جشنی برای سالگرد ثبت ملی زبان سمنانی
ایران کلباسی( 3استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
تاریخ دریافت مقاله ،3011/9/31 :تاریخ پذیرش ،3911/12/12 :تاریخ انتشار3013 :

 1مقدمه

من در تاریخ  23دیماه  1231از طرف انجمن دوستداران میراث فرهنای و طبیعگی سگمنان ،بگهو یگژه
برای پاسداشت سومین سالارد ثبت ملی زبان سمنانی در سازمان میراث فرهناگی و صگنایع دسگتی و
گردشاری ایران به سمنان دعوت شدم این مراسم که بسیار باشگکوه بگود بگا حضگور جمگع کثیگری از
سمنانیهای عزیز برگزار شد و همراه با نمایشااه عکسهای تاریخی و برنامههای شاد توسگط تعگدادی
از هنرمندان ملی انجام گردید در آن روز تعدادی از اساتید دانشااه سمنان و نیز فرهیختاان این شگهر
به ایراد سخنرانی پرداختند در اینجا جا دارد از دوست و همکار عزیزم ،روانشاد خگانم دکتگر عصگمت
اسماعیلی ،استاد بنام رشتهی زبان و ادبیات فارسی و نیز مدیر گروه این رشگته در دانشگااه سگمنان نگام
ببرم که پیام رئیس دانشااه سمنان را دربارهی این جشن و علت آن گردهمایی قرائت کردنگد متیسگفانه
کرونا این عزیز را هم از ما و از جامعهی علمی کشورمان ربود من یکبگار دیاگر فقگدان ایشگان را بگه
همهی همکاران علمی و دانشااهی ایران و نیز به خانواده و دوستان ایشگان تسگلیت مگیگگو یم .خگانم
دکتر اسماعیلی با اینکه خود اهل زنجان بودند ولی عگالوه بگر تخصگه بگه زبگان و ادبیگات فارسگی،
عالقهی وافری به گو یشهای ایرانی و بهو یژه گو یشهای استان سمنان داشتند و جزو افرادی بودنگد کگه
برای ثبت زبان سمنانی فعالیگتهگای چشگمایری انجگام دادهانگد ایشگان در آذرمگاه  1213همگایش
1. banoirankalbasi@gmail.com
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بینالمللی گو یشهای کو یری ایران را به نحو بسیار باشکوهی در دانشااه سمنان برگزار کردند کگه مگن
و دکتر ثمره عز یز هم در آن همایش شرکت کردیم.
من در جشن ثبت ملی زبان سمنانی در یک سخنرانی ،ضمن ابراز شگادمانی ،همراهگی بگا شگور و
شعف اهالی عزیز سمنان برای این مناسبت ،به طور ضمنی بیان داشتم که با توجه به اینکه در سرزمین
ایران گو یشهای فراوانی وجود دارند که همهی آنها جگزو میگراث فرهناگی مگا بگه حسگاب مگیآینگد،
امیدواریم روزی برسد که بتوانیم عالوه بر سمنانی ،همهی گو یشهایمان را نه تنها در سگازمان میگراث
فرهنای بلکه به ثبت جهانی برسانیم.
سخنرانی من در آن روز شامل چهار بخش بود در بخش اول به تعریف اصطالحاتی چگون زبگان
به طور کلی ،زبان گفتاری ،لهجه ،گو یش ،گونهی زبان ،زبان مادری ،زبان رسمی یا ملی ،زبان معیگار
و زبانهای محلی پرداختم .در بخش دوم دربارهی خطر انقراض زبانهای محلی و راههگای جلگوگیری
از مرع آنها بحث کردم در بخش سوم به و یژگیهای مهم زبان سگمنانی پگرداختم و در بخگش پایگانی
شعر زیبایی از شادروان ،شاعر و نو یسندهی معروف سگمنانی ،محمگد احمگد پنگاهی سگمنانی کگه در
کتاب او به نام دوبیتیهای بومیسرایان ایران در صگفحهی  21در سگال  1213چگاپ شگده ،بگه زبگان
سمنانی همراه با برگردان آن به فارسی خواندم.
امروز در همایش گو یششناسی پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهناگی 1ایگن مطالگب را بسگیار
مختصرتر و با مثالهای کمتری ارائه میکنم؛ یعنی فقط تعریف کوتاهی از زبان ،لهجه و گگو یش و نیگز
چند مثال از و یژگیهای زبان سمنانی بیان میکنم و از  13بیت شعر سمنانی ذکرشده فقگط  3بیگت آن
را برایتان میخوانم .ممکن است این پرسش برای شما پیش آید که چرا باز هم تعریگف زبگان ،لهجگه و
گو یش را مطرح میکنم ،چون تعریف این اصگطالحات را دیاگر همگهکگس بگه و یگژه زبگانشناسگان و
گو یششناسان میدانند پاسخ این است که متیسفانه تعگاریف متفگاوتی از ایگن اصگطالحات تگاکنون
انجامشده و حتی بعضی از آنها بقیه تعاریف را نقض کردهاند من در اینجا تنها نظگر خگود را دربگارهی
ً
این سه اصطالح مجددا بیان میکنم

