
  
  
  
  
  
    

  كهنوجيبررسي وندها در گويش 
  

  خاله دكتر محرم رضايتي كيشه
  دانشگاه گيالندانشيار زبان و ادبيات فارسي 

  ٭محسن بتالب اكبرآبادي
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن

  
 چكيده
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  مقدمه - 1
از طرفـي، روابـط   . گيـرد ست كه از طريق آن ارتباط شـكل مـي  ا  اي اجتماعيپديده  زبان

بنابراين، تغيير و تحوالت اجتماعي و . زباني مستلزم كوشش و صرف نيروي عضالني است
تـرين   هاي زباني شود كـه مهـم   به دگرگوني تواند منجر كوشي در گذر زمان مي قاعدة كم

تحـوالت  (تحول ساخت كلمات ) 2تحول الفاظ؛ ) 1 :گيرندهاي زير جاي مي آنها در حوزه
: نـك ( تحول معـاني ) 4؛ )تحوالت نحوي(تحول طرز رابطة كلمات در جمالت ) 3؛ )صرفي
  ). 70- 80: 1366خانلري،

ت تأثير جريانات اجتمـاعي هسـتند،   ها كه كمتر تحها و لهجه سرعت تغييرات گويش    
. تر در معرض تحـوالت قـرار دارنـد    هاي رسمي، بيشتر و سريع تر است، درمقابل، زبانكند

هـا تحـت شـرايطي،     زبـان . ان نيسـت ها يكسـ  هاي زبان البته آهنگ تحول در همة بخش
ن گـاه ايـ  . شـوند هاي اجتماعي و قواعد گفتاري دچار تغيير و تحول مـي  جمله مناسبتاز

انجامـد، و گـاه بـراي تطبيـق بـا شـرايط نـو و         تغييرات به از بين رفـتن يـك زبـان مـي    
هاي مهمـي   از دگرگوني. دهدسازي، تغييراتي در حوزة صرف و نحو و واژگان رخ مي آسان

هـاي ميانـه و دري رخ داد،   كه در زبان فارسي هنگام انتقال از مرحلة باستان بـه مرحلـه  
سطح واژگان بود، اين اجزا گاه رابطة دستوري و صرفي يـك   حذف و ابدال برخي اجزا در

كرد و گاه موجب تغيير معناي يـك واژه در   واژه را با واژة ديگر در سطح جمله روشن مي
  .توان به وندها اشاره كرد از جملة اين اجزا مي. سازي داشتشد و نقش واژهجمله مي

رود و تنها در صورت اتّصال بـه  كار نمي طور مستقل به به تكواژ مستقلي است كه  1وند     
مقـام  وندها بنابر ). 24: 1371كلباسي،. نك(كند  ستاك، پايه يا ريشه است كه افادة معني مي

 در يـك . انـد  شان در سطح واژه به سه گروه پيشوند، ميانوند و پسوند قابل تقسـيم  و جايگاه
صرف در معني و حالـت دسـتوري   كرد و تصرف يا عدم تبر كاربندي ديگر، وندها بنا طبقه

كه كلمه را براي ايفـاي   2وندهاي تصريفي. تصريفي و اشتقاقي: شوند به دو نوع تقسيم مي
كنند، كاربرد قياسـي دارنـد؛ بـه تعبيـري     هاي نحوي پردازش مي نقش معيني در ساخت

. پذيرنـد  كمتر استثناء ميكار روند و  توانند بهديگر، با همة اعضاي يك مقوله از كلمات مي

                                                 
1. affix  
2. inflectional affix  
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كاربردشان سماعي است و غالباً مقولة كلمات سازي دارند، كه نقش واژه 1وندهاي اشتقاقي
  ). كلباسي، همان. نك(دهند را تغيير مي

ها بـه كنـدي    ها و گويش ها معموالً در تمام زبان عنوان جزئي از ساختمان واژه وندها به    
تاريخي آنهـا بـا    - ها و مقايسة تطبيقي بنابراين، بررسي وندها در گويش. شوند متحول مي

 شناسي تواند در فهم و تكميل اطالعات زبان هاي دورة ميانه و باستان مي زبان فارسي و زبان
عرض،  هاي غالب هم ها و زبان از طرفي، زبان فارسي در تعامل با فرهنگ. بسيار كمك كند

سـازي  ربردشـان در واژه ونـدهاي اشـتقاقي بنـابر كا   . پـذيرد  ناچار واژگان جديـدي را مـي  
رو، بررسـي و   از ايـن . سازي واژگان بيگانـه داشـته باشـند    توانند نقش مهمي در معادل مي

سـازي    سـازي و معـادل   تواند امكانات زبان فارسي را در واژهها مي شناسايي آنها در گويش
  .هاي علمي و بيگانه تقويت كند واژه
گرمسيرات استان كرمان، يعني جنوب اسـتان  هاي رايج در  رودباري عنوان كلي گويش     

. گنج، جيرفت و عنبرآبـاد اسـت  هاي رودبار، كهنوج، منوجان، قلعه كرمان، شامل شهرستان
بـر ايـن، در برخـي از منـاطق اسـتان       عـالوه . نامندمي» رودبار زمين«اين منطقة وسيع را 

در . ي متـداول اسـت  هاي منوجان و كهنوج نيز گويش رودبار مرز با شهرستانهرمزگان هم
هـا بـا   اين گونـه . هاي متفاوتي از اين گويش رواج دارد، گونه»رودبار زمين«نواحي مختلف 
گـويش رودبـاري در   . ندرت صرفي و نحـوي دارنـد   هاي آوايي، واژگاني، و به يكديگر تفاوت

