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 کورته  چكيده

 بنیادشناسی دادهگویش ارچوبهپژوهش حارض در چ

، هاهی دادسنجی( و با بهره از تحلیل انبوهه)گویش
های شامل گویش« مرز همگویی»های شد مهمرتین گروهکومی

ی هااستان ایالم منایان سازد که طیفی از عنارص زبانی در حوزه

آماری این  یشود. جامعهواژه و نحو را شامل میآواشناسی، ساخت

 یحوزه دهستان از مجموع چهار شهرستان 31پژوهش، متامی 

گیرد. این پژوهش بر اساس شاملی استان ایالم را در برمی

ی خانوار  حوزه 311گیری از متامی روستاهای بیش از منونه

د عب   پژوهش بوده و بر این اساس و با توجه به شباهت گویشی،

هر  فرد، ازهای منحرصبههای پژوهش و گویشمسافت، محدودیت

روستا( گویشی تهیه  13ی گویشی از منونه 11روستا یک منونه )

 ینامهشده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، هامن پرسش

است. مبنای تحلیل این پژوهش، « طرح ملی اطلس زبانی ایران»

ی ساده، مستخرج از واژه و عبارت و سه جمله 331مجموعا  

 هایهانی است. تحلیل داداست. روش پژوهش مید پرسشنامه

گیری از صورت آماری به انجام رسیده است. با بهرهگردآوری شده به

نگاري سنجی و نقشهافزاري گویشی نرمامکانات آماری بسته

RuG/L04 مناطق گویشی، توزیع تنوعات آوایی،  دگیپراکن

. نتایج نشان داد که واکاوی شد ی پژوهشواژگانی و نحوی  حوزه

و « ک ردی جنوبی»و « لری» ،«لکی»ی گویشی عمده سه گروه

مجموعا  شش زیرگروه گویشی در شامل استان ایالم وجود دارد. 

 «مرز همگویی»ها مشخص شد که یک گروه همچنین از تحلیل داده

های زبانی شامل استان ایالم را از هم متامیز ، گونهبرجسته

ه ی این گرو مجموعهتوانند زیر کند. عنارص زبانی متعددی، میمی

 .برشمرده شوند

 تەوەرـدراوەپێئەم توێژینەوەیە لە چوارچێوەی شێوەزارناسیی  

وەرگرتن لە شیکاری کۆی دراوەکان، پێوی( و بە کەڵک)شێوەزار

انی شێوەزارەک« سنووری هاوبێژی»هەوڵ دەدات گرینگرتین گرووپە 

باکووری پارێزگای ئیالم کە شەبەنگێکی بەرباڵو لە هێامنە 

لە  ناسی، وشەسازی و ڕستەسازیزمانییەکانی بەستێنەکانی دەنگ

تەوە. کۆمەڵەی ژمێرکۆیی ئەم توێژینەوەیە هەموو خۆ دەگرێ، بنوێنێ

دێی کۆی چوار شاری باکووری پارێزگای ئیالم )ئیالم، میره ٦١

ئەیوان، چرداوڵ و سیروان( دەگرێتەوە. ئەم توێژینەوەیە بە پێی 

بنەماڵەیان تێدایە  ٦١منوونەگیری لە هەموو ئەو دێهاتانەی زیاتر لە 

وی( ئەنجام دراوە و بەم پێیە ی هەتا٦٩٣١)بە پێی ژمێرکۆی ساڵی 

و هەروەها بە پێی لێکچوونی شێوەزار، درێژیی سەروا، لەمپەرەکانی 

توێژینەوە و شێوەزارە ناوازەکان، لە هەر دێهاتێک یەک منوونە )بە 

دێهات( کۆ کراوەتەوە.  ٩٣منوونەی شێوەزار لە  ٩١گشتی 

و ەوەرگیراوە هەر ئکەرەستەیەک کە لەم توێژینەوەدا کەڵکی لێ

ە لە ک ه«گەاڵڵەی میللی ئەتڵەسی زمانی ئێران»پرسیارنامەی 

 وەرگیراوە. بنەمای رشۆڤەییدا کەڵکی لێ«فەرهەنگساز»گەاڵڵەی 

وشە و دەستەواژە و سێ ڕستەی  ٦٦١ئەم توێژینەوەیە بە گشتی 

سادەن کە لە پرسیارنامەکە هەڵهێنجراون. شێوەی کار لە 

کۆکراوەکان بە شێوەی دراوە پێکردنەوەی گۆڕەپاندایە. شی

ە. بۆ ئەم شیکارییە لە بەرنامەی و و شتژمێرکۆیی بە ئەنجام گەی

و  پێوییئامێریی شێوەزارـژمێرکۆیی و شیکارانەی باقەی نەرم

شەنگاری )نوسخەی وێب(، بە بەرباڵویی ناوچەی خنە

شێوەزارەکان، چەشناوچەشنییە دەنگی، وشەیی و ڕستەییەکانی 

 ەڵک وەرگیراوە. بەستێنی بەر توێژینەوە ک

س اطل ،تنوع گویشی ،سنجیگویش واژگان کلیدی:

 مرز همگویی ،تحلیل انبوهه، گویشی
پارێزگای ئیالم، شێوەزارپێوی،  کان:کییهرهسه شهو 

شێوەزار، ئەتلەسی شێوەزار، شیکاریی چڕوپڕ،  یچەشناوچەشنی

 (نایەکیک)یه ناوبەسنووری هاوبێژی، ت
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 مقدمه -1

های زبانی و گویشی که در اقصی نقاط رسزمین پهناور ایران وجود دارد و گونیبا توجه به گونا

های ها و گویشبا توجه به اهمیت پاسداری این میراث زبانی در روزگاری که روند نابودی زبان

 وشناسی های گویشته، پژوهشمحلی تحت تأثیر جهان ارتباطات، شتابی روزافزون گرف

خدمتی بزرگ در راستای ثبت و نگاهداشت این میراث  ،های زبانیسنجی و ترسیم اطلسگویش

عامه  زبانها به ها و لهجههرگاه برای تعیین معیارهای بازشناسی  گویش آید.ملی به شامر می

کنند. بدین معنی که های واژگانی و گاه دستوری را یاد میرجوع کنیم، مواردی از ناهمسانی

ی خاص را از مردم هامن ناحیه یک ناحیهجوار در ای ناهمسانی دو گویش  همهمصداق اگر

های واژگانی و یا ناهمگونی در نواخت و آهنگ  جویا شویم، از عبارات ویژه، برخی ناهمسانی

هایی را به صورتی روشمند و شود چنین ناهمسانیبرند. اما چگونه میواژگان و گفتار، نام می

وابسته می ی نحویک از وجوه افرتاق به مقولهب نظامی مدون، بازشناخت؟ کدامارچو هدر چ

های یک ناحیه، یک آوایی؟ اصوال  ناهمسانی میان گویشیک واژگانی است و کدام، کدامشود

ی گویشی و زبانی در توانند گویش را از لهجه بازمنایی کنند؟ مرزهاتا چه اندازه معنادارند و می

