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های نظام متوسطه قدیم و  در کتاب« گویش»مقایسه طرح مبحث 

 7های مرکزی ایران شناسی اسم و ضمیر در گویش ریخت جدید و بررسی

  روشنک آذری

 چکیده

ند و در طول زماان،  ا وسیعی گسترده جغرافیایی های ایرانی با فراوانی بسیار، در پهنه گویش

ها، عالوه بر شاناخت  پیونادهای    بررسی این گویش. اند همچون زبان فارسی تحول بسیار داشته

ایان مقالاه باه دو    . های زبانی نیز، راهگشاایند  فرهنگی جوامع زبانی ایران ، برای درک ناشناخته

هادف از بخاش نخسات،  مقایساه شایوه تقسایم بنادی موضاوعات         . گاردد  بخش تقسیم مای 

زبانشناسی، در سه کتاب زبان فارسی متوسطه قدیم، با کتاب های نگارش متوساطه دوره اول و  

در این تحلیل توصیفی نشاان داده شاد کاه حاذف مباحاث زبانشناسای       . دوم نظام جدید است

ساختگرا، از جمله تعریف علمی زبان، گونه ها و گویش های آن، در کتب جدید و انتقال دروس 

همچناین، وارد کاردن   . ب فارسی، نشان از  بازگشت به دساتور سانتی دارد  صرف و نحو به کتا

دروس آزاد زبان و ادب محلی به کتاب های فارسی دوره اول و دوم جدید، لازوم نگارش علمای    

به مبحث گویش و ادبیات محلی را می طلبد؛ بدین خاطر، در بخش دوم،  گویش های مرکازی  

هدف، نشان . های آن  از نظر ریخت شناسی بررسی شدندایران برای نمونه  انتخاب و زیرشاخه 

ایان تحلیال توصایفی نشاان داد کاه در      .  دادن پیوند این گویش ها با پیشینه زبان فارسی بود

شمال شرقی و بیشتر گویش های زیرشاخه تفرش، ویژگی جنس دستوری برای اسام،    شاخه زیر

شامال    شاخه ای، از زیر ر گویش ابیانههمچنین صرف غیرفاعلی اسم و ضمیر د. هنوز وجود دارد

 شاکل  روناد  تحلیال،  ایان  در. تفرشی ، مشاهده گردید  های زیرشاخه شرقی و در بیشتر گویش

 .شد روشن نیز معیار فارسی در «اضافه نمای نقش» گیری

 .فارسی، آموزش متوسطه، گویش، ریخت شناسی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

سرزمین پهناوری از آسستان در قفقاز تاا فاالت پاامیر و تاا     های ایرانی فراوانند و در  گویش

امروزه در کشورهای ایران ، پاکستان ، افغانستان ، جمهوری های تازه استقالل . شام پراکنده اند

ها ساخن مای گویناد و البتاه      یافته شوروی سابق ، ترکیه ، سوریه ، عراق و عمان به این گویش

هاا در گذشاته پهنااورتر     گستره جغرافیایی این گویش .ندها شناخته شده نیست همه این گویش

های کهن یا در چند سده اخیر به مرور فراموش شاده اسات و ایان     بوده اما کاربرد آنها در زمان

بیش از هزار سال است کاه یاک زباان     .ها به مرور جای خود را به فارسی معیار داده اند گویش

نیاز ایرانیان به یاک  . و آن زبان توانای فارسی استرسمی همگانی در این سرزمین کاربرد دارد 

هاای   ها، ادبیات و سنت ادبی پیدا نکنناد و واژه  زبان همگانی رسمی سبب شده است که گویش

نداشته باشند و پا از سارزمین خاود و گفتگوهاای روزاناه و      دینی و فرهنگی و دولتی ویژه خود

ها محدود به ترانه ها ، داساتان هاا،    ادبیات گویشبدین ترتیب . فراتر نگذارند( فولکلور) 1هاموید

هایی که تا کناون در   بررسی. ها و چیستان هایی است که باید آن را هاموید نامید نه ادبیات مثل

( آسی درقفقااز  بجز)دهد که فارسی در همه آنها  های ایرانی انجام گرفته ، نشان می مورد گویش

هاای ایرانای، مانناد خاود فارسای تحاول بسایار پیادا          همه گویش. نفوذ فراوان پیدا کرده است

اند و تنها در برخی ازآنها  را نگاه نداشته 2های دوره باستان ایران اند و هیچکدام دستور زبان کرده

-یاک  :1003، کیاا )شود که در فارسی معیار باقی نماناده اسات   ردپایی از دستور کهن دیده می

 (. شش

ها  یران، افغانستان و تاجیکستان است؛ اما برخی از این زبانهای ایرانی نو، ا اکنون مرکز زبان

های آسیای مرکزی، ترکستان چین، ترکیاه، کشاورهای حاشایه خلایج فاارس،       را در جمهوری

هاای ایرانای ناو     از میان زبان. توان یافت سوریه، شبه قاره هند، عراق، فالت پامیر و قفقاز نیز می

و یغناابی، باه ترتیاب بازماناده هاای      ( افغاانی و تااجیکی   با سه گونه اصلی ایرانی،)فقط فارسی

های ایرانی نو به درستی دانساته   اصل و نسب دیگر زبان. مستقیم فارسی میانه و سغدی هستند

 (.0:1083رضایی باغ بیدی،)نیست

در ( گوناه )های اجتمااعی  گویش. کنند ها را به دو دسته اجتماعی و محلی تقسیم می گویش

وقعیت های اجتماعی، اقتصادی و یاا فرهنگای مشاترک دارناد رواج دارد اماا      میان افرادی که م

                                                      
 دانشی برای همگان: « دانش: وید» + « عامه،همه :هام»از  
ر محسن تالیف شادروان دکت "تاریخ مختصر زبان فارسی". برای اطالع بیشتر در مورد دوره های زبان فارسی نک  

 ابوالقاسمی
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شاود کاه در منااطق مختلاف جغرافیاایی رواج       هاایی گفتاه مای    های محلی باه گاویش   گویش

 .های محلی است هدف این مقاله، بررسی حیطه گویش(. 9:1083فتحی،)دارد

 زبان معیار و گویش 

تاوان گفات باه     می .است« 1جامعه زبانی»ضو یک کند، ع هر انسانی که در جهان زندگی می

های موجود در جهان، جامعه زبانی وجود دارد؛ مانند جامعاه زباانی فارسای، جامعاه      تعداد زبان

هر جامعاه زباانی، در منطقاه محادود و معینای از جغرافیاای یاک کشاور         . زبانی چینی و غیره

زباانی را کاه در   . رایاج اسات  محصور شده و در  درون مرزهای هر منطقه، زبان محلی خاصای  

شود،  کار برده می منطقه محدود جغرافیایی یک کشور رایج است و به وسیله یک جامعه زبانی به

استفاده « 0گویش»برخی زبانشناسان به جای زبان محلی، از اصطالح . می نامیم« 2زبان محلی»

زباان  »تی، ویژگی های یک های محلی، از نظر معیارهای زبانشناخ البته هر یک از زبان. کنند می