اسـت؛ گونـة جيرفتـي از     هاي مناطق همجـوار بـوده   هاي مختلف متأثر از گويش شهرستان
هاي استان هرمزگان، گونة رودباري  هاي فارسي، گونة منوجاني و كهنوجي از گويش گويش

البته در . )1- 3: 1385مطلبي، . نك( است گنجي از بشاگردي تأثير پذيرفته از بلوچي و گونة قلعه
  .است شناختي منطقة كهنوج تأكيد شدهمقالة حاضر بيشتر بر مباحث زبان

هـاي   گونـه  دانـد و زيـر  هاي بشـاگردي مـي   رودباري را از زيرمجموعة گويش 2گرشويچ
  :كندبندي ميبشگردي را به شكل زير دسته/ بشاگردي

. هـاي جـوس و اوزي كـه در بنـدرعباس رايـج اسـت      لهجه/ رودباري شامل گويش) 1
ويـژه   هاي روداني و بِرِنتيني نزديك شمال شرقي ميناب، و به لهجة هرمز و گويش/ گويش

  گويش ميناب يعني مينابي؛    
                                                 
1.derivational affix 
2. gershevitch 
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هاي شرق و غرب جنوب ميناب اطراف منطقة لهجه/ ردي شمالي شامل گويشگبش) 2
رون و درزِه در شـرق؛ سردشـت؛ انگـوهران، بيـوِرچ و بِشـنو        شـك، گـمدوركـان،  ، مارز، ر

  گشميران و ماريچ در جنوب شرقي؛ 
گوهران، پيرو، پارمونت و گوافر  بابك، هاي شاه لهجه/ ردي جنوبي شامل گويشگبش) 3

   ).97: 1383موشكالو، : نك(
توان نتيجه گرفت كه  هاي دستوري بشاگردي با رودباري مي ها و ساختاز مقايسة واژه«

  ).2- 3: 1385مطلبي، ( »بشاگردي شمالي قرابت بيشتري با رودباري دارد تا بشاگردي جنوبي
  
 پيشينة تحقيق  - 2

نامة  مطلبي در پايان. درمورد گويش رودباري بسيار اندك استگرفته  هاي صورت پژوهش
شناختي بسياري از مباحث زبان» )كرمان(بررسي گويش رودباري «دكتري خود با عنوان 

طور مستقل انـواع ونـدهاي رودبـاري را از نظـر      اين گويش را مورد مداقه قرار داده، اما به
نامـة خـود، ذيـل     يشان در فصـل دوم پايـان  ا. است  ساخت و معني مورد بررسي قرار نداده
طور پراكنده به ساخت تصريفي و اشتقاقي آنها  ها، به عنوان صرف، ضمن معرفي انواع واژه

) غالبـاً فارسـي  (پرداخته و در مواردي به وندهايي اشاره كرده كه تنها در كلمـات دخيـل   
ـ . شوند و اصوالً در گويش رودباري فعـال و زايـا نيسـتند    ديده مي در   garدهايي چـون ون

ــدگار« ــتگار«و » مان ــورچي«و » كشــيكچي«در  či؛ »خواس و » نــوراني«در  ani ؛»موت
 ؛»شـرمنده «و » گيرنـده «در   endæ/ændæ؛»مند هيكل«و » زورمند«در  mænd؛ »روحاني«

nak  اند از اين قبيل... و» ترسناك«در  .  
تـأليف اسـالم   بررسي گويش جيرفت و كهنـوج  توان به كتاب هاي ديگر مي پژوهشاز     
بخـش اول شـامل مباحـث    : اسـت  اين اثر به دو بخش تقسيم شـده . نفس اشاره كردنيك

در . مربوط به دستور توصيفي، و بخش دوم مربوط به گردآوري واژگان اين گـويش اسـت  
بخش نخست به توصيف واجي، مقايسة آوايي گويش رودبـاري و فارسـي رسـمي، صـرف     

ويژه صـرف فعـل،    فعل و تشكيل اسم و صفت پرداخته و در خالل اين مباحث به دستگاه
كـه   از آنجـا . اسـت  اشـاره كـرده  ) البته نه با اين عنوان(هايي از وندهاي تصريفي به نمونه

بـه بخـش نخسـت     است، بحث واژگان را نسـبت  نويسنده، خود از گويشوران رودباري بوده
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هايي هم در كميت واژگـان   حال، تحقيق ايشان كاستياست، با اين  تر بررسي كرده مفصل
هــا دارد كــه بــازبيني آن را ضــروري  و هــم ايراداتــي در زمينــة شــيوة پــردازش مــدخل

  .است ساخته
برخـي منـاطق   و جنـوب اسـتان كرمـان    بر قلمرو گسترده و وسيع گويش رودباري در بنا     

مـورد بررسـي قـرار    كرمـان   منطقـة كهنـوج  يش در اين مقالـه صـرفاً گـو    ،استان هرمزگان
هاي پيشـين بـه    بر معرفي برخي وندها كه در پژوهش  حاضر عالوهبررسي در . است گرفته

اعم از وندهاي خـاص يـا   كهنوجي، وندهاي فعال و زاياي گويش  است، اي نشده آنها اشاره
بنـدي ونـدهاي تصـريفي و    تقسيمو با  اند بندي و توصيف قرار گرفته مشترك، مورد طبقه

