
 *هاي شاخص گویش سمنانی ویژگی

 ایران کلباسی 

 استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  

  :مقدمه

هاي ایرانـی باسـتان را در خـود حفـظ      هاي زبان اي اصیل ایرانی است که بسیاري از ویژگیه سمنانی یکی از گویش

اسـت کـه هـر     (case)و حالـت   (gender)جنس  ،(ergativity)کنائیسه ویژگی مهم این گویش، . کرده است

  .کدام از آنها را به طور مختصر در اینجا توضیح می دهیم

 کنایی، جنس، حالت، گویش: کلیدواژه

  

  ویژگی کنائی -الف

در گویش سمنانی نیز یافت می ، این ویژگی که در بسیاري از گویش هاي اصیل ایرانی وجود دارد

سـبب شـدن، بـه وقـوع     "یونانی گرفته شده و بـه معنـی    ergonالتین و ergaاز  "ارگتیو" .شود

ماننـد   ،ردهاین ویژگی دستوري که معموالً در زبان هاي دست نخو. است "رسانیدن و خلق کردن

 فعل شود، حالتی است براي فاعل استرالیائی یافت می هاي باسک، اسکیمو، هندي و بعضی از زبان

تصـریفی همیشـه نشـاندار اسـت و      عامل از نظـر . شود گفته می (agent)متعدي که به آن عامل 

عل زیر فا ،در حقیقت ،عامل. نیز گویند (ergative subject)عامل، کنشگر به . بی نشان ،مفعول

. کند ساختی یا فاعل منطقی است و نه فاعل رو ساختی، به این معنی که با فعل جمله تطبیق نمی

  .است کند مفعول زیر ساختی یا مفعول منطقی میآنچه با فعل جمله تطبیق 

ها در این مقاله همه از گویش  توضیح اینکه مثال: (هاي زیرند هاي ارگتیو داراي ویژگی زبان

   .)سمنانی است

 : فاعل فعل الزم و فاعل فعل متعدي دو صورت متفاوت دارد، مانند - 1

 .tö me - š- e  .روي می   تو

 .ta be – dič – i   .اي تو دیده

 : فاعل فعل متعدي در زمان حال و در زمان گذشته دو صورت متفاوت دارد، مانند - 2

 .mo – xor – un  .خورم می

 .bo – xord – an  .خوردم

 .mo – xor – e  .دخور می

 .bo - xord – eš  .خورد

                                                
 .در دانشگاه سمنان به صورت سخنرانی ارائه شده است 1383ماه  در تاریخ نهم دي "پژوهشی در گویش سمنانی"این مقاله در همایش  *



 
 

  زبان و زبان شناسیمجلۀ 

 ١٣٨

  

  : کند و نه با فاعل رو ساختی، مانند فعل با مفعول زیر ساختی یا منطقی مطابقت می - 3

  . درختان شکوفه آوردند

                                            dâr – un kufgi bi – yârd – Ø.  
   

 رختاند      شکوفه          آورد                                                              

  

  :یا صریح، مانند نشان بی ،فاعل فعل متعدي یا عامل، نشاندار یا غیر صریح است و مفعول - 4

  .اي تو این کتاب را خوانده

 ta en ketâb bo – xonč – i.                                                            
  )غیرصریح(را  تو  )صریح(کتاب  این  اي خوانده                                                

 
  جنس - ب

س جـنس طبیعـی یـا حقیقـی و جـن     : در زبان ها به دو صورت مطرح مـی شـود   "جنس"ویژگی 

  .دستوري یا مجازي

جنس طبیعی اشاره به جنس واقعی موجودات زنده در جهان بیرون دارد ولی جنس دستوري بـه  

غیر طبیعـی مـذکر، مؤنـث یـا خنثـی مـی       تقسیمات قراردادي مقوالت دستوري بر اساس جنس 

  .پردازد

صـی، حـرف   جنس در زبان ها معموالً خود را در پایانه هاي اسمی، صفتی، فعلی یا در ضمایر شخ

درانگلیسی یا  sheو  he: تعریف، ضمیر یا صفت اشاره و نیز در کلمات ندایی نشان می دهد، مانند

la gare  که مؤنث اسـت و   "ایستگاه"برايle livre   کـه مـذکر اسـت در زبـان      "کتـاب "بـراي

  .فرانسه

 : در گویش سمنانی هر دو جنس طبیعی و گرامري وجود دارد، مانند

 
 i dezâr  )مجازي مذکر(یک دیوار 

 iya âǰora  )مؤنث مجازي( آجر
 i mirdekâ  )مذکر حقیقی(یک مرد 
 iya ǰenikâ  )مؤنث حقیقی(یک زن 
 en mirdekâ  این مرد
 ena ǰenikâ  این زن



