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  1390بهار و تابستان  -4  پياپي، شمارة) پژوهشي-علمي(هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد  مجلة زبانشناسي و گويش
  

  )دانشگاه شيراز ،زبانشناسي استاديار (مهرزاد منصوري دكتر 
 

 ي ايرانيها  و گويشها ر شخصي در زبانيضما

  چكيده

 كه به دليل قدمت     هستندشناسي در ايران     زبان ي ايراني از جمله منابع غني     ها   و گويش  ها  زبان     
ضـمائر در   . دنـ آي شناسي در ايران به حساب مـي      ات زبان قو گستردگي، كارگاهي بزرگ براي تحقي     

 كـه تحليـل سـاختار و        نـد  از تنـوع و پيچيـدگي قابـل تـوجهي برخوردار           هـا    و گويش  ها  اين زبان 
 32در همين راستا در اين پژوهش  . وجه باشد تواند جالب ت    مي كنند  مي يي كه اين اقالم ايفا    ها  نقش

كنند به سه جهت كلي مـورد بررسـي و            مي زبان و گويش به لحاظ ساختار و نقشي كه ضمائر ايفا          
ي ايرانـي  هـا   و گـويش هـا  در زبـان به توصـيف سـاختار ضـمير        بخش اول    . اند  تحليل قرار گرفته  

 به لحـاظ سـاختار واژه   ها  گويشاختصاص يافته و نشان داده شده است كه ضمير شخصي در اين       
در .  پرداخته شده اسـت ها در بخش دوم به نقش ضمير در اين گويش     . شود  مي به چه شكلي ظاهر   

اين بخش ضمير به لحاظ متغيرهايي نظير شخص، شمار، جنسيت، حالـت، زمـان و نظـام تعـدي                   
رد بررسـي از  ي مـو هـا   و گـويش هـا   دهد زبـان    مي اين بخش نشان  . مورد بررسي قرار گرفته است    

ـ         ابزارهاي متفاوتي نظير افزودن واكه، تغيير آرايش واجي،          ثير أتغيير واجي به منظـور نـشان دادن ت
بخـش سـوم بـه بررسـي الگوهـاي تغييـر واجـي در               . انـد ي فوق بر ضمير اسـتفاده كـرده       ها  متغير
  . ي شخصي اختصاص يافته استها ضمير

  . تدي، ارگتيو، شخص، شمار، جنسيي ايراني، نظام تعها  ضمير، زبان:ها كليدواژه

  مقدمه  -1

  جـايگزين گـروه اسـمي كامـل         و كـه اساسـا از خـود معنـايي نـدارد          اسـت   اي   ضمير واژه 

 ؛ همـو  221: 1993(ضـمير   بـاره   يي كه در  ها  تقسيم بندي براساس  . )250: 1999تراسك  (شود مي
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ـ           صورت گرفته ضماير شخصي   ) 250: 1999 وط بـه   جايگزين نام شخص يـا گـروه اسـمي مرب

 ي هندو اروپايي از جملـه مـوارد       ها  گستردگي تصريف ضمير شخصي در زبان     . شود  مي شخص

نشان داده اند كه ساختار ضـمائر شخـصي    ) 141 :2010(بنجامين و فرت سن   . مورد توجه است  

 نـشان مـي دهـد در اغلـب          وي. بسيار پيچيده بـوده اسـت     ) باستان(ي هندو اروپايي    ها  در زبان 

 اضافي و داتيو در همه اشخاص صـرف مـي شـده             ، مفعولي ،ي فاعلي ها  الت ضمير در ح   ها  زبان

  تثنيـه و جمـع  ، به سـه صـورت مفـرد   ها به لحاظ شمار نيز ضمير در بسياري از اين زبان  . است

  . است

داراي ايـن خـانواده   ي امـروزي  هـا  اين وضعيت سبب شده است تا ضمائر شخصي در زبان  

 و  هـا   ي ضمائر شخصي در زبـان     ها  د مي توان به صورت    از جمله اين موار   . اشكال متنوعي باشد  

