
 

 

 

 بررسی نظام جنسیت در گویش وفسی

 (پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنایدانشجوی پسادکتری ) 1ایفا شفائی
 (آموخته دکتری رشته زبانشناسی هماانی دانشااه شهیدبهشتی دانش) 1سعیدرضا یوسفی

 3013، تاریخ انتشار: 29/12/3911، تاریخ پذیرش: 31/9/3011 :تاریخ دریافت مقاله

   

مبنای نظری برگرفتگه از دیگدگاه در این مقاله نظام جنسیت در گویش وفسی بررسی شده است   چکیده:
( است که طبق آن جنسیت یک نظام خارج از اشتقاق واژگگانی و در سگطح روابگط بگین 1331کوربت )

کردن تعداد جنس دستوری یا همان طبقات واژگانی در یگک زبگان،  واژگان است و معیار ارزیابی و معین
ی، پارامترهای معنایی/ صوری دخیگل در نمودن  تعداد جنس در گویش وفس مطابقه است  عالوه بر معین

ها در گگویش وفسگی نیگز بررسگی شگده اسگت  روش انجگام پگژوهش بگه صگورت  تعیین جنسیت واژه
دهدکه براساس معیگار مطابقگه تنهگا دو  ای و میدانی است  نتایج حاصل از این بررسی نشان می کتابخانه

واژگگانی کگه بگه واکگه فاقگد  -1ود دارد: طبقۀ واژگانی یا جنس دستوری مؤنث و مذکر در این گویش وج
فاقد تکیه نیست )مگذکر(  هم نگین    –سایر واژگانی که پایانه آنها  -3شود )مؤنث(؛  ختم می   –تکیه 

ها در این گویش مبتنی بر معیگاری  دهد که تعیین جنسیت واژه وضعیت همزمانی گویش وفسی نشان می
داری نیست و تنها معیار آوائی مذکور موجب تشگکیل  جانمعنایی ازجمله جنس زیستی مؤنث/ مذکر یا 

هگای دارای  طبقۀ مجزائی از اسامی در این گویش اسگت  بگه ایگن ترتیگب، گگویش وفسگی در ردۀ زبگان
 ها در آن صوری است، نه معنایی  جنسیت از نوع غیرزیستی قرار دارد که تعیین جنسیت واژه

 شناسی زبان، دستور وفسی  ژگانی، ردهنظام جنسیت، مطابقه، طبقه واها:  کلیدواژه
 
1. ifashafaei@yahoo.com  2. ragestyling@gamil.com  
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 مقدمه  1
ای التگین  شناسی، واژه ازنظر ریشه 1برانایزترین مقوالت دستوری است  واژۀ جنسیت جنسیت یکی از سؤال
شناسان نیز به ایگن ویژگگی در  شناسان، غیرزبان عالوه بر زبان 2معنای نوع و قسم است  تبار است و در اصل به

هگای جالگب بیشگتری نیگز  گیرد پرسگش دارند و هرچه مطالعات بیشتری در این زمینه انجام می ها توجه زبان
دنیگا  هگای زبانشکل بارز و فراگیر در نظام دستوری  برخی از  (  جنسیت به1: 1331شود )کوربت،  مطرح می

هسگتند  چنگین ساسگًا فاقگد ایگن ویژگگی هگا ا زبگانشود و این در حالی است که برخی دیاگر از  مشاهده می
چگه نقشگی دارد؟ در همگین راسگتا شناسگائی  ها زبانآورد که این ویژگی در  وجود می تضادی این پرسش را به

بررسگی ایگن هگا  زبانکه در دیار  سادگی میسر است، درحالی به ها زباننظام جنسیت و تعداد آن در برخی از 
 ( 23برخط، فصل های بسیار دقیق و پی یده است )والس  ویژگی نیازمند تحلیل

 9شناختی از ویژگی جنسگیت تعریفگی اسگت کگه هاکگت ترین تعریف زبان مناسب 3ازنظر کوربت
هگای دسگتوری طبقگاتی از اسگامی هسگتند کگه  جگنس»( از این ویژگی بیان کرده است: 321: 1321)

هناام وابستای واژگانی ازجمله وابستای میان صفت و موصوف، حرف تعریف و اسگم و همبسگتای 
بیانی دیار، این ویژگگی در رفتگار واژگگان  بگه هگم وابسگته  دهند و به ای نشان می فاعل و فعل رفتار ویژه

به این ترتیب، جنسیت یک نظام است که در خارج از اشتقاق واژگانی نیز وجگود  « کند میبازتاب پیدا 
اهدی خگارج از واژگگان توان به وجود نظام جنسیت در یک زبان اشاره کرد که شگ دارد و تنها زمانی می

( واژۀ جنسیت را معگادل طبقگۀ 3312یعنی در روابط بین واژگانی برای آن وجود داشته باشد  کوربت )
قرار داده است که بر این اساس هر زبان ممکن اسگت تعگداد دو، سگه یگا حتگی بیشگتر طبقگۀ  2واژگانی

 1( 23اسمی یا همان جنس دستوری داشته باشد )والس برخط، فصل 
باستان جنسیت وجود داشته است اما این ویژگگی  فارسی زبان دهد که در د تاریخی نشان میشواه

 و دستوری  مؤنث جنس تمایز نو ایرانی های گویش از تعدادی در فارسی نو از میان رفته است، لکن در
هگای شگمال غربگی ایگران  های زبان تاتی از زبان حف  شده است  گویش وفسی یکی از گویش مذکر
که تمایز جنس دستوری را حف  کرده است  این گویش در روستای وفس، گورچان، چهرقگان و  است

؛ میردهقگان و 1933و  1231فرک از توابع شهرستان کمیجگان اسگتان مرکگزی رایگج اسگت )یوسگفی، 
 7( 3311و  1232و  1231یوسفی، 

 
1. Gender 

 است  Genus  ریشۀ التین واژۀ 3
3. G. Corbett  9. C. F. Hockett  2. word class   

 جنسیت نیز نمایه شده است  ۳۴با  هایی زبانهای زبانی )والس(    در اطلس ساخت6
لو، اسگتیت )سگا شگده بنگدی طبقگه عنگوان گگروه تگاتی که به درحالی است،شناختی  وفسی هنوز مورد پرسش  ارتباط دقیق زبان  1

1۹۳1 ) 
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راسگتا بگر آن  دامنۀ این تحقیق محدود به بررسی ویژگی جنسیت در گویش وفسگی اسگت  در ایگن
هستیم که نشان دهیم آیا در گویش وفسی نظام جنسیت وجگود دارد یگا ایگن ویژگگی تنهگا محگدود بگه 
اشتقاق واژگانی است؟ و دیار آنکه چه تعداد جنس دستوری یا همان طبقۀ اسمی در این زبگان وجگود 

که نظام جنسیت دارند در غالب موارد، مبنایی معناشناختی ازجمله  هایی زباندارد؟ از سوی دیار، در 
داری و نیگز در مگواردی صگورت و فگرم ازجملگه عوامگل آوایگی/  جنس زیستی )مذکر/ مؤنث( یا جگان

صوری در تمایز طبقات اسمی قابل شناسائی اسگت   -واژی و نیز ترکیبی از پارامترهای معنایی ساخت
ر این تحقیق شناسائی معیارهای معنایی/صوری دخیل در تمایز طبقگات به این ترتیب، پرسش بعدی د

ای و جمگع آوری داده از  اسمی در گویش وفسگی اسگت  روش انجگام پگژوهش بگه صگورت کتابخانگه
 سخناویان بومی زبان است  

 
 پیشینه  2

ترین تحقیگق بگه  کرد  جامعتوان اشاره  به منابع متعددی می ها زباندر مورد بررسی ویژگی  جنسیت در 
 هگگای زبگگانزبگگان دنیگگا ازجملگگه  333گگگردد  وی جنسگگیت را در بگگیش از  ( بگگازمی1331کوربگگت )

، 2ایژیاتیگک-های خانوادۀ آفریقایی و آفگرو دراویدی، زبان های زبان، قفقازی، 1هندواروپایی، اورالیک
ی کگرده و توضگیحات جگامعی در آمریکگایی بررسگهای  زباناسترالیایی و  های زبانگینۀ نو،  های زبان

ها، روشگمندی و  مورد این ویژگی دستوری، اصطالحات تخصصی، مالک و معیار ارزیابی آن در زبان
ترین منبع بگرای آشگنایی بگا مبگانی نظگری و  ها ارائه کرده است  به این ترتیب، این کتاب مهم منبع داده

 است  ها زبانشناختی این ویژگی در میان  وضعیت رده
بررسی این ویژگی دستوری از زوایای متفگاوتی هم گون چاگونای  مطالعات متعدد دیاری نیز به