 
 

 ویژگی هاي شاخص گویش سمنانی

 ١٣٩

 u bo – xot – Ø  )مذکر(او خوابید 
 una bo – xot – a  )مؤنث(او خوابید 

 žö kiya  )مذکر(خانه او 
 žin kiya  )مؤنث(خانه او 

 

  حالت –ج 

ماننــد  ،تغییــر شــکل صــورت یــک اســم یــا ضــمیر در کاربردهــاي متفــاوت دســتوري "حالـت "

، مفعول (instrumental)، مفعول بائی (accusative)واسطه  ، مفعول بی(nominative)فاعلی

، ملکـی یـا اضـافی    (locative)، مفعـول دري  (ablative)، مفعـول ازي  (dative)اي یا براي  به

(genitive)  و ندائی(vocative) مانند . استhe  ،که در زبان انگلیسی ضمیر فاعلی استhim 

  .ضمیر ملکی است hisواسطه و  ضمیر مفعول بی

اند و در بسیاري از آنهـا تمـایزات    برده حالت فوق را به کار می 8یرانی باستان غالباً همۀ هاي ا زبان

جنس مذکر، مؤنث، خنثی یا شمار مفرد، تثنیه و جمع نیز در تغییر شکل حاالت فوق تأثیر داشته 

  .است

ا و غیرصـریح یـ   (direct) گویش سمنانی، امروزه، ویژگی حالت را به دو صورت صریح یـا فـاعلی  

 :دهد، مانند تغییراتی در آن می ،کند که با مقوله جنس و شمار بیان می (oblique)غیرفاعلی 

 
 asb – Ø  )اسب(حالت فاعلی، مفرد، مذکر 
 asb – i  )ها اسب(حالت فاعلی، جمع، مذکر 

 asb – i  )اسب را(ت غیرفاعلی، مفرد، مذکر حال

 asb – un  )را ها اسب(کر غیرفاعلی، جمع، مذ حالت

 mâdiyun – a  )مادیان(فاعلی، مفرد، مؤنث حالت 
 mâdiyun – i  )ها مادیان(حالت فاعلی، جمع، مؤنث 

 mâdiyun – in  )را مادیان(مفرد، مؤنث  لت غیرفاعلی،حا
 mâdiyun – un  )هارا مادیان(حالت غیرفاعلی، جمع، مؤنث 

  

بـراي   -aبراي حالت فاعلی، مفرد، مـذکر،   -Øگردد نشانه  هاي فوق مالحظه می در مثال که چنان

بـراي   -inبراي فاعلی، جمع، مذکر و مؤنث و نیز غیرفاعلی، مفـرد، مـذکر،    -iفاعلی، مفرد، مؤنث، 

  .رود مذکر و مؤنث به کار می براي غیرفاعلی، جمع -unحالت غیر فاعلی، مفرد، مؤنث و 

   :حالت در ضمایر نیز وجود دارد ،گویش سمنانیدر 



 
 

  زبان و زبان شناسیمجلۀ 

 ١۴٠

  

  :حالت فاعلی -1

 a  من

 tö  تو
 u  )مذکر(او 

 un – a  )مؤنث(او 

 hamâ  ما
 šemâ  شما
 un – i  آنها

  

  : واسطه حالت مفعول بی -2

 mö  مرا
 ta  را تو

 žö  )مذکر(را  او
 žin  )مؤنث(را  او
 hamâ  را ما

 šemâ  را شما
 žun  را آنها

  

  : حالت اضافی یا ملکی -3

 mö kiya  منۀ خان
 ta kiya  تو خانۀ

 žö kiya  )مذکر( او خانۀ
 žin kiya  )مونث(او  خانۀ
 hamâ kiya  ما خانۀ
 šemâ kiya  شما خانۀ
 žun kiya  آنها خانۀ

  

  : واسطه حالت مفعول با -4



 
 

 ویژگی هاي شاخص گویش سمنانی

 ١۴١

  mö – ra  براي من، به من
 ta – ra  براي تو، به تو

 žö – ra  )مذکر(براي او، به او 
 žin – a  )مؤنث(براي او، به او 

 hamâ – ra  براي ما
 šemâ – ra  براي شما
 žun – a  براي آنها

  

  :نتیجه گیري

یافتن یکی از سه ویژگی کنائی، جـنس و حالـت    ،هاي اصیل ایرانی هاي شناخت گویش از راه یکی

بتوان بیـان  حت گویش سمنانی هر سه ویژگی فوق را با هم دارد، بنابراین شاید با صرا. در آنهاست

  .گویش ایرانی امروز است کرد که سمنانی اصیل ترین
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