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  چکیده

نوان رشته اي مستقل با اهداف و روش هاي خاص خود در این مقاله ابتدا به تعریف و توصیف لهجه شناسی به ع

این . می دهیمتوضیح  آن را سپس به طور اجمالی زبانشناسی تاریخی ، اهداف کلی و روشهاي رایج در. زیمپردامی

آنگاه تاریخچه توجه ایرانیان به گوناگونی هاي . کردتوضیحات  به ما در شناخت خاستگاه لهجه شناسی کمک خواهد 

. می نماییمو سرانجام به دو نمونه عینی از کاربرد لهجه شناسی در زبانشناسی تاریخی اشاره  می کنیمرا مرور لهجه اي 

 ما در این است کهسعی  و می کنیمدر این گزارش بیشتر از منظر مطالعات تاریخی به کاربرد هاي لهجه شناسی توجه 

هاي ایرانی اهمیت لهجه شناسی را در مطالعات تاریخی باز  و مثال هاي عینی از فارسی و لهجه شواهد دادنبه دست با 

 .نماییم

  لهجه، لهجه شناسی ، زبانشناسی تاریخی: واژه هاي کلیدي

  

 لهجه ولهجه شناسی

از   .در معناي عام به هر گونه نظام گفتاري که در ذهن ماست اطالق می شود. داراي چندین معنا است "لهجه"اصطالح 

گر عناصر  بر این اساس لهجه تداعی. عاطفی یا ارزشی است ،کلمه گاهی متضمن بار احساسینظر غیر متخصصان این 

ما در اینجا . گفتاري غیر معیار است که متعلق به نواحی غیر شهري و احیاناً سطوح پایین اجتماعی و تحصیلی است 

ی کنیم که داراي ساخت هاي دستوري و لهجه را به عنوان گونه اي زبانی متمایز به لحاظ اجتماعی و منطقه اي تعریف م

  .مطالعه و نظام دهی به این گونه ها است ،کار لهجه شناسی جمع آوري . مجموعه واژگان مخصوص به خود است

لهجه شناسان امروزي نظام هاي غیر معیار را هم در مقام زبانی مستقل و در خور تحقیق و هم در مقام عضوي در 

 )هر چند(به لهجه هاي  این مطالعات در نوع اول. ا داراي ارتباط مورد مطالعه قرار می دهندپیوستار زبانهاي خویشاوند ی

یعنی توصیفاتی که لهجه شناسان از یک لهجه خاص به دست . غیر معیار و غیر مهم مانند یک زبان نگریسته می شود

زبان خاص توصیفات آوایی، واجی،  ؛ به عبارت دیگر همانطور که در بررسی یک مانند توصیف یک زبان است می دهند

  .صرفی، نحوي، و واژگانی به دست داده می شود، به همان صورت مواد مربوط به یک یا چندین لهجه باید توصیف شوند
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گونه  اساس این .نامیده می شود linguistic Geographyگونه مطالعات  لهجه شناسی جغرافیایی  نوع دوم این  

 در اینجا .ل گوناگونی ها در یک گستره جغرافیایی و ایجاد رابطه منظم بین لهجه ها نهفته استمطالعات در توانایی تحلی

  .توصیف اختالفات و به دست دادن قوانین و موارد منظم گوناگونی ها داراي اهمیت خاصی است

 با ت که یک لهجه شناس این دو یعنی توصیف لهجه ها و آنگاه مقایسه آنها نشان دهنده میزان عظیم داده ها و موادي اس

هنگامی که مقدار زیادي مواد جمع آوري شد باید لهجه شناسان آنها را به صورت قابل استفاده در . سر و کار داردآنها 

معموالً انجام پروژه هاي لهجه شناسی و یا  ،داده ها زیادبا توجه به حجم . آورند یعنی اینکه به آنها نظام خاصی بدهند

عهده یک نفر خارج است و این امر کار گروهی، پشتکار و منابع  از در یک گستره جغرافیایی وسیع ، تهیه اطلس زبانی

شاید به همین علت باشد که تاکنون کمتر پروژه لهجه شناسی در ایران به سر منزل مقصود . مالی زیادي را می طلبد

  .رسیده است

  

  لهجه شناسی وارتباط آن با سایر رشته ها

اگر این توجه به گوناگونی . تنها مختص لهجه شناسی نیست امراین . گونگی زبانی توجه می شودابه گوندر لهجه شناسی 

