
 

 

 

 جشنی برای سالگرد ثبت ملی زبان سمنانی

 (استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) 3یکلباس رانیا

 3013، تاریخ انتشار: 12/12/3911، تاریخ پذیرش: 31/9/3011 :تاریخ دریافت مقاله

 

 

 مقدمه  1
 ژهیگو سگمنان، بگه یعگیو طب یفرهنا راثیاز طرف انجمن دوستداران م 1231 ماه ید 23 خیدر تار من
و  یدسگت عیو صگنا یفرهناگ راثیدر سازمان م یزبان سمنان یسالارد ثبت مل نیسوم پاسداشتی برا

از  یریگباشگکوه بگود بگا حضگور جمگع کث اریمراسم که بس نیدعوت شدم  ا سمنان به رانیا یگردشار
 یشاد توسگط تعگداد یها و برنامه یخیتار یها عکس شااهیبا نما همراه برگزار شد و زیعز یها یسمنان

شگهر  نیا ختاانیفره زیدانشااه سمنان و ن دیاز اسات یتعداد   در آن روزدیانجام گرد یاز هنرمندان مل
روانشاد خگانم دکتگر عصگمت  زم،یو همکار عز دوست جا دارد از نجایپرداختند  در ا یسخنران رادیبه ا

رشگته در دانشگااه سگمنان نگام  نیگروه ا ریمد زیو ن یفارس اتیی زبان و ادب استاد بنام رشته ،یلیاسماع
قرائت کردنگد  متیسگفانه  ییگردهما آن جشن و علت نیی ا دانشااه سمنان را درباره سیرئ امیببرم که پ

را بگه  شگانیا فقگدان اگرید بگار کیکشورمان ربود  من  یی علم را هم از ما و از جامعه زیعز نیکرونا ا
 منخگا .میگگو یمگ تیتسگل شگانیبه خانواده و دوستان ا زیو ن رانیا یو دانشااه یی همکاران علم همه

 ،یفارسگ اتیگعگالوه بگر تخصگه بگه زبگان و ادب یخود اهل زنجان بودند ول نکهیبا ا یلیدکتر اسماع
بودنگد کگه  یاستان سمنان داشتند و جزو افراد یها شیگو ژهیو و به یرانیا یها شیبه گو یوافری  عالقه

 شیهمگا 1213در آذرمگاه  شگانیانگد  ا انجگام داده یریچشگما یهگا تیگفعال یسمنان ثبت زبان یبرا
 
1. banoirankalbasi@gmail.com 
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در دانشااه سمنان برگزار کردند کگه مگن  یباشکوه اریبه نحو بس را رانیا یریکو یها شیگو یالملل نیب
 .میکرد شرکت شیهم در آن هما زیو دکتر ثمره عز

بگا شگور و  یهمراهگ ،یضمن ابراز شگادمان ،یسخنران کیدر  یزبان سمنان یدر جشن ثبت مل من
 نیدر سرزم نکهیداشتم که با توجه به ا انیب یمناسبت، به طور ضمن نیا یسمنان برا زیعزی شعف اهال

 نگد،یآ یمگا بگه حسگاب مگ یفرهناگ راثیگی آنها جگزو م وجود دارند که همه یفراوانی ها شیگو رانیا
 راثیگرا نه تنها در سگازمان م مانیها شیی گو همه ،یبر سمنان عالوه میبرسد که بتوان یروز میدواریام

 .میبرسان یبلکه به ثبت جهان یفرهنا
چگون زبگان  یاصطالحات فیمن در آن روز شامل چهار بخش بود  در بخش اول به تعر یسخنران

 اریگزبان مع ،یمل ای یزبان رسم ،یی زبان، زبان مادر گونه ش،یلهجه، گو ،یگفتار زبان ،یبه طور کل
 یریجلگوگ یهگا و راه یمحل یها ی خطر انقراض زبان بخش دوم درباره در .پرداختم یمحل یها و زبان

 یانیگپگرداختم و در بخگش پا یمهم زبان سگمنان یها یژگیبه و سوم از مرع آنها بحث کردم  در بخش
کگه در  یسگمنان یمحمگد احمگد پنگاه ،یسگمنان ی معروف سندهیاز شادروان، شاعر و نو ییبایشعر ز

چگاپ شگده، بگه زبگان  1213سگال  در 21ی  در صگفحه رانیا انیسرا یبوم یها یتیکتاب او به نام دوب
 .خواندم یهمراه با برگردان آن به فارس یسمنان
 
 اریمطالگب را بسگ نیگا 1یو مطالعات فرهناگ یپژوهشااه علوم انسان یشناس شیگو شیدر هما امروز

 زیگو ن شیاز زبان، لهجه و گگو یکوتاه فیفقط تعر یعنی کنم؛ یارائه م یکمتر یها با مثال و مختصرتر
آن  تیگب 3ذکرشده فقگط  یشعر سمنان تیب 13و از  کنم یم انیب یزبان سمنان یها یژگیو ازد مثال نچ