اسـت؛   هاي مشتق نيز توجه شده شتقاقي به دو گروه فعلي و اسمي، به ساخت معنايي واژها
 .هـاي مختلـف بدهـد    بخصوص به معاني متفاوتي كه ممكن است يك وند اشتقاقي به پايه

 .انـد  با متناظر فارسي آنهـا مقايسـه شـده    كهنوجيبر اين، وندهاي پسوندي گويش   عالوه
اما مواد . ويژه اثر ارزندة مطلبي باشد تكملة تحقيقات پيشين، بهتواند  درواقع اين مقاله مي

بر تحقيق ميداني بوده و از طريق   عمدتاً مبتني 1بر اطالعات و شم زباني، عالوه ،اين تحقيق
  . است سال فراهم آمده سال و كهن ضبط و ثبت صدا و گفتگو با افراد ميان

  
  وندهاي تصريفي - 3
  فعليپيشوندهاي تصريفي  - 1- 3
  وند وجه - 1- 1- 3

/bv-/  اي بـا هجـاي    به خاطر همـاهنگي واكـه  پيشوند وجه التزامي و امري فعل است كه
البته فعل امر و التزامـي در  . رودبه كار مي) -be-/bi-/bo(به سه صورت مجاور بعد از خود 

  :رود كار مي مواردي بدون پيشوند نيز به
 dehomet بزنمت :وجه التزامي
 dehi بزنش   :وجه امري

 [be-]تهايي ميپيش از مادههاي  آيد كه هجاي مجاور آن با مصوe, æ, a/ /i, ie,   همـراه
  : باشدشده 

                                                 
 .استكهنوجي نويسندة دوم مقاله، خود گويشور . 1
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 مصدر مادة مضارع التزامي/وجه امري معادل فارسي

be-kæhkæh kæften/kouten بيفت

be-peympeympeymidenاندازه بگير

be-mahimmahmahesten جرأت كنيم

be-jekjekjekidenبپر

be-mičonimičonmičondenشيرش بده

be-giezonigiezongiezondenآويزانش كن

[bo-] ت آيد كه هايي ميپيش از مادههـاي   در هجاي مجاور آن، مصـو/u, ue, o/    بـه كـار
  : رفته باشد

 مصدر مادة مضارع وجه امري  معادل فارسي

bo-kuečkuečkučidenبكَن

bo-kotkotkotidenبزن

bo-torstorstorsidenبكن)پوستش را(

[bi-] بـا ميـانجي    ،در ايـن صـورت  . پيوندد كه با مصوت شـروع شـوند  ميهايي  به مادهy  
  :همراه است

 مصدر مادة مضارع التزامي/ وجه امري معادل فارسي

 bi-yarenaryavordenبياورند
bi-yaynayæhtenبياييد

bi-y-amorzamorzamorziden بيامرز
  

  وند استمرار - 2- 1- 3
/æ-/ هاي مضارع اخباري، ماضي استمراري و ماضـي   پيشوند استمراري است و در ساخت

  :رودنقلي استمراري به كار مي
 æ-dueš-omdueštenدوشممي

æ-moš-om moštenكنمجارو مي

æ-r-æmrouten روممي

æ-hešt-om heštenگذاشتممي

æ-v/xast-omvasten/xæstenخواستممي

æ-nešt-ohomneštenامنشستهمي

æ-čikænt-enenčikænden ايپاشيدهمي
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   وند نفي - 3- 1- 3
هاي آوايي به صورت  در برخي بافت كه است /-næ/صورت اصلي و عمومي اين وند  ظاهراً
[ne-] شود نيز ظاهر مي:  

næ-dis-šonendistenاندنديده

næ-tæræmzidetæræmzidenاست   ترشح نكرده

næ-heš-šonærheštenنگذاشته بودند

ne-ters-entersiden نترسند

  
                    پسوندهاي تصريفي فعلي - 2- 3
  سازوندهاي ماضي - 1- 2- 3

كه بنـابر وجـه و    ،/d, -t, -ad, -id-/اند از  ساز در گويش كهنوجي عبارت پسوندهاي ماضي
گرفتـه در   هـاي صـورت   ترين دگرگوني حذف و اضافه مهم .پذيرند زمان فعل، تحوالتي مي

  .است /d-/پسوند 
پيونـدد كـه    مي/ d-/به / ie-/افعال متعدي، ضمير متصل  ةشخص گذشتة ساد در سوم     

نانكه اگـر  چ. شود اين تغيير بيشتر در ساخت نحوي ديده مي. در معني فعل تأثيري ندارد
  : شود همراه مي/ ie-/اين فعل به تنهايي و فارغ از بافت جمله به كار رود، با 

xwærdie )ش(خورد

 bordie )ش(برد
  :پيونددگردد و به مفعول مياما در بافت جمله، ضمير متصل از فعل جدا مي

.non-ie xwæ ).ش(نان را خورد

.seyngon-ie bo ).ش(ها را برد سنگ

هاي ماضـي مختـوم    به پايان ماده) كه حكم شناسه را دارند(وقتي ضماير متصل جمع    
ساز  شود، به خاطر ايجاد خوشة سه همخواني، پسوند ماضي به دو خوشة همخواني افزوده 

/-d /شود عنوان همخوان مياني حذف مي به :  
xwær-monخورديم

bor-tonبرديد

gof-šonگفتند

 æ-res-mon ريسيديممي



١٨٠   

 

  

  
 