اگر تاکید بر گوناگونی در بعد مکان باشد  ،ن باشد، ما در حقیقت وارد حوزه زبانشناسی تاریخی می شویممازبانی در بعد ز

انی در بعد اجتماعی توجه شود با مطالعات جامعه شناسی زبان ما وارد حیطه لهجه شناسی شده ایم  و اگر به گوناگونی زب

رده شناسی زبان نیز زیر شاخه دیگري است که به گوناگونی ها زبانی  عالوه بر رشته هاي مذکور. سرو کار خواهیم داشت

را با هم این دو رشته  ، با به دست دادن مسائل مطروحه در لهجه شناسی و رده شناسی) 2003(زایلر. توجه می کند

 :مسائل مهمی که در لهجه شناسی مطرح می گردد به قرار زیر است"طبق گفته او. مقایسه کرده است 

  .چه مشخصه هاي ساختاري یک لهجه را از لهجه دیگر متمایز می سازد .1

 .به چه صورت یک مشخصه ساختاري گسترش می یابد .2

 .روند چه مشخصه هاي ساختاري در مکان هاي یکسان همزمان به کار می .3

 :در حالی که در رده شناسی مسائل مهم زیر مطرح می شود  

  .چه مشخصه هاي ساختاري در همه زبان ها وجود دارد .1

 .چه مشخصه هاي ساختاري بین زبان ها متغیرند .2

 ".چگونه و از چه راه هایی مشخصه هاي ساختاري وابسته به هم هستند .3
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در حالی که در لهجه شناسی  ،ها و دستور هاي ممکن هستیم در حقیقت در رده شناسی ما بیشتر به دنبال شباهت

  .بیشتر به تمایزات میان زبان ها توجه می کنیم

در اینجا تنها به بررسی اجمالی زبانشناسی  ،از آنجا که موضوع بحث ما رابطه زبانشناسی تاریخی و لهجه شناسی است

  .ذر ارتباط این دو روشن شوداهداف و روش هاي آن خواهیم پرداخت تا از این رهگ ،تاریخی

  

  خی اهداف وروشهاي آنیزبانشناسی تار

. پردازد می  زمان  طی در  زبان  تحول و تغییر  مطالعۀ  به  که  است  زبانشناسی از  اي شاخه  زمانی درتاریخی یا   زبانشناسی

. رات زبانی امکان وقوع داردیینکه چه نوع از تغیر زبان ها است و اییخی بررسی چگونگی تغیهدف کلی زبانشناسی تار

ل آنها چه به صورت منفرد و چه در مقام عضوي از خانواده زبانی از جمله ور تحیشاوندي زبان ها و مسیکشف رابطه خو

 .خی استیاهداف مهم زبانشناسی تار

کاتبان مختلف  متونی که غالب اوقات به دلیل دستبرد. در مطالعات تاریخی مواد خام ما تنها متون نوشتاري هستند 

در این گونه مطالعات در بسیاري از موارد براي پر کردن خالء هاي . همیشه نمی توان صد در صد به آنها اطمینان کرد

ما با فرد زنده سروکار نداریم که نظر او را مثال در مورد یک ساخت . اطالعاتی خود مجبوریم به هر امکانی توسل جوییم

به شم زبانی خود مراجعه کنیم همین امر است که سبب شده زبان شناسان تاریخی بیشتر جویا شویم یا اینکه بتوانیم 

  ها درحوزة نظریه  سازد اکثر می  خاطر نشان) VI:1986(  هاك  همانطور که نیعالوه بر ا. داده مدار باشند تا نظریه مدار

  تاریخی  زبانشناسان. اند ایجاد نکرده»  انقالب« اصطالح  به  در آن و اند وجود آورده  به  جزئی  تنها تغییرات  تاریخی  زبانشناسی

  بنابراین.  است  شده  آنها ثابت  نسبی  و درستی  بوده  حائز اهمیت  اند که کرده را قبول  نظریات  این  از مفاهیم  دسته  تنها آن

  زمان  در طی  که وجود دارد  الیه  تعداد زیادي)  نهما:  هاك  زعم  به(  عملی  و چه  نظري  لحاظ  به  چه  خییتار در زبانشناسی

  در مورد مسائل  زبانشناسان  عقاید مختلف در اینجا  منظور ما از الیه.  است  قرار گرفته  تاریخی  زبانشناسان  مورد قبول

ل و روش هاي معینی سر بنابر این در این رشته ما بیشتر با اصو . است تغییر و جز آن  هاي تغییر، مکانیزم  چون  مختلفی