را دارا هستند اما به خاطر اینکه درون مرزهای سیاسی یک کشور و در کنار چناد زباان   « مجزا

 (.1071: 3-7وثوقی،)گوییم دیگر مطرح هستند، به آنها گویش می

هنگامی که اعضای چند جامعه زبانی در قلمرو یاک کشاور، باا مرزهاای سیاسای واحادی       

های موجاود را   بایست یکی از زبان فع نیازهای ارتباطی عمومی خود میکنند، برای ر زندگی می

این زبان مشترک نیز باه مقتضاای شارایطی    . به عنوان زبان میانجی یا  مشترک انتخاب نمایند

چون تعلق اهل آن به منطقه جغرافیایی و طبقه اجتماعی معین و جنسایت و قومیات و سان و    

گونه از  -و احیانا چند -ی متعدد است که از میان آنها یکها  گویان، دارای گونه تحصیالت سخن

هاا باه تقلیاد از آن گوناه      گویان ساایر گوناه   از این رو، سخن. گردد اعتبار بیشتری برخوردار می

معیارسازی زباان فارسای نیاز    . شود این گونه خاص، زبان معیار نامیده می. کنند گرایش پیدا می

در آن یک گونه زبانی معین باه گوناه زباانی معیاار تبادیل      ها، روندی است که  چون سایر زبان

های تلفظی و امالیی و دستوری آن به عنوان هنجار برتر، نسبت به سایر گوناه   شود و ویژگی می

 (. 21:1080والی؛)های محلی، قبول عام و گسترده پیدا می کند های اجتماعی و گویش

ی و متوسطه نیز  بر اساس زبان معیار ، های درسی آموزش زبان فارسی در دوره ابتدای کتاب

در رویکردهای آموزش زبان فارسی باه غیرفارسای زباناان، باه ویاژه  رویکارد       . گردند تدوین می

 (.1082-190زندی، )شود نوشتار بنیاد، زبان فارسی معیار، برای آموزش در نظر گرفته می

                                                      
1 Linguistic community 
2 Local language 
3 Dialect 



 روشنک آذری ...شناسی ریخت جدید و بررسیهای نظام متوسطه قدیم و  در کتاب« گویش»مقایسه طرح مبحث   

9 
 

 ها ضرورت حفظ گویش

ن مناطق جغرافیایی که گویشورانش بدان تکلام  ها  تنها در آ چنانچه پیش ازین آمد، گویش

در عصر . شوند دهند و به گفتگوهای روزانه و هاموید محدود می کنند به حیات خود ادامه می می

ها و از بین رفتن آنهاا   حاضر، عوامل گوناگون اجتماعی، روز به روز موجب کم رنگ شدن گویش

 . شوند می

هاای علام    ر اوایال قارن بیساتم، یکای از چاالش     گذاری زبانشناسی سااختگرا د  پس از پایه

گاذاری مکتاب سااختگرای     برای مثال در امریکاا، پاس از پایاه   . ها بود زبانشناسی، حفظ گویش

ای نیرومند باود تاا    ها و فرهنگ های بومیان سرخ پوست در امریکا، انگیزه امریکایی، وجود زبان

هاا   ضابط ایان فرهناگ هاا و زباان      شناسان با شتاب باه بررسای و ثبات و    شناسان و زبان مردم

ها تعاداد محادودی گویشاور داشات و باه سارعت رو باه ناابودی          بپردازند؛ زیرا اغلب این زبان

 (.1033:81باطنی،)رفت می

چاه  .ها در ایران نیز، اهمیت بسزایی دارد ها و گردآوری و ثبت و ضبط گویش بررسی گویش

ته های زبانی، شاناخته و برخای از ابهاماات    های گویشی، بسیاری از ناشناخ بسا با بررسی  داده

های گویشی به صورت موردی  اکثر بررسی. 1:1389)فرهنگستان،)شود زبان شناختی زدوده می

شاود کاه    شوند؛ زیرا بهترین نتیجه زمانی حاصل می و در منطقه جغرافیایی محدودی انجام می

عاالوه بار داناش هاای      ها توسط گویشوری از همان منطقه صورت گیرد کاه  جمع آوری گویش

زبانی کلی، امکان درک پیوندهای فرهنگی و زبانی آن منطقه خاص را باه عناوان یاک شاخ      

پیوند های قومی نیز عامل موثری در ایجاد عالقه مندی به حفظ سنت هاای  . بومی داشته باشد

 . شفاهی و ثبت آنهاست

دکتر صادق کیاا، باا انتشاار    ها در ایران کاری تقریبا نوپاست که به اهتمام  گردآوری گویش

هاای ایرانای، باه     و با هدف ثبت و حفظ گویش   1003در سال  "ها راهنمای گردآوری گویش"

هاای   فرهنگستان زبان فارسی نیز چناد کتابچاه در ماورد گاویش    . صورت نظام مند آغاز گردید

ادق کیاا،  واژه نامه شصت و هفت گویش ایرانی از شادروان دکتار صا  . ایرانی  منتشر کرده است

 . های ایرانی است حاصل چندین دهه پژوهش در گویش

 :ها فواید زیادی دارد که می توان به چند مورد به طور خالصه اشاره کرد بررسی گویش

 .های کهنی که دیگر در فارسی معیار کاربرد ندارند شناخت واژه -

 .ها رخ می دهد شناخت تغییرات ویژه ای که با گذشت زمان در واژه -

 .شناخت پیشینه ی ایرانیان و کاربرد آن در تاریخ و مردم شناسی  -

 .شناخت ارتباط ایرانیان با دیگر ملت ها -
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 .هایی که خاص مناطق و بنابر نیازهای طبیعی آنان بوجود آمده است  شناخت واژه -

 ... شناخت معنای نام آبادی ها ، کوه ها ، رودخانه و  -

 .ها  شناخت نام مردمان و دودمان -

 . شناخت چگونگی واژه سازی و کاربرد آن در زبانشناسی ایرانی  -

 (.1003: 9-11کیا،)ه در نوشته های باستان آمده است هایی ک شناخت تلفظ واژه -

های محلی خود به عنوان پایان  در دهه های اخیر دانش جویان زبانشناسی با انتخاب گویش

هاای صارفی و نحاوی     در حفاظ واژگاان و صاورت    نامه های تحصیلی و کارهای تحقیقی خود ،

های منطقه  خود نیز واژه  مند به گویش و عالقه 1های ایرانی کوشیده اند و افراد فرهیخته گویش

تواناد بسایاری از    اند که باه خصاوص واژگاان آن مای     نامه های متنوع و سودمندی عرضه کرده

 .مشکالت واژه شناختی و دستوری زبان فارسی را حل کند

 بخش نخست     

 مقایسه ساختار کتاب های  زبان  فارسی در نظام  متوسطه قدیم و جدید

 متوسطه قدیم( الف

، با رویکرد زبانشناسی سااختگرا تاالیف و   77کتاب های زبان فارسی متوسطه قدیم  از سال 

علت جداسازی کتاب ادبیات فارسای از زباان   . وارد برنامه آموزش سه سال نخست متوسطه شد