و محسن بتالب خاله  كيشهدكتر محرم رضايتي 
  
 1391زمستان   ، 22  شمارة            

æ-sox-šonسوزاندندمي

 der-ton-en ايددريده
æ-zæ-šon-enاندزدهمي

xwær-ten-ær خورده بودي

/-t/ ساز است كه كاركرد مشابهي با پسوند پسوند ماضي/-d/ بـدين صـورت كـه در    . دارد
/ ie-/كـار رود، بـا ضـمير متصـل      تنهايي بـه  شخص مفرد ماضي سادة متعدي اگر به سوم

  : پيونددكه در بافت جمله، اين اضافه به مفعول مي شود  همراه مي
.bæstie.)شبست(بست

.govon-ie bæst ).بستش(گاوها را بست

/-t/ شـخصِ جمـع بـه     شخص و سوم هاي اولهاي ماضي متعدي در صيغه در تمام ساخت
  :شود حذف مي همخواني ايجاد خوشة سهخاطر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

/-ad/    هـاي   در كهنوجي كاركردي شبيه فارسي رسمي دارد با اين تفـاوت كـه در صـيغه
حذف  /d-/شخص مفرد افعال گذشتة ساده، استمراري، و گذشتة در جريان، صامت  سوم
  :ماندباقي مي /a-/شود و مي

væyst-aايستاد

æ-væyst-aايستادمي

dæšt æ-væyst-aايستادداشت مي

bæs-mon بستيم

gof-šonگفتند

æ-heš-mon گذاشتيممي

æ-rof-šon تندرفمي

keŝ-monen ايمكاشته

koŝ-šonen اندكشته

æ-rex-monenايمتهريخمي

æ-baf-šonenاندبافتهمي

gef-monærگرفته بوديم

 ges-šonærانداخته بودند
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شخص مفرد گذشتة ساده، اسـتمراري و   هاي سومدر صيغه  /ad-/نيز مانند  /id-/در وند 
  :شودحذف مي /d-/گذشتة در جريان، صامت 

xænd-iخنديد
æ-xænd-iخنديدمي

dæšt æ-xænd-iخنديدداشت مي
  
  هاي فعلي شناسه - 2- 2- 3

متعدي در   افعالهاي  ها و شناسه الزم در كلية زمان  هاي افعال در گويش كهنوجي شناسه
    : en, in, im, e, i, om اند از هاي حال و آينده عبارت زمان

  هاي الزم فعل                                                                    
  

  
                                                                        

  
  
                                                                    

  هاي متعدي فعل                                                                                
  
  
  

  
  

      
هاي افعال متعدي گذشته در گويش كهنوجي همچون فارسي  ترين ويژگي يكي از مهم   

جاي شناسه است كه اين ضماير گـاه   استفاده از ضماير متصل غيرفاعلي به) پهلوي(ميانه 
  . چسبند به مادة افعال و گاه به اجزاي موجود پيش از خود مي

  
  پسوند واداري - 2- 3

-æn/-on  پيونددواداري است كه به بن مضارع مي پسوند:  

 æ-nend-om نشينممي      

 æ-nend-i نشينيمي      

 æ-nend-e نشيندمي      

 æ-nend-im نشينيممي      

 æ-nend-in نشينيدمي      

 æ-nend-en نشينندمي      

 æ-kot-om كوبممي     

 æ-kot-i كوبيمي     

 æ-kot-e كوبيمي     

 æ-kot-im كوبيممي     

 æ-kot-in كوبيدمي     

 æ-kot-en كوبندمي     
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jek-æn/on-monپرانديم
.pætav-æn/on-mon.فراريشان داديم

 dæv-æn/on-mon دوانديم
  
  تصريفي اسمي هايپيشوند - 3- 3

  .در اين گويش مانند فارسي رسمي پيشوند تصريفي اسمي وجود ندارد
    
  هاي تصريفي اسميپسوند - 4- 3
  نشانة جمع  - 1- 4- 3

است كه بنـابر تركيـب واج آخـر كلمـه، بـه خـاطر        /on-/تنها نشانة جمع در اين گويش 
شـوند پسـوند   هايي كه به صـامت خـتم مـي    در اسم. گيردسهولت تلفظ، واج ميانجي مي
  :پيونددجمع بدون واسطه به كلمه مي

æsp-onهااسب
xiyar-onخيارها
kæhkin-onها      مقنّي

  
خـتم   /æ/يا  /e/هاي كوتاه  و مصوت /u/و  /a/هاي بلند  در تمام كلماتي كه به مصوت

  :آيدقبل از پسوند جمع مي /v/شوند ميانجي  مي
bala-v-onباالها         

 xalu-v-onهادايي
   namæ-v-onها      نامه

  
  :گيرند مي /y/شوند در هنگام جمع ميانجي ختم مي /i/كلماتي كه به مصوت بلند 

kæli-y-onهاقالي

ayi-y-ončهاچايي
  
  پسوند تفضيلي - 2- 4- 3

. همـان سـاخت فارسـي رسـمي را دارد     پسوند تفضيلي در كهنوجي با اندك تغيير آوايي
  :شودنيز معموالً حذف مي /r/تبديل، و صامت  /e/به  /æ/بدين صورت كه مصوت 

gozer-te تربزرگ

 gieš-teتربيش
sobok-te ترسبك
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ضـمير جمـع   هرگاه صفت تفضيلي بـه  . در كهنوجي صفت عالي ساخت مستقلي ندارد   
  : دهد ، معني عالي نيز مي/r/بعد از خود اضافه شود، ضمن اعادة 