  . )1995  بل  وکمپ  هریس :و پیامد هاي آنها براي زبانشناسی تاریخی رك ها ظریهبراي بررسی ن(وکار داریم تا نظریات

ن محققان یبنابر ا. ت بخشی انجام نشده بودیق قابل توجه و رضایخی تحقیدر شاخه زبانشناسی تارچون تا قرن نوزدهم 

  :بعضی ازاین روش ها عبارتند از. ی را ابداع کنندیمجبور بودند خود روش ها
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         زبانشناسان تاریخی. می جلب شدیاري از محققان به متون قدیل قرن نوزدهم توجه بسیدر اوا  :قییروش تطب .1

آنها با تعیین مشخصه هاي خاص به جستجوي آنها در متون . ن می نمودندیس هاي متقدم و متاخر را دست چیدست نو

سپس دست . ره به کار گرفته شدیه، واژگان و غیی در مطالعه امالء ، قافیارهایبه این ترتیب مع. تخابی می پرداختندان

چون اکثر متون . ان لهجه ها بودین روابط میین گروه بندي ها مانند تعییند تعیفرا. م شدندیس ها به دو دسته تقسینو

. صورت گرفت Vorlage/ه یس هاي اولیی به منظور بازسازي دست نویه ننوشته بودند، تالشهایمی را مولفان اولیقد

ن روش که یا. م با استفاده از این تجارب روالهاي مشابهی را در داده هاي مربوط به زبانهاي باستانی به کار بردیاکوب گری

شاوند یبانهاي خوسه عناصر در زیدراین روش به مقا. قی نام گرفت یخی است روش تطبیروش مهمی در زبانشناسی تار

داده هاي سه براي بازسازي صورت هاي اولیه به کار برد که  تنها زمانی می توان این روش را معموالً. پرداخته می شود

اعده مندي مطلق آن قی و یر آوایید آنها بر تغیان و تاکیبا ظهور نودستور  .ش از سه زبان در دسترس باشدیا بیزبان 

چون  اولیه اي ه لهجه شناسانییزه کار اولیانگ. قی به واجشناسی و آواشناسی جلب شدیبتوجه زبانشناسان از صرف تط

خی بود که ین ادعاي محققان زبانشناسی تاریکه به جمع آوري و مطالعه لهجه هاي ژرمنی پرداخت هم wenkerونکر 

در چند  نقدر ها هم ساده نیست زیراآن امر یمطالعات ونکر نشان داد که ا. ی با قاعده و بی استثناء هستندیرات آواییتغ

لهجه شناسان . ( Chambers & Trudgill: 32) ی به طور منظم رخ نداده بودیرات آواییلهجه مورد مطالعه او تغ

مواردي  یعنی. تا حد زیادي فارغ از معیار سازي هستند ن جهت به لهجه ها روي آوردند که فکر می کردند آنهایه ازایاول

یا دست کم در موارد  خواهند بودد در لهجه ها به صورت یک قاعده نعیار ممکن است استثنا باشکه در یک زبان م

پس بی . رون آمدیبنودستوریان  م که لهجه شناسی از دل مطالعاتینین وصف می بیبا ا .خواهند کردزیادتري صدق 

ن امر در یعی است که ایطب. اشدبار وابسته به مطالعات لهجه اي یخی هنوز هم بسیست که زبانشناسی تاریل نیدل

استفاده از داده هاي  ست بهیحال که مقایسه لهجه ها مطرح شد بد ن .ز صدق می کندیمطالعات مربوط به زبان فارسی ن

داده هاي مربوط به سایر لهجه هایی که  .م یدر لهجه ها و کاربرد آنها در بازسازي زبانی اشاره کن مربوط به وام گیري ها

داده هاي بیرونی ما را می سازند که در بازسازي زبانی می توانند  جوار با آن بوده اندما هی ویشاوندي دارندبا فارسی خ

گونه داده ها با عنوان  از این  "زبان هاي ایرانی در گذشته و حال"رودیگر اشمیت در کتاب . مورد استفاده قرار گیرند 

به استفاده ازشواهد فرعی براي پر کردن  همچنین وي) 6ص(یاد کرده است Nebenueberlieferung"شواهد فرعی"

 به طور مختصرما نیز در اینجا، ). 3و 1فصل  :رك(هاي اطال عاتی مربوط به فارسی میانه و باستان اشاره کرده است ءخال