زبگان، لهجگه و  فیگکه چرا باز هم تعر دیآ شیشما پ یپرسش برا نیاست ا ممکن .خوانم یم تانیرا برا
شناسگان و  زبگان ژهیگکگس بگه و همگه اگریاصگطالحات را د نیا فیتعر چون کنم، یرا مطرح م شیگو
اصگطالحات تگاکنون  نیگاز ا یمتفگاوت فیتعگار متیسفانه است که نی  پاسخ ادانند یشناسان م شیگو

ی  تنها نظگر خگود را دربگاره نجای  من در ااند کرده را نقض فیتعار هیاز آنها بق یبعض یشده و حت انجام
 م کن یم انیسه اصطالح مجددًا ب نیا

 
 یچند اصطالح زبان فیتعر 
 (Spoken languageی )گفتار  زبان
واژه بتوانگد  یو تعداد محدود یمعنائ ،یدستور ،یقواعد آوائ یاست که به کمک تعداد محدود ینظام

افراد جامعه ارتباط برقگرار کنگد   نیب قیطر نیجمله بسازد و از ا تینها یب یگفتار آدم دستااه قیاز طر
 

  دیبرگزار گرد 19۴۴آذر ماه  1۲ خیدر تار شیهما نیا  1
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  دیگزبگان نام تگوان یرا مگ یزبگان گفتگار یها ی گونه همه فیتعر نیطبق ا که دییفرما یپس مالحظه م
نام ( written languageی )زبان نوشتار دیآ ینوشته درم صورت به یزبان گفتار یکه وقت نیا حیتوض

 د ریگ یم
 

 (accent) لهجه
 اریکگدیآنهگا بگا  نگدگانیدارند و گو یو واژگان ییآوا ییها زبان است که با هم تفاوت کیاز  ییها گونه

در  یمشگکل یو بجنگورد یمشگهد ایگ یرازیش ،یبا قم یاصفهان کی   مثالً کنند یبرقرار م کامل تفاهم
کگه  ییتگا جگا یو مازنگدران یبلوچ ،یلکیگ ،یمختلف کرد یها گونه ندگانیگو ایندارد و  میدرک مفاه

و  ییکگایآمر یسگیانال نیزبگان واحدنگد  هم نگ ایگ شیگگو کیگاز  ییهگا لهجه فهمند یرا م اریکدی
 یزبگان یهگا گرچگه در نوشگته نگد،یآ یمگ بگه حسگاب یسگیاز زبان انال ییها لهجه ییایتانیبر یسیانال
 د نامن یم dialect آنها را یسیانال

 
 (dialect) شیگو 

دارنگد و  یدسگتور زیگو ن یواژگگان ،یگیآوا یهگا زبان واحد است که بگا هگم تفگاوت کیاز  ییها شاخه
کگه بگا هگم  یو مازنگدران یلکگیگ ،یسمنان ،یبلوچ ،یتفاهم ندارند  مثل کرد اریکدی با آنها ندگانیگو

 ریسگا یکه فهم زبانشگان بگرا( black English) کایآمر اهپوستانیسی سیانال ایفهم متقابل ندارند و 
 ،یلکگیگ ،یبلگوچ ،یکگرد ،یشگود کگه فارسگ گفته الزم است نجایمشکل است  در ا ها زبان یسیانال

کگه  کگنم یمگ دیگنکتگه تیک نیا بر مادرند  ضمناً  یرانیاز زبان ا ییها و جز آن شاخه یمازندران ،یسمنان
( official languageی )در مقابل زبان رسگم یو زبان محل دینام زین یزبان محل توان یرا م ها شیگو

 د ریگ یقرار م( national languageی )زبان مل ای
 
 یزبان سمنان یها یژگیو 

انگد و  را در خود حفگ  کگرده رانیا یباستان یها زبان یها یژگیاز و یاریغالبًا بس رانیا یمحل یها زبان
دو مثگال  یکگیزبان را فقط با ذکگر  نیمهم ا یها یژگیو نجایها است  من در ا زبان نیاز ا یکی یسمنان

کگه چگاپ  «رانیگا یزبگان یهگا گونگه یفیفرهنگ توص»را به کتاب  زیعز نیمخاطب و نظر کنم؛ یم انیب
 1211کتگاب کگه در سگال  نیگ  در امینما یاست جلب م یفرهنا و مطالعات یپژوهشااه علوم انسان

 یهگا مثال دیسال گردی  زهیی جا برنده 1213 سال و در رانیا یاسالم یفصل جمهوری  زهیی جا برنده
 م ا آورده یزبان سمنان یها یژگیی و از همه یفراوان
در  وجگود دارد، معمگوالً  زیگن یرانگیا ریگغ یهگا از زبگان یاریکگه در بسگ یکنگائ ای ویارگت یژگیو (1
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در زمگان  یدر افعگال متعگد یی فعلگ شناسگه یبه جا یشخص ریرا با کاربرد ضم خودی رانیا یها زبان
 ی:سمنان   مثال ازدهد یگذشته نشان م

 
 bo-xor-d-eš )مذکر و مؤنث( خورد

 be-nyest-ø )مذکر( نشست

 be-nyest-a )مؤنث( نشست
 

 یشخصگ ریضگم ،یی فعلگ شناسگه یبه جگا« خورد» یکه در فعل گذشته متعد گردد یمالحظه م
سوم  یبرا ø- یی فعل ، شناسه«نشست»در فعل گذشته الزم  یآمده، ول eš– سوم شخه مفرد وستهیپ