اختصگار معرفگی  انگد کگه در ادامگه بگه پرداختگه ها زبانفراگیری آن و سیر تحول تاریخی این ویژگی در 
 ( به بررسی چاونای فراگیری جنسیت با تمرکز بگر زبگان انالیسگی و آلمگانی1311) 3شوند  میلز می

داری در زبگان روسگی  ای در مورد جنسگیت و جگان (، مطالعه1332و کوربت ) 9پرداخته است  فریزر
 انگد پرداختگه(، به سیر تحول جنسیت از دید تاریخی 1331) 1و پولینسکی 2اند  کامری انجام رسانده به

 ( نیگز سگیر تحگول جنسگیت ازنظگر تگاریخی را بررسگی3332) 7و هم نین پولینسکی و ون اوربروک
(، تحقیقی دربارۀ طبقات اسمی در تغییرات زبگانی و فراگیگری 1333) 8اند  پولینسکی و جکسون کرده

پرداختگه  ها زبانهای تعیین جنسیت در  شناختی  نظام ( به بررسی رده3333اند  کوربت ) آن انجام داده
بندی مقوالت اسمی تنها معنابنیاد هستند  است که در طبقه هایی زبانبندی  است  هدف اصلی وی رده

 
1. Uralic   2. Afro-Asiatic  3. A. E. Mills   
4. N. M. Fraser  2. B. Comrie  6. M.Polinsky   
7. E. van Everbroeck 8. D. Jackson  
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( بگه 3333) 1گیرند  مولر کار می های معنایی و صوری را در تمایز طبقات اسمی به یا ترکیبی از مالک
( 3333و کوربگت ) 3، دانسگتن2مطالعۀ جنسیت در حوزۀ فراگیگری زبگان اول پرداختگه اسگت  ایگوان

انجگام  اسگترالیایی اسگت بگه هگای زبگانهای  ز گونهکه یکی ا 9پژوهشی دربارۀ جنسیت در زبان مایالی
ای  پوشگاننده اند  در این زبان، جنسیت و طبقۀ صرفی با اصگول معناشگناختی  متفگاوت امگا هگم رسانده

بررسگی  2پوشاننده در چارچوبی به نام شگبکۀ صگرفی های هم شوند و در این تحقیق این نظام تعیین می
 اند  شده

( 1313اند، از یارشگاطر ) ایرانی نو پرداخته های زباندربارۀ آثاری که به بررسی ویژگی جنسیت در 
گونگه از  نام برد  در این کتاب، ویژگی جنسیت در پنج توان میعنوان یکی از منابع اصلی در این زمینه  به

هگای  ذکگر مثگالهای تاتی جنوبی )شگال، تاکسگتانی، اشگتهاردی، خیگارجی و سگازآبادی( بگا  گویش
هگای تگاتی جنگوبی مگذکور، دو  اعتقاد  یارشاطر، در گونگه ها بررسی شده است  به متعددی از این گونه

جنس دستوری  مذکر و مؤنث از یکدیار قابل تمایز است که در اکثر مگوارد جگنس زیسگتی بگا جگنس 
مایر دیگده دستوری همسو است و نظام جنسگیت در مطابقگۀ صگفتی و مطابقگۀ فعلگی و نیگز نظگام ضگ

هگای زبگان  ب( ویژگی جنسیت در گگویش شگال از گگویش1313شود  عالوه بر آن، در یارشاطر ) می
 1تاتی بررسی شده است 

هگای تگاتی مرکگزی ایگران بگه  ( در مقالۀ مذکر و مؤنث در گویش اشتهارد و گویش1223نخعی )
 در جگنس رفگتن   ازبین ( دالیل1211بررسی جنس برمبنای گویش اشتهاردی پرداخته است  انصاری )

( نظگر محققگان 3331) 7باربگارا .است کرده بررسی و یابی ریشه را بعد به میانه ۀدور از ایرانی های زبان
ایرانی نو غربی جنسیت وجود ندارد و نظگر محققگان روسگی نظیگر  های زباناروپائی را که معتقدند در 

هگای هنگدواروپائی  جنس تحت تیثیر زبگان شرقی مانند پشتو های زبان را که معتقدند در 8دوریانکوف
های زبانی مختلف ایرانی که دارای جنس هسگتند پرداختگه  وجود آمده، رد کرده است و به شرح گروه به

 کلباسگی. اسگت کگرده اشگاره آن در جگنس نبگود یگا وجود گویش به هر ذیل (،1212است  اشمیت )
کگرده اسگت  اشگاره سمنانی گویش در جنس وجود کهن، به زبانی   های ویژگی کنار ( در333: 1219)

 ( 11-13: 1233پور  )سبزعلی
(، مبنگگای تفکیگگک جنسگگیتی در وفسگگی را براسگگاس صگگورت واژگگگانی درنظگگر 3339) 9اسگگتیلو

(، وفسی دارای دو نگوع جگنس دسگتوری مگذکر و مؤنگث 332: 3339است  بنابر نظر استیلو ) گرفته 
 
1. N.Müller  2. N. Evan  3. B. Dunsten   
4. Mayali   2. morphological network  

 مذکر و مؤنث جنس به گذرا طور به رستم خلخال(، خورش در )روستایی کجل تاتی گونۀ مختصر توصیف ( هناام1۹۱۴)   یارشاطر6
 ( ۱۳: 1۲۹۳پور،  است )سبزعلی کرده اشاره آن اطراف و کاشان در مؤنث تمایز جنس به ب(1۹۱۹است  همو ) کرده اشاره

7. G. Barbera  8. N. A. Dorjankov  9. D. Stilo   
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)فاقگد    –شونده بگه  شود: نوع اول( اسامی مؤنث ختم است که نوع مؤنث، خود به دو دسته تقسیم می
)تکیه بر(  بنابراین تعیین جنسگیت در وفسگی ازطریگق  é–شونده به  تکیه( و نوع دوم اسامی مؤنث ختم

صورت واژه ممکن است  اما وی به مطابقه نیز توجه داشته و نشان داده اسگت کگه بگین صگفت و اسگم 
هم نین در مورد مطابقۀ اسم و فعل نشگان  دارد )مطابقۀ صفتی( مذکر و مؤنث نوع اول مطابقه وجود 

داده است که فعل معین سوم شخه مفگرد در زمگان حگال بگا فاعگل مؤنگث مطابقگۀ جنسگیتی نشگان 
 1دهد  می

 
 مبانی نظری  3

فصگول  3312ها و پارامترهگایی اسگت کگه کوربگت ) شده از ویژگی مبانی نظری تحقیق حاضر برگرفته
دنیگا، در نسگخۀ بگرخط اطلگس جهگانی   های زبانمنظور بررسی ویژگی جنسیت در  به 2(23و 21، 23

( تنهگا 9: 1331شود، معرفی کرده است  کوربگت ) نامیده می« والس»اختصار  های زبان که به ساخت
 تگوان مگیداند و طبق دیدگاه وی تنهگا درصگورتی  در یک زبان را مطابقه می 3معیار وجود نظام جنسیت

های متفگاوتی در روابگط بگین  گفت که یک زبان دارای نظام جنسیت است که بسته به نوع اسم، مطابقه
بیانی دیار، تنها وجود جنسیت در نظام اسگمی بگرای اینکگه باگوییم زبگانی دارای  واژگان دیده شود  به

م  بگه ایگن جنسیت است کافی نیست و باید شاهد وجود این ویژگی در خارج از نظام اسمی نیگز باشگی
ترتیب، اگر زبانی دارای سه جنسیت است، این بدان معناست که در این زبان سه طبقگۀ اسگمی وجگود 

 دارد که ازنظر مطابقۀ نحوی با یکدیار متفاوت هستند 
بگه سگه « (lay)قرارداشگتن= »معنگای  بگه  a   عنوان مثال، در جمالت زیر از زبان روسی فعل  به

نمایان شده اسگت و  (3)و  (2)، (1)ترتیب در جمالت  به a -o   و  a  ،   a -a   صورت مختلف 
در معنگای   Žurna، (1)های جمالت است  در جملگه  دلیل تمایز جنسیت در فاعل این تفاوت تنها به

در معنگای پسگر یگا  ma ´čikجای ایگن واژه هگر واژۀ مگذکر دیاگری ماننگد  مجله مذکر است و اگر به
djadja  صگورت  وجود داشته باشد، فعگل بگهدر معنای عمو   a   در مطابقگه بگا فاعگل مگذکر فگاهر

در  a -o   و  Knigaدر مطابقه با فاعگل مؤنگث  (2)در مثال  a -a   شود  به همین ترتیب، فعل  می
 ( 23، فصل 3312)کوربت قرار دارد Pis´moدر مطابقه با فاعل خنثی  (3)مثال 

 
ای از خود نشان نداده و این  گونه مطابقه بندی استیلو، هی  )تکیه بر(( در تقسیم é–شونده به    ازآنجایی که مؤنث نوع دوم )ختم1

توان  بندی صرفًا براساس صورت واژگانی بوده، در پژوهش حاضر نشان داده خواهد شد که این دسته از واژگان را نیز می تقسیم
 اجتناب کرد « مؤنث نوع دوم»بندی غیرضروری   ی درنظر گرفت و از افزودن دستهمذکر دستور

 اند  معرفی شده ۲۳و  ۲1، ۲۴ترتیب در فصول    این مباحث به3

3. gender system 
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1. Žurna     a  na stole. 

  magazine lay.M on table 

  ‘T e  agazine  ay  n   e  a  e.’  