د قرضی هم در مطالعات فارسی موا.  به کاربرد این داده ها در بازسازي زبان فارسی جدید در قرون اولیه می پردازیم
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. شامل کلمات خارجی می شود که فارسی آنها را وام گرفته است و هم کلمات فارسی که به سایر زبان ها راه یافته است

  :ي زیر می شودمورد دوم نیز شامل لهجه ها. مورد نخست عمدتاً کلمات بیشمار ماخوذ از عربی را در بر می گیرد

زبانهاي ایرانی  ء، گرجی، و کردي و پشتو که جز)ي آن و نه زبان ارمنی ادبیاکثر لهجه ها(در درجه اول ترکی ، ارمنی  

چون نظام هاي خطی و آوایی این زبان ها با فارسی فرق دارد، می توانیم با مقایسه این ). 66: 1985پیسویچ: رك(هستند

متقدم حداقل تاقرن هفتم هجري  مثالً می دانیم که در دوره. نظام ها با فارسی به اطال عات در زمانی مهمی دست یابیم

).  1378و نغزگو  1357رك صادقی (بوده استیک مشخصه تمایز دهنده ) یا کمیت آن(در زبان فارسی امتداد واکه 

صادقی معتقد است که تحول در نظام واکه اي بعد از قرن نهم هجري صورت گرفته ولی وي در کتاب تکوین زبان فارسی 

مصوت هاي فارسی دقیقاً  "می نویسدباره وي به درستی در این . ین زمینه ذکر نکرده استدلیل یا دالیل خود را در ا

 "یعنی ). 129:  1357صادقی: رك("با دستگاه مصوت عربی تفاوت نداشته است ōو ēمانند پهلوي بوده و جز دو مورد 

 uو iعد ها در نتیجه تحول دو مصوتاز نظر مخرج مانند فتحه و کسره وضمه عربی بوده است ولی ب u,i,aسه واکه کوتاه 

دراینجا باکمک وام گیري ها و داده هایی که مربوط به لهجه هاي خویشاوند یا ) همان( ".تبدیل شده است oو  eبه

. وجود داشته است uوi   واکه هاي  oو   e همجوار فارسی می باشند سعی می کنیم نشان دهیم که در فارسی به جاي 

 است در این   /e/، ارمنی و گرجی شده اند هر جا در فارسی  امروز)و آذري(سی قدیم وارد ترکی در کلماتی که از فار

، "چنار" čenârدر فارسی امروز č‘inâr، ارمنی "کشور"kešvarدر قارسی kişvarترکی ": وجود دارد /i/زبانها

 امروز نیز نظام خطی  ."بهشت" beheštدر فارسی bihišt، و همچنین در هندي"بالش" bâlešدر فارسی bališiگرجی

نوشته  "ي"با  i به عبارت دیگر. ناشی شده است  /Ī/~/i/ از تقابل قدیمی /i/~/e/  تقابل امروزي نمایانگر این است که

بنابر این در عربی واکه کوتاه . میانی اصالً در خط نشان داده نمی شود eبلند در زبان عربی ولی Ī می شود یعنی مثل

مثالً در لغت نامه . به وسیله آوانویسی التینی کهن نیز تایید می شود )امروزي i )  eتلفظ قدیمی  .تلقی می شود

که متعلق به نیمه دوم قرن چهاردهم میالدي است و در آن لغات فارسی  Codex Cumanicusترکی - فارسی- التینی

ضبط شده  dil xist, gilبه صورت به ترتیب  "دل"و  "زشت"، "گل"با الفباي التین آوانویسی شده است، کلمات 

 ).69- 68:  1985پیسویچ( "است

در  "بلبل" "مثالً  .این تبدیل به وسیله وامگیري ها تایید می شود. در زبان فارسی /o/به /u/حال می پردازیم به تبدیل 

ار ایرانی ظه کفکه از لهجه هاي محانیزدر لهجه تالشی ). همان(""است dušmanدر هندي  "دشمن"و  bulbulگرجی

، "اردك" urdak، "گل" gul  : به کار رفته است /u/واکه فارسی ،   /o/ در بسیاري مواضع به جايمی آید    به حساب
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anguštar "نیز بعضی اوقات) افغانی(در زبان دري  ."انگشتر/o/ به عنوان واکه اي بسیار افراشته و نزدیک به/u/  توصیف

 ,sabuk, cula, gurgسبک به صورت"، و "کاله"،"گرگ"، "گل" Codex Cumanicusدر آوانویسی "  .می شود

gul  ناشی شدن تقابل نظام خطی فارسی نیز. ضبط شده است/o/~/u/ را از تقابل قدیم/u/~/ū/ یعنی. تایید می کند u 