 ت کاررفته اس مؤنث به شخه سوم یبرا a– شخه مذکر و
 یو هگم بگه صگورت جگنس دسگتور یعیهم به صورت جنس طب یدر سمنان( gender) جنس (3

ماننگد زن و  کنگد، یداللت م رونیموجودات زنده در جهان ب یبه جنس واقع یعیطب وجود دارد  جنس
کگه در هگر  ییبر اثگر قراردادهگا یجنس دستور یمرغ و خروس  ول و مرد، دختر و پسر، خواهر و برادر

 د:مانن گردند، یجنس متفاوت م رییتغ بای دستور یها وجود دارد نشانه یی زبان جامعه
 

   mirdek مرد

   ǰenik زن
 

 شیگگو نیگرا در ا یجنس دسگتور ریدو مثال ز یاست ول یدر سمنان یعیجنس طب یبرا یمثال که
 د:دهن ینشان م
 

   i mirdek یک مرد

   i-ya ǰenik یک زن
 

 ریسگوم شگخه، ضگم یفگاعل ریی نکره، صفت اشگاره، ضگم در نشانه یجنس دستور یسمنان در
سوم شخه مفگرد  یی فعل در شناسه زیسوم شخه مفرد و ن یملک ریمفرد، ضم شخه سوم یمفعول

 د:مانن دهد، یخود را نشان م مؤنث فقط در افعال گذشته الزم
 

 u bo-xot-ø او خوابید )مذکر(

 un-a bo-xot-a او خوابید )مؤنث(
 
جملگه  ی  اجگزاکنگد یجمله را نسبت به فعل مشخه م یاجزا ینقش دستور( case) حالت (2

بگه صگورت  ایگو  ریضم کیاسم،  کیبه صورت  توانند یکه هرکدام م دیمفعول و ق فاعل، اند از عبارت
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اسگم  زیگن یحالت بوده و در زبگان سگمنان 1 یاسم دارا رانیا یباستان یها زبان گروه کلمات باشند  در
 گگردد، یو مؤنث و اسم جمع مذکر و مؤنث متفگاوت مگ مذکر اسم مفرد یحالت است که برا 1 یدارا
 د:مانن

 asb-i اسم، مفرد، مذکر، مفعولی )اسب را(

  m  diyun-in اسم، مفرد، مؤنث، مفعولی )مادیان را(

 asb-un ها را( اسم، جمع، مذکر، مفعولی )اسب

 m   iy n-un اسم، جمع، مؤنث، مفعولی )مادیان را(
 

 .گردند یحالت در ارتباط با شمار و جنس متفاوت م یها انهیکه پا گردد یم مالحظه
 یمعنگ نیگ  به ارود یبه کار م یبه فراوان یدر زبان سمنان( post position) نیحرف اضافه پس (9

 د:مانن رد،یگ یمفعول قرار م ای دیپس از ق شهیحرف اضافه هم ار،یمع یفارس که برخالف
 

 dery    i از دریا

 ow-in pi از آب
 

 ت پس از اسم آمده اس« از» یبه معن pi که گردد یم مالحظه
 د:فراوان است، مانن یدر سمنان زین هیال قلب مضاف و مضاف (2
 

  mö moq   e مقابل من

 mö kiya ی من خانه

  ta moq   e مقابل تو

 ta kiya ی تو خانه
 
 زیگکه معدود ن یمعن نیوجود دارد  به ا یبرخالف فارس یعدد و معدود که در سمنان یهماهنا (1
  د:مانن رد،یگ یم ی جمع نشانه

 ö ǰen-un  دو زن

 dö mird-un دو مرد
 

 .آمده است« مرد»و « زن»ی جمع است که پس از  نشانه un- که
 

 ی:سمنان شعر
ی  از اطالگه یریجلگوگ یبرا نجایاست که در ا تیب 13 یشعر دارا نیکه قبال گفته شد اصل ا طور نیهم

 م:آور یآن را م تیب 3 فقط کالم
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tö b-   -     ǰ-i  a a  e y    i  e-yr-un 

y   k -yi  i-    n-i ǰ    i  e-yr-un 

ne-v   -y   -    š  -i pi dast be-nǰ-e 

če-tow a dast az en sowd    i  e-yr-un  
آمگده  /pi/ «از»بگا  نیشعر چهار نمونه حگرف اضگافه پسگ تیب 3 نیدر ا شود یمالحظه م چنانکه

 .است
 

 ی:به فارس یشعر سمنان برگردان
 بردارم ایباو همه امواج را از در تو
 را از جا بردارم  ستونیکوه ب ای

 دست بردارم یناو از عاشق
 سودا دست بردارم نیمن از ا چطور
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