2. Kniga    a -a na stole. 

  Book lay-F on table 

  ‘T e    k  ay  n   e  a  e.’  

3. Pis´mo    a -o na stole. 

  letter lay-N on table 

  ‘T e  e  e   ay  n   e  a  e. 

 
هگای مختلگف  فعگل در جمگالت زیگر تنهگا  است که تفاوت در صورت توجه به این نکته ضروری

 هگای ویژگگیلحگاظ شگمار، حالگت و  لحاظ جنسیت است و هی  تفاوت دیاری بگه دلیل نوع اسم به به
نحوی در این سه جمله وجود ندارد  نکتۀ حائز اهمیت  دیار آن است که تنها وجگود جنسگیت مگذکر، 

طور که از  انتساب ویژگی جنسیت به یک زبان کافی نیست و همانمؤنث و خنثی در نظام اسامی برای 
شگود و بگا اسگم در نقگش  لحاظ جنسیت صرف مگی های زیر پیداست، در زبان روسی، فعل نیز به مثال

گفت که در زبان روسی نظگام جنسگیت  توان میکند  به این ترتیب، در چنین شرایطی  فاعل مطابقه می
لحگاظ جنسگیت مگذکر و  نیجریایی در آفریقا( اسامی بگه های زبان)از  1یوجود دارد  اما در زبان کنور

گونگه شگاهد نحگوی خگارج از نظگام اسگمی بگرای وجگود  مؤنث با یکدیار متفاوت هستند، لکن هی 
جنسیت در این زبان وجود ندارد  در چنین مواردی، تضاد جنسیت تنها در حیطه معناشناسی  واژگگانی 

 واژگانی قرار دارد تر اشتقاق  و به طور دقیق
های تصگریفی موجگب گمراهگی در مگورد جنسگیت  از سوی دیار، این امکان وجود دارد که نشانه

در  a–رسد کگه نشگانۀ  نظر می شده از زبان روسی چنین به عنوان مثال، در جمالت نقل اسامی شوند  به
در معنگای  papaدر معنای عمگو و  djadjaبر جنس مؤنث داللت دارد، درحالی که کلمات  (2)مثال 

شگود نگه از صگورت آنهگا  بنگابراین  پدر، مذکرند و این امر تنهگا از مطابقگۀ فعلگی  آنهگا مشگخه مگی
 ( 23ترین معیار در بررسی جنسیت و نظام جنسیتی، مطابقۀ نحوی است )والس برخط، فصل  اصلی

اعگداد و حگروف  2هگا، کننگده ات، تعیگینعالوه بر فعل، مطابقۀ جنسیتی در دیار اقالم واژگانی مانند صف
شناسگانی کگه بگر روی ویژگگی  (  هم نین بسیاری از زبگان9: 1331شود )کوربت،  ربط و قیدها نیز دیده می

دهند: ماننگد رابطگۀ  نظارت مرجع بر ضمایر را نیز در مقولۀ مطابقه قرار می کنند، میتحقیق  ها زبانمطابقه در 
لحگاظ  در زبان انالیسی  بر این اسگاس، اگگر در زبگانی ضگمایر بگه the boy/girlبه مرجع  she/heضمایر 

 
1. Kanuri   2. determiner  
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شمار خواهد رفگت  طبگق  دارای نظام جنسیت به های زبانجنسیت از یکدیار متمایز شوند، آن زبان از جمله 
 شود  چنین معیاری، زبانی مانند زبان انالیسی، زبانی با نظام جنسیت تلقی می

رود،  شگمار مگی ود ویژگی جنسیت در یک زبان مطابقه معیار اصگلی بگهکه در تعیین وج از آنجایی
نماهگا دارای انگواع  شگود  طبقگه متمگایز مگی 1نماهگا بندی ماننگد طبقگه های طبقه جنسیت از سایر نظام

سگه »نماهای عددی هستند، مانند واژۀ رأس در عبگارت  ترین آنها طبقه مختلفی هستند که یکی از رایج
 « سه تخته فرش»واژۀ تخته در عبارت یا « رأس گوسفند

بیگانی دیاگر،  به این ترتیب، معیارهای فوق مالک تعیین نظام جنسگیت در یگک زبگان هسگتند  بگه
وجود یا نبود نظام جنسگیتی در یگک زبگان را مگورد ارزیگابی قگرار داد   توان میبراساس معیارهای فوق 

شگود نیگز  نسیت در یک زبان مشخه مگیازسوی دیار، تبیین صریح معیاری که براساس آن تعداد ج
زمانی دو اسگم در یگک طبقگۀ جنسگیتی قگرار  2(1319حائز اهمیت است  براساس رویکرد زالیزناک )

گیرند که با تغییر بافت، مطابقۀ آنها مشابه باشد  چنین رویکردی برای تعیین تعداد جنسیت در یگک  می
 ( 23برخط، فصل شود )والس  نامیده می 3محور زبان، رویکرد مطابقه

 

 5بنیاد و غیرزیست 4بنیاد های جنسیتی زیست نظام  3-1
ای که دارنگد بگه طبقگاتی تقسگیم کگرد   براساس مطابقه توان میدر بخش قبل مالحظه شد که اسامی را 

ها تصادفی است یا خیر  پاسخ آن اسگت کگه همگواره یگک  بندی پرسش بعدی آن است که آیا این طبقه
معنگایی در اسگامی  هگای ویژگگیبندی وجود دارد و یک همپوشانی بگین  برای طبقهمبنای معناشناختی 

بیانی دیار، اسامی کگه براسگاس مطابقگه در یگک  شود  به ای که مطابقۀ مشترک دارند دیده می مجموعه
معناشناختی مشترک هستند و میزان این همپوشگانی و تشگابه  های ویژگیگیرند، در برخی  طبقه قرار می
 کم یا زیاد باشد  ممکن است

ازجمله آلمانی و فرانسوی این مبنا جنس زیستی است  به این صورت که اسگامی  ها زباندر بیشتر 
هگای متفگاوتی دارنگد  امگا  که در معنا به جنس مذکر یا مؤنث داللت دارند، مانند مرد یگا زن، مطابقگه

وجود دارنگد کگه در آنهگا مبنگای تمگایز در نظگام جنسگیت  هایی زبانگونه نیست و  شرایط همواره بدین
جنسیت وجود دارد که مبنگای  33قریب به  1عنوان مثال در زبان فوال ارتباطی به جنس زیستی ندارد  به

تمایز آنها اگرچه معنایی است اما ارتباطی به جنس زیستی ندارد  در این زبان تمگام اسگامی  مگرتبط بگا 
های مگذکر و مؤنگث )مگرد، زن، پسگر، دختگر( نشگان جنسگیتی  دارند و انسانانسان در یک طبقه قرار 

شگود و  معنایی کم و بیش متفاوت می های ویژگیمشابهی دارند  در موارد دیار در این زبان اشتراک در 

 
1. classifier  2. A. A. Zaliznjak  3. agreement class approach   
4. sex-based gender system 2. non-sex based gender system 6. Guinean Fula   
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الجثه وحشی یا اهلی نیز در یک طبقگۀ جنسگی قگرار  عنوان مثال فیل و برخی دیار از حیوانات عظیم به
گیرنگد  نوعی به مفهوم ثروت داللت دارند در یک طبقه قرار می هایی که به ین برخی از واژهدارند  هم ن

شگود،  گونه که مالحظه می ها داللت دارند، نشان جنسی مشترکی دارند  همان هایی که به دانه و نیز واژه
کگه نظگام  هایی زبانبندی اسامی دارد  ازسوی دیار،  در این زبان جنس زیستی نقش کمرنای در طبقه

داری قرار دارند  کوربگت  جنسیت آنها برمبنای جنس زیستی قرار ندارد، غالبًا برمبنای مفهومی از جان
دانگد و آنهگا را نیگز همسگو بگا  نیز مناسب می ها زبانکارگیری اصطالح جنسیت را برای این دست از  به

؛ 21)والگس بگرخط، فصگل  شگمارد دارای جنسگیت برمگی هگای زبگانبنیاد در دسگتۀ  زیست های زبان
 1( 1231محمودی بختیاری، رنجبر چقاکبودی، و نساجیان 