از نظر  د ودر خط اصالً نشان داده نمی شو uبلند عربی نیز چنین است، در صورتیکه ū نوشته می شود، "واو"با حرف 

  .)70-69: 1985:پیسویچ.("محسوب می شودیک واکه کوتاه  تاریخی

خی بازسازي درونی است که تنها به داده هاي موجود در ین روش اصلی زبانشناسی تاریدوم :روش بازسازي درونی. 2

ط هاي یی در محیآوارات یین قاعده است که تغیبازسازي درونی بر اساس ا. سه چند زبانیه می کند تا مقایک زبان تکی

ی که بتوان از ید در خور توجه است ولی متاسفانه   داده هاین روش به دست می آیجی که از اینتا. خاصی رخ می دهند

و به  میندر زبان فارسی نیز ما می توانیم از داده هاي درونی استفاده ک .ن روش استفاده کرد اندك استیآنها در ا

موجود در نظام  یا همان گونه هاي آزاد یا انتخابی نوسانها ن داده هایدسته اي از ا  .ازیمبپرد  بازسازي دروه هاي گذشته

ر یاگر به جفت واژه هاي ز. e//aیعنی نوسان :میذکر می کندر این جا نمونه اي از این نوسان ها را . هستند آوایی فارسی

می تر یوجود دارد صورت قد aرتی که در آن م که با وجود وقوع هر دو صورت در گفتار صویم متوجه می شویدقت کن

  taryaak//teryaak  ،//dasteš dastaš ،  čašm//češm: ن رفتن استیاز ب درحال انایمحسوب شده و اح

palâside//pelâside ، mehdi//mahdi  ،mohebbat//mohabbat  . به وسیله همین نوسان ها می توانیم در

به  "هاي"مثالً  . ش قوي موجب تغییرات آوایی منظمی در گذشته شده استیگران یکنار شواهد دیگرثابت کنیم که ا

در حال حاظر در . "النه" lânaو  "خانه" xâna: مانند صورت هاي ،بوده است aر ملفوظ در گذشته نشانه یاصطالح غ

دیگر نیز سی و ایرانی بسیاري از لهجه هاي فاردر .می باشد eنشانه  "ها"این  ،ار بجز چند استثنایفارسی رسمی و مع

  . حفظ شده است aتلفظ قدیمی تر هنوز

می تواند  محافظه کار تر است و خطرا یز تحلیل نظام خطی جزو داده هاي درونی محسوب می شود ،عالوه بر این

به این موضوع اشاره   o,uو u,oدر بحث باال هنگام بررسی  (خصوصیات تاریخی و تلفظ هاي کهن را در خود حفظ کند

ز ین Mass Comparisonو  Glottochronologyگري چون یالبته در زبانشناسی در زمانی روش هاي د .)ردیمک

  . میف شان صرف نظر می کنیت کمترآنها از توصیل اهمیوجود دارد که به دل
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   رانیتوجه به گوناگونی هاي لهجه اي در ا

ان به اختالفات  یرانین توجه ایخچه اولیگاهی به تارنجا نیست  در ایان خاستگاه مطالعات لهجه شناسی بد نیبعد از ب

با بررسی متون قدیمی متوجه می شویم که که نویسندگان دوران متقدم به اختالفات نوشتار و گفتار . مییلهجه اي بنما

یف شده که در اواسط قرن ششم هجري تال میهنی  عبدالخالق  محمد بن تالیف دستور دبیريمثالً در کتاب . واقف بوده اند

که در آن بارها  المعجمیا کتاب ) 4،5،10ص (در چندین مورد از تفاوت میان کتابت و تلفظ واقعی حروف بحث شده است

) هجري 605تالیف سال ( جهان نامه، ویا کتاب )99،97، 242،243:ص(به اختالف صورت ملفوظ و مکتوب اشاره شده 

 173ص:معیار االشعارنیز رك ( ت هاي نوشتار و گفتار آمده است توضیحات جالبی در مورد تفاو 69-66که در آن در ص 

مثالً شمس قیس رازي . عالوه بر این موارد، گاهی مولفان به اختالفات لهجه اي نیز مستقیماً اشاره کرده اند .)کتب دیگر 

یف ذال معجمه و کتابش ضمن توص 221وي در ص: در کتاب المعجم به مواردي از این گونه اختالفات اشاره کرده است