.jon-teri-šon yen.  اين است)آنهاترينِ خوب(شانترِخوب
 .šæl-teri-mon nayah .نيامد)ماترينِضعيف(ترِمانضعيف
.sæh-teri- ton distom .را ديدم)ترينِ شماسياه(تانترِسياه

  
  پسوند اعداد ترتيبي - 3- 4- 3

  :استفارسي ، مثل زبان پسوند اعداد ترتيبي
 seyy-omمسو

 hæft-omهفتم

 ar-omč چهارم
  

  :شودمعموالً حذف مي /omin-/در پسوند  /n/صامت 
  pænj-omi         پنجمين
 noh-omi نهمين

 hæšt-omi هشتمين

  
 پسوند نكره - 4- 4- 3

  :شود ها اضافه مي به آخر اسمبدون هيچ تغييري اين پسوند مثل فارسي 
 dohtær-iدختري

 mæjul-i استخواني

 moγ-i نخلي

  
  وندهاي اشتقاقي  - 4

شود و فعـل، پسـوند   يافت مي) اسم، صفت، قيد(در كلمات غيرفعلي  پسوند اشتقاقي تنها
  .اشتقاقي ندارد

  پيشوندهاي اشتقاقي فعلي  - 1- 4
 ./-xorû/و  /-va-/ ،/vor-/،  /dær/: انـد از  پيشوندهاي اشتقاقي فعلي گويش كهنوجي عبارت

نوعي مفهوم رود، در كهنوجي كار مي به» باز«كه در فارسي امروز به صورت  /-va/پيشوند 
  :رساندتكرار و تغيير حالت را مي
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va-heštenتر شدن      ضعيف

va-dadan از هم پاشيدن

va-ræsبه چيزي رسيدن

va-bestبايست

/vor-/ ر«فارسي  برابربازماندة فارسي ميانه » بabar  باال، «است كه در اصل قيد، به معني
   :هم همين معنا را داشته باشد كهنوجيرسد در  به نظر مي. است بوده» روي

 vor-perendidenناگهان از جا جستن

 vor-jekidenاز جا پريدن

 vor-kæftenبرافتادن/ناياب شدن

 vor-geftenبرداشتن

 vor-mostenباال زدن

  vor-dadenهل دادن

/dær-/  است كه گاه بنابر بافت جمله، حالـت بيـرون آمـدن و    » درون چيزي«به معناي
  : دهدفرورفتن در چيزي را نيز نشان مي

 dær-kæftenبيرون آمدن

 dær-mondenدر ماندن

 dær-kæften درگير شدن

 dær-yovordenبيرون آوردن

 dær-yæhten بيرون آمدن

/xoru-/  ايـن پيشـوند   . فارسي است، مانند فروبردن، فروكشيدن و ماننـد آن » فرو«برابر
  :دهدكاربرد اندكي دارد و معناي حركت از باال به پايين را نشان مي

 xoru-daden قورت دادن

 xoru-ræften فرو رفتن

  
  پيشوندهاي اشتقاقي اسمي - 2- 4

  ./-ba-/ ،/bie-/ ،/hæm-/ ،/na-/ ،/va/: اند از شمار اين پيشوندها محدود است و عبارت
/ba-/ ا دو معناي متفـاوت را  كار مي كهنوجي بهيش با همين صورتي فارسي در گورود ام
  :رساند مي
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سازد و نوعي رابطة وابستگي و تعلق به كسي يا چيـزي  در تركيب با اسم، صفت مي) الف
  : است دهد كه اين نمونه بيشتر از فارسي وارد اين گويش شدهرا نشان مي

  ba-ædæbباادب

  ba-sevadباسواد
 ba-næsæb بانسب

  :دهددر تركيب با برخي كلمات، نوعي تحقير و تنكير را نشان مي) ب
 ba-mærdمرديكه
 ba-čuruپسربچه
 ba-doht دختره
 ba-zænزنيكه
 ba-yaru ناشناسپسر

/bi-/ كندپيشوند نفي است و اسم را به صفت منفي تبديل مي:  
 bi-yov آببي

 bi-pærugپروابي

 bi-six خاربي

/hæm-/ سازد و مفهوم اشتراك دارددر تركيب با اسم، صفت مي:  
 hæm-jeratجاري
  hæm-rišباجناق

  hæm-row همسطح

 /na-/ سازدپيشوند منفي است كه با پيوستن به اسم، صفت منفي مي:  
 na-kešt اكاشتهن

 na-hændiنادانسته
 na-hækناحق
 na-moraنامراد

/va-/ رساندهاي زمان، مفهوم نزديكي و تقريب را مي اين پيشوند در تركيب با اسم:  
 va-pegahنزديك صبح

 va-bæyomصبح زود
 va-pæsiنزديك غروب

 va-sæhær سپيده دم



١٨٦   

 

  

  
 

و محسن بتالب خاله  كيشهدكتر محرم رضايتي 
  
 1391زمستان   ، 22  شمارة            

  پسوندهاي اشتقاقي اسمي - 3- 4
رو، ممكـن اسـت    ساز هستند؛ از ايـن مقصود از پسوندهاي اشتقاقيِ اسمي، پسوندهاي نام

برخي از پسوندهاي ذكرشده در اين گروه، به ريشة فعلي بپيوندند اما حاصل ايـن پيونـد،   
تـوان از  كهنـوجي را مـي  پسوندهاي اشتقاقي اسمي گـويش  . اسم و مشتقات اسمي است

  : نظر ساخت و كاربرد درمقايسه با فارسي رسمي به سه دسته تقسيم كرد
بـا  ) كـاربرد (و معني ) گاه با اندك تغييرات آواييالبته (از نظر ساخت پسوندهايي كه  - 1