 
 دار بنیاد بنیاد و جان های زیست تنوع در نظام  3-2

بنیاد تقسیم کگرد امگا  بنیاد و غیرزیست به دو ردۀ زیست توان میجنسیت را  ها زباناگرچه در بسیاری از 
شود  نخست میگزان نزدیکگی ارتبگاط  های زبانی دیده می ردههایی نیز در درون هریک از این  گوناگونی

بنیادی قرار دارند کگه  زیست های زبانبین جنس دستوری و مقولۀ معنایی است  در یک سر این طیف، 
عنوان مثال، در زبان تامیل، تمام اسامی که بگه  در آنها جنسیت با مقولۀ معنایی در تطابق کامل است  به

د مذکر هستند و تمام اسامی که ازنظر صگرفی مگذکر هسگتند بگه انسگان مگذکر انسان مذکر داللت دار
فرانسوی و روسی، تمامی اسگامی کگه بگه جگنس مگذکر داللگت دارنگد  های زبانداللت دارند  اما در 

توان گفت که تمامی اسامی کگه  لحاظ صرفی نیز مذکر هستند اما عکس موضوع صادق نیست و نمی به
هستند، به جنس زیستی  مذکر داللت دارند  حتی در ایگن میگان اسگتثنائاتی نیگز لحاظ صرفی مذکر  به

عنوان مثال واژه مرد/ پسگر  شود؛ به این صورت که اسمی که ازنظر جنس زیستی مذکر است به دیده می
 ( 111-111: 1331گیرد  )کوربت،  ازنظر جنس دستوری در طبقۀ مخالف قرار می

های متفاوتی دارند  ایگن آسگتانه  ر تمایزنهادن  جنس )زیستی( آستانهد ها زباننکتۀ دوم آن است که 
اعتقگاد  شود و تا آستانۀ حشرات و گیاهان ادامگه دارد  امگا بگه از تمایز جنس زیستی در انسان شروع می

روند و تمایزات جنسی میان گیاهان و حشرات را نشگان  هایی پیش نمی تا چنین آستانه ها زبانکوربت، 
دهنگد و تمگایز جگنس  آستانه را بگاال قگرار مگی ها زباناعتقاد کوربت، بیشتر  به این ترتیب، به دهند  نمی

عنگوان مثگال، در زبگان تامیگل هگی  تمگایز دسگتوری میگان    بگهکننگد مگیزیستی در انسان را دستوری 
شود و تمایز جنس فقط در حد انسان است  امگا  لحاظ جنس دستوری دیده نمی های نر و ماده به حیوان

نگوعی  تر است و موجودات غیرانسانی که بگه ازجمله زبان روسی آستانه پایین ها زباندر برخی دیار از 
 شوند  جنس زیستی آنها مهم است از یکدیار متمایز می

 
شود  کار گرفته می به هایی زباندر مورد کلیه  (gender)به جنس بیولوژیکی مرتبط است اما اصطالح جنسیت  (sex)  اصطالح جنس 1

تواند جنس بیولوژکی باشد یا هرگونه شباهت  شوند  مبنای این تمایزات می لحاظ مطابقه به طبقاتی تقسیم می که اسامی در آنها به
 معنای نوع و گونه/قسم است  ریشۀ التین دارد که در اصل به (gender)معناشناختی دیار  کوربت اشاره دارد که واژۀ جنسیت 
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طگور  همگان ها، زبانشود  در این  داربنیاد نیز دیده می جان های زبانموارد مشابهی از گوناگونی در 
داری موجب تمایز جنس دستوری اسگت  در اینجگا نیگز بحگث آسگتانه  که ذکر شد، عامل معنایی  جان

مطرح است  زبانی ممکن است آستانه را باال و در حد تمایز بین انسان و غیرانسگان قگرار دهگد، ماننگد 
دهنگد و حیوانگات را نیگز در  قرار مگی تر آستانه را پایین ها زبانکناو  اما برخی دیار از -نیجر های زبان

هگای  ای از پدیگده دهند  در موارد دیاگر ممکگن اسگت زبگانی مجموعگه دار قرار می دستۀ انسان و جان
 1دار تلقی کند  دار را جان غیرجان

 
 های تعیین جنسیت نظام  3-3

شگوند  در ایگن  تحلیگل مگی ها زبانهای جنسیت در  های پیشین مالحظه شد که چاونه نظام در بخش
بیگانی دیاگر،  دهنگد؟ بگه ها را تشخیه می بخش پرسش آن است که چاونه سخناویان جنسیت واژه

هگا بگه دو صگورت  دادن جنس دسگتوری بگه واژه شود؟ اختصاص ها نمایان می جنسیت چاونه در واژه
ی جنسگیتی ها پذیر است: نخست، معنای واژه و دوم، صورت واژه  بر این اساس، برخی از نظام امکان

معنگای واژه بگرای تعیگین جنسگیت آن کگافی  هگا زبانهستند  در این رده از  2های معنابنیاد محض نظام
دراویدی تمگام  های زبانعنوان مثال، در  شوند  به گونه تعیین جنسیت می است و تقریبًا تمام اسامی این

دهنگد  انسگان مؤنگث ارجگاع مگیدهند مذکر و تمام اسامی کگه بگه  اسامی که به انسان مذکر ارجاع می
 عنوان نمونه، بابا مذکر، مادر مؤنث و سگ خنثی است  مؤنث هستند مابقی اسامی خنثی هستند  به

جنسگیت  تگوان نمگیمعنابنیاد محض نیستند بلکه غالبگًا معنابنیگاد هسگتند و  ها زباناما بسیاری از 
داری پایین هسگتند نیگز بگه  در طیف جانها را از روی معنای آنها تشخیه داد و اسامی که  تمامی واژه

عنگوان  بندی را انجگام داد  بگه این تقسیم توان نمی دقت شوند  به این ترتیب، به مذکر و مؤنث تقسیم می
اگرچگه  هگا زبانشوند  این  ها و پرندگان در هر دو مقولۀ مذکر و مؤنث یافت می مثال، خزندگان، ماهی

کگه نظگام  هگایی زبگانتر است  همگین وضگعیت در مگورد  معنابنیاد هستند اما نظام معنایی آنها پی یده
 شود  داربنیاد است نیز دیده می معنایی آنها جان

ها یگا معنابنیگاد هسگتند یگا  در تعیین جنسیت واژه ها زبانپارامتر دیاری که وجود دارد آن است که 
دارند  معیارهای صوری نیگز یگا براسگاس  3همراه معیارهای صوری )فرم( ی بهترکیبی از معیارهای معنای

 
های واژگانی هستند زیرا تعداد آنهگا    رویکردهای مختلفی برای تبیین این استثناها وجود دارد  برخی معتقدند که اینها فقط استثنا1

شناسگان،  اعتقگاد برخگی دیاگر از زبگان شود  اما به دیده می ها زبانبسیار کم است و معمواًل چنین استثناهایی در نظام جنسیتی در 
داری فقط بخشی از تبیین معناشگناختی اسگت و پارامترهگای معنگایی دیاگری  نشان از آن دارد که پارامتر جانوجود چنین مواردی 
شوند که قدرتمند هم باشند  )برای اطالعات بیشتر در این خصگوص  دار تلقی می اند و موجوداتی جان آفرین مانند قدرت نیز نقش

 ( مراجعه شود( ۳۴-۳9: 1۹۹1به کوربت )
2. semantic assignment  3. formal assignment    
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اعتقاد کوربت، هی  ردۀ زبانی وجگود  واژی یا ترکیبی از این دو  اما به اطالعات آوایی هستند یا ساخت
ر ها فقط براساس معیارهای صوری باشد  به ندارد که در آن تعیین جنسیت واژه  1عنوان مثال، زبگان کگاف 

هایی که در معنا مذکر هسگتند نشگان مگذکر و  اتیوپی در تعیین جنسیت معنابنیاد است و بیشتر واژه در
آنهایی که مؤنث هستند نشان مؤنث دارند  اما تعدادی واژه نیز وجود دارند که استثنا هستند و براسگاس 

هگا  خیل است  این واژهبندی آنها د شوند بلکه معیاری آواشناختی در طبقه بندی نمی معیار معنایی طبقه
شوند و مؤنث هستند  در این زبان این قگانون بگر تعگداد  های مؤکد ختم می هایی هستند که به واکهواژه

هایی که طبق معیار معنایی به مگذکر و مؤنگث  شود اما واژه کمی واژه که جزو استثناها هستند اعمال می
لحگاظ معنگایی مؤنگث  هگایی کگه بگه بیانی دیار، واژه   بهکنند میاند نیز از این قانون پیروی  تقسیم شده

های مگذکر  اگر به واکه ختم شوند واکه از نوع مؤکد خواهد بود اما در مورد واژه« زن»هستند مانند واژۀ 
 چنین نیست  در این زبان تقریبًا معیار آوایی در بیشتر موارد پاسخاو است 