می دانیم ذال ( "زنین و بلخ و ماوراء النهر ذال معجمه نیستغو در زبان اهل ... ": موارد رخداد آن در فارسی می نویسد

/ که اختصاص به توصیف حروفی مخارج الحروف، یا فصل پنجم  )معجمه یک سایشی پشت دندانی ضعیف بوده است

فصل ابن سینا چگونگی تولید بعضی حروف را درزبان هاي فارسی و ترکی و در این . آواهایی دارد که در عربی نیست

دربعضی از متون نیز مولفان نمونه هایی از لهجه ها را به دالیل مختلف آورده اند، مانند کتاب  . خوارزمی بیان می کند

که در آن شش بیت لهجه  صدورراحه ال ه است ،دکه در آن در بعضی مواضع محاوره بین اشخاص را نقل ش اسرار التوحید

که در آن در بسیاري از مواضع اشعار محلی قدیمی  المعجمکتاب  آمده است ، 460و 45،46در صفحات ) فهلویات( اي

که در آن در چند مورد جمالت و اشعار  تاریخ طبرستان، ویا )104،105،106،125،126،172،173،174ص(آمده است

 و ) 95هجري ص  618تالیف سال  (مرصاد العباد در همچنینو ، )108و 70مثل ص (طبري ضبط گردیده است 

د به یم به اختالفات باین اشارات مستقیعالوه بر ا .البته ما در اینجا فقط به متون منثور نظر داشته ایم. بسیاري کتب دیگر

ر ها و یزبان اکثر تفس مثالً .می فارسی اشاره کردیمتعلق به مناطق مختلف در متون قد و گفتاري کاربرد عناصر لهجه اي

به زبان گفتار عادي آن دوره نزدیک بوده است، زیرا مخاطب این  ه بعد از اسالم احتماالًیترجمه هاي قران که در قرون اول

با صورت هاي مربوط به لهجه (ترجمه سوره مائده از قران کوفی براي نمونه می توانیم به .گونه کتابها عامه مردم بوده اند

، تفسیر قران پاك،  ن مجیدآترجمه اي آهنگین از دو جزو قر، کشف االسرار، تفسیر نسفی، تفسیر ابوالفتوح رازي ، )بخارا

چون  يعالوه بر این در کتاب هاي دیگر.  ) 1378، نغزگو  1375آذرنوش: نیز رك (اشاره کنیم... فسیر شنقشیت

تالیف (سمک عیار مثل :تاري و گویشی را مشاهده کنیمداستان هاي عامیانه و بعضی کتب دیگر کاربرد صورت هاي گف
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یا )احتماالً قرن ششم هجري(، دارابنامه طرسوسی)قرن ششم تا هشتم هجري(اسکندرنامه، )حدودآً قرن ششم هجري

و نیز  کتاب النقضو فضائل بلخو یا  )لغاتی از لهجه یزدي وجود دارد این کتابهجري، در 580تالیف سال ( فرخنامه

ار در یه هنوز به صورت معین کاربردها از آنجا ناشی می شود که زبان فارسی مخصوصا در قرون اولیا. کتب دیگربسیاري 

و بسیاري از خصوصیات دستوري و واژگانی و لهجه اي  کدست و متجانس نبودهین زبانی یامده بوده است و بنابر این

گر در یمعلول وجود مراکز مختلف قدرت و بعد مسافت و عوامل دن خود یا .مولفان و کاتبان به زبان کتابها راه یافته است

به قول مصحح کتاب فرهنگ جعفري شاید یکی از دالیل مهم شروع زود هنگام فرهنگ نویسی در ایران  .ن دوره استیا

 سی، زیرا با گسترش فارسی در مناطق غیر فار)ص پانزده فرهنگ جعفري: رك(همین گوناگونی هاي لهجه اي بوده است 

نکته جالب اینحاست که به دلیل معیار نبودن فارسی حتی در . نیاز به این گونه کتاب ها احساس می شده است زبان

. )26دبیر سیاقی ص : رك ( لغت فرسمثل کتاب  ،صورت هاي لهجه اي ثبت شده است همین لغت نامه هابعضی از

مقدمه فرهنگ لغات عامیانه  .ركمثالدر این زمینه (ستادامه یافته ا نیز کاربرد صورت هاي گویشی در متون تا امروز

ها،  بتالیف کتا علمی تري به نگارش و    ویژگی آثار متاخر در این است که محققان به صورت آگاهانه ترو . )جمالزاده

بیر براي فهرست کوچکی از این فرهنگ ها رك د(ه هاي ایرانی پرداخته اندجرساله ها و فرهنگ لغت هایی در باره له