سی، شناخت زبان، با دیدگاه  علمی،  همچون علوم دیگری نظیار ریاضای، فیزیاک، زیسات     فار

 . شناسی و غیره بود

توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی از دیادگاه علام زبانشناسای و باه ویاژه سااختگرا،       

ایان  . به چاپ رسید و بارها تجدید چاپ گردیاد  1008نوشته دکتر  محمد رضا باطنی، در سال 

در سرفصل دانشگاهی بسیاری از رشاته   "ساخت زبان فارسی"نبع اصلی تدریس درس کتاب م

یکای از جدیادترین و معتبرتارین کتااب     . های خارجه  است های وابسته به زبان فارسی و زبان

نیاز بار اسااس زبانشناسای     ( 1079)های دستور زبان فارسی، نوشته دکتر تقی وحیدیان کامیار

علت استقبال از این کتاب ها و نظیر آن در . ات سمت به چاپ رسیدساختگرا تالیف و در انتشار

بررسی زبان فارسی  این بود که معایب دستور سنتی در این کتاب ها تا حاد چشامگیری رفاع    

 :های فارسی  را چنین برمی شمرد دکتر باطنی عیوب کتاب های دستور سنتی زبان. شده بود

                                                      
 
 
، است« بررسی گویش قائن » یکی از این گویش نامه ها که به عنوان کتاب برگزیده ی سال انتخاب شد ،  

 کتابنامه.نک. ی دکتر رضازمردیان  نوشته
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تجاویزی باودن دساتورهای     -0هاای زباان؛     مخلوط کردن گوناه   -2نداشتن نظریه؛   -1

تحمیال کاردن    -0؛.  سنتی که عاجز از توصیف کامل ساختمان جمالت زبان فارسای هساتند  

 (.1082: 10-19)مخلوط کردن صورت و معنی -9های بیگانه به زبان فارسی؛ مقوالت زبان

زبانشناسای   تقسیم بندی کتاب های زبان فارسی نظام قدیم به صورتی نظام مند و بر اساس

 : ساختگرا، در هر سه سال متوسطه به چشم می خورد

در هار کتااب، چهاار درس    . درس آغازین هر کتاب به علام زبانشناسای اختصااص داشات     

کلیت معرفی زبانشناسای فارسای   . شدند زبانشناسی بود که در دو نیمسال تحصیلی تدریس می

در  0و معناا شناسای   2، صرف و نحو1یبه عنوان یک علم و سه شاخه اصلی آن ، یعنی  آواشناس

مبحث گویش و گونه و  زبان معیار در  دوماین  . دوازده درس، طی سه سال دبیرستان آمده بود

، به اختصاار وجاود   (03.ص)«های زبان شکل»درس  زبانشناسی سال نخست متوسطه، با عنوان 

 . داشت

. اص داده شاده باود  در هر نیمسال چهارده مبحث درسی به چهارده  هفته آموزشای اختصا  

بجز دو درس زبانشناسی، پنج درس مربوط  به علم صرف و نحو  یا به طاور کلای دساتور زباان     

علت آمدن هفت درس نگارشی، . پرداخت بود ؛ هفت درس باقیمانده به مهارت های نگارشی می

ن تقویت مهارت نوشتن بود که در کنار سه مهارت دیگر زبان آموزی، یعنی خواندن، سخن گفات 

نقاش ارتبااطی     -1: همچنین  به همه  نقش های اصلی زبان توجه شده باود . آید و شنیدن می

 (.1082: 13-17زندی، )نقش هنری -0نقش عاطفی    - 0تکیه گاه اندیشه بودن   -2

آماد   بدین ترتیب دیدگاهی کلی و علمی نسبت به زبان فارسی، برای دانش آموز  بوجود می

ای باشاد بارای    مندی وی به هر یک از مقوالت زباانی، مقدماه   عالقهکه می توانست  در صورت 

 . های تحصیالت دانشگاهی مطالعات بیشتر در سال

 متوسطه جدید( ب

، دو کتااب   در برنامه درسی جدید، بین کتاب های  تازه تالیف سال نهم دوره اول متوساطه 

باه ترتیاب باه     را می تاوان  این کتاب ها مطالب. خورد به نام های فارسی و نگارش به چشم می

تقسایم بنادی   .  در نظر گرفات نظام قدیم ( 1)و زبان فارسی( 1)جای کتاب های ادبیات فارسی

مطالب بدین صورت است که مباحث مربوط به نگارش فارسی که بخشی از کتاب زباان فارسای   

. اسات  نظام قدیم بود، درهشت درس و با مثال های متنوع و تمرین های نگارشی مبسوط آماده 

                                                      
1 phonology 
2 syntax 
3 semantic 



 1097پاییز و زمستان ،9شماره ،ارمچهدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 

8 
 

، از هنجار پنجم تاا هشاتم ، باه طاور     «هنجار نوشتار» برای مثال، از کل مباحث هشت قسمتی

نظری و عملی به مباحث متن و انسجام و نشانه های انسجام متن پرداخته اسات کاه نشاان از    

توجااه بیشااتر مولفااان بااه ارتقااای میاازان درک مطلااب و مهااارت خوانااداری دانااش آمااوز     

اند و فقاط در  درس   اما دروس زبانشناسی کامال حذف شده(. 1099:28شکوفگی؛احمدیان،)دارد

مطالب مربوط به شاخه صرف و نحاو باه   .  است های واژگانی و معنایی اشاره شده دوم  به خوشه

هاای مختلاف ادب فارسای مطارح      کتاب فارسای  منتقال شاده و در پایاان متاون ادبای دوره      

شاود و ساه کتااب     م متوساطه نیاز مشااهده مای    هاای دوره دو  این روناد در کتااب  . اند گردیده

با مطالبی تقریبا مشابه  دروس نگارشی کتاب نظاام قادیم و تاکیاد بار      ( 0)و ( 2)و ( 1)نگارش

اند؛ اما مباحث زبانشناسی، مانند کتاب ساال نهام، کاامال حاذف      تمرین نگارش، بازنویسی شده

ی ادبیاات فارسای مشااهده    است و صرف و نحو زبان فارسی نیز باه اختصاار در کتااب هاا     شده

 .شود می

طلبد اماا شایوه    های تازه تالیف فارسی و نگارش دوره اول و دوم فرصتی دیگر می نقد کتاب

بندی  مطالب در کتاب فارسی و نگاارش؛ همچناین  وارد شادن ترکیبااتی چاون       جدید تقسیم

فارسای  ) "مماال "یاا  طارح مبحاث    ( 102فارسی نهم، ) "نشانه ناشناس"به جای  "یای نکره"

دلیل این سبک بازگشتی، از جهات مختلف . ، نشان از بازگشت به دستور سنتی دارد(133دهم،

 .زبانی و شناختی قابل تحلیل است و مجالی دیگر می طلبد

، دو درس آزاد به نام ادبیات بومی به چشم 1در هر کتاب فارسی از دوره دوم متوسطه جدید

بادین معناا کاه     . اسات   به درس آزاد اختصااص داده شاده  ای نانوشته  در ابتدا، صفحه.خورد می