هاسگت   واژی است  روسی یکی از این زبگان جز معیار آوایی، معیار صوری دیار معیار ساخت به
شوند اما استثناهایی هم هستند کگه  ها براساس معنا به مذکر و مؤنث تقسیم می در این زبان، بیشتر واژه

شوند و مبتنی بر معیار معناشگناختی نیسگتند، مثگل سگه  بین سه جنس مذکر، مؤنث و خنثی تقسیم می
ها ازنظر معنایی مشترک هستند امگا  ، ماشین و تاکسی(  این واژهواژۀ خانه، کلبه و ساختمان )یا اتومبیل

بین سه جنس مذکر مؤنث و خنثی تقسیم شدند )اتومبیل مذکر، ماشگین مؤنگث، تاکسگی خنثگی(  در 
واژی دخیل است زیرا در زبان روسی کلمات براساس حالت صرفی به چهگار  این موارد، معیار ساخت

ۀ یک مذکر ، طبقۀ دو و سگه مؤنگث و طبقگۀ چهگار خنثگی اسگت  شوند که طبق طبقۀ صرفی تقسیم می
رغم اینکگه ازنظگر معنگایی مگذکر هسگتند، ازنظگر  ای مانند عمو/ برادر به عنوان مثال، در این زبان واژه به

ای قرار دارد که همه مؤنث هستند  این قانون در روسگی بسگیار فراگیگر اسگت و ممکگن  صرفی در طبقه
ها براسگاس معیگار معنگایی  به نظر بیاید که در این زبان تعیین جنسیت واژه است در نااه نخست چنین

 گیرد  شود که در آنها معیار معنایی پیشی می قرار ندارد اما مواردی در این زبان یافت می
 

 ها دادهتجزیه و تحلیل   4
ه در بخش طور ک پردازیم  همان در این بخش ابتدا به بررسی وجود نظام جنسیت در گویش وفسی می

 تگوان مگیمبانی نظری ذکر شد، تنها معیار وجود نظام جنسیت در یک زبان، مطابقه است و درصورتی 
هگای متفگاوتی در روابگط بگین واژگگان  گفت یک زبان دارای جنسیت است که بسته به نوع  اسم مطابقه

لحاظ جگنس مگذکر و مؤنگث بگا یکگدیار متفگاوت باشگند و  که اسامی تنها به دیده شود، اما درصورتی
شاهدی نحوی خگارج از نظگام اسگمی بگرای وجگود جنسگیت در زبگان وجگود نداشگته باشگد، چنگین 
 
1. Qafar 
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تر اشتقاق واژگگانی قگرار دارد و نگه  طور دقیق های جنسی تنها در حیطۀ معناشناسی  واژگانی و به تفاوت
دهیم که در گویش وفسی میان صفت و اسگم و  یی نشان میها یک نظام جنسیتی  در ادامه، با ذکر مثال

گیگری  فاعل و فعل ازنظر جنسیت مطابقه وجود دارد و به این ترتیگب، در وهلگۀ نخسگت چنگین نتیجگه
 دارای جنسیت قرار دارد  های زبانشناسی در ردۀ  شود که گویش وفسی از دید رده می

 
 مطابقه بین اسم و صفت  4-1

دهدکه گویش وفسی دارای دو نگوع جگنس دسگتوری مگذکر و مؤنگث  نشان می( 332: 3339استیلو )
    –شگونده بگه  شگوند: نگوع اول: اسگامی مؤنگث خگتم است که نوع مؤنث، خود به دو دسته تقسیم می

)تکیه بر( هستند و میان صفت و اسم مؤنث نگوع  é–شونده به  )فاقد تکیه( و نوع دوم اسامی مؤنث ختم
وفسگی  استثنای احتمااًل کمتر از ده اسم وفسی، همۀ اسامی بهد )مطابقه صفتی(  اول مطابقه وجود دار

)حسگاب((،  hæssew)های مرکب  واکه)آتش((، به  ayr)زمین(،  zævin)ها  شونده به همخوان ختم
 )آدم(، adui)عمگگو(،  amu)لحگگاف(،  juanxa)پسگگر(،  (lazæهگگا  تکیگگه بگگر و بقیگگۀ واکگگه   -بگگه 
š   ))هستند  همای مذکر)شب 

 وفسی و صفات  میاهای اس پایانه -9جدول 

 مذکر 

 و صفات(  )اسامی
 مؤنث نوع اول

 و صفات( )اسامی
 مؤنث نوع دوم
 )تکیه بر( -é )فاقد تکیه( -Ø  æ 1مفرد مستقیم ( ) فقط اسامی

 -é- í )فاقد تکیه( -ì 2مفرد غیرمستقیم
 íe (<í+e)- )فاقد تکیه( -è )فاقد تکیه( -è 3جمع مستقیم

 án -án -ián (<í+án)- 9جمع غیرمستقیم
 

 («بزرگ» mæzæn) وفسیصفات های  مثال پایانه -3 جدول
 مؤنث مذکر 

 mæzæn   z n-æ مفرد مستقیم
 z n-i mæzæn-é   مفرد غیرمستقیم

 z n-e   جمع مستقیم
 mæzæn-án جمع غیرمستقیم

 
در نظام  (oblique)به حالت غیرفاعلی یا  (indirect)و غیر مستقیم  (direct case)  اصطالح مستقیم به حالت مستقیم 1

 حالت اشاره دارد 
2. indirect (oblique) singular       3. direct plural  9. indirect (oblique) plural   
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مستقیم بررسی شده است زیرا در دیاگر مگوارد در تحقیق حاضر نشان مؤنث فقط در اسامی مفرد 
مانند مفرد غیرمستقیم در جدول فوق، ویژگی حالت و شمار منجر بگه عگدم تشگخیه تکگواژ جگنس 

 نشانه حالت غیرمستقیم است نه جنس دستوری  mæzæn-éدر واژۀ  e–عنوان مثال پایانۀ  شود  به می
 

 دهد: هایی از مطابقۀ صفتی را در گویش وفسی نشان می ( نمونه2جدول ) 

 هایی از مطابقۀ صفتی در وفسی نمونه -2جدول 
 

  š    میش( و( a     خگتم    –( هر دو مؤنث نوع اول هستند که بگه واکگۀ فاقگد تکیگه  )گیوه
)نازک( نیز با استفاده از همگین واکگه  nazókœ)سفید( و  i   œهای پسین  شوند  درنتیجه، صفت می

تکیگه بگر خگتم   œ–)پگدر( بگه واج   a œ )پنجگه( و   anjœ دهنگد   با هستۀ خود مطابقت نشان می
)پیر( با اسگتفاده از پایانگۀ  pir)خونین( و  xuninد و درنتیجه، صفات های مذکر هستن شوند و واژه می

 دهند  تهی با اسم هسته مطابقت نشان می
که طبق دیدگاه کوربت معیار اصلی در بررسی جنسیت و تعداد آن در یک زبگان مطابقگه  از آنجائی

وع مؤنث وجود نگدارد و گیری کرد که برخالف دیدگاه استیلو در وفسی دو ن توان چنین نتیجه است، می
فاقد تکیه است زیرا تنها در ایگن مگورد    –های مختوم به واکۀ  فقط یک نوع مؤنث داریم که آن هم واژه

های فعلی در ادامگه آورده شگده اسگت( هسگتیم و در دیاگر مگوارد  شاهد مطابقۀ صفتی و فعلی )نمونه
عنوان مثال میگان  به 1شود  بقه دیده نمیتکیه بر که استیلو آن را مؤنث فرض کرده است مطا -éازجمله 

در معنگای  (    e )در معنگای عمگه و نیگز  (     )در معنای ننه یا مگادر و  (  n n)واژۀ مؤنث 
در معنگای بگزرع  (qavizæ) و (mæzæn)انگد و صگفت  نیز ختم شده   -ماس که به واکۀ فاقد تکیه 

 (( 1(، )2(، )9های ) شود )مثال مطابقۀ جنسیتی دیده می
تکیه بر خگتم شگده اسگت و ازنظگر معنگایی نیگز  -éدر معنای دختر، که به  (ke  é)اما واژۀ مؤنث 

هگای  ( نمونگه13( و )3(، )1هگای ) ( مطابقه ندارد  مثال1در مثال ) (mæzæn)مؤنث است با صفت 
امگا بگا صگفت تکیه بر اسگت  -éکه واژه در معنا مؤنث و مختوم به  رغم این دیاری هستند که در آنها به

 پس از خود مطابقه ندارد 
 

شود و در هی  جای دیاری در روابط بین واژگگانی ماننگد صگفت و اسگم یگا  تکیه بر فقط در اسامی فاهر می e–، 1  طبق جدول1
 شود  مطابقۀ فعل با فاعل دیده نمی