تعر یف چند اصطالح زبانی

زبان گفتاری ()Spoken language
نظامی است که به کمک تعداد محدودی قواعد آوائی ،دستوری ،معنائی و تعداد محدودی واژه بتوانگد
از طریق دستااه گفتار آدمی بینهایت جمله بسازد و از این طریق بین افراد جامعه ارتباط برقگرار کنگد
 1این همایش در تاریخ  1۲آذر ماه  19۴۴برگزار گردید
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پس مالحظه میفرمایید که طبق این تعریف همهی گونههای زبگان گفتگاری را مگیتگوان زبگان نامیگد
توضیح این که وقتی زبان گفتاری به صورت نوشته درمیآید زبان نوشتاری ( )written languageنام
میگیرد
لهجه ()accent
گونههایی از یک زبان است که با هم تفاوتهایی آوایی و واژگانی دارند و گو ینگدگان آنهگا بگا یکگدیار
ً
تفاهم کامل برقرار میکنند مثال یک اصفهانی با قمی ،شیرازی یگا مشگهدی و بجنگوردی مشگکلی در
درک مفاهیم ندارد و یا گو یندگان گونههای مختلف کردی ،گیلکی ،بلوچی و مازنگدرانی تگا جگایی کگه
یکدیار را میفهمند لهجههگایی از یگک گگو یش یگا زبگان واحدنگد هم نگین انالیسگی آمریکگایی و
انالیسی بریتانیایی لهجههایی از زبان انالیسگی بگه حسگاب مگیآینگد ،گرچگه در نوشگتههگای زبگانی
انالیسی آنها را  dialectمینامند
گویش ()dialect
شاخههایی از یک زبان واحد است که بگا هگم تفگاوتهگای آوایگی ،واژگگانی و نیگز دسگتوری دارنگد و
گو یندگان آنها با یکدیار تفاهم ندارند مثل کردی ،بلوچی ،سمنانی ،گیلکگی و مازنگدرانی کگه بگا هگم
فهم متقابل ندارند و یا انالیسی سیاهپوستان آمریکا ( )black Englishکه فهم زبانشگان بگرای سگایر
انالیسیزبانها مشکل است در اینجا الزم است گفته شگود کگه فارسگی ،کگردی ،بلگوچی ،گیلکگی،
ً
سمنانی ،مازندرانی و جز آن شاخههایی از زبان ایرانی مادرند ضمنا بر این نکتگه تیکیگد مگیکگنم کگه
گو یشها را میتوان زبان محلی نیز نامید و زبان محلی در مقابل زبان رسگمی ()official language
یا زبان ملی ( )national languageقرار میگیرد

ویژگیهای زبان سمنانی

ً
زبانهای محلی ایران غالبا بسیاری از و یژگیهای زبانهای باستانی ایران را در خود حفگ کگردهانگد و
سمنانی یکی از این زبانها است من در اینجا و یژگیهای مهم این زبان را فقط با ذکگر یکگی دو مثگال
بیان میکنم؛ و نظر مخاطبین عزیز را به کتاب «فرهنگ توصیفی گونگههگای زبگانی ایگران» کگه چگاپ
پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای است جلب مینمایم در ایگن کتگاب کگه در سگال 1211
برندهی جایزهی فصل جمهوری اسالمی ایران و در سال  1213برندهی جایزهی سال گردید مثالهگای
فراوانی از همهی و یژگیهای زبان سمنانی آوردهام
ً
 )1و یژگی ارگتیو یا کنگائی کگه در بسگیاری از زبگانهگای غیگر ایرانگی نیگز وجگود دارد ،معمگوال در
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زبانهای ایرانی خود را با کاربرد ضمیر شخصی به جای شناسگهی فعلگی در افعگال متعگدی در زمگان
گذشته نشان میدهد مثال از سمنانی:
خورد (مذکر و مؤنث)

bo-xor-d-eš

نشست (مذکر)

be-nyest-ø

نشست (مؤنث)

