قید و هم با رابطۀ دستوري صفت به کار می
  ).106: 1394الدینی، ة(مشکو

  پذیرند:هایی که نقش قیدي میبرخی از اقسام واژه

  اسم -الف
داللت دارند، به تنهایی یا همراه با صفتی به صورت » مکان«و » زمان«به ها که برخی از اسم

  روند. قید زمان و قید مکان به کار می

  : شب. šôشُو 

 گاه، صبح، صبح زود.: صبح :sa(o)vɔ-y-gâگا صواي

  : روز. ruرو 

  : مغرب. maγrevمغرو 
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*بري مسافرت  داَ را ز شُوو حدم ma:δ-u šô-a râ: zaδ berey mosâ:ferat محمد :
  شب راه افتاد به قصد مسافرت.

-har-vax biyâ ya či-ya to ki:sa-šه اَ بچا دش اَ در ایاره ایبیا یه چی اَ تو کیسه هروخ*
a dar i-yâr-e i-δe a bačč-â هآید چیزي از جیبش بیرون می: هروقت میها آورد و به بچ

  دهد.می

  صفت-ب
  .: بد baδ دب

  .: تند tonتُن 

  .: خوب xuvخوو 

  .: آهسته، یواش se(o/a)râtسرات 

  .: کند kon/ kontکُن/ کُنت 

  .: آهسته، یواش homir/ humirهمیر/ هومیر 

  خورد.: زینب آهسته غذا می  zeynav-u humir nun i-xâr-eنون ایخواره  هومیرزینوو *

  رود.کُند راه می (معرفه) : خر xar-u konn-a râ: i-reاَ را ایره  کُنّخرو *

  برخی ضمایر پرسشی -ج
  : چطور. če-tôچطو 

  : کجا. kožâکُژا 

  : کی. keyکی  

  



                                                                                                                             134                                                                                                   1401،سال ششم، شماره بیستم، بهار رخسار زبان  /   زنگانیدر گویش الي» قید«توصیف ساختمان دستوري    
                         

 

 
  را چطور آوردي؟  (معرفه) : پیرزن pir-a-zan-u četô š-â:vord-iشاوردي  چطوزنو هپیر*

اي شده است که نقش قیدي دارد. پیرزن را جانشین واژه» چطور«پرسشی در مثال باال ضمیر 
  آوردم. آهستهچطور آوردي؟ پیرزن را 

  خواهند او را کجا ببرند؟ : می xân ša-kožâ bo-var-enبورِن؟  شَکُژاخوان *

  جمله)(شبه صوت- د
  : حیف. xeyf/ heyfخیف/ حیف 

  جملۀ افسوس است.: در اصل شبه te:fتف 

: حیف دستش از دنیا  xeyf dass-eš-a: donyâ ku:tâ šoδدسش اَ دنیا کوتا شد  خیف*
  کوتاه شد. 

  فعل-هـ
  : شاید. šɔyatشایت 

  : گیرم. giran/ giramگیرن/ گیرم 

  قید از جهت ساختار. 2-2

  ساده. 2-2- 1
توان آن را به اجزاي زبانی تجزیه کرد تر نیست و نمیقید ساده قیدي است که یک تکواژ بیش

  ). 229: 1387(انوري و احمدي گیوي، 

  : بعد. ba:δبعد 

  : مقدار بسیار کم، اندك. pesqپِسق 

  : تند. tonتُن 
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  : جلو. julôجولو 

  : حاال. hâlâحاال 

  : روي. riري 

  : شب. šôشو 

  مشتق. 2-2-2
                هایی هستند که با پسوندها و پیشوندهاي اشتقاقی ساخته قیدهاي مشتق آن«

  ). 471: 1382فرشیدورد، »(شوند.می

  : خندان. xannunخنّون 

  : ناکام.  nâ-kumناکوم 

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

کو) قید حالت به معنی وارونه است، حالت خوابیدن کسی است که (کُپ + ـَ kopp-akuکُپکو 
  روي شکم خوابیده است.

  کُاي) قید حالت به معنی ایستاده است. (واسیده + ـَ vâ-ssiδ-akᴐyواسیدکُاي 

  کُاي) قید حالت به معنی نشسته است. (نشسه + ـَ nešess-akᴐyنشسکُاي 

  : امشب. om-šô/ hom-šôاُمشُو/ همشو  ←  šôفت اشاره) + شُو (ص om/ homاُم/ هم 

:  om-sâl/ hom-sâlاُمسال/ همسال  ← sâl(صفت اشاره) + سال  om/ homاُم/ هم 
  امسال.
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  قید مرکب. 2- 3-2

داند قید مرکب قیدي است که بیش از یک تکواژ داشته باشد. خیامپور قید مرکب را قیدي می
). نگهت 91: 1393مفعول غیر صریح آن ترکیب شده باشد (خیامپور،  که از حرف اضافه و

مرکب از - 1سعیدي در دستور معاصر زبان دري قید مرکب را به سه دسته تقسیم کرده است: 
تکرار همان یک کلمه -3مرکب از یک کلمۀ مستقل و یک نامستقل، - 2دو کلمۀ مستقل، 

از قید مرکب آن است که به دو یا چند پایه  جا منظور مادر این ).117: 1392(نگهت سعیدي، 
  پذیر باشد.واژه تجزیه

  : هرروز.  har-ruهرّو  ← ru(صفت مبهم) + رو  harهر 

  : تندتند. ton-tonتُن تُن ← ton+ تُن  tonتُن 

  : اندك اندك، حرکت آرام و اندك آب. mež-mežمژمژ  ← mež+ مژ  mežمژ 

  مرکب. مشتق4-2-2
  مرکب آن است که هم ویژگی قید مشتق و هم ویژگی قید مرکب را داشته باشد. قید مشتق

  : یک مقدار بسیار کم، یک ذره. ya zarra-ku-yکوي یه ذره

  : با شک و تردید، با دو دلی. del-ma-δelمدل دل

  جمله . گروه یا5-2-2

الدینی، ةمشکو»(شود.آن قید باشد، گروه قیدي گفته می به گروهی که واژة اصلی یا هستۀ«
شود. درواقع حرف ) گروه قیدي اغلب گروه متممی است که در جمله قید واقع می112: 1394

هاي آن مجموعاً در جمله جانشین ها و معطوفآید و وابستهاضافه و متممی که بعد از آن می
  ).230: 1387شود (انوري و احمدي گیوي، قید می

-a hom avval-e xâk-laha/ la`a i-raft-a bâ:rفت اَ بارچري ایر لَههاَ هم اولِ خاك*
čar-i ل بهار به بهارچري (خر را در بهار به چرا بردن) میرفت. : از همان او  
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  قید زمان است که از اجزاي زیر ترکیب شده است:» لَههاَ هم اولِ خاك«باال  در جملۀ

-(صفت اشاره به معنی همان) + اول (متمم) + خاك hom(حرف اضافه در معنی از) + هم  aاَ 
  (مضاف الیه). xâk-laha/ la`aلَهه 

نامید که گاه با » ايگروه حرف اضافه«یا » گروه اسمی«توان بسیاري از این نوع قیدها را می
  روند. مانند:مفهوم قیدي و رابطۀ دستوري قید به کار می

  امسال گذشته، امسالی که گذشت.:  hom-sâl gozašte-yي سال گذشتههم

  : از هفت هشت سال پیش. a haf-aš sâl julô-tarاَ هفَش سال جولوتر 

توان به قسمی ها قابل تأویل به قید ساده یا مرکب هستند. ازاین رو میبسیاري از این جمله
 ا گشتاري،ی قید مؤولدیگر از قید قائل بود و آن را در قاعدة گشتاري مورد بررسی قرار داد. 

اي است که قابل تأویل به غیر جمله در مفهوم قیدي باشد. اغلب به جاي این نوع قید جمله
 ).231: 1387توان قید ساده یا قید مرکب یا گروه قیدي قرار داد (انوري و احمدي گیوي، می

  مانند:

حسن :  hasan hemtô ke γâr-o vir i-ke i-raftایرفت  همطو که غار و ویر ایکه*حسن 
  رفت. کرد، میطور که داد و فریاد میهمان

  رفت.، میداد و فریاد کنانتوان گفت: حسن می

: آن شغال  turô hem-tô ke du:le-y zaδ gorixtگریخت ي زد همطور که دوله*تورو 
   کشید گریخت.در حالی که زوزه می

  ، گریخت.زوزه کشانتوان گفت: شغال می

  . قید از جهت مفهوم3-2

  . قید زمان3-2- 1
  : سال پیش. pâ:rna/ pâ:rena پارنه
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  : سه روز بعد. passariپسري 

  فردا.: پس pas-sa(o)vâپسوا 

  : پیوسته، پشت سر هم. passaپسه 

  : دو سال پیش. piyâ:r-sâlپیارسال 

  : سه سال پیش. piš-piyâ:rnaپیارنه پیش

  : پیوسته. peyvassaپیوسه 

  : سال بعد. sâl-tarak-e diyaترك دیه سال

  : سال بعد. sâl-nôنو سال

  : پیوسته، پشت سر هم. saramسرَم 

  : شبانه. šô-a-šôشُواَشُو 

  : بعضی اوقات، گاهی. ya vaxt-ɔyیه وختُاي 

  . قید مکان2- 2-3
  طرف.: این روي، این e-rinارین 

  طرف.: آن روي، آن o-rinاُرین 

  طرف.: این i-val ایول

  طرف.: این i-varایور 

جوفjôf-e  .ِمیان ،جوف :  

  : پایین. dumanدومن 

  : زیر، پایین. šiشی 
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  : همین طرف. hem-taraطَره هم

  : همان طرف. hom-taraطَره هم

جنوباً، شرقاً، شماالً، غرباً ، قبلتاً ، «هاي قدیمی به صورت برخی قیدهاي مکان در قباله   
  توان قید جهت نیز نامید.است. این قیدها را می آمده» مشرقاً، مغرباً

  . قید مقدار3-3-2
  : مقدار بسیار کم، اندك. pesqپِسق 

  : مقدار بسیار کم، اندك. pesq-akuپِسقَکو 

  : مقدار بسیار کم، اندك. pesq-elɔtuپسقلُاتو 

  : کم. kamکم 

  : همین ذره، همین مقدار اندك. hem-zarraذره هم

  : یک مقدار بسیار کم، یک ذره. ya česq-aku-yیه چِسقَکوي 

  : یک مقدار بسیار کم، یک ذره. ya zarra-ku-yکوي یه ذره

  : یک کم، کمی. ya kam-iیه کمی 

قدري، همین : یک همین ya hem-qaδ-i/ ya ha(e)mi-qaδ-iقدي قدي/ یه همییه هم
  اي.اندازه

  . قید کیفیت و چگونگی2- 4-3
  : آهسته، یواش. pet-petپِت پِت

  : با پشت. pošt-akâپشتَکا 
  : آهسته، یواش. se(o)râtسرات 
  : به سرعت. γerip-kašکَش غریپ

  : کج و راست. kaž-o kôlaکژ و کوله 
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  : کج و راست. kaž-o valکژ و ول 

  : کُند. kon/ kontکُن/ کُنت 
  : حرکت آرام و اندك آب. mež-mežمژمژ 

  : آهسته، یواش. mel-u mel-uملو ملو 
  : آهسته، یواش. homir/ humirهمیر/ هومیر 

  : با پشت افتاد (به زمین خورد). pošt-akâ oftiδاُفتید  پشتَکا*

  . قید حالت5-3-2
  : با آرامش خاطر. a ri del-e se(o)râtاَ ري دل سرات 

  زدگی. : با حیرت ba:bor-akɔ-y/ ba:bor-akiببرَکُاي/ ببرَکی 

  زده.: حیرت ba:riبري 

  : غمگین، افسرده. pač-urپچور 

  : آرام. tan-sâ:rتنسار 

  : خوابیده، با حالت خوابیده. xâ:viδa-kɔ-yکّاي خواویده

  : چوب به دست. dass-a čuγدس اَ چوغ 

 : با شک و تردید، با دو دلی. del-ma-δelمدل دل

  : لرزان. larzunلرزون 

  : ایستاده، با حالت ایستاده.  vâ-ssiδa-kɔ-yکُاي واسیده

  زدگی به من نگاه کرد.با حیرت ba:bor-akɔ-y nogâ:-m keنگام ك  ببرَکُاي*

  . قید آرزو 3-2- 6
  اهللا.شاء: ان inšâllâشالّا این
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  : خدا بخواهد. xoδâ bo-xâخدا بخوا 

  : خواهشاً. xâ:hešanخواهشاً 

  : کاش.kâškey  کاشکی

  . قید نفی7-3-2
  : ابداً. abaδanاَبداً 

  : اصالً، هیچ. azzeynاَزین 

  : اصالً. aslanاصالً 

  : اصالً، هیچ. qu:tقوت 

  : هرگز. hargez/ hargesهرگز/ هرگس 

  . قید تأسف8-3-2
  : آخ. âxآخ 

   te:fتف 

 : حیف. heyf/ xeyfحیف/ خیف 

  . قید تکرار 2- 9-3
  : دوباره. a-nnôاَنّو 

 دda .دیگر :  

  : دومرتبه، دوباره. do-martavaدو مرتوه 

  : دوباره. dovâ:raدواره 

  : دوباره. doveylaدویله 
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  : دوباره. do-volaدوله 

  : دیگر. diyaدیه 

  : بازهم. diya:-mم دیه

  . قید تعجب2-3- 10: پیوسته. heyهی 
  : صوت تعجب است. :aاَ 

  : صوت تعجب است. âhâhâyآهاهاي 

  : صوت تعجب است. bâbbôبابو 

  : صوت تعجب است. bâkkuباکو 

  : عجب. ajav/ ažavعجو/ عژو 

  : عجیب. ajiv/ aživعجیو/ عژیو 

  : نه! :naنه! 

  : واویال. vâvveylâواویال 

  : ها! hâها! 

  . قید ترتیب2- 11-3
  : پشت سرِ هم. poš-sar-e hamپش سرِ هم 

  : چهارتا چهارتا. čâr-tâ čâr-tâچارتا چارتا 

  : دوتا دوتا. do-ttâ do-ttâدوتّا دوتّا 

  تا.تا سه: سه so-ttâ so-ttâتّا تّا سهسه

  : یکی پس از دیگري. yeki ba:δ-a digar-iیکی بعد اَ دیگري 
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  یکی.: یکی yeki-yekiیکی یکی

  . قید پرسش12-3-2
اي پرسشی هاست که در این گویش کاربرد ندارد. هنگامی که جمل» آیا«ترین قید پرسش مهم

هاي هاي ایرانی باستان و زباندر زبان«شود. باشد با آهنگ خاص خود (پرسشی) بیان می
هاي هند و اروپایی، قید پرسش جمله با کلمۀ خاصی بیان ایرانی میانه، مانند بسیاري از زبان

غییر ها همان تشده، یا در هر حال نشانی از آن به دست نیامده است. شاید در این زباننمی
که در آهنگ جمله (و نه تغییر عبارت) خود براي بیان مفهوم پرسش کافی بوده است؛ چنان

رود؛ یعنی در فارسی محاورة امروز نیز همین تفاوت آهنگ براي بیان مفهوم پرسش به کار می
  ).273: جلد سوم 1392خانلري، »(جملۀ خبري آهنگ افتان است و در جملۀ پرسشی خیزان.

: تو آمدي که به خانۀ  to umaδ-i beri-m-a xune-y mâي ما؟ ریم اَ خونه*تو اومدي ب
  ما برویم؟

  نمونه از اشعار محلی این گویش:

(محمدحسن باقري مشهور  پسنّید*اگُفتُم ایشه که همن اي مو باشه؟/ یه حسی میگ اونَم ات
  به غُلمل)

e-goft-om i:-še ke hemn ey mo bâ:š-e/ ya hess-i me-y-go u:n-am et-
pasanniδ  

داد که او نیز تو را شود که همین مالِ من باشد؟ حسی به من جواب میگفتم آیا میمی
  پسندید.

توان در زمرة قیدهاي زمان، مکان و علت قرار داد. سایر قیدهاي پرسشی را با اندکی تسامح می
مستقلی از زمان و مکان و علت و ها معناي و امثال آن» چرا«، »کجا«، »کی«کلماتی از قبیل «

  ).129: 1393خیامپور، »(ها عرضی است نه ذاتیها براي خود دارند و پرسش بر آنغیر آن

  : چرا؟ čo(e)râچرا؟ 

  : چطور؟ če-ta:rچطَر؟ 
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  : چطور؟ če-tôچطو؟ 

  : چه؟ čeچه؟ 

  : کجا؟ kožâکُژا؟ 

  : کی؟ keyکی؟ 

  : مگر؟ ma/ mayaمه؟/ میه؟ 

  اشعار محلی این گویش:نمونه از 

  گفتی؟/ لبت چون برگ گل از هم شکُفتی چهاي کردم *خُآشِ کیسه

 ت بگیره/ به طعنه گنّونچراالهی درد د (فَرحسنِ ص) زوتَّر نگفتی  

xoâš-e kisa-yi kerd-om če goft-i/ labet čon barg-e gol az ham šekoft-i 

elâ:hi dard-e dannun-et be-gir-e/ be t:na go čorâ zut-tar na-goft-i 

اي بدهی، چه گفتی؟ لبت را چون برگ گل از هم از تو خواهش کردم که به من کیسه-
  شکفتی.

-الهی به درد دندان مبتال شوي! به طعنه گفت (گفتی) چرا زودتر نگفتی [که کیسه می-
  خواهم].

  نیز:

رَت تنگ؟ (محمدحسن باقري ایشه بِ میه*شده لت لت دلُم بسکاش زدي سنگ/ گُنا کرده 
  مشهور به غُلمل)

šoδ-e let let del-om baskâ-š zaδ-i saŋg/ gonâ: kerd-e maya i:-še berat 
taŋg 

- از بس به دلم سنگ زدي، قطعه قطعه شده است. مگر گناه کرده است؟ که برایت تنگ می
 شود.
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  . قید استثنا13-3-2
  : اال. ellâالّا 

  : جز. jozجز 

  : مگر. mayaمیه 

  . قید قصد14-3-2
  عاري.: از بی  a: bi:-ɔr-iعاري اَ بی

  : از بیکاري. a: bi:-kɔr-iکاري اَ بی

  نانی، از نداشتن غذا.: از بی a: bi:-nun-iنونی اَ بی

 : از تشنگی. a: tešne-yي اَ تشنه

 : از شدت گرسنگی. a: zu:r-e gošne-yي اَ زور گُشنه

  : از روي بیکاري، از بیکاري. a: sar-e bi:-kɔr-iکاري اَ سرِ بی

  : براي رضاي خدا. be(a)rey ro(e)zɔ-y xoδâبرِي رضُاي خدا 

  جهت.خود، بی: بی bi:-xoδiخودي بی

 طوري.: همین hem-ta:riهمطَري 

  . قید تدریج15-3-2
 : اندك اندك. annak annakاَنَّک اَنَّک 

  : دقیقه به دقیقه.  daqa a (be) daqaدقه اَ (به) دقه 

  : روز به روز. ruz-a (be) ruzروز اَ (به) روز 

  : سال سال، سال به سال. sâ:l sâ:lسال سال 
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  : شب به شب. šô-a (be) šôشو اَ (به) شو 

  : ماه به ماه. :mâ: a (be) mâما اَ (به) ما 

  : هفته به هفته. hafta a (be) haftaهفته اَ (به) هفته 

  : هفته هفته. hafta haftaهفته هفته 

  . قید تصدیق2- 16-3
  : حتماً. hatman/ hattomanحتماً 

  : ها، بله. :hâها 

  : یقیناً. yaqinanیقیناً 

  . قید انحصار17-3-2
  : فقط. fe(a)qatفقط 

  . قید علت2- 18-3
  : براي همین، به این دلیل. be(a)rey hamiبري همی 

  . قید تردید19-3-2
  احتماالً. : e:temâlanاحتماالً 

  : شاید. šɔyatشُایت 

  : گمانم. yamunomیمونُم 

  . قید تشبیه20-3-2
  : انگار، گویی. eŋgɔriانگُاري 

  : طورِ، مثلِ. ta:reطَرِ 
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  : طورِ، مثلِ. tôreطور 

  : طورِ، مثلِ، همانندhem-tô. طو هم

  : مثلِ. eyneعینِ 

  : مثلِ. mese/ mesl-eمث/ مثلِ 

  که.: مثل این mesi-keکه مثی

  . قید تبرّي و ادب21-3-2
  : دور از جان. dir-a junدیر اَ جون 

  : بالنسبت. balâ-nezvatبالنزوت 

  : خدانکرده. xoδâ-na-kerdaخدانکرده 

  گیري. نتیجه3
هاي زنگانی اختصاص یافت، قید از زاویهدر این پژوهش که به مقولۀ قید در گویش الي

توان قید را زنگانی نیز مانند فارسی رسمی میگرفت. در گویش الي متفاوتی مورد بررسی قرار
از جهت مقولۀ دستوري به قید مختص و قید مشترك تقسیم کرد. از نظر ساختار نیز قیدها را 

مرکب، عبارت یا جمله و قید مؤول (گشتاري) توان به قید ساده، مشتق، مرکب، مشتقمی
 تقسیم کرد. 

بنديِ قید از بنديِ دیگر نیز براي قید رایج است و آن بررسی و تقسیمک نوع بررسی و تقسیمی
نظر معنا و مفهوم است.  ما نیز در این پژوهش، قید را از نظر مفهوم به قید زمان، مکان، مقدار، 
کیفیت و چگونگی، حالت، آرزو، نفی، تأسف، تکرار، تعجب، ترتیب، پرسش، استثنا، قصد، 

  ایم. تقسیم کرده لت، تردید، تشبیه و قید تبرّي و ادبتدریج، تصدیق، انحصار، ع
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 ،، چاپ چهارم، تهران2دستور زبان فارسی . 1387 ،انوري، حسن و گیوي احمدي، حسن
 انتشارات فاطمی.
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