 شوند؟ هم آمیخته می چه جاهایی در

ی شاملی استان ایالم، چنین سنجی در حوزهشناسی و گویشی مطالعات گویشدرباره

هایی ی شاملی استان ایالم اغلب به روشهای حوزهبازمنایی  گوناگونی  گویشتوان گفت که می

شور، آمار ک)سازمان  بر طبق آمار جمعیتیی نظرات پیشینیان خالصه شده است. سنتی و بر پایه

ای جغرافیایی که چهار شهرستان شامل استان ایالم )ایالم، ایوان، چرداول و (، ناحیه0931

جمعیت استان را در خود جای داده است. همزمان  %01اند، بیش از شده سیروان( در آن واقع

های ونهگشود. ی جغرافیایی، پراکندگی  تنوعات گویشی و زبانی نیز یافت میدر این محدوده

در  شپژوهکه خود نشانگر اهمیت ی زبان ک ردی هستند ق به خانوادهزبانی  این ناحیه متعل

ی بزرگ های متعدد ک ردی، خود به خانوادهگویش است. مذکورش ی پژوههای زبانی حوزهگونه

ردی ک  زبان»دهند. ای را تشکیل میی زبانی یکپارچههای ایرانی متعلق است که مجموعهزبان

های عمده، شود که هرکدام از گروهمی ی شاملی، مرکزی و جنوبی تقسیمبه سه گروه عمده

ابی، جهای کرمانشاهی، سنگردند. زیربخش  گروه جنوبی شامل گویشهایی را شامل میگویش

های زبانی  ی پژوهش  حارض، گونه(. حوزه455-349: 0939، )بلو« کلهری، لکی، لری است

منتسب به والیان فیلی  پشتکوه،  0«فیلی»ی زبانی  ها، گونهگردد. عالوه بر اینکور را شامل میمذ 

                                                           
1 Feyli/feili. 
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مقدم، و مرادی 54: 4935راد )پالیزبان، یوسفی شودی استان ایالم، تکلم مینیز در محدوده

 را نیز به خود اختصاص داده است. ( که بیشرتین جمعیت گویشی44: 4934

 یهای زبانی گردآوری شده از پرسشنامهحارض، بر اساس نتایج تحلیل دادهدر پژوهش 

به دست  0«مرزهای همگویی»های زبانی منطقه و نیز کوشیم که منایی کلی از گونهزبانی، می

 هایپژوهشاطالعات حاصل از  ،سنجیروشی نوین از گویش از گیریهمچنین با بهره دهیم.

ی توزیع بررس عالوه بر مطالب فوق،را بهبود ببخشد. تان ایالم های زبانی شامل اسگونه سنتی

 ی شاملی استان ایالم و نیزترین واژگان و جمالت پرسشنامه در حوزهجغرافیایی برخی از مهم

های مختلف ک ردی ها و یا لهجهگویش ها،گونههای زباننگاری تغییرات و دگرگونیمکانیافنت و 

ها از دیگر اهداف نوشتار حارض است. ی زبانی  میان آنفاصلهایالم و سنجش شاخص  

ن تواند در شناسانددر شامل استان ایالم، به نحوی می های مرزی همگوییمنایی گروهجستهبر 

ا تسهیل ها ر ثبت و ضبط آنهای زبانی رایج در منطقه تأثیر داشته باشد و راه ه بیشرت گونهچهر 

ل همچنین در تکمی های زبانی راهگشا خواهد بود؛ویشی و اطلسی گهادر ترسیم نقشه مناید و

نوآوری نوشتار حارض هامنا معرفی سزا خواهد داشت. همی بهای آتی نیز سهو راهنامیی پژوهش

های مختلف آوایی و ساختواژی و حتی هترین مرزهای همگویی در حوزو شناساندن برجسته

 رساند.ای از متایزات زبانی میهاین نوشتار ما را به مجموع یواقع نتیجه درنحوی است. 

 

 ی تحقیقپیشینه -2

ی های حوزهگونهبیگ، پژوهشگر نامدار ک رد به یکی از زباننخستین بار محمد امین زکی

بیگ که طی یک سفر رسمی در کند. زکیپژوهش  حارض یعنی شامل استان ایالم، اشاره می

نویسد: غالبا  به ک ردی با والی می ،کندرود و مدتی را نزد والی اقامت میبه لرستان می 4341

کردم و به منودم و به آسانی و راحتی مطالب خود را به آنان تفهیم میو همراهان او، صحبت می

با  جنوبیکرمانجی  یگونهمن معلوم شد که اختالف زبان بردم و برمطالب آنان پی می

(. وی 494: 4931بیگ، باشد )زکیبیشرت منی شاملیکرمانجی  ز اختالفا فیلی، یگونهزبان

نزدیک یجنوبفارسی به کرمانجی زبان از بیشرت ، شکفیلی، بدون  نویسد: گویشدر ادامه می

ای ندارند اند و در ک رد بودن خود هیچ شک و شبههبر این موضوع واقف تر است و خود آنان

ی های زبانبندی گونهتنها به تقسیمشناسی  سنتی، یان گویش( بر بن4933) سارایی )هامن(.

 اش تحت عنواننامه( در پایان4931) پالیزبان. (94: 4933، )سارایی کردی پرداخته است

                                                           
1 Isogloss. 
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به معرفی دستگاه واجی و ساختامن هجایی گویش کردی ایالم  نظام آوایی گویش کردی ایالم

های کردی های کردی جنوبی با گویشترین متایزات واجی گویشپرداخته و به یکی از شاخص

های خوشه نویسد: در گویش کردی ایالم،(. همچنین میʏ ()Ü0ی )کند )واکهشاملی اشاره می

 است. y (j),w,ɥهای واکهخوشه همواره یکی از نیمدو همخوانی آغازی وجود دارد و عضو دوم 

 دوستان( به توصیف آواهای گویش ایالمی پرداخته است. کریمی4931) علی اکرب شیری

نویسنده دستگاه واجی است.  بررسی کرده های ایالمیهای مشرتک گویشویژگی( 4934نیز )

بسامد و اشرتاک واجی  واج واست را مخترصا  بررسی منوده  ایالمی گویش سورانی، اردالنی و

یکی از داند. می آنهاها دال بر اشرتاک و نزدیکی در این گویشرا  ē/2/ و /w/،/ř/ ،/ɫهای /

انجام  (4934) رد زعفرانلو کامبوزیا و ثباتیک  های مرتبط با نوشتار حارض را ترین پژوهشمهم

شناسی زایشی بررسی کلهری را بر اساس واج همخوانی در گویشفرایندهای واجی اند و داده

ها، انواع فرایندهای واجی، همچون همگونی، حذف در در این مقاله با بررسی دادهاند. کرده

و « حذف» نویسندگان مقاله. است جایگاه میانی و پایانی، تضعیف، تقویت و قلب بررسی شده