درحقيقت، اينها پسـوندهاي مشـترك بـا    . متناظر فارسي رسمي خود هيچ تفاوتي ندارند
به انواع ديگر بيشـتر و قلمـرو    شمار اين پسوندها در كهنوجي نسبت. زبان فارسي هستند

  كاربرد آن متنوع است؛
پسوندهايي كه از نظر ساخت با متناظر فارسي خود تفاوتي ندارند امـا از نظـر معنـي     - 2

 - 3. مصاديق اين پسـوندها در كهنـوجي بسـيار انـدك اسـت     . هاي با آنها دارند گاه تفاوت
اين گويش است چنانكه ساخت و معني آنها ظاهراً در فارسي امـروز  پسوندهايي كه ويژة 

ت فراوانـي دارنـد؛ شـماري از آنهـا       . شود مشاهده نمي اين پسوندها از نظر تـاريخي اهميـ
تواننـد در بررسـي مسـائل تـاريخي زبـان      بازماندة پسوندهاي فارسي ميانه هستند و مـي 

  .فارسي مورد استفاده قرار گيرند
  
  و معنا در ساخت هاي مشترك با فارسي پسوند - 1- 3- 4

/-ešt/ سازدمصدر مي در تركيب با مادة مضارع، اسم:  
 kuš-ešt كوشش

   suz-eštسوزش

 bar-eštبارش

الزم به ذكر است كه اين پسوند در زبان فارسي امروز تقريباً زايـايي خـود را از دسـت        
     .اما در كهنوجي همچنان فعال است است داده

/-al/ سازددر تركيب با اسم و صفت، اسم مي:  
 goud-alگودال

 purč1-alپاشش

  puūš2-alپوشال

 pæft3-alخاشاك
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/-ar/ سـازد كـه بيشـتر از زبـان     اسم و صفت مي ،در تركيب با اسم و مادة گذشتة افعال
  :است فارسي وارد اين گويش شده

 ræft-arرفتار

 kerd-arكردار

 xošk-arشدهخُشك

 zæng-arزنگار

/-ale/ دهدپيوندد و معني نسبت ميبه اسم مي:  
   donb-aleدنباله
 torš-ale قيسي

/-on/  معادل/-an/    هـا و معـاني    فارسي است و كاربرد نسـبتاً فراوانـي دارد و در سـاخت
  : هاي زير اشاره كرد توان به نمونه از موارد كاربرد آن مي. رود كار مي مختلفي به

  :مصدر اسم
 hænabænd-onحنابندان
 youbænd-on يخبندان

  :وصف و بيان حالت
 ču kot-onعصازنان

  derouš-onلرزان
 læng-on لنگان

  :نسبت مكاني            
 Lærdxær-onنام مكاني
 Sæbzevar-onسبزواران

 Sohr4-on نام روستايي

/-æki/ رسانددر تركيب با اسم و صفت، معاني نسبت و حالت را مي:  
 kæč-æki)حالت(الصاقي

 pier-æki)حالت(يپير

 pæhnom-æki)حالت(مخفيانه

 yow bær-æki)نسبت(برانسيل

 pæsin-æki)نسبت(گاهغروب

 yævar-æki)نسبت(گاهانصبح
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 /-i/ رود كار مي از وندهاي پركاربرد كهنوجي است كه در معاني مختلف نسبت به:  
  :نسبت مفعولي

 doz-i دزديده

  tæpi dæl-iرسيدهزخم
  pæhn pot-i ريختههمبه

 sæhm-i سمي

  :نسبت مصدري 
pagærm-iزنيهمدو به

pænd-iادا درآوردن

  :نسبت فاعلي
 kar-iكاركن

 bar-i باركش

 ferar-i فراري

رسـد بـا ايـن     به نظـر مـي  . ظاهراً اين پسوند با پاية خاص كهنوجي همراه نيست    
  . مفهوم عيناً از زبان فارسي وارد اين گويش شده باشد

  :نسبت دارندگي
 xæræk-iدارندة خر

  dohol-iدارندة دهل
  tæmpok-i دارتمبك

  
  :نسبت قابليت

došten-iدوشيدني

 tækænden-iدادنيتكان
kotiden-i كوبيدني

borden-i بردني

  :نسبت مكاني
gændom-iگندمزار

 moγ/g-iزارنخل
gæz-i گززار
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  :نسبت وصف
 pæn keron-iقرانيپنج

 nor-iشكريلب

 hæmšæhr-iباران يكدست و مداوم

/-ine/ رساندشود و مفهوم نسبت را مي به اسم و صفت اضافه مي:  
 duš-ineديروزه

 mærd-ineمردانه

 zæn-ineزنانه

 miš-ineميشانه

/-pon/  معادل/-ban/ دهد فارسي است و در تركيب با اسم، معني محافظت مي:  
 gol-ponباندروازه

 gow-ponگاوبان

 morγ-pon مرغدار

 dæš-pon نگهبان دشت

/-don/ سازد اين وند در تركيب با اسم، اسم مكان مي:  
 don čeng-دانچينه

 kol-donزارني

/-sar/ سازد و كاربرد اندكي دارد در تركيب با اسم، اسم مكان مي:  
 jæm-sarمحل تجمع اشياء