 مؤنث مذکر

dar mæzæn 
 «درخت بزرع»

 a œ   i  
 «پیر پدر»

 anjœ  x nin 
 «پنجۀ خونین»

 a     nazókœ 
 «گیوۀ نازک»

  š   i   œ 
 «میش سفید»
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9) n n     z n-   

 مطابقه مونث  بزرع ننه/مادر 

 بزرع مادر 
  
2)         z n-   
 بزرع عمه 
 بزرع عمه 
   
1)  e      a iz   
 بزرع ماس 

 بزرع ماس 
   
7) kelle Mæzæn 
 بزرع دختر 

 دختر بزرع 
   
8) lalle Kok 
 چاق خاله 

 خالۀ چاق 
   
9) Zelle verr 
 دیوانه زن 

 زن دیوانه 
   

10) Zene ziring 
 زرنگ زن )همسر( 

 زن زرنگ 
 

به این ترتیب تمامی مواردی که در گویش وفسی از نااه اسگتیلو مؤنگث نگوع دوم هسگتند، درواقگع 
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وابستای میگان صگفت و اسگم و یگا روند زیرا در روابط واژگانی مانند  شمار نمی طبقۀ اسمی مجزایی به
 فعل و فاعل مطابقه ندارند 

 
 مطابقه بین فعل و فاعل  4-2

در زمان حال با فاعگل مؤنگث « است»(، فعل ربطی  سوم شخه مفرد  323: 3339بنابر نظر استیلو )
است که تنها بگا سگوم شگخه مفگرد  o(æ)-دهد  این فعل ربطی  )نوع اول( مطابقۀ جنسیتی نشان می

ای دیگده  ها با مؤنث نوع دوم چنین مطابقگه ( اما در سایر بافت12تا  11های  آید )مثال مؤنث نوع اول می
  این   –ای است مؤنث و مختوم به واکۀ فاقد تکیه  ( واژه   ei عنوان مثال، واژه عروس ) شود  به نمی

 (، امگگا واژۀ خواهرشگگوهر 11قگگۀ جنسگگیتی دارد )مثگگال مطاب« اسگگت»واژه در جملگگه بگگا فعگگل ربطگگی  
(viseti-e که به واکۀ )é- شگمار  نوعی، ازنظگر اسگتیلو، مؤنگث نگوع دوم بگه شود و به تکیه بر ختم می

 ( 11ای با ساخت مشابه با فعل ربطی مطابقه ندارد )مثال ، در جملهرود می
 

11) kug -o(æ)
 1

  

  است گربه 
 است گربه 
    

12) Mess -o  

  است ماس 
 است ماس 
    

13) tæmen xak (xak  ) -o 

 است خواهر من 
 خواهر من است 
    

14) aw -o(æ)  
  است آب 
 آب است 
    

 
در  /o-/ها( حذف شگده و فاعگل بگا فعگل ربطگی  دلیل آوایی )التقای واکه به /æ-/یعنی واکه پایانی  «گربه»  نشان مؤنث در واژه 1

 تطابق است 
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15) in k  g -òæ 
 است مرغ این 

 این مرغ است 
    

16) tæmen veiv -o 
 است عروس مال من 

 عروس من است 
    

17) tæmen viseti  
  خواهرشوهر مال من 
 خواهرشوهر من است 

 

شگوند نیگز  فاقد تکیه ختم می -  هایی که به واکۀ  جای در موارد دیاری، فعل ربطی با برخی از نام
( و 11هگای ) )قم( که در مثگال      )نام مکانی به نام خانی( و واژۀ    xaniمطابقه دارد، مانند واژه 

ای  ها چنگین مطابقگه ها هستیم، اما در سایر بافت جای با این نام« است»ربطی ( شاهد مطابقۀ فعل 13)
 (:31( و )33های ) شود، مثال ها دیده نمی جای میان فعل ربطی و نام

 
18) xani -o(æ)    

    است خانی 

    خانی است 

      

19) qow -o(æ)    

    است قم 

    قم است 

      

20) indi nawa  ešgan -e  

  است رشاان نام اینجا 
 نام اینجا رشاان است 
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21) b-im-vatte ke indi enavar -e 

 است اناور اینجا که گفتم 

 گفتم که اینجا اناور است 
 

( واژۀ 33هسگتیم  در مثگال )« آباوشگت»در موارد دیاری، شاهد مطابقه در کلمات مرکبی ماننگد 
فگاهر شگده      čصگورت  ختم شده است بگه -  چرب در مطابقه با واژۀ آب که به واکۀ فاقد تکیه 

درمعنای پارو که به واکه تکیه بگر خگتم شگده  fiæبا واژۀ  «   č»( واژۀ چرب 32است، اما در مثال )
1است، مطابقه ندارد 

 
 

    č     awæ 22) 

  آب چرب    
  آباوشت     
       

Voran ra hemray č    fiæ Yey 23) 

را  بیاور
 )با(

  یک پارو )مذکر( چرب همراه

  بیاور خود همراه شده چرب پاروی یک
 

جنسیت در وفسی تنها محدود به نظام واژگانی نیست بلکه خگارج  ،شود طور که مالحظه می همان
شود و بگر ایگن اسگاس، گگویش  از آن، در نظام مطابقۀ اسم و صفت و مطابقه فعل و فاعل، نیز دیده می

دارای جنسیت قرار داد  اما تمایز دیدگاه ناارندگان با دیگدگاه اسگتیلو  های زباندر ردۀ  توان میوفسی را 
فاقد تکیه درنظر گرفته شده است، زیرا تنهگا در ایگن مگورد    –نشان مؤنث در این زبان  در آن است که

 é–شود، اما چنگین شگرایطی بگرای واکگۀ  است که بین صفت و موصوف و فعل و فاعل مطابقه دیده می
تکیه بر وجود ندارد و به این ترتیب، طبق تحلیلی که در این تحقیق صگورت گرفتگه اسگت، ناارنگدگان 

 دانند  فاقد تکیه می –   ها نشانۀ مؤنث را تن
عبگارتی  به این ترتیب، براساس معیار مطابقه، تعداد جنسیت در گویش وفسی عگدد دو اسگت، بگه

فاقگد  –   بازشناخت: نخست، اسامی مختگوم بگه واکگۀ  توان میدیار تنها دو طبقۀ اسمی را از یکدیار 
شگوند و دوم،  ای مشابه با این واکگه فگاهر مگی تکیه که در بسیاری از موارد صفت و فعل ربطی با پایانه

 فاقد تکیه است    –سایر مواردی که پایانۀ جنسیت غیر از 
گذاری ایگن دو طبقگۀ اسگمی درگگویش  کارگیری  واژه مؤنث و مذکر برای نام اعتقاد ناارندگان، به به

 
 ای از مطابقۀ صفت و اسم نیز درنظر گرفت  نمونه توان می  این مورد را 1
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طور کلی، معیگار معنگایی  شود که جنس زیستی و به ست  در بخش بعد، مالحظه میوفسی صحیح نی
ای از  بندی اسگامی در ایگن زبگان نقشگی نگدارد و تنهگا دسگته داری و غیره در طبقه ای ازجمله جان ویژه

 شوند، براساس معیار مطابقه، در طبقۀ مجزایی از سایر اسامی فاقد تکیه ختم می –   واژگان که به واکۀ 
قرار دارند  ناارندگان لکن بگه تسگامح ایگن دو جگنس دسگتوری یگا طبقگه واژگگانی را مؤنگث و مگذکر 

 1کنند  گذاری می نام
 

 تعیین مبنای معناشناختی/صوری در تعیین جنیست اسامی در وفسی  4-3
ای که دارند به دو طبقگه تقسگیم  در بخش قبل مالحظه شد که در گویش وفسی اسامی براساس مطابقه

هگا در وفسگی  واژه 2پردازیم که آیا تعیین جنسگیت ها می شوند  در این بخش، به بررسی این پرسش می
هگا در  صگوری جنسگیت واژه-برپایۀ معیاری معنایی قرار دارد یا صوری یا ترکیبی از معیارهای معنگایی

 گویش وفسی را تعیین می کنند 
یابیم که معیار معنایی برای تعیگین  وفسی درمیبا بررسی نظام واژگان و مطابقه میان آنها در گویش 

بیگانی  بگه 3داری( وجگود نگدارد  ها در این گویش )جنس زیستی )مذکر/مؤنث( یگا جگانجنسیت واژه
همای ازنظر معنایی مؤنث  -  توان چنین استدالل کرد که اسامی مختوم به واکۀ فاقد تکیه  دیار، نمی

و حتگی « گیوه»و « اناشتر»جان مانند  سیت تا آستانۀ اشیاء بیدار هستند، زیرا در این گویش جن یا جان
داری یا هرگونه مبنگای  ها نیز ادامه دارد و در این موارد، جنس زیستی و جان جای اسامی مکان مانند نام