بسامدترین فرایندهای واجی در این گویش معرفی کمرا « درج»را پربسامدترین و « تضعیف»

نظام آوایی گویش کردی کرمانجی و کردی ایالمی را با هم  نیز (4934) اند. امامی و سبزهکرده

تهیه و تدوین اطلس بخشی از  جهتاز کارهای مهم تحقیقاتی در  دیگر یکی اند.مقایسه منوده

روستا  51شناسی  ایران )طرح ملی گویش عنوانحت ای است تنامهحوزه جغرافیایی ایالم، پایان

که غالبا   ،اند( در آن، گویشورانی همکاری داشته4934) که بازیار 3در استان ایالم( شامره 

ی پژوهش  بازیار، اند. پرسشنامهسال بوده 41تا  41مرد، کشاورز، دامدار و بین گروه سنی 

ی تعدادی جمله ی فرهنگساز به عالوهپرسشنامه جمله است. به عبارتی، 55واژه و  453شامل 

روستا را ارائه می 51در « دخرت»ی اطلس گویشی استان را بر مبنای واژه ی بیشرت. بازیارو واژه

 دهد:

 
 (004: 1931روستا )بازیار،  04در « دخرت»ی : اطلس گویشی استان بر مبنای واژه1شکل 

                                                           
 ای که در داخل کامنک آمده در این نوشتار استفاده شده است. نویسه 0
   نشان داده شده است. ᵻی این واکه در این پژوهش با نشانه 2
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اکربی و توان به علیمی است زمینه نگاشته شده از معدود مقاالت  دیگری که در این

تیم تحقیقاتی دانشگاه ایالم گردآوری  راهای این پژوهش ( اشاره کرد. داده4145) همکاران

حداقل ده نفر از اعضای  (،0)مجموعا  نه شهرستان است. در این پژوهش، از هر شهرستان کرده

اند. این پژوهش بر مبنای گویشقرار گرفته مورد مصاحبه« غیر تصادفی»جوامع زبانی، به صورت 

را در « عربی»و « کردی»، «لری»، «لکی»ی پرسشنامه، چهار زبان اصلی شناسی  سنتی و ارائه

های محلی  توزیع زبان را در استان ایالم ی نگرششناسد و تصویری از خالصهاستان ایالم بازمی

 دهد. به دست می

 

 

 (6: 0410، همکاراناکربی و چهار زبان اصلی استان ایالم )علی :0شکل 

کدام از تحقیقات ، در هیچذکر شدی پیشین اهگونه که در بخش مروری بر پژوهشهامن

 گریخته در خاللو پیشین به طور ملموس و برجسته، مرزهای همگویی آشکار نشده و جسته

است؛  هایی از این مرزها اشاره شدهبه منونه تنها( 4931ها مثال  پالیزبان )پژوهش برخی

ه ک یعنی بر مخاطب مشخص نیست اند،مرزهای همگویی جایابی جغرافیایی نیز نشده بنابراین

ی در کدام ناحیه جغرافیای همگویییا به عبارتی مسیر و محل مرز مسیر تغییر آوایی، واژگانی 

                                                           
 ی زبانی  پژوهش است. ها، مربوط به بازهتعداد شهرستان 0
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های پژوهش حارض هامنا تعیین و جامنایی شود. از همین رو یکی از مهمرتین نوآوریجایابی می

 .ترین مرزهای همگویی شامل استان ایالم استمهمیابی و مکان

 

 شناسیروش -3

، هانتایج تحلیل انبوهی دادهپرسشنامه و  های زبانیبا استخراج داده در پژوهش  حارض

ده شناسانده شهای زبانی شامل استان ایالم برجسته و در گونه« مرز همگویی» ترین گروهمهم

ستان ایالم و همچنین شال اهگذر بررسی و تبیین مناطق گویشی در واقع این مهم از ر . است

ی در حوزه نحوی وگویشی، تنوعات آوایی، رصفی -جغرافیایی تنوعات زبانی تبیین پراکندگی

دهستان در شامل  41، به روش میدانی به هابرای تکمیل پایگاه داده. آیدبه دست میپژوهش 

ها در چهار شهرستان ایالم، ایوان، استان ایالم مراجعه حضوری شد. مجموع این دهستان

)با توجه به آمار  خانوار 411اند. در گام نخست، روستاهای باالی چرداول و سیروان قرار گرفته

عد ب ای انجام پرسشنامه در نظر گرفته شدند و با توجه به شباهت گویشی،( بر 4931سال 

 ییک منونه روستای هدف،فرد، از هر های منحرصبههای پژوهش و گویشمسافت، محدودیت

 بو« یدوگویش» که یکی از روستاها، اصطالحا  گویشی تهیه شده است. در مجموع با توجه به این

 روستا فراهم گردید. 94ی گویشی از ونهمن 91)رساب کارزان( مجموعا  

رد مو « طرح ملی اطلس زبانی ایران»ی نامهابزار مورد استفاده در این پژوهش، هامن پرسش

عبارت و سه واژه،  443لیل این پژوهش، مجموعا  است. مبنای تح 0«فرهنگساز»استفاده طرح 

 هایاست. تحلیل دادهروش پژوهش میدانی  2.است ی ساده، مستخرج از پرسشنامهجمله

گیری از امکانات آماری و تحلیلی  صورت آماری به انجام رسیده است. با بهرهگردآوری شده به

 ی تحت وب(، پراکندگی)نسخه RuG/L04نگاري سنجی و نقشهافزاري گویشی نرمبسته

وهش، مورد تحلیل قرار گرفت. ی پژ مناطق گویشی، توزیع تنوعات آوایی، واژگانی و نحوی  حوزه

مایکروسافت  افزارگیری از نرمهای صوتی، در آغاز و با بهرهسازی و استخراج فایلبعد از پیاده

ی پس از تهیهنگاشته شد. نامه معادل  مواد زبانی  پرسش (IPAهای آی.پی.ای )و نویسه9اکسل

، از هاداده آوانوشت کل یسازی و فراهمهای آی.پی.ای نویسهاستفاده از گویشی با  هایمعادل

افزار نیز از نرم kmz/kmlتهیه شد و از سوی دیگر فایل « تکست»خروجی با فرمت فایل اکسل، 

 پژوهش یهادادهبه دست آمد و این دو فایل که متامی مختصات جغرافیایی و نیز  4گوگل ارث

                                                           
 در پیوست انتهای نوشتار آمده است.« فرهنگساز»توضیح  1
 .2ی رجوع شود به پیوست شامره 2

3 Microsoft Excel 2010. 
4 Google Earth. 
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قابل  https://www.gabmap.nlافزار تحت وب که در سایت در نرم .شدندمیرا شامل 

افزار تحت شبکه، در تحلیلی  نرم-پس از آن از امکانات آماری دسرتسی است، بارگذاری شدند و