/-gah/ سازد در تركيب با اسم، اسم مكان مي:  
 dærmon-gahدرمانگاه

 deh-gahده، دهكده
 dær-gah درگاه

 tæh-gahجلوي خانه

/-gær(i)/ رسـاند و در مـواردي   در تركيب با اسم، معناي شغل و حرفه را مي/-i/   نسـبت
  :شودنيز به آن اضافه مي

   kar-gærكارگر
 tul-æn-gær-iجاي عميق رودخانه
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/-ælu/   سازداست كه در تركيب با اسم، صفت مي» آلوده/آلود«صورتي ديگر از:  
 xowp-æluآلودخواب

 dut-æluدودآلود

/-mon/ سازدمصدر و اسم مي در تركيب با اسم و مادة مضارع، اسم:  
 kuč5-mon خارش

 kur-mon ناتواني و سختي
 dorueš-mon قوم و خويش

 died-mon دودمان

/-en/  سازد مادة ماضي، مصدر ميدر تركيب با :  
 kaft-en افتادن

 gervad-en گريستن

 šenowt-en شنيدن
  
  معني متفاوت در ساخت ولي با پسوندهاي مشترك با فارسي - 2- 3- 4

/-a/ در گويش كهنوجي دو كاربرد جداگانه دارد:  
  :كه در فارسي معمول است سازد چنانمي) اسم معني(مصدر  در تركيب با صفت، اسم - 1

 pæhn-aپهنا

  deraz- aدرازا
 bolænd-a بلندا

ها كاربرد خاصي دارد  اين پسوند در بازي. رساند ميدر تركيب با اسم، مفهوم نسبت را  - 2
  :ساز نيز ناميدتوان آن را پسوند بازيكه ميطوري به

 mæjul-a.شودانجام مي)مجول(نوعي بازي كه با استخوان

 kæl-a.است)كَل(نوعي بازي كه از لوازم آن گودالي كوچك

  hæšt-a .نوعي بازي سنگي كه ظاهراً هشت مرحله دارد

/-æk/ كند پيوندد و معاني گوناگون نسبت به شرح زير افاده مي به اسم، صفت و عدد مي:  
  :    شباهت          

 kæčæv-æk دستبند

 gæzærd-æk زردك

 mælæx-æk ملخك
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  :تصغير و تحقير
 hæsæn-ækحسنك

  hænkærešk-ækكَمك
 namorad-æk بدبخت

  :تحبيب
 koterk-ækداشتنيبچة دوست

 dohtær-ækدخترك

  :فاعلي
   karton-æk )  تارتن(عنكبوت

ow pær-ækš)پرشب(خفاش

  :نسبت عام
 torš-ækخرماي ترش

 zærd-æk هويج

 sorx-æk سرخك
  
  پسوندهاي ويژة گويش كهنوجي - 3- 3- 4

ها  به مادة مضارع بعضي فعل) âka-(در فارسي باستان  و در فارسي ميانه )ak/-ag-(پسوند 
اين پسـوند  ). 327- 326: 1383ابوالقاسـمي،  . نك(ساخت شد و از آن صفت فاعلي ميافزوده مي

ماندة آن در كلمـاتي ماننـد، سـوزاك،     است و باقي تبديل شده /ak-/كه در فارسي دري به 
 ،)49- 50: 1371كشاني، . نك( شودشود؛ وندي سترون محسوب ميپوشاك و خوراك ديده مي

  : سازددر كهنوجي زايا و فعال است و در تركيب با مادة مضارع، صفت فاعلي مي
 pær-akپرنده

 læg-akچسپنده

 gæs-akگزنده

(-ele/-æle)سازددر تركيب با اسم، اسم منسوب مي:  
 bænd-æleمرزي

 konč-eleگوشه

 sorx-æleسرخ
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/-ask(i)/ رساند در تركيب با اسم، معني نسبت را مي:  
     

  
  
  
//-æka دهددر تركيب با مادة گذشته و صفت، معني حالت را نشان مي :  

 nešt-æka نشسته
 veystad-ækaوايستاده

  kæj-æka گونهكج

)-æ/-eg/-æk ( معادل فارسي/-e/ رود كار مي است كه در كهنوجي به سه صورت به:   
  :است حفظ كرده) eg-(را با تغيير در مصوت ) æg-(شكل ايراني ميانه ) الف    

 xond-egعروسي
 xæmir-eg خميره

  : است درآمده /æk-/در برخي از كلمات به صورت ) ب    
 nim-ækنيمه
 pač-ækپاچه

  : شود ظاهر مي /æ-/در برخي از كلمات به صورت ) ج    
 xænd-æ خنده

 pors-æپرسه

/-u/ جمله پسوندهاي زاياي كهنوجي است كه گاه به صورت از[-uk]  و[-ug]    نيـز ظـاهر
  :شودمي

 bud-uبسيار بدبو
 lemp-uدماغو

 kot-ukخانة كوچك
 pimaz-ukپيازچه
 pærpær-ukپروانه

 xowar-ugدرخت خودرو

 pič-ukپيشاني

  seyngel-ask(i)سنگالخي
  ir6-askč صداي بلندگونه
 čæγæl7-ask(i)پرتاب كجكي
 čivol8-askگانهگرية بلند بچه
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/-æhk/ جمله پسوندهاي ويژة كهنوجي است كه بيانگر معني مبالغه استاز: 
xou polul-æhk  آلودهخواب

   gejimer-æhk بسيار پژمرده
 šol mol-æhk شل و ول

 čemel-æhk تعادل، مهارت

/-iz/ اسـت و ظـاهراً    كلمـه مشـاهده شـده    شود و در يكاز پسوندهاي مرده محسوب مي
  :معناي شباهت دارد

  xošk-izباد خشك، هواي خشك        

/-va/ سازد و كاربردي اندك و نادر دارددر تركيب با اسم، نسبت زماني مي    :  
  jow-va زمان كشت گندم