  . )358- 323سیاقی ص 

عالقمندان بر آگاهی از این . عالوه بر ایرانیان اروپاییان نیز به تحقیقات فراوانی در مورد لهجه هاي فارسی پرداخته اند

  .مراجع می توانند به کتاب ارانسکی و رودیگر اشمیت مراجعه کنند

  

 بان فارسیخی زیاز کاربرد داده هاي لهجه شناسی در مطالعات تار هایی نمونه

اري از کتب فارسی متقدم حاوي مقدار معتنابهی عناصر و صورتهاي  لهجه اي است که با یم بسیهمانطور که قبال گفت

ا یف یاز می توان در مورد محل تالیاز این رو در صورت ن.کاتب که وارد متن شده است/ات زبانی مولفیتوجه به خصوص

استنساخ آنها مشخص /ف یان متونی که محل تالیز نهادن میاسی تمابه لحاظ روش شن. محل استنساخ نسخه حدس زد

ست ولی می توان یف آنها مشخص نیکه محل تال ومتونی) Localized Texts"ن محل شدهییتع "عنی متونی(است

عمل   .مهم است (Localizable Texts) ص دادین محل شده تشخییله متون تعیاستنساخ آنها را به وس/ف یمحل تال

گري که ین روش عامل دیعالوه بر ا. می نامند روش انطباقن محل شده را ییله متون تعیف متون به وسیمحل تال نییتع

ج یش هاي رایژگی هاي زبانی متون با لهجه ها و گویسه ویمقا ،استنساخ متون کمک کند/ف ین محل تالییمی تواند به تع
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ک نسخه نمی توان صورت هاي یف یم که حتی با دانستن محل تاُلینجا اضافه کنید در این را هم بایالبته ا. امروزي است

ات یرا دستبرد کاتبان و وارد شدن خصوصیات آن محل  دانست زیناً نشان دهنده خصوصیقیبه کار گرفته شده در آن را 

متن، زبان آن مثالً بعد از چند بار نسخه برداري از یک . ات ما را دچار مشکل کندیلهجه اي کاتبان می تواند تمام فرض

ود بیاید که در آن لهجه کاتبان مختلف که متعلق به نواحی گوناگون جممکن است تا حد زیادي متحول شود و متنی به و

باعث شود که ممکن است  وجود این گونه موارد. می نامند "مختلط"زبان اینگونه متون را . هستند منعکس شده باشد

به عنوان  1.ن گونه تناقضات را بر شمرده استیمواردي از ا) 1895-14:1901( هرن .میبعضی اوقات دچار تناقض شو

ف لهجه دشتی و مطالعه متون منثور فارسی به آن برخورد یم که خود هنگام توصینجا به موردي اشاره می نماینمونه در ا

. )392:  1382نغزگو: رك(در این لهجه بر خالف فارسی پنج صورت متمایز براي شناسه هاي فعلی وجود دارد. نموده ام

زمان حال کامل افعال الزم  ,si, -n, -sim, sey, -san ,  (-som-یعنی(مثال در لهجه دشتی با متصل شدن صورتهاي 

  :ساخته می شود

 raftesan، رفته اندraftesey، رفته ایدraftesim، رفته ایمraften، رفته استraftesi،رفته ايraftesomرفته ام 

  . )ط به روستاي کردوان است که هفتاد کیلومتر با شهرستان خورموج در استان بوشهر فاصله دارداین داده ها مربو(

   احسن التقاسیم مقدسی در. به تاُسی از مقدسی این گونه کاربرد را فقط مخصوص نیشابورمی داند)  45 :2ج(مرحوم بهار 

.  )45ص 2نقل از بهار ج("...ثل  بخردستی و بگفتستینیشابوریان در فعلها سین ریاد می کنند بدون فایده م": می نویسد

با توجه به اینکه محلی که دشتی در آن تکلم می شود فاصله بسیار زیادي با نیشابور دارد نتیجه می گیریم که گفته بهار 

 (ردیده اندعالوه بر این، افعال مذکور در متونی دیده شده اند که در مکانی جز نیشابور تالیف یا کتابت گ. درست نیست

الزم به یادآوري است که . )193: 1378، نغزگو  1963، الزار  2ج :  1374براي شواهد موجود نگاه کنید به خانلري 