be-nyest-a

مالحظه میگردد که در فعل گذشته متعدی «خورد» به جگای شناسگهی فعلگی ،ضگمیر شخصگی
پیوسته سوم شخه مفرد  –ešآمده ،ولی در فعل گذشته الزم «نشست» ،شناسهی فعلی  -øبرای سوم
شخه مذکر و  –aبرای سوم شخه مؤنث بهکاررفته است
 )3جنس ( )genderدر سمنانی هم به صورت جنس طبیعی و هگم بگه صگورت جگنس دسگتوری
وجود دارد جنس طبیعی به جنس واقعی موجودات زنده در جهان بیرون داللت میکنگد ،ماننگد زن و
مرد ،دختر و پسر ،خواهر و برادر و مرغ و خروس ولی جنس دستوری بر اثگر قراردادهگایی کگه در هگر
جامعهی زبانی وجود دارد نشانههای دستوری با تغییر جنس متفاوت میگردند ،مانند:
مرد

mirdek

زن

ǰenik

که مثالی برای جنس طبیعی در سمنانی است ولی دو مثال زیر جنس دسگتوری را در ایگن گگو یش
نشان میدهند:
یک مرد

i mirdek

یک زن

i-ya ǰenik

در سمنانی جنس دستوری در نشانهی نکره ،صفت اشگاره ،ضگمیر فگاعلی سگوم شگخه ،ضگمیر
مفعولی سوم شخه مفرد ،ضمیر ملکی سوم شخه مفرد و نیز در شناسهی فعلی سوم شخه مفگرد
فقط در افعال گذشته الزم مؤنث خود را نشان میدهد ،مانند:
او خوابید (مذکر)

u bo-xot-ø

او خوابید (مؤنث)

un-a bo-xot-a

 )2حالت ( )caseنقش دستوری اجزای جمله را نسبت به فعل مشخه میکنگد اجگزای جملگه
عبارتاند از فاعل ،مفعول و قید که هرکدام میتوانند به صورت یک اسم ،یک ضمیر و یگا بگه صگورت
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گروه کلمات باشند در زبانهای باستانی ایران اسم دارای  1حالت بوده و در زبگان سگمنانی نیگز اسگم
دارای  1حالت است که برای اسم مفرد مذکر و مؤنث و اسم جمع مذکر و مؤنث متفگاوت مگیگگردد،
مانند:
اسم ،مفرد ،مذکر ،مفعولی (اسب را)

اسم ،مفرد ،مؤنث ،مفعولی (مادیان را)

asb-i
m diyun-in

اسم ،جمع ،مذکر ،مفعولی (اسبها را)

asb-un

اسم ،جمع ،مؤنث ،مفعولی (مادیان را)

m iy n-un

مالحظه میگردد که پایانههای حالت در ارتباط با شمار و جنس متفاوت میگردند.

 )9حرف اضافه پسین ( )post positionدر زبان سمنانی به فراوانی به کار میرود به ایگن معنگی
که برخالف فارسی معیار ،حرف اضافه همیشه پس از قید یا مفعول قرار میگیرد ،مانند:
از دریا

i

از آب

ow-in pi

dery

مالحظه میگردد که  piبه معنی «از» پس از اسم آمده است
 )2قلب مضاف و مضافالیه نیز در سمنانی فراوان است ،مانند:
مقابل من
خانهی من
مقابل تو
خانهی تو

mö moq e
mö kiya
ta moq e
ta kiya

 )1هماهنای عدد و معدود که در سمنانی برخالف فارسی وجود دارد به این معنی که معدود نیگز
نشانهی جمع میگیرد ،مانند:
دو زن

ö ǰen-un

دو مرد

dö mird-un

که  -unنشانهی جمع است که پس از «زن» و «مرد» آمده است.

شعر سمنانی:
همینطور که قبال گفته شد اصل این شعر دارای  13بیت است که در اینجا برای جلگوگیری از اطالگهی
کالم فقط  3بیت آن را میآورم:
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i e-yr-un

ǰ-i a a e y

i e-yr-un

n-i ǰ

š -i pi dast be-nǰ-e
i e-yr-un

 tö b-y k -yi ine-v -y -

če-tow a dast az en sowd

چنانکه مالحظه میشود در این  3بیت شعر چهار نمونه حگرف اضگافه پسگین بگا «از»  /pi/آمگده
است.
برگردان شعر سمنانی به فارسی:
تو باو همه امواج را از دریا بردارم
یا کوه بیستون را از جا بردارم
ناو از عاشقی دست بردارم
چطور من از این سودا دست بردارم
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