/-gal/ ن       ازمعنـي  جمله پسوندهاي ويژة كهنوجي اسـت كـه در تركيـب بـا اسـم، متضـم
  :شباهت و جنس است

 doxtær-gal مانند دختر

/-gæl/ در تركيب با اسم، داللت بر مفهوم جمع و گروه دارد:  
 zeyfe-gæl جمع زنان

  čure-gæl ولگردها
 xær-gæl خرها

/-tæk/ سازددر تركيب با اسم و صفت، صفت نسبي مي:  
 ar-tækγ صداي بلند گاو

 sæhar-tæk بدبو

 telou-tæk بزرگ

 šiyah-tæk سياه

 (-kæng/-karæng)143: 1385مطلبي، ( سازددر تركيب با اسم، اسم صوت مي :(  
 fuš-kæng/karæng صداي بيني گاو

gejis-kæng/karæng صداي خزيدن دو چوب روي هم

kahp-karæng/aræng  صداي تركيدن
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/-ik/  ابوالقاسـمي پسـوند   . سـازد در تركيب با اسم، اسم مـي/-īg/     ايرانـي ميانـة غربـي را
ــد مــي /ka-/و  /i-/تركيبــي از دو پســوند   /ik-/احتمــال دارد  ).325:1383ابوالقاســمي، (دان

  :  ايراني ميانة غربي باشد /īg-/كهنوجي صورتي از 
 gort-ik كليه، گُرده

 rut-ik روده

 mur-ik مورچه

  
  گيرينتيجه - 5

هـاي گـويش   كهنـوجي كـه از زيرشـاخه   گـويش  با بررسي وندهاي تصريفي و اشـتقاقي  
توان ايـن ونـدها را در سـه     بشاگردي است و انطباق آن با وندهاي زبان فارسي معيار، مي

البتـه در   - دستة اول وندهايي هستند كـه از نظـر سـاخت و معنـا     : بندي كرد گروه طبقه
بيشتر ونـدهاي   .روند كار مي عيناً در زبان فارسي امروز به - مواردي با اندك تغييرات آوايي

دستة دوم شامل وندهايي است كـه بـه    گيرند؛ گويش رودباري در ذيل اين طبقه قرار مي
شـمار ايـن   . كننـد  مـي لحاظ شكل با فارسي امروز مشابهت دارند اما معني متفاوتي افاده 

و از زبـان  انـد   كهنـوجي دستة سوم وندهايي هستند كه خـاص گـويش   . وندها اندك است
اين وندها كه بيشـتر در قلمـرو پسـوندهاي اشـتقاقي اسـمي ديـده       . يزفارسي معيار متما

ساز هستند كه يـا در زبـان فارسـي امـروز وجـود      شوند از جمله وندهاي فعال و كلمه مي
مسـلماً احيـاي دوبـارة ايـن     . اندشده ندارند و يا در صورت وجود، وندهاي مرده و فراموش

 توانـد داشـته باشـد؛    گزينـي مـي   زي و واژهسـا وندها در زبان فارسي، نقشي مؤثر در كلمه

  .دهد هاي ايراني را بيش از پيش نشان مي همين امر ضرورت تحقيقات گسترده در گويش
  

  نوشتپي
1 - pûrč رودكار مي به معناي پاشش و پخش شدن مايعات به.  
  .مغز استاين كلمه صورتي ديگر از پوك يا پوچ به معناي تهي و بي - 2
 .و پفتال) خاشاك(پفت : رودكار مي بيشتر به صورت تركيب اتباع بهاين كلمه  - 3

4 -sohr   همان تركيب مقلوبsorx مكاني كه با رنگ سرخ در ارتباط است. است. 

5 - kuč  وkûr        دو صورت مختلف از يك فعل هسـتند بـه معنـاي خارانـدن بـا دسـت و
 .رودكار مي به معناي كندن و حفر كردن با دست نيز به. انگشت
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6 -  čir ويژه آواز پرنده آواز به 

7 - čæγæl  به معناي پرتاب 

8 - čivol صدا، نالهسرو 
  

 منابع

  . سمت: ، تهراندستور تاريخي زبان فارسي، )1383(ابوالقاسمي، محسن 
  . مركز نشر دانشگاهي: ، تهراناشتقاق پسوندي در زبان فارسي امروز، )1371(كشاني، خسرو 

مؤسسـة مطالعـات و   : ، تهـران سـاخت اشـتقاقي واژه در فارسـي امـروز    ، )1371(كلباسي، ايـران  
 . تحقيقات فرهنگي

هـاي   ، رسـالة دكتـري فرهنـگ و زبـان    )كرمان( بررسي گويش رودباري، )1385(مطلبي، محمد 
  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهرانباستاني، 
مجلة ، ترجمة ليال عسگري، »ردي، كردشولي و كمزاريگهاي بش گويش«، )1383(و . موشكالو، و
  . 96- 106، شمارة دوم، ص1، جشناسي گويش

  . نشر نو: ، تهرانتاريخ زبان فارسي، )1366(ناتل خانلري، پرويز 
  .ي اس ن ش ان رم ز ك رك م: ، كرمانوج ن ه و ك  ت رف ي ج  ش وي گ  ي بررس، )1377(الم  ، اس ي ان ق ده  س ف ن  ك ي ن