توان شناسائی کرد  حتی در روابط خویشاندی تمایزی میان اسگامی مؤنگث  معناشناختی دیاری را نمی
(، زن )همسگر( zelleشود و واژگانی که در معنگا مؤنگث هسگتند نیگز ماننگد زن ) یو مذکر مشاهده نم

zene( و دختگگر ،kelle( و خالگگه )lalle( خواهرشگگوهر ،) i e é( و مگگادربزرع )n čči)  بگگرخالف
نیستند و در روابط بین واژگانی مطابقه ندارنگد     -های عمه، ننه و عروس مختوم به واکۀ فاقد تکیه  واژه

یابیم که در این زبان دو واژه برای خواهر وجگود  هم نین با بررسی بیشتر در روابط خویشاوندی درمی
(، که واژه اخیر از ترکی وارد این زبگان شگده اسگت )ر  ج  فرهنگگ bajiو دیاری ) (  xak)دارد یکی 

اسگت و در مثگال    -شود، واژه نخست مختوم بگه واکگۀ فاقگد تکیگه  گونه که مالحظه می معین(  همان
نیست و مطابقه نیگز    -مختوم به واکۀ فاقد تکیه  (baji)( فعل ربطی با آن مطابقه دارد اما واژۀ دوم 12)

 ندارد 
 

تواند به تقویت یا تضعیف این دیدگاه بینجامد  چنان ه در آینگده واژگگانی در ایگن زبگان یافگت شگود کگه برمبنگای  های بیشتر می   یافتن داده1
 بندی جنس دستوری در این زبان درست خواهد بود  مذکر و مؤنث در طبقهکارگیری  واژۀ  جنس زیستی تمایز داشته باشند، به

2. gender assignment 

نامۀ پیوست رجوع شود  این واژه نامه توسط نویسنده دوم مقالگه دکتگر سعیدرضگا یوسگفی کگه خگود گویشگور وفسگی    برای بررسی به واژه2
 ( همپوشانی دارد ۳۴۴9نامه تهیه شده در استیلو ) نامه با واژه واژه های این است، تهیه شده است  هم نین تعداد زیادی از واژه
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گیگری کگرد کگه در گگویش وفسگی تنهگا یگک قگانون آوایگی  توان چنگین نتیجگه به این ترتیب می
مطابقۀ متفاوت دارند و یک طبقگۀ اسگمی    -های مختوم به واکۀ فاقد تکیه  اژهحکمفرماست: تمام و

گونه معیار معناشناختی قابل شناسایی نیسگت  بنگابراین  دهند و در این خصوص، هی  را تشکیل می
ها را از روی معنای  توان جنسیت تمامی واژه ها در این زبان معنایی نیست و نمی تعیین جنسیت واژه

 تشخیه داد، بلکه تعیین جنسیت در این زبان مبتنی بر معیار صوری و از نوع آوایی است آنها 
( در معنگای kelleاستیلو به این دلیل که برخی از واژگان مؤنگث در روابگط خگانوادگی ماننگد )

در       هگایی ماننگد  انگد و واژه ختم شگده é-در معنای زن و غیره به واکه تکیه بر  zelleدختر و 
، دو نگوع جگنس مؤنگث را از -  در معنای خواهر و غیره بگه واکگۀ فاقگد تکیگه    xakنای عمه و مع

طور که مالحظه شد، براساس معیار مطابقه، تنها واژگانی کگه بگه  یکدیار تمایز داده است  اما همان
در  شوند طبقه مجزایی در نظام اسمی این زبان هسگتند و سگایر اسگامی ختم می -  واکۀ فاقد تکیه 

دهند  طبقۀ دیاری قرار دارند  و نکتۀ آخر آنکه در این زبان ضمایر ازنظر جنسیت تمایزی نشان نمی
های دیار زبگان  تگاتی نظگام جنسگیتی ضگمیری نیگز دیگده  و این در حالی است که در برخی از گونه

 الف( 1313شود )یارشاطر،  می
 
 گیری نتیجه  5

که جنسیت در وفسی تنها محدود بگه نظگام واژگگانی نیسگت دهد  نتایج حاصل از این بررسی نشان می
شگود و  بلکه در روابط بین واژگان، ازجمله در مطابقۀ اسم و صفت و مطابقۀ فعل و فاعل نیز دیگده مگی

دارای نظگام  هگای زبگاندر ردۀ  تگوان مگی( گویش وفسگی را 1331بر این اساس، طبق دیدگاه کوربت )
ابقه، دو طبقۀ واژگگانی یگا جگنس دسگتوری در ایگن گگویش دیگده جنسیت قرار داد  براساس معیار مط

( سگایر واژگگانی کگه پایانگۀ 3شگوند )مؤنگث(؛  ختم مگی   –( واژگانی که به واکۀ فاقد تکیه 1شود:  می
فاقد تکیه است )مذکر( و از ایگن نظگر، دیگدگاه ناارنگدگان بگا دیگدگاه اسگتیلو    –جنسیت آنها غیر از 

شناسگد متمگایز اسگت  عگالوه بگر آن، بگا  را در این زبان از یکدیار باز می ( که دو نشان مؤنث3339)
یابیم که معیار تعیین جنسیت در این گویش برمبنای جنس زیسگتی  بررسی واژگان گویش وفسی درمی

آفگرین نیسگت و  گونه معیار معنایی در تمایز جنسیت در این گویش نقگش داری قرار ندارد و هی  و جان
ای متمایز از اسامی در این گویش اسگت  بگه ایگن ترتیگب  یی مذکور موجب تشکیل طبقهتنها معیار آوا

های دارای جنسیت ازنوع غیرزیستی است که ازنظگر پارامترهگای مگرتبط بگا  گویش وفسی در ردۀ زبان
 های صوری قرار دارد  تعیین جنسیت واژگان در ردۀ زبان
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1تفکیک جنسیت نامۀ اسامی در گویش وفسی به واژه
 

 )فاقد تکیه((   –شونده به  اسامی وفسی مؤنث )ختم
a    آب  a     عمه       گیوه 

 ng š a  k   اناشتر k  g    مرغ xak   خواهر 

k g   گربه  ei    قم )شهر(       عروس 

  š   میش n n   ننه xani   (جایخانی )نام 

 i    صورت a   -č       آباوشت  e     ماس 
 

 ها وفسی مذکر با سایر پایانه اسامی
adui آدم færfæ برف ræsænæ ها  جای نام ریسمان(Toponyms) 

gel   لگ asowan-

qorræ 

 xurus تیشه  iš  رعد و برق
 

 2خوروس
ka کاه estahre ستاره tæstæ سبد enavær ناور  ا 
ka-gel کاهال tælækæ تخته سنگ dugun گره eow-

zavin 

 زمین-آب

kævær سنگ tæppæ تپه   eš نخ zer-

eow-

zavinan 

-زیگگگگگگگگر آب
-zer تنور tændæ چاله   ča خاع xa ها زمین

yonjian 

 ها زیریونجه

hærræ خاکسگگگ
 تر

dennanæ سنگ بزرع toppæ توپ xor-

ætta 

 آفتابایر

kærmæ

/  aš-

kærmæ 

سگگرگین 
گگگاو کگگه 

عنگوان  به
سوخت 

اسگگتفاده 
 شودمی

ke خانه kuwæ کومه zevesta

n-dæræ 

 زمستان دره

a a é صحبت sæxtoman ساختمان fiæ پارو værgæ-

dæræ 

 دره گرع

    é سوراخ če a چراغ serdæ نردبان donqoz

-dæræ 

 دره گراز

wawen

æ 

هگگگگوای 
 پرباد

  ši مشعل visdæ اره alulan-

dæræ 

 دره آلوالن

derzen

æ 

 آب  نو nu-eow دسته dæstæ تور torr سوزن

tir )تیر)چه mex میخ niyæ  سیخ )برای
کنتگگگگگگرل 

 االغ(

ra-

nueowi 

 راه  آب  نو

hærræ خاکسگگگ
 تر

nal نعل sizdæ جارو pa-

gædugi 

 دامنه گدوع

č   چشم nali تشک  a eš   بالشم sær-

awe 

 سر  آب

 
نامه توسط نویسنده دوم مقاله دکتر سعیدرضا یوسفی که خود گویشور وفسی است تهیه شده است  هم نین تعداد    این واژه1

 دارد ( همپوشانی ۳۴۴9نامه تهیه شده در استیلو ) نامه با واژه های این واژه زیادی از واژه