کند و سپس متن در کاالس باا کماک     دانش آموز با کمک خانواده و اطرافیان آن را تکمیل می

انتخاب موضوع باید با راهنمایی دبیر، با توجه باه اساتان محال زنادگی     . گردد دبیر تصحیح می

حه بعاد یعنای کارگااه ماتن پژوهای،  ساه       در  صاف . آموز و ادبیات محلی آن منطقه باشد دانش

منظاور از  . قلمروی زبانی، ادبی و فکری باید بر اساس متن نوشته شاده درس آزاد انجاام شاود   

آن منطقه جغرافیایی از منظر آوایی، صرف باا دو شااخه    2قلمروی زبانی، بررسی گویش یا لهجه

قلماروی  . عناشناسای اسات  ،  نحاو و م (اتیمولوژی)و ریشه شناسی ( مورفولوژی)ریخت شناسی 

                                                      
ا، ی دوره اول متوسطه نیز دروس آزاد ادبیات بومی وجود دارند؛ اما در هر یک از آنهدر کتاب های زبان فارس  

 .است سرآمد ایرانی مشخ  شده زمینه تحقیق در مورد یک شاعر
ها، فاصله کمتری از زبان معیار فارسی دارند و به تفاوت های واژگانی  لهجه های زبان فارسی، نسبت به گویش  

 .تیب، بررسی قلمروی زبانی آنها در زمینه ریشه شناسی و ریخت شناسی استبدین تر. شوند محدود می
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های ادبی نویسندگان و شاعران بومی ، بویژه تحلیال آثااری     ادبی و فکری نیز به حیطه آفرینش

 .که در حوزه ادبیات شفاهی یک گویش یا لهجه قرار دارند، می پردازد

پیوند موضوع بخش نخست مقاله با بخش قلمروی زبانی درس ادبیات بومی، فرصت تحلیال  

هادف از بخاش دوم، نشاان دادن    . ی مرکزی ایران را در بخش دوم فراهم کارد علمی گویش ها

بدین منظاور، گاویش   . گوشه ای از گستردگی گویش های ایرانی و مباحث زبانشناسی آنهاست

های منطقه مرکزی ایران انتخاب شد و از علوم آواشناسی، صارف و نحاو و معناشناسای یاا باه      

له صرف مورد بررسی قرار گرفت؛ با این هدف کاه  پارورش   عبارتی ساده تر، قلمروی زبانی، مقو

های ایرانی باا کماک برناماه      ها در مدارس، بتواند نقشی در حفظ گویش نگاهی علمی به گویش

 . آموزشی در مدارس و ایجاد عالقه به ادبیات بومی در نسل جوان داشته باشد

 بخش دوم 

 های مرکزی ایران در گویشبررسی ردپای ویژگی های صرف اسم دوره باستان . 7

همان گونه که در بند پیشین ذکار شاد، هادف از بخاش دوم، معرفای و شاناخت یکای از        

های گویشی زبان فارسی است تا عالوه بر نشان دادن گستره و تنوع گویشی در ایران، بار   شاخه

 هاای پیشاین زباان    دوره( فقط صرف)اساس تقسیم بندی زبانشناسی ساختارگرا، ردپای دستور

از آنجا که . برای این کار، گویش های مرکزی ایران، انتخاب شدند.  فارسی در آنها، تحلیل گردد

گنجاد، ابتادا    بررسی هر سه شاخه آواشناسی و صرف و نحو و معناشناسای در ایان مقاال نمای    

هاا بیاان شاد و در بناد یکام هار زیار         های مرکازی باه زیرمجموعاه    تقسیم بندی کلی گویش

ن گویش بر اساس نشاانه هاای فاونتیکی کاه در اداماه توضایح خاوانش آن        مجموعه،آواهای آ

 .آید، مشخ  گردید می

جماع، ناشاناس،   )در بخش صرف و نحو ،  به تحلیل جنس دستوری و تکواژهاای تصاریفی   

در  بعضی . اسم بسنده شد( وضعیت کاربرد نقش نمای اضافه در ساخت ترکیب اضافی و وصفی

در بناد ساوم هار قسامت ،      . شد برا ی آن مثال آمده است ه میها که صرف اسم  مشاهد گویش

فاعلی  از دوره باساتان   های  غیر جدول صرف ضمیر شخصی جدا،  برای گویش هایی که  صرف

ها در حالات مفارد، جماع یاا      حیطه معناشناسی به ارائه معنا برای هر یک از واژه. آید دارند می

 .شود اضافی در بخش صرف  محدود می

هایی که اسم در آن جنس دستوری و صرف غیرفااعلی دارد، مشاخ     ترتیب، گویشبدین 

اناد،    های صرفی دوره باستان را حفظ کارده  هایی که بیشترین ویژگی همچنین، گویش .شوند می

 .گردند تفکیک  می
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هاای گویشای،    هاا در معرفای شااخه    نوشت های استفاده شده برای هر یک از گاویش  کوتاه

باه   ها مای توانیاد   برای اطالع از شیوه نامگذاری گویش .آن گویش آمده استجلوی نام فارسی 
آوانوشات بار    (.دوازدهام : 1093کیا،)نامه شصت و هفت گویش ایرانی مراجعه نمایید مقدمه واژه

ها دارای تناوع   های موجود در گویش توضیح آنکه واکه. های قراردادی فونتیک است اساس نشانه

. مصاداقی ندارناد   ،در زبان فارسی معیار از آنهاهستند  و بعضی عیار بیشتری نسبت به فارسی م

1ها از نشانه های زبرین و ممیاز  برای نشان دادن این واکه
اساتفاده شاده اسات کاه تقریباا باا        

، ( ¨) های کوتاه، بدون نشانه زبارین و در صاورت دیگار باا       واکه. مطابقت دارد IPAاستاندارد 
بار روی واکاه   (-)های کشیده با نشاانه خاط تیاره     و واکه( ~)زبرین های خیشومی با نشانه واکه

 2.آید می(  ˇ)ای که آهنگ افتان و سپس خیزان دارد با  نشانه زبرین  واکه. شوند مشخ  می
 

 های صرفی اسم در دوره باستان زبان فارسی ویژگی توضیح.  