 0.ی پژوهش، استفاده شدهای زبانی  حوزهسنجش گونه

 

  هاداده و تحلیل هایافته -4

تار که مرتبط با عنوان نوشتفکیک کنیم  را از مجموع نتایج پژوهش، نتایجیچه بخواهیم چنان

 مرز»مشخص شد که یک گروه  هادادهاز تحلیل  توان به این موارد اشاره کرد.می ،حارض است

کند. هرچند عنارص های زبانی شامل استان ایالم را از هم متامیز می، گونهبرجسته« همگویی

اما مهمرتین  گروه مرز همگویی  ،شمرده شوندی این گروه نند زیرمجموعهتوایزبانی متعددی، م

 /(،jæ/ و /ᵻ/، و تناوب /x/ و /hی آوایی )تناوب همخوان /دو تناوب برجسته شامل این موارد است:

 «ریگیبحث و نتیجه» در بخشی نحوی. ساختواژی و یک تناوب عمده یهفت تناوب برجسته

، دهدی پژوهش را به دست میهای زبانی حوزهبندی گونهکه تقسیم های دیگربه برخی یافته

 کنیم.اشاره می

 

  «مرز همگویی» گروه -4-4

 تناوبات آوایی -4-1-4

 /x/ و /hبسامد  همخوان /تناوب کم -1-1-1-4

 روستا[ بود و تنها در پنج xɑɫu] روستا 94در « دایی»ی ، معادل واژههادادهی تحلیل پایه بر

)شامل رشقی استان( و یک  در بخش هلیالن چهار روستا[ به کار رفته است. hɑɫuمعادل ]

قرار دارند. بر این اساس همخوان سایشی  گاوداری()روستای حسن روستا در شهرستان سیروان

 / قرار دارد.x/ در تناوب با همخوان سایشی، مالزی و بیواک /hچاکنایی  بیواک /

 

 «دایی» معادل ی/ در واج آغازین واژهx/ و /hهمخوان /تناوب : 9شکل 

                                                           
 ها نیست.نامه موجود بوده و فضای این نوشتار مجال بیان آنها، در منت اصلی پایانجزئیات استخراج داده 0 

https://www.gabmap.nl/
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  /jæ/ و /ᵻتناوب /  -2-1-1-4

ی زبان ک ردی دهندههای متایز / یکی از واجᵻافراشته / بسته وپیشین، نیمی گسرتده، نیمهواکه

/ ɪبه صورت / IPAاین واکه در جدول  ی پژوهش به شامر می آید.های زبانی  حوزهو نیز گونه

که جدول آی.پی.ای تعریف  « ┬»ی دهندی تفکیکنشان داده شده است. البته بایستی نشانه

ی به واکه این واکه نسبت نسبی بعد از واکه اضافه مناییم تا افتادگیبه را نیز به زیر و یا  منوده

جای سنجی، ما را بر آن داشت که به افزار گویش/ منایان شود. اما محدودیت نرمی /افراشته

ی در گونه« خروس»ی معادل برای منونه، واژه 0/ استفاده مناییم.ᵻی // از نویسه┬ ی /نویسه

اما با توجه به  ،شود/ آوانگاری میkæɫæʃ┬ɾ)صیدنظری( در واقع به صورت / روستایزبانی  

ی / ثبت شده است. در حوزهkæɫæʃᵻɾی مذکور، در این نوشتار آوانگاری آن به صورت /نکته

/ و در ēی پژوهش، شکل التین  این واکه، به صورت /عمومی و غیر تخصصی نوشتار در حوزه

ی توزیع این تناوب در نقشهشود. الخط برگرفته از عربی، به صورت /ێ/ نشان داده میرسم

  ( آمده است. 5شکل )

 

 

 

 

 

 «سیاه»و « گوسفند»/ در معادل واژگان jæواکه /-غلت/  و ᵻ تناوب واکه / :0شکل 

 

 

 /jæ/ و /ᵻهایی از تناوب /: منونه1جدول 

/ɪæ/ /ᵻ/ معنای فارسی 

mjæ mᵻ میش 

sjæ sᵻ سیاه 

 

 

                                                           
  آوایی این واکه از کالس درس استاد دکرت یدالله پرمون اقتباس شده است.های توضیحات مربوط به ویژگی 0
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 هفت تناوب ساختواژی  -2-1-4

 «بچه»معادل های تلفظ واژه ب دراو تن -1-2-1-4

 یشود به معادل واژهی پژوهش، مربوط میترین متایزات واژگانی گویشوران حوزهیکی از مهم 

 «.)فرزند( بچه»

 

 «بچه»ی توزیع تلفظ واژه :5شکل 

توان چنین برداشت کرد که گویشوران مناطق شامل ( به طور کلی می4بر اساس )شکل

، گویشوران مناطق شامل و ?«ɑɪl»)فرزند(، معادل   «بچه»ی رشقی استان، برای معادل واژه

مناطق جنوبی و جنوب غربی حوزهو گویشوران « mənɑɫ»ی ی پژوهش، واژهشامل غربی حوزه

را بنگریم، خواهیم ?« ɑɪl»معادل  برند. اگر پراکندگیرا به کار می« zɑᵲu»ی پژوهش، معادل 

ردی از  کارزان،ایی پژوهش، و به طور دقیق در روستای رسابی جغرافیی حوزهدید که در میانه

( 4)رساب کارزان مردمان این روستای  گونهاین در حالی است که زبان شود.این واژه دیده می

های عموما  واژگانی، برخی و به طور کل مردم دهستان کارزان، عالوه بر برخی همسانی

« بچه»)مناطق شامل رشق استان( دارد. معادل واژگان  «لکی»ی گونهتشابهات رصفی نیز با زبان

در « mæمه=»ی استمرار هو نیز به کارگیری نشان« خودم»و « خودش»و معادل ضامیر « دخرت»و 

روند )ناگفته مناند که دو رصف افعال استمراری، دالیلی بر اثبات این هامنندی به شامر می

 خوانند(.ی دوم را کلهری میگونهروستا از این دهستان، دوگویشی هستند و زبان

 

 «1کارزانرساب»روستا با اشاره به « بچه»ی / برای واژهɑɪl?توزیع معادل / :6شکل 
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 «بزرگپدر»های معادل تناوب در تلفظ واژه -2-2-1-4

است. مناطق « )پدر  پدر( پدر بزرگ»ی های واژه، معادلهادادهمتایز واژگانی مشهود  دیگر در 

، bɑpiɾæ منتخب  این حوزه، سه صورت تلفظی /های روستاشامل رشق استان و گویشوران  

bowæ bozoɾg ، bowæ kæɫən/ ( بسامد 4 )جدول اند.به کار برده« بزرگ پدر»ی را برای واژه

 دهد.این واژه را بین گویشوران نشان می

 «پدربزرگ»ی : بسامد تنوعات تلفظی واژه2جدول

 bɑpiɾæ bowæ kæɫən bowæ bozoɾg تلفظ

 4 4 99 بسامد

ی در حوزه« پدربزرگ»ی ی متایز واژگانی واژهرا منایان کننده( 3توان )شکل بر این اساس، می

 پژوهش دانست. 