ماضی نقلی فعل الزم با افزودن صیغه مضارع اخباري . الف: ماضی نقلی":کاربرد این گونه شناسه ها به پهلوي باز می گردد

 estādanفعل 

، رفته raft estēd، رفته استraft estē، رفته ايraft estēmرفته ام: ماضی ساخنه می شودبه ماده  "ایستادن" 

به نظر نگارنده تا . )68-67: 1373آموزگار و تفضلی (". raft estēnd، رفته اندraft estēd، رفته ایدraft estēmایم

 .رخ خواهند دادن دست یف نشوند اشتباهاتی از ایزمانی که تمامی لهجه هاي موجود فارسی توص

                                                 
رات واجی و صرفی دو دوره متقدم و ییار تغیزي نمود و با دقت بسین بار تحول در زمانی فارسی را طرح ریاو در مقاله اساسی خود براي اول. 1

فات یشتر توصیهرن ب. )را به عنوان دوره معرفی نمی کندوي در کل مقاله به فارسی معاصر اشاره می کند ولی آن (ک را از هم باز شناختیکالس

  . شه شناسی و در زمانی اختصاص داده و به نحو توجه کمتري کرده استیخود را به مسائل ر
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شناسه . ز وجود داردینوع شناسه فعلی متما 5م در دشتی یهمانطور که گفت. ز مربوط به گروه فعلی استیمثال دوم ما ن

روند که تنها با افعال متعدي به کار می ی دسته به شمار م 5ن ینوع از ا om ، et  ، eš ، amu  ،  atu  ، ašuهاي 

ن گروه در یاز ا  "ده امیسگ را د" sagom deyen: م متصل می شوندیعول مستقستاك به مف/ روند و به جاي فعل

  :ر استفاده می شودیساخت زمان هاي دستوري ز

اینگونه کاربرد در سایر . حال کامل استمراري و گذشته التزامی ،گذشته استمراري ،گذشته کامل ،حال کامل ،گذشته

  .)مثل خوري، تالشی، وارانی، دوانی و جز آن (نیز یافت می شود یایی ایرانافلهجه هاي ایرانی داخل محدوده جغر

: رك(استسه با شناسه هاي افعال متعدي در زبان زبان پهلوي یقابل مقا مذکور در این لهجه ها يشناسه ها کاربرد

  :در این زمینه می نویسد)  36-34 1357(صادقی  .)241: 1933و هنینگ 67- 66:  1373آموزگار و تفضلی 

در این . ل هاي متعدي پهلوي در ماضی کامل داراي ساختمان خاصی است که ان را ساختمان مجهول نامیده اندفع "

ساختمان، فعل مانند ماضی کامل فارسی دري صرف نمی شود بلکه به صورت اسم مفعول می آید و ضمایر متصل یا 

عطفی که قبل از آنها می آید و  "و"صل معموالً به ضمایر مت. منفصل یا اسم بی فاصله یا با فاصله از آن قرار می گیرند

دید،  اتام دید، : در ماضی کامل چنین صرف می شود "دیدن"مثالً فعل . گاهی به بعضی کلمات دیگر ملحق می شوند

 در فارسی چنانکه می بینیم ، این ساخت بکلی ": سپس وي اظهار می دارد  "... اش دید، امان دید، اتان دید ، اشان دید

به نظر اینجانب شاید بتوان وجود  ".ماضی مطلق فارسی بی شک دنباله ماضی کامل پهلوي است. از بین رفته است

دردم گرفت، دردت : را به این مورد نسبت داد مانند صورت هایی چون وزر فارسی امردبعضی ساخت هاي کلیشه اي 

درد  *:  موجب غیر دستوري شدن فعل می گردد "گرفت"در این مثال ها اتصال شناسه ها به ستاك گذشته ... گرفت

  .گرفتم

  

  رينتیجه گی

هاي اطالعاتی را  ءبا توجه به مالحظات فوق مشخص می شود که گاهی می توان با استفاده از داده هاي لهجه اي خال

ل و روشهاي این باید عالوه بر دانستن اصو ،خییمحققان در رشته زبانشناسی تار بنابراین. در مطالعات تاریخی پر کرد

به .  ندنتا موفقیت بیشتري در مطالعات خود کسب ک رشته تا حدي با لهجه هاي فارسی و اختالفات آنها آشنا باشد

و به  نماییمگروه هاي زبانشناسی بیش از پیش به مطالعات مربوط به لهجه شناسی توجه  ما درهمین علت جا دارد 

  .باشیمتحقیقات  گونه اینحمایت از  وجاي نفی کردن این رشته در پی نظم دادن 
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