اشاته کاه دارای هشات    های آن در دوره باستان، دستگاه صرفی کاملی د اسم و زیر مجموعه

، (متممای )، ازی(متممای )، برایای (متممای )صورت صرفی برای وضعیت فااعلی، مفعاولی، باایی   

-Jackson:1892:65) و ندایی اسات ( اسم در حالت مضاف یا موصوف)، اضافی(متممی)دری

نماا   در فارسی نو، اسم به جای صرف شدن، نقش نحوی خود را در جمله باا کماک نقاش    .(67

، 0هاای  صارفی بجاز فااعلی     در این مقاله، برای همه صورت(. 139: 1083نجفی؛)دهد نشان می

 .به کار رفته است 0واژه غیرفاعلی

در دوره باساتان،  جانس دساتوری اسات؛      9هاای آن  های اسم و زیرمجموعه از دیگر ویژگی

یعنی جدا از موضوع جنس زیست شناختی، یک اسم عام می توانست مذکر، مونث و درمواردی 

در فارسی نو، جنس دستوری از بین رفتاه اسات اماا در    . Jackson:1892:62) )باشد خنثی

 .شود ها ردپایی از این ویژگی دوره باستان زبان فارسی مشاهده می بعضی گویش

 

 

                                                      
1 Diacritic marks 

 https://www.ling.upenn.edu/courses/Fall_2014/ling115/phonetics.html. نک 2
3 direct 
4 oblique 

 .منظور صفت و ضمیر است  



 روشنک آذری ...شناسی ریخت جدید و بررسیهای نظام متوسطه قدیم و  در کتاب« گویش»مقایسه طرح مبحث   

11 

 

  1های مرکزی ایران گویش. 9

 دهند که هم جایگاه مرکزی ایران گروهی را تشکیل می یها گویش
 یاصل واحاد  وهستند2

( 2    های شامال غربای ؛   گویش( 1: می توان به چهار دسته تقسیم کرد ها را  گویش این .نددار

رضاایی  ) های جناوب شارقی   گویش( 0های جنوب غربی ؛  گویش( 0های شمال شرقی ؛  گویش

تاوان باه ایان     مای  0هاای راباط   های دیگری را به عناوان گاویش   گویش (.:5-1083:3باغ بیدی

 .قدر شر رهای کوی های تفرش در غرب و گویش گویش:  مجموعه اضافه کرد که عبارتند از

محالتای  : شوند  و عبارتند از  اصفهان تکلم می -ر غرب جاده قم د:  های شمال غربی گویش

(mah.)  وانشانی ،(vōn.)   و خوانساری(xun.). 

 متعدد هستند و در منطقه ای  بین کاشاان و نطناز ، اساتفاده     : های شمال شرقی گویش 

که تنها  یهودیان شهر کاشان به آن تکلم می کنند  و گویش   (.kāš)گویش کاشانی . دشون می

در کاه   هاای  ایان منطقاه هساتند     در بین گاویش ها  شمالی ترین گویشهمسایه، یعنی آرانی، 

قهارودی  (: از شامال باه جناوب   ) .خورناد  نطنز به چشم می -کاشان  های غرب جاده کوهستان

(qoh.)  ؛ جوشقانی(jow.) ای ؛ ابیانه(aby.)  ؛ فریزندی(far.)  ؛ یرندی(yar.)   ای ؛ میماه( 

mey.)    ؛کشاه ای(keš.) تااری  ؛( tā.)   و نطنازی(nat.)  .     در قسامت جناوبی جااده ، در

 .شود تکلم می  (.bād)و بادرودی   (.abz)بیابان ، ابوزید آبادی  حاشیه

؛  (.kaf)کفرانای  : بارتناد از کاه ع در منطقه اصافهان وجاود دارد   : های جنوب غربی گویش

را نیاز باه آن    (.j.esf)باید گویش  اصفهان و  (.vrz)و ورزنه ای((.sed ؛ سدهی  (.gz)گزی 

 .کنند اضافه کرد که  اقلیت  یهودیان اصفهان به آن تکلم  می

کاه زردشاتیان ایان منااطق و      (.krm)و کرمانی (.yzd)یزدی :  های جنوب شرقی گویش

، در شامال یازد  . کنناد  به آن هاا تکلام مای   ) (j.krm،(j.yzd)د و کرمان همچنین یهودیان یز

 ،وجود دارد ؛ همچناین در شامال   (.an)و زیر مجموعه آن  یعنی انارکی (.na)گویش  نائینی 

 .کاربرد دارد  (.zef)و بین اصفهان و نائین ، گویش زفره ای (.ard)گویش  اردستانی 

                                                      
های تفرشی آغاز کرده است و پس از معرفی  گویشهای مرکزی ایران را از  پروفسور لوکوک تقسیم بندی گویش  

این امر به خاطر مسیر غرب به شرقیست که . های کویر پایان داده است چهار گویش اصلی مرکزی ایران،با گویش

در این مقاله ابتدا چهار گویش اصلی آمده . های مرکزی خود در نظر داشته است پیر لوکوک در معرفی گویش

 .فرش و کویرهای ت است و سپس گویش
2 homogène 

 transition: است" در گذار"معنای واژه   
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مشاترکات زیاادی باا    (  مادان و جناوب سااوه    واقع در شرق ه منطقه)  های تفرش گویش

های آذری که در شرق صحبت  های مرکزی دارند اما واژگان  این منطقه بیشتر به گویش گویش

: اناد ، عبارتناد از    هایی که در این منطقاه بیشاتر شاناخته شاده     گویش. شود، نزدیک است  می

مای تاوان باه ایان گاروه      .  (.ām)ای  و آمره (.kah)، کهکی   (.āšt)، آشتیانی (.vaf)وفسی 

 .رود کار می را نیز اضافه کرد که بیشتر در مناطق شمالی به  (.vid)و  ویدری   (.alv)الویری 

،  (.xur)اناد و مای تاوان از گاویش خاوری      بسیار کم شناخته شده های دشت کویر گویش

  1.(Lecoq,1989:313) غیره نام برد، مهرجانی  و   (.frv)فروی 

ایت حجم مقاله تنها جدول صرف ضمایر گاویش هاایی کاه صارف غیرفااعلی      به منظور رع

همچنین نمونه هایی از تکواژهای تصریفی  جمع و ناشناس، در گویش ها . شود دارند، آورده می

وصفی نیز با ذکر مثال برای اکثار گاویش هاا وجاود     /وضعیت ساخت ترکیب اضافی. آمده است

گویشی شمال غربی، شمال شارقی، جناوب غربای، جناوب     در ادامه مقاله، پنج زیر شاخه . دارد

 .شرقی و تفرش بررسی می شود

 از شاخه مرکزی شمال غربی یها گویش. 9.7

 /a,e,i,o,ö,u,ü/: ها  واکه: یآواشناس. 9.7.7

   اسم و صفت( ریخت شناسی) مورفولوژی.  .9.7

اخته صورت جماع باا پساوندهای مختلاف سا     . در اسم به چشم نمی خورددستوری جنس 

 : شود می

 xūk-ŏn؛ «فرزنادان » frezendo-ŏ: ؛ وانشاانی «جاانوران » junavar-ă: محالتای : مثال

 .«ها آدم» ādem-ă: ؛ خوانساری«ها دندان» dandūn-ŭ؛ «ها خوک»

. اسات -ī ها گویش در همه سازنده اسم ناشناسپسوند . است e-یا  a- ( شناس)پسوند اشاره

رسی وام گرفته شده است و اغلب اوقات اتصاال باه صاورت    نیز از زبان فا ی اضافساخت ترکیب 

؛ « خاواهر تاو  »  xavō tū:وانشاانی  ؛ «ماا   خاناه  »  serō hāmā: محالتای  : مساتقیم اسات  

 (Lecoq,1989:316).«پای شتر» pā šutur: خوانساری 

های شمال غربی، صرف غیرفاعلی برای ضامیر،وجود   در شاخه گویش: صرف ضمیر. 9.7.9

 . (Lecoq,1989:316)ندارد

                                                      
معرفی : به منظور آشنایی و شناخت بیشتر گویش های ایرانی، نگاه کنید به کتاب دکتر حسن رضایی باغ بیدی  

 .زبان ها و گویش های ایران
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 از شاخه مرکزی های شمال شرقی گویش.  .9

های کشیده آنهاا؛ در ماوارد معادود     و واکه  /a,e,i,o,ö,u,ü/: ها واکه: آواشناسی. 7. .9

/ä/   های خیشومی  و واکه/õ, ĩ,ũ,ĕ/  . 

 اسم و صفتریخت شناسی .  . .9

مثال  ) 1شاود  مای  ژگاانی گروه های وا که شامل همه ها مؤنث نیز وجود دارد در اکثر گویش

 2و یا تنها به اسم هایی که نشانگر موجودات مؤنث هساتند ( ای و ابو زید آبادی ابیانههای  گویش

هاای دیگار جانس را     گویش .(فریزندی ، جوشقانی ، قهرودیهای  مثل گویش) گردد محدود می

 espe-ja :در ابوزید آبادی ، جنس را مای تاوان باا پساوند تصاغیر نشاان داد      . دهند نشان نمی

ای جانس را مای تاوان باا حارف       در ابیانه. «سگ ماده کوچک»  espe-je؛ «سگ نر کوچک»

، در بارای مؤناث   a- تکاواژ  به کمک یا  و ( ya: و مؤنث  e:مذکر)مشخ  کرد ناشناس تعریف 

در . «یاک باز مااده    »  ya böz -a؛ « یاک باز نار   » e böz: تقابل با تکواژ تهای بارای ماذکر   

صارف صایغه   شود مگر با همراهی یک صورت فعلی کاه   ، جنس مشخ  نمیهای دیگر  گویش

 (. «آن زن رفت» yene bašte، « وزیر رفت»  vezīr bašö: قهرودی )مذکر و مونث دارد

، اماا در  (  hā، -ā ، -hō ، -un-: ) پسوندهای جمع در مجموع مانند زبان فارسای هساتند  

: ، جماع  « ساگ »  espa)شاود  در جماع مای   e-ه پایانی در مفرد ، تبدیل با  a-ابوزید آبادی ، 

espe )تبادیل باه   ای صورت جمعای هسات کاه پایاناه اش      و در ابیانه-a   شاود   مای(meš-á 

 .( böna: «درخت»، مفرد « درختان »  böne-á،   «گوسفندان»

 ē-است ، به جز در ابوزیاد آباادی کاه ایان پساوند       -īهمه جا اشناس اسم ن هپسوند سازند

روزی ، یاک  »  ya rū-e)داریام   e-ای نیاز   و در ابیاناه ( « پساری ،یاک پسار   » (ī pǖr-ēاست 

وام گرفتاه شاده اسات و    معیاار  اضافه صورتی است که از زبان فارسای  ها  در این گویش(. «روز

کمار بناد   »  kamar baxšedār: قهارودی  :  آیاد   الیه مستقیما به دنباال مضااف مای    مضاف

،    a-در ابوزیاد آباادی اساامی مختاوم باه      . « فرزند مان  »  vače ma: ؛ فریزندی « بخشدار

  kēya:مثاال  : مضاف باشد و چاه مضااف الیاه     a-شوند ، چه اسم مختوم به  می e-تبدیل  به 

ای اساامی مؤناث اگار     در ابیاناه .   «در خانه »  bar kēye؛   «خانه من »  kēye ma: « خانه»

 .  «سال دوم» sāl-a dövvömji :شت درپایان  خواهنددا a-مضاف الیه بگیرند یک 

                                                      
 .شود یعنی جنس دستوری را نیز شامل می  
 .تمایز می سازدیعنی تنها جنس زیست شناختی را م  
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جز در ابوزید آبادی که پایانه  بر اسااس جانس تغییار     ، صفت ها هیچ تغییری نمی پذیرند

یااک زن » ī žänge xōš-e،   «یااک ماارد خااوش قیافااه»  ī marde xōš-a: ماای کنااد 

 . (Lecoq,1989:317-318)«زیبا

 صرف ضمیر. 9. .9

 :زعبارتند ا جداضمایر شخصی 

 ضمایر شخصی جدا در زیرشاخه شمال شرقی از گویش های مرکزی ایران -ماره یکجدول ش
 گویش .م.اول ش .م.دوم ش .م.سوم ش .ج.اول ش .ج.دوم ش .ج.سوم ش

nūma šöma hāmā 

nūn 

nūna 
 (مونث)

tō 
az 

 
aby.    
 فاعلی

    ta man 
aby. 

 غیر فاعلی

nönü šama hama 
na 

nön 

 (مونث)
te 

ma 

 abz. 

nūe šöma ama nü to axo bād. 

nāhā šumā hamā 

nōn 
nōne 

 )مونث(

 

tü man 

 
far. 

Noa šumā hama 
nun 

Nuna 

 )مونث(
to 

man 

 jow. 

 šemō hōmō evī،ovī tū mun kāš. 

īšūn šumō hōmō un tū mu(n) keš. 

  haōmō un to mon mey. 

nohā šomā hamā nōn to mūn nat. 

nūhā šöma hama nū tö ma qoh. 

Ūhā šemā hāmā ū to mō tā. 

nome šuma hama nōn tü man 
yar. 
 فاعلی

    to  
yar.  

 غیرفاعلی
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 از شاخه مرکزی جنوب غربی های گویش. 9.9

در گاویش  . های کشیده آنهاا  و صورت  /a, e, i, o, ö, u, ü/: ها واکه: آواشناسی. 9.9.7

 .شود مشاهده می δ,ϑ/  /دو همخواناصفهانی -یهودی

 اسم و صفت ریخت شناسی .  .9.9

صاورت جماع باا پساوندهای     . ها رد پای جنس به کلی از باین رفتاه اسات     در این گویش

   :؛ کفرانای «بچاه هاا  » veče-hŏ: ؛ سدهی« گل ها» gul-ǎ:گزی : شود می  گوناگون ساخته

dendōn-ŏ   «ورزنه ای؛ «ها دندان :ādem-ǎ  «؛ اصافهانی یهاودی   «هاا  آدم:čes-ǎ  «  چشام

  .«روزها» ru-v-ǎ؛  «ها

است  ó،-ón-و ورزنه ای  ĭ، -é  ،-ŏn-و در کفرانی ĭ-و در سدهی  é-پسوند اشاره در گزی 

نشاان   تاا جاایی کاه مطالعاات     . اسات     -ī-/īهاا  در همه ی گاویش ناشناس پسوند شاخ  . 

مساتقیما در پای    اغلب اوقات مضاف الیه. دهند ، اضافه از زبان فارسی وام گرفته شده است  می

؛ « بار  سابز  »  valg sowz:؛ سادهی « پسر پادشاه »  pürā pādešā: گزی : آید مضاف می

 jānā: یهاودی   ی؛ اصفهان  «پدر من»  pey man: ؛ ورزنه ای  «برادر تو »  berō tū: کفرانی 

Esboun  « ها تغییر نمی کنند صفت .« یاصفهانی زن ها. 

 صرف ضمیر. 9.9.9 

 هااای جنااوب غرباای، صاارف غیرفاااعلی باارای ضاامیر،وجود ناادارد     در شاااخه گااویش 

(Lecoq,1989:320) . 

 از شاخه مرکزی جنوب شرقی های گویش. 9.3

 ,a, ā, e, i/: های یزدی، کرمانی، ناائینی و اناارکی    ها در گویش واکه: آواشناسی. 9.3.7

o, u/ های اردستانی و زفره ای ؛ در گویش :/ē, ō,ö,ü,ǖ/ ومی های خیش ؛ واکه:/ /ĩ,ũ,ãõ 

 اسم و صفت ریخت شناسی .  .9.3

صورت جمع باا پساوندهای گونااگونی سااخته     . ها جنس وجود ندارد در هیچ یک از گویش

: ناائینی     ؛  «خاوک هاا  »  xuk-ǎ: ؛ کرماانی  « کودکان ، بچه ها» wača-hú :یزدی: شود  می

horčen-ǎ «انارکی    ؛ «ها  پله :čaš-hǎ  ؛ اردستانی :pore-hǎ  ،bolbol-ŭ  «؛ زفره  «ها  بلبل

 .  «هاا  آساتین »  āsin-ŏ: ؛ کرمانی یهودی   «پسرها » pūr-gelŏ؛ « بچه ها »  veče-hŏ: ای 

 ye: شاود  می  ē-است، جز در اردستانی که این پسوندتبدیل به   -īدر همه جا ناشناس پسوند 

kŭt-ē  «ای  و اناارکی و زفاره  پسوند اشاره در یازدی و کرماانی و ناائینی    . «یک کارد-e   و در
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باه  ) صورت اضافه از زبان فارسی وام گرفته شده است و بسیار متداول است . است o-اردستانی 

با این تفاوت که مضاف الیه می تواند بدون نقش نماای اضاافه  بعاد از مضااف      ،(جز اردستانی 

 .می کنندصفت ها تغییر ن.  «داماد پادشاه » zomā pādušāh :نائینی : بیاید

هااای جنااوب شاارقی، صاارف غیرفاااعلی باارای  در شاااخه گااویش: صرررف ضررمیر. 9.3.9

 .(Lecoq,1989:322)ضمیر،وجود ندارد

 از شاخه  مرکزی  ،های تفرش گویش. 9.3

 ,ā, ē, ī, ō/: های بلناد  ؛ واکه /a, e, i, o, ö,u, ü/: های کوتاه  واکه: آواشناسی. 9.3.7

ū/ های خیشومی ؛ واکه :/õ, ũ/ . 

 اسم و صفت ریخت شناسی .  .9.3

، نشان مونث را حفظ کرده اند کاه باا   ( ای و الویری  وفسی ، آشتیانی ، آمره) ها  اکثر گویش

 :؛ الاویری « بینای  »  vīnǐy-a: ای  وفسی و آشتیانی و آمره:  شود  مشخ  می  a-یک پسوند 

ok-a «وفسای : شود  جمع با پسوند های گوناگونی ساخته می. « چشم:  zenī-ye « زن هاا » ،

merdiya  «؛ « مردهاdūwār-e  «؛ « دیوارهاdār-en       «؛ «درخت هاbez-ān  « بزهاا »

؛ « زن هاا » zanī-ya:  ؛ کهکای  « پسارها » ؛   pūr-galān؛ « مادرها»  mā-gal: ؛ آشتیانی 

ی عاادی و  امار  ،اساتفا ده از اضاافه  .   hā-: ؛ الویری و ویادری  « اسب ها»  asb-gal: ای  آمره

، و یا « در خانه»bar kī: وفسی :ها  است  ؛اما اتصال مستقیم نیز وجود دارد مشترک در گویش

  -Ferīdūnī: یا ) « باغ فریدون » Ferīdūnī-  raz: وفسی : غیر فاعلیپایانه هایی در حالت 

raz-es ه است کا جابجایی  ، همراه با ضمیر سوم شخ  مفرد به صورت پسوند ، و این صورتی

 (.از ترکی وام گرفته شده است

 صرف ضمیر. 9.3.9

مسااتقیم یااا غیاار : شااوند  ضاامایر شخصاای غیاار متصاال اغلااب بااه دو صااورت  اااهر ماای 

. در گویش الویری و ویدری ضمیر در نقش ملکی نیاز وجاود دارد   .(فاعلی و غیر فاعلی)مستقیم

 .(Lecoq,1989:314)جنس مؤنث در صیغه سوم شخ  مفرد خود را نشان می دهد
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 ضمایر شخصی جدا در زیرشاخه تفرش از گویش های مرکزی ایران -جدول شماره دو

دوم  .ج.سوم ش

 .ج.ش

اول 

 .ج.ش

ساااوم 

 .م.ش

دوم 

 .م.ش

اول 

 .م.ش

 گویش

āne suwān āwān īn ta az vaf.فاعلی 

tānān suwān tāwān tānī esta tamen غیرفاعلی 

  īma ān 
,āna 

 (مونث)

ta az āšt. 
 فاعلی

  mān   mon غیرفاعلی 

ānanda īšmā īmā ūne ta a(z) kah 
 فاعلی

   on ta mon غیرفاعلی 

(en)ogal šomā hāmā o, 

ona 

 (مونث)

tö az ām. 
 فاعلی

ogale   one ta mö غیرفاعلی 

unehā šemā jemā u, 

ua 

 (مونث)

ta az alv. 
 فاعلی

junehā šemā jemā ju ta men .غیرفاعلی 

     demen poss
1
. 

 ملکی

uā šime jime u te a vid. 
 فاعلی

Jua,uon šime jime ju te demun غیرفاعلی 

dejuā šime jime deju tete demun poss. 
 ملکی

 

 

                                                      
 
  Possessive  هم یک صورت غیر فاعلی است که استثنائا در گویش های تفرش جدا از دیگر صورت غیرفاعلی

 .باقی مانده است
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 نتیجه گیری 9.3         

های متوساطه نظاام قادیم و     در بخش نخست که به مقایسه بازتاب مبحث گویش در کتاب

های  زبان فارسی متوسطه نظاام قادیم، باا در نظار      کتاب پردازد، مشخ  شد مطالب جدید می

گرفتن مباحث سه شاخه اصلی  زبانشناسی ساختگرا و بر اساس توصایف سااختمان دساتوری    

مبحث گویش نیاز در  . چینش شده بودند( 0)و ( 2)، (1)زبان فارسی، در سه کتاب زبان فارسی 

در . ر سال اول متوسطه وجاود داشات  د« شکل های زبان»های زبانشناسی، به نام  یکی از درس

آموز با گونه های زبانی آشنایی پیدا می کرد و متوجاه تفااوت هاای سااختاری       این درس دانش

کرد تا به طور  همچنین این دروس زبانشناسی  به وی کمک می. شد زبان معیار با گویش ها می

ین امر عالوه بر توجیه  بهتار  ا. زمانی بیابد هم ضمنی درکی از تفاوت های زبانشناسی درزمانی و

تاری در درک مطلاب    دستور تاریخی برای دانش آموزان رشته انسانی، به طور کلی نگاه روشان 

 .کرد ایجاد می قدیمآموزان دوره متوسطه  متون ادبی کهن، برای تمام دانش

تغییار  « نگارش»به کتاب « زبان فارسی» های دوره اول و دوم نظام جدید ، کتاب در کتاب 

نام یافته است و دوازده درس زبانشناسی که طای ساه ساال، مطارح شاده باود، کاامال حاذف         

 . اند شده

تغییر نام داده است و مباحث صارف و نحاو   « فارسی»نظام قدیم به « ادبیات فارسی»کتاب 

همچناین  . اناد  کتاب زبان فارسی، به اختصار، به کتب فارسی و درپایان متون ادبی منتقل شاده 

در عین حال در هر ساال از  . ها وارد شده است مباحثی از دستور سنتی در این کتابترکیبات و 

دوره متوسطه دروس آزادی، تحت عنوان زبان و ادبیات محلی به چشم می خورد که با تکیه بار  

باه هماین   . دانش دبیران، در قلمرو زبانی و ادبی گونه یا گویش محلی خود باید تکمیال گاردد  

این بخش بارای دبیرانای کاه    . ی از شاخه های گویشی ایران معرفی شدخاطر در بخش دوم یک

می خواهند مبحث درس آزاد  ادب محلی کتاب فارسی را آموزش دهند  مفید است؛ زیرا بدون 

نگاهی ساختاری و داشتن تصویری کلی  از مبحث گویش، هدف آموزشی نهفته در ایان دروس  

 .ممکن نخواهد شد

پاردازد، مشاخ     ریخت شناسی گویش های مرکزی ایران مای در بخش دوم که به بررسی 

های اسام   شد که در زیرشاخه شمال شرقی و تفرشی  هنوز ردپای جنس دستوری که از ویژگی

صرف فاعلی و غیرفاعلی در اسم و ضامیر  . در دوره باستان زبان فارسی است، به چشم می خورد

هاای   همچنین، تمام گویش. وز وجود داردای، هن شمال شرقی، در گویش ابیانه در زیرشاخه نیز،

 .زیر مجموعه تفرش، صرف ضمیر را در صورت فاعلی و غیرفاعلی  دارند
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ها، اضافه صورتی است که از زبان فارسی نو وام گرفته شده است و ایان امار    در تمام گویش

وف یا با کمک نقش نمای اضافه و یا بدون آن و به صورت مستقیم اضافه کردن مضاف یاا موصا  

این بخش به دبیر کمک می کند تا متوجه روند شاکل  . به مضاف الیه یا صفت صورت می گیرد

را در دساتور  « نقش نماای اضاافه  »گیری ترکیب های اضافی در دستور تاریخی گردد و جایگاه 

 .زبان فارسی معیار تبیین کند

 منابع و مآخذ

 .بنیاد اندیشه اسالمی: نتهرا. تاریخ مختصر زبان فارسی(. 1070.)ابوالقاسمی، محسن -

نگارش پایه نهام دوره اول  (. 1098.)پورمقدم،حسین ،فریدون؛ دهریزی،محمد؛ قاسم شلدره اکبری -
 .چاپ و نشر کتاب های درسی ایران: تهران. چاپ پنجم .متوسطه

 .آگاه: تهران. چاپ چهارم .نگاهی تازه به دستور زبان(. 1073.)باطنی،محمدرضا -

: تهااران. چاااپ چهاااردهم .وصاایف ساااختمان دسااتوری زبااان فارساایت(.1082) ----------- -

 .امیرکبیر

محمد؛وحیاااااادیان کامیار،تقی؛سمیعی،احمد؛داودی،حسااااااین؛    شااااااناس،علی  حااااااق  -

( 1)زبان فارسی(. 1090.)سنگری،محمد؛ذولفقاری،حسن؛عمرانی،غالمرضا؛قاسم پورمقدم،حسین
 .ی ایرانچاپ ونشر کتاب های درس: تهران. چاپ هجدهم.سال اول دبیرستان

فرهنگستان زباان و  : تهران .های ایران ها و گویش معرفی زبان(. 1083. )رضائی باغ بیدی، حسن -

 .ادب فارسی

.  20شماره  .زبان معیار چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ .نامه فرهنگستان(.1080.)رضایی، والی -

 .23-09.ص 

 .زبان و ادب فارسی فرهنگستان: تهران.واژه نامه گویش قاین. (1385).زمردیان،رضا -

 .سمت: تهران. چاپ پنجم.روش تدریس زبان فارسی(.1082.)زندی، بهمن -

دوم ابتدایی )انسجام متن در کتاب های درسی فارسی(. 1099.)شکوفگی،حامد؛احمدیان،سکینه -
فصالنامه پاویش در آماوزش علاوم     . و نقش آن در درک مطلب دانش آماوزان ( تا دهم متوسطه

 .19-03.ص .1(0.)انسانی

 . اداره فرهنگ عامهانتشارات : تهران. ها راهنمای گردآوری گویش(. 1003. )کیا ، صادق -

پژوهشاگاه علاوم انساانی و    : تهاران  .واژه نامه شصت و هفت گویش ایرانای (. 1093) -------- -

 .مطالعات فرهنگی



 1097پاییز و زمستان ،9شماره ،ارمچهدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 
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های  شها برای گنجینه گوی راهنمای گردآوری گویش(. 1089.)های ایرانی ها و گویش گروه زبان -
 .فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران.ایرانی

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران .ها راهنمای گردآوری گویش(. 1083. )فتحی، آذر -

 محمدرضااا؛ ساانگری، علیرضااا؛ ،فریاادون؛ چنگیاازی، پورمقدم،حسااین ؛ اکبااری شاالدره قاساام -

چااپ و نشار   : تهاران . پانجم  چااپ .فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه(.1098) .وفایی،عباسعلی

 .کتاب های درسی ایران

،فریااادون؛ سنگری،محمدرضاااا؛  پورمقدم،حساااین؛ عبادتی،شاااهناز؛ اکباااری شااالدره  قاسااام -

چاپ و : تهران. چاپ چهارم.پایه دهم دوره دوم متوسطه -(1)فارسی(. 1098.)رضایی،مریم عاملی

 .نشر کتاب های درسی ایران

: تهاران . چاپ هفاتم . شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی مبانی زبان(. 1083.)نجفی، ابوالحسن -

 .انتشارات نیلوفر

 .رهنما: تهران.مقاالت زبانشناسی(. 1071.)وثوقی،حسین -

 .سمت: تهران. چاپ هشتم(. 1)دستور زبان فارسی(. 1089.)وحیدیان کامیار،تقی -

تشاارات پژوهشاگاه   ان: تهاران  .زبان شناسی و علوم وابسته هواژه نام(. 1079.)همایون، همادخت -

 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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