 
 «پدربزرگ»ی توزیع جغرافیایی تلفظ معادل واژه :7شکل

 

 «دخرت» های معادلتناوب در تلفظ واژه -3-2-1-4

 

 

 

 

 

 «دخرت»ی توزیع جغرافیایی تلفظ معادل واژه :8شکل

هامنندی از شهرستان سیروان، روستاهایی دهد که نشان می (8)شکل ی فوقنقشه

های بخش کارزان، روستابخش هلیالن دارند.  روستاهایهای معنایی با آشکاری در برخی حوزه

کنند و این خود [ تلفظ میdətرا به صورت ]« دخرت»ی های بخش هلیالن واژهروستاهامنند 
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را به های این بخش یابی  گویشدهد تا قرابت و ریشهشناختی به دست میهایی زباننشانه

 سهولت بیشرتی ردیابی منود.

 

 «خودش»تلفظ ضمیر مشرتک  -4-2-1-4

در بیان  گویشوران « خودش»ترین متایزات رصفی، به معادل ضمیر مشرتک یکی از مهم

 شود. های پژوهش مربوط میروستا

 «خودش»: بسامد تنوعات تلفظی ضمیر 3جدول 

 xoʃ wəʒᵻ ᵻxwe تلفظ

 43 1 4 بسامد

 

 

 

 

 

 

 

 

 «خودش»توزیع جغرافیایی تنوعات تلفظی معادل ضمیر  :3شکل 

 

 «همراه با/»ی تنوعات تلفظی حرف اضافه  -5-2-1-4

و  حدودی نشانگر محل جغرافیایی یک گوینده است، حرف اضافه هایی که تااز دیگر نشانه

 ( آمده است:5 های گویشی  آن در )جدولباشد. بسامد این حرف و معادلمی« با»همراهی  

 

 «با/ همراه»ی :  بسامد تنوعات تلفظی حرف اضافه4جدول 

 wæɾdə تلفظ
wæ 

gæɾdə 
wælə bo ?eʊlə 

 9 4 41 1 1 بسامد
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 «با/همراه»توزیع جغرافیایی تنوعات تلفظی معادل قید  :14شکل

 

 «خواسنت»ات تلفظی بن مضارع مصدر تنوع -6-2-1-4

تنوع  44)اول شخص مفرد مضارع استمراری(  «خواهممی»برای معادل فعل  هادادهدر فایل 

کردن برخی تلفظات مشابه، به ویژه در مناطق شامل رشقی که با نزدیکاست تلفظی ثبت شده 

 را به دست داد: 4توان جدول استان، می

 «خواهممی»: بسامد تنوعات تلفظی فعل 5جدول 

 meᵻm/mᵻm ?ætwɑm mæxwɑzəm mætwɑm تلفظ

 4 4 4 5 بسامد

 mᵻhɑm/mᵻɑm ?æxwɑzəm xwɑzəm twɑm تلفظ

 43 1 4 4 بسامد

ن ، و اهمیت ایهادادهناگفته مناند که یکی از دالیل پرداخنت به زمان ماضی استمراری در 

های مختلف عالمت ای خاص، هامنا صورتی فعلی در انتساب یک گویش به ناحیهصیغه

ی توزیعی در ترسیم نقشهگردد. اشاره می هاها است که در ادامه به آناستمرار)=می( در معادل

دو نکته مطرح است: نخست آنکه در ابتدا بایستی به سه تنوع « خواهممی»های فعل معادل

در کالم گویشوران به سه « خواسنت»ها توجه منود. یعنی بن مضارع واژگانی موجود در معادل
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ی پژوهش است. توزیع این سه تکواژ، در گسرته / ظاهر شدهh(ɉ)ɑ-/و /-twɑ/ و /-xwɑzصورت/

ی استمرار آمده است. دوم آنکه افعال را به لحاظ وجود یا نبود  نشانه (44 ی )شکلدر نقشه

 بررسی کنیم. 

 

 

 

 

 «خواسنت»توزیع جغرافیایی تنوعات تلفظی بن مضارع مصدر  :11شکل 

 

 تنوعات تلفظی پیشوند استمراری -4-1-2-7 

ی جغرافیایی پژوهش را برای رصد کردن توزیع جغرافیایی  پیشوند استمراری، حوزه ،در ادامه

: که عبارتند از شودسه پیشوند استمراری مشاهده می هادادهکنیم. در فایل بررسی می

/me(æ)/ و /?æ/ و /ᴓ (. 44/)تهی(. )شکل 

 

 

 

 

 

 توزیع جغرافیایی تنوعات تلفظی پیشوند استمراری :10 شکل

/ در مرز بین دهستان لومار از شهرستان سیروان و مرز æ?ی استمراری /کاربرد نشانهدر 

برند. بر اساس ، این نشانه را به کار میروستاخاص از شهرستان ایالم دستکم سه دهستان میش

ی شیروان، مجموعا  هشت روستا که به صورت پیوستار در کنار هم و آشنایی نگارنده، در ناحیه

ی گویشی با اندک در یک مجموعه ،اندخاص واقع شدهدهستان لومار با دهستان میشدر مرز 

 و برخی از ساکنین« گوراب سفلی»، «گوراب علیا»گیرند. اما سه روستای هایی قرار میتفاوت

/ را در آغاز æ?ی استمراری /توان جزو گویشورانی قلمداد کرد که نشانههم میرا « رسابکالن»

ی زبانی های دستوری  دیگری از گونهبرند. ناگفته مناند که ویژگیبه کار می فعل استمراری

های روستاثبت شده است که در متامی  هادادهاز شهرستان ایالم در « گراوپاکل»روستای 

شود؛ برای منونه معادل دوم شخص مفرد ماضی ساده از مصدر شهرستان سیروان دیده منی
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)گوراب و  دیگر روستاهای/ اما در hɑtədعبارت است از /« راوگپاکل»روستای در « رسیدن»

/ ثبت شده hɑti/ قرابت زبانی داشته باشند، معادلروستا رود با این خان( که گامن میقاضی

 است.