)همان ایران  ها است ریاییآترین قسمت زمین و مرکز  از هفت کشور تشکیل شده و شریف (xonirusa) خونیروس ،در اوستا  3
 تبدیل شده است  (xurus)و در وفسی به خوروس  (xanirus)صورت  خانیروس  در پهلوی بهاین واژه ، زمین(
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sibil سیبیل juwan-xa نوعی تشک gilivæ گلیم sær-

mezara

n 

قبرسگگتان )سگگر  
-kællæ پنبه pæzmæ قالی qali لب lo مزارها(

vowsi 

 وفس یقله

naxon ناخن xolben  دهانه انتهایی
 چاه

kissæ کیسه  ič  وی 

dæst دست sex سیخ palanæ پاالن če a an چرقان 

pa پا   š  n  دسگگگگگگتایره
 پاالن

toræ تبر  ešgan  رشگاان )محگگل
   چوب   č چناک ya ašin مو mu بارش فراوان(

kæmær کمر tok نوک pællæ پله   

 iš  پشت meow جوب آب xomræ خویشاوندی خمره 

kilirzen آرنج luwan لیوان duræ کوزه zarru ب ه 

g š گوش  eš    بشقاب lowdæ سبد بزرع gælæ-

merd 

 پسر ب ه

gærdæ

n 

 عمو amu سبد yownæ تاق ه aččin  گردن

č   i چربی ča چاه towlæ طویله amu-za عمو زاده 

æsdoxa

n 

اسگگتخوا
 ن

ban بام estellæ استخر  i e é خواهرشوهر 

g š  گوشت ban-gillan  سگگگگگگگگنگ
 صافکن

zaqæ زاغه bera برادر 

dennan دندان hasar حیاط qollakæ  زاغگگگگگگگه
 کوچک

baji خواهر 

sak لثه bar بار suwalæ سفال qaqa دایی 

zuwan زبان bær در riyæ ریگ/ رع dada بابا 

qoj  ،بغگگگگل
 پهلو

xæla توالت sulæ آبریز zawa داماد 

dom دم ši  شیر bærizæ هواکش ruæ-za نوه 

som سم mast ماست dokmæ دکمه n čči مادر بزرع 

qoltoq بغل qeimaq سرشیر hælqæ حلقه š  شوهر 

dunduq نوک du دوغ niwæ نیمه merdæ مرد 

jirikdan سنادان k šk کشک ajorræ آجر lazæ )پسر )فرزند 

č   چانه   šša دوشاب ši ši   شیره laylæ پسر 

g  é گلو qælæm قلم serkæ نردبام leylæ یارو 

 ng   

é 

 حرامزاده læssæ ماله malæ خوراک سمی sanju اناشت

 a  é مفصل zæqqow زقوم kaqæ کاغذ nowazz

æ 

 نامزد
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čezé سینه aš آش pærdæ پرده zelle زن 

ge  a é چشم duwar دیوار qazanæ دیگ zene )زن )همسر 

 ašné پاشنه ahen آهن sofræ سفره kelle/ 

kelje 

 دختر

zer-

qoltoqe 

 /mælæ گپ gæp زیربغل

zerin-

mælæ/ 

balain-

mælæ 

محگگل/مح
ل 

پایین/محل 
 باال

lalle خاله 

kællæ  کلگگگگگگه
 )سر(

zaxm زخم maqaræ غار qaqa دایی 

 eš   مشت xun خون   dada بابا 

ærzanu

æ 

 /daxre دمپایی laqæ پیراهن šei/ šei-k š زانو

dahre 

 داس

qaborq

æ 

 /bæxre شلوار pawaræ   کتف

bæhre 

 بیل

tellæ شکم jim جیب yæxæ یقه ax é/ 

ahre 

 آسیاب

lualæ روده  ačin دامن konæ کهنه zer-

telle 

کمربنگگگگگگگگگد 
-tændæ آستین ængælæ کفش pala ناف nafæ زیرشکمی

qole 

 درب تنور

esbezen

æ 

برداشگگت  سگگیخ æstawe جوراب gurævæ خورجین xorjin کبد
gomme دکمه dukmæ دستمال desmal ابرو  aš  نان از تنور

le 

 چانه نان

viniæ بینی ælijek دستکش derzenæ سوزن kulle کوزه بزرع 

loppæ لپ bær در estellæ استخر danzille خمیازه 

sinæ سینه duwar دیوار qalaqæ سنا ین suzle جوش 

vekkæ کلیه tawarzu آرزو wawæ بادام ay eški آذرخش 

xayæ خایه kelkel سرفه gowjæ گوجه kævær/ 

sa-

kævær 

سنگ/سگگگگگنگ 
ر  æzelæzel معده veræ صاف ر ز  ز 

 )کردن(
qellæ  حبگگگگگگگگه

 )اناور(

ruz روز 

lenjæ ران firiya فریاد šax  شاخته axru/ 

ahuru 

 امروز

penjæ پنجه beræmæ گریه  iš  ریشه š  شب 

ča    آب
 دهان

xændæ خنده tænæ تنه aš  an امشب 

domm

æ 

 صبح sobi پوسته pustæ گردو vizæ دمبه

dendæ دنده mewæ درخت( مو( yonjæ یونجه dæ-

n š  a

n-wæri 

 دم  شب

 aš  الشه tutæ توت toppelæ گون wa باد 

xændæ خنده ši an  زردآلو sormæ سورمه hawa هوا 

beræm

æ 

 ماه mah سنجد  šinji هندوانه hænduane گریه
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  š  خوشه xe če خربزه  ng     اناور hor خورشید 

dar درخت kane باغ ه sivæ سیب zæwin زمین 

xazan-

dar 

درخگگت 
 خزان

kærde کرت piazæ پیاز asowan آسمان 

ganne

m 

 ابر owr آلو æluæ هندوانه hænduane گندم

yow جو xe če خربزه naxuæ نخود mi مه 

vælg برع kane باغ ه ædæsæ عدس waran باران 

tu(h)m تخم duze  نگگوعی گیگگاه
 پرتی 

golowiæ گالبی ayr آتش 

tik  تی ča  a e چاقاله velæ گل læppæ لپه 

šing شنگ sir سیر vælkowaz نوعی گیاه værræg

æ 

 نوعی گیاه

qaziaq  پیگگگگگگاز
 کوهی

xærmæn خرمن x š-ben هویج č n    چغندر 

suzæ  قگگگگگگره
 قروت

suzeow آب کشک     
 

 منابع

، انتشارات ۳فارسی زیرنظر حسن رضائی باغ بیدی، ج ۀترجم  یهای ایران راهنمای زبان  (1۲۳۲)اشمیت، رودیار 
  دانشااه تهران  

هگای  کارشناسی ارشگد فرهنگگ و زبگان ۀنام پایان  یجنس در دستور زبان و فرهنگ ایران  (1۲11)سعیده  انصاری،
 دانشااه آزاد اسالمی  واحد علوم و تحقیقات تهران: باستانی،

نامگه فرهناسگتان  سگال  « تمایز جنس مؤنث و مذکر در گویش تاتی خلخگال»  (1۲۹۳)جهاندوست  پور،یسبزعل
 ۳۹-12(  1۲۹۳)بهار  1، شماره 1۲

 یپژوهشا یملا شیهماا نیمجموعه مقاالت نخست « یسمنان شیدر گو یکهن زبان یها یژگیو»  (1۲۳9) رانیا ،یکلباس
  ۳۹1- ۲۴۳ی، سمنان: بوستان اندیشه، جبار یو مصطف یلیکوشش عصمت اسماع به  یسمنان شیدر گو

 «یدر هگورام یجگنس دسگتور»  (1۲۹۳) انینسگاج نگویو م یرنجبگر چقگاکبود دیبهروز، وح ،یاریبخت یمحمود
  ۳۴۹-۳۲۳، 2، ش1۴س ی.زبان یجستارها

 ،1، ش۲  سشاناخت زباان « یدر وفسگ یینمگا حالت و حالت»  (1۲۹1) یوسفی درضایو سع ناز نیمه ردهقان،یم
1۴2-۳2  

 یگۀدر چگارچوب نظر یدر وفسگ یافتراقگ یینمگا حگرف اضگافه»  (1۲۹2) یوسگفی درضایو سع ناز نیمه ردهقان،یم
  ۹1-۳۴۳، ۲، ش1س  یزبان یجستارها « ینایبه

مجموعاه مقااالت  « رانیگا یمرکگز یتات یها یشاشتهارد و گو شیمذکر و مؤنث در گو»  (1۲2۴) نیحس ،ینخع
-۲۳۳، دانشگااه تهگران یو علگوم انسگان اتیدانشکده ادب ی،اریبخت کوشش م  به  یرانیا قاتیکنگر  تحق نیاول

۲11  
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 نامگه انیگپا  ینگیبه هیدر چارچوم نظر یوفس شینظام حالت در گو لیو تحل یبررس  (1۲۹1) درضایسع ،یوسفی
  یبهشت دیدانشااه شه تهران: ارشد  یکارشناس

-یدسگتور واژ یبرمبنگا ییو نگوا ینحگو یکگردی: رویبست در وفسگ واژه یشناس   رده(19۴۴) درضایسع ،یوسفی
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