ست، منتسب مشهور ا« کا و ناکائه»ی گونهی گویشورانی که در بین مردم به زبانمجموعه

 است، در این شهرستان گونهزیرا مترکز جمعیتی گویشوران  این زبان به شهرستان بدره هستند؛

های زبانی و در تعامل با دیگر ای بین دیگر گونهگونه، خود مانند جزیرهو چون این زبان

هایی از قبیل چگونگی  جایگیری  این تواند موضوع پژوهشهمسایگان زبانی  خود قرار دارد، می

ها خاص، انتقال مقوالت دستوری معین به مناطق همجوار و نوع آن یگویشوران در این ناحیه

در شهرستان  ،برند/ را به کار میæ?هایی که عالمت استمرار /گونهترین زبانو ... باشد. نزدیک

هایی را تواند گامنهی جغرافیایی میکامیاران استان کردستان قرار دارند و این قرابت و فاصله

 پیش کشد.« ایبدره»ی گونهزبان مان منتسب بهدر باب مهاجرت مرد

 

 )ارگتیو(« ساختار ک نایی»تناوب نحوی  -3-1-4

ف الگویی ترین تعبیرش برای توصیدر پذیرفته« ک نایی بودن»)ارگتیو(: اصطالح  «ساختار ک نایی»

عول با مفشود که ای رفتار میرود که در آن با فاعل  بند الزم به هامن شیوهدستوری به کار می

: 0،4335شود )دیکسون]بند[ متعدی می بند متعدی، و این متفاوت است از رفتاری که با فاعل  

های کنایی الزم و متعدی (. در واقع فاعل ساخت31، 4، ج4934از دبیرمقدم،  به نقلمقدمه 

 کنایی  کامل های شاملی  ک ردی از جمله کرمانجی، از ساختبا هم متفاوت است. گویش

 ی بدلو فاعلی مفعول« ک نایینیمه»ه تر بهای جنوبیها و گونهدر گویشخوردارند و این ویژگی بر 

ای ههای مختلف زبان کردی صورتمنایی، در گویشحالت هایشود. تحت تأثیر این نظاممی

اد به با عنایت به مطالب فوق و با استنعل شکل گرفته است. فعل با فا یمختلفی برای مطابقه

های زبانی رایج در حوزه شاملی در میان گونه متداولیکی از متایزات نحوی  ،های پژوهشهداد

ها شود. در برخی گونهفعل با فاعل مربوط می یاستان ایالم به همین تنوعات نظام مطابقه

ی شخص و شامر، به جای اتصال به فعل  گذشته ها شناسهشود که در آنساختارهایی دیده می

پیوندند. اگر به مثال زیر شود( به مفعول  جمله میحال چنین ساختاری دیده منی)در زمان 

ی برای جمله زیرخاکیروستای شود: برای منونه، گویشور موضوع روشن می ،نگاهی بیفکنیم

/ را بیان کرده است. حال معادل همین جمله mə tənəm di، معادل /«من تو را دیدم»فارسی 

 هفت چشمهروستای کنیم. مثال  ی پژوهش مقایسه میغربی و مرکزی حوزههای روستارا با یکی 

                                                           
1. Dixon. 
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ی فعل در اول شخص مفرد، شناسهثبت کرده است.  هاداده/ را در فایل mə tə dimکه معادل /

ش ی پژوهخاص و بیان یک گویشور از حوزهروستای / است. این شناسه اگر در یک mتکواژ /

ی که از پایانهشود و یا اینی فعل متصل میکه به پایانهیا این وقوع یابد دو حالت بیشرت ندارد:

 پیوندد.فعلی جدا گشته و به ضمیر منفصل میانی  جمله می

 

جایی، که هدهندی این است که تعیین صورت زیرساختی این جابفلش دو جهته، نشان

نگرفته است. اما در  گیرد، صورتتطبیقی قرار می-ی زبانشناسی تاریختعیین مسیر آن در حوزه

 ز نوعای ای پژوهش، فاعل جمله یکسان است. یعنی با مطابقههای ناحیهگونهمتامی  زبان

، و پس از «من تو را دیدم»ی بر مبنای معادل گویشی جملهمواجه هستیم. « کنایینیمه»

 . )شکلی عمده بازشناختتوان در دو حوزههای پژوهش را میروستا، هادادهسازی یکپارچه

 دهد.ی پژوهش نشان میهای حوزهگونهرا در زبان« کناییساختار  نیمه»توزیع  (49

 

)منطقه تیره رنگ، شامل  آن و مناطق  «کناییساخت  نیمه»توزیع جغرافیایی تنوع نحوی  :19 شکل

 سفید رنگ فاقد این ساخت(

 

  های پژوهشپاسخ به پرسش -5

برای بازمنایی  اند.«توزیع تکمیلی»یا هامن « ناوبت» ی پژوهش درتنوعات آوایی در حوزه

نشان  پیش از تناوب، معیارهایی ارائه شده است که ساختی و به تصویر کشیدن وضعیت بیزیر 

بیشرت  یهادادههای تاریخی و تطبیقی با حجم گنجد و نیاز به پژوهشدر مجال این نوشتار منی

های اساسی برای پرسشدر پی  پاسخ  روی، ه هرب تری دارد.ی جغرافیایی گسرتدهو گسرته

تواند عضو که میترین تنوعات آوایی مهم گفت که بر اساس نتایج پژوهش، پژوهش باید
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/ɪæ//(jæ )/ و /ᵻتناوب // و x/ و /hتناوب همخوان /باشند، « گروه مرز همگویی»ای از برجسته

توان به هفت میی پژوهش، گویشوران حوزه رصفیترین متایزات از مهمشوند. برشمرده می

 منونه اشاره کرد.

 یهادادهبه طور کلی از «. )فرزند( بچه»ی شود به معادل واژهمربوط میتناوب نخستین  

 «بچه»ی آید که گویشوران مناطق شامل رشقی استان، برای معادل واژهپژوهش چنین برمی

ی ی پژوهش، واژهشامل و شامل غربی حوزه، گویشوران مناطق ?«ɑɪl»)فرزند(، معادل  

«mənɑɫ »ی پژوهش، معادل و گویشوران مناطق جنوبی و جنوب غربی حوزه«zɑɍu » را به کار

 برند.می

 سومینگیرد. نشأت می« پدر بزرگ»ی معادل واژهاز  رصفی، هایتناوب از تناوب دومین

به است و  ترین متایزات رصفیاز مهم چهارمتناوب است. « دخرت»ی تناوب برای معادل واژه

شود. های پژوهش مربوط میروستادر بیان  گویشوران « خودش»معادل ضمیر مشرتک 

ای است که لفظ عینا  هامن نواحی ،برندگویشورانی که این معادل را به کار می پراکندگی

«ɑɪl»? و ی پژوهش حوزه برند. به عبارتی هامن شامل رشقبه کار می« بچه»، را برای معادل

 بخش کارزان از شهرستان سیروان.

رو هروب« با»و همراهی   و حرف اضافه« از»ی  حرف اضافه یهای معادلپنجم با  تناوبدر 

راری ضی استممادر زمان « خواسنت»ن مضارع مصدر تنوعات تلفظی ب  هستیم. در تناوب ششم، 

شوند سه پی پیشوندهاست که توزیع و پراکندگیی هدر حوز تناوب هفتم ایم. منوده را بررسی

مهمرتین متایز نحوی  بین  .دهدمینشان  را/)تهی( ᴓ/ و /æ?/ و /me(æ)استمراری  /

استوار است. بدین معنی که « ساختار  ک نایی»ی پژوهش، هامنا بر اساس های حوزهگونهزبان

 ،ستنده« لکی»منتسب به گویش   هایی کهها و مناطق جغرافیایی  شامل رشق استان و آنروستا

 .برندجایی  ضمیر بهره میهی فعل و فاعل از جابدارند و برای مطابقه« کنایینیمه»ساخت 

 

 های پیشینی پژوهشها با دیرینهیافتهتطبیق  -6

و  صورت گرفته که مبحث گویش هایی پژوهشهای پژوهش با پیشینهاز تطبیق کلی ت یافته

آید: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل ین برمیچن ،اندی پژوهش را واکاویدهاطلس زبانی  حوزه

ی ( در قالب نقشه1: 4145)همکاران اکربی و نگر علیبندی کل، تقسیمهاداده انبوهی از

گردد. در پژوهش مذکور شود، تأیید میی پژوهش میجا که مربوط به حوزهگویشی استان، تا آن

اند و برای این اشاره در شهرستان سیروان، به درستی نام برده شده های زبانی  موردگونه

در نظر گرفته شده است. همچنین، این « عربی»و « کردی»، «لری»ی شهرستان سه گونه
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داند که در نوشتار حارض نیز این می« کردی»پژوهش، گویشوران شهرستان ایوان را گویشوران 

خورد. هایی در جزئیات نتایج به چشم میاکات، تفاوتشود. با وجود برخی اشرت مطلب تأیید می

 ی گویشیبر اساس نتایج نوشتار حارض، در شهرستان چرداول، هر سه گروه عمده از جمله،

( به 4145)همکاران اکربی و اما در پژوهش علی ،)لری، لکی و کردی جنوبی( گویشور دارند

د. در پژوهش نخوانمی« کرد»و « لک»را این مهم اشاره نشده است و گویشوران این شهرستان 

های زبانی  شهرستان سیروان اشاره شده است. در ادامه، ، به درستی به تعداد و نوع گونهایشان

کردی، عربی، فارسی و دیگر زبان»های های زبانی  شهرستان ایالم، از گونهبرای اشاره به گونه

در شهرستان ایالم را « ک ردی»ی واند وجود گونهتبرد. نتایج تحلیل انبوهه، تنها مینام می« ها

های زبانی برای نامیدن گونه همکاراناکربی و در پژوهش علی« زبان»تأیید کند. کاربرد لفظ 

برای این تنوعات بهره « گویش، لهجه»های بلکه باید از معادل ،رسدایالمی، علمی به نظر منی

ها در شهرستان ایالم، از زبان فارسی و عربی و دیگر زبان ییهادادهبرد. همچنین اشاره به ثبت 

خواهد و است که مجالی جداگانه و مفصل می« 0شناسی شهریگویش»به معنای ورود به بحث 

 از روایی پژوهش مذکور کاسته است.

 ( چند نکته قابل ذکر است.4934) از تطبیق نتایج حاصل از تحلیل انبوهه با پژوهش بازیار

های مرکب، با ها و واکهها، واکهی وجود همخوانهای پژوهش بازیار، دربارهکه، یافتهنخست آن

های های حاصل از نوشتار  حارض، تطابق نسبی دارد. هرچند تفاوت در به کارگیری نشانهیافته

دهد، ارائه می« دخرت»ی ای که بر مبنای واژه، در اطلس گویشیبازیارشود. آوانگاری دیده می

)بخش هلیالن(، دیده منی ی جغرافیایی شامل رشق استانیابی معادل این واژه در حوزهنمکا

شود. به عالوه، معادل این واژه را در بخش کارزان، هامن لفظی را ثبت منوده که در دیگر روستا

های مجاور ثبت کرده است. یعنی به تفاوت تلفظی این واژه در بخش کارزان اشاره ننموده است. 

جامنایی « کارزان»و « هلیالن»/ را بر روی نقشه و برای نواحی dət بایست، تلفظ /واقع میدر 

گردد. همچنین در پژوهش ها محسوب میکرد. این کار در پژوهش حارض آمده و از نوآوریمی

شود. با این حال با وجود های دوگویشی دیده می( خالء پژوهشی پیرامون روستا4934) بازیار

 ها بسیار محدود و کلی است.ی نقشهپرسشنامه، بررسی تنوعات، و ارائهگسرتدگی 

 

 

 

                                                           
1 Urban dialectology. 
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 گیریبحث و نتیجه -7

مرز »که در پی  یافنت گروه  بینیم، پرسش اساسی پژوهششتار میجای  نو گونه که در جایهامن

بیان ه بسازد. هایی از آشکارشدگی را پدیدار میدر شامل استان بود، نشانه برجسته« همگویی

 ،ایجاما نت ،حدودی مرزهای همگویی  برجسته منایان شد تر، در خالل یک پژوهش کلی تادقیق

یدار پد، هادادهی تحلیل انبوههاز  نیز های دیگریگردد و راستیمحدود به پرسش پژوهش منی

 یهادادهی کلی ت برآیند و نتیجه 0.پردازیمها میگشته است که در حد وسع نوشتار، بدان

 عبارت و سه جمله پرسشنامه، به قرار زیر است:-واژه 443ی  مجموع پژوهش، از تحلیل انبوهه

گویيش  نخست، با عنوان  ی پژوهش شناسایی شد. گروهسه تنوع گویشی عمده در حوزه

از شهرستان روستا شود که بخشی کوچکی از شهرستان چرداول و یک شناخته می« لری»

رایج است. از مجموع « لکی»ی دوم، تحت عنوان . گروه گویشی عمدهگرددسیروان را شامل می

کبود( )پیازآباد(، )زیرخاکی( و )زیرتنگ بیجنوند( و )پلهروستای مورد پژوهش، چهار ی روستا 91

آیند. ویژگی  به شامر می گونهگویشور  این زبان ،واقع در بخش هلیالن شهرستان چرداول

 های دیگرروستای زبانی است. متامی های زبانی  این گونهویژگی از مهمرتین« کنایینیمه»

دانند، در می« کلهری، فیلی، ایالمی، خزلی»ها را هایی که گویشوران، آن( و گونهروستا 91)

یکی از گیرند. جای می« کردی  جنوبی»وان ی  سوم، تحت عنی گروه گویشی عمدهزیرمجموعه

یز نافزار نرمعیات آماری نطبق بر واقی زبانی که تاحدودی مهابینینکات مهم و درواقع پیش

 (45 شکل)است. در « لکی»ای زبانی به نام از نخستینه «خزلی»ی گونهست، دورشدگی زبانا

ی ی زبانی، تشابهات فراوانی را با ناحیهآشکار است که بخش کارزان، به عنوان یک جزیره

دارد. این بدان معنا نیست که مسیر مهاجرت را از این بخش جغرافیایی « هلیالن»جغرافیایی 

زبانی  یهایی بوده که گونهبلکه مشخص است که مسیر مهاجرت احتاملی، از مکان ،بپنداریم

 غالب، به لکی مشابهت داشته است. اصلی و

 
 «هلیالن»با « کارزان»ی جغرافیایی تشابهات زبانی ناحیه :10شکل 

                                                           
ی این سطور ی نویسندهنامهبرای اطالع از جزئیات بیشرت، در خصوص نتایج پژوهش زبانی در شامل استان ایالم به منت اصلی پایان 0

 .شود رجوع
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 ن این مطلب است و دومبی   (44)شکل  0«گذاری  چندبعدیمقیاس»ای آماری با نام نقشه

به که است ها مجزا منوده روستاحدودی از سایر  را تا 2«4رساب کارزان»و « کلیکلی»روستای 

 شود.گونه قلمداد زعم نگارنده، بایستی بیانگر سیرتحولی این زبان

 

 های پژوهشروستاگذاری چندبعدی از منودار مقیاس :15 شکل

باید گفت که برآیند متایزات زبانی همسو نیست؛  ،خطوط مرز همگوییکلی درخصوص انطباق 

یایی ی جغرافو ناحیه« ارگاتیو»و آشکارشدگی  بدان معنا که مثال  مرز همگویی بر اساس متایز

ز انیست. « بچه»گویی ناشی از معادل ی رواج ارگتیو دارد، منطبق با مرز همدهندهکه نشان

سنجی آشکار گشت. یکی از شناسی و گویشی گویشهایی در حوزهنوآوری ،منت پژوهش فوق

ند یزبانی یک ناحیه است. درواقع برآ یهاها، چگونگی تفریق و متایز بین گونهمهمرتین نوآوری

ی زبانی خاص نظر د یک گونهکند که در مور زبانی به ما کمک می یهادادهی و تحلیل انبوهه

ی آمار و کمیت های دیگر را از دریچهی زبانی به گونهگیری و گرایش آن گونهجهت بدهیم و

                                                           
1 Multidimensional Scaling (MDS). 

ها گردآوری شااد، روسااتای رساب کارزان به عنوان روسااتای های زبانی از آنها و روسااتاهای مورد پژوهش که دادهدر تعیین سااایت 2

نخست  یی زبانی در تکلم مردمان روستا رایج است. گونهدوگویشای مشاخص گردید؛ بدین معنی که همزمان در این روساتا دو گونه

به نحوی اساات  4گونه نامگذاری کردیم. تفاوت ماهوی زبان« 4رساب کارزان »ی دوم را با عنوان و گونه« 4زان رساب کار »را با عنوان 

 مشابه دانست.« لکی»توان آن را با که منی
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دهیم.  هایی به دستبینی، پیشآنموقعیت  و گونهتوانیم برای یک زبانبنگریم و همچنین می

 در این پژوهش ارائه شده است.« لیخز »ی گونهبینی در مورد زبانی این پیشمنونه

زبانی فراوانی را در دسرتس  یهادادههای این پژوهش، عالوه بر مطالب فوق، یافته

تنی بر را مب پژوهشگران زبانی قرار داده است تا سیر حرکتی تناوبات آوایی، ساختواژی و نحوی

حداقلی، درآینده  یهادادههای جغرافیایی پیگیری کنند و بتوانند بر مبنای این نقشه

های غربی و حتی دیگر مناطق ی جغرافیایی استاننگری را در پهنهتر و کلهای جامعپژوهش

ها، مشخص و مربهن است که این پژوهش به مانند بسیاری دیگر از پژوهشکشور انجام دهند. 

جسته های بر هایی نیز دارد. یکی از کاستیاما کاستی ،هایی را ارائه دهدهرچند توانسته نوآوری

 امیانحهای میدانی و نبود بر بودن پژوهشهامنا هزینهبود روی نویسنده قرار گرفته که پیش

 نهادهایرفع شود و  مسألهچه این پژوهشی در این حوزه است که چنان کارهایمالی برای 

اند و امکانات و اعتبارات این امور جزو وظایف ذاتی های زبانیدولتی که متصدی واقعی پژوهش

ها را از ی پژوهشتوان وسعت و گسرتهنچنینی حامیت کنند، مییهای اهاست، از پژوهشآن

 داد و آنجاست که نتایج پژوهش و آمار گسرتشای خاص و استانی ویژه به نواحی بیشرتی ناحیه

 تر خواهد بود.تر و مستند، دقیقهادادهی بوههو ان
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 هاپیوست

 

  :1پیوست    

 عبارت و سه جمله ساده(-واژه 443های نهایی مستخرج از پرسشنامه )شاملمدخل   

 دخرتان  خوب پدر پدر دایی عمو بچه دخرت پرس خواهر برادر مادر پدر

 های سیاهمرغ پدر مادر ستاره ماه خورشید شب عم ه عروس داماد شوهر زن

 مادیان  سفید مرد  خوب زبان دهان چشم سنگ برف باران خاک آتش باد

 یک زن زن  خوب کبوتر خروس مرغ سگ قاطر گرگ میش بر ه بز

 های سیاهخروس یک مرد مناز پنیر نان هیزم خانه بادام جو درخت گل  

 (اضافه)حرف با آن مرد ما او تو من خون هزار نزدیک دور شیرین

 انسان آبسنت آن زن ن ه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک

 حیوان آبسنت آن مردان ده آن این کجا؟ چوب آنجا اینجا بیست صد

 پرسان  خوب د ه مرد خودش نر آن زنان آیممی شام هادرخت ماد ه گاو خاله

 اسب  سفید این دخرت روممی خیلی رسیدی هنوز دیروز د ه زن هاآن برگ روز

امخورده     بینممنی نیامد خواهممی آیممنی اضافه()حرف در این پرس   

  در خانه بودم کنددارد کار می من تو را دیدم

 

  :0 پیوست

 فرهنگساز

و  «سازمان جغرافیایی کشور»و « فرهنگستان زبان ایران»این طرح در اقدامی مشرتک از سوی 

اندرکار( به شکل گردآوری مواد زبانی از دست نهادای از نام دو )آمیزه« فرهنگساز» تحت عنوان

از ادامه« فرهنگساز»، 4943ی تحوالت اجتامعی سال کشور آغاز گردید. در بحبوحههای آبادی

ی مواد زبانی آن در انتظار اقدامات پژوهشی بعدی چند بار میان ی راه بازماند و گنجینه

ی گنجینه،هاجاییههای گوناگون ردوبدل شد. در واپسین نوبت از این جابها و ارگانسازمان

تا  4933به سازمان میراث فرهنگی کشور سپرده شد. از سال  4934سال در « فرهنگساز»

های بازمانده از فاز های گویشی از آبادیه.ش این طرح با ازرسگیری روند گردآوری منونه 4933

 «های اصفهان پیگیری شدآغازین و مخترصی تحقیقات پیرامون جغرافیای گویشی از آبادی

 جمله است. 91واژه و عبارت و  414مه شامل (. این پرسشنا43: 4931)پرمون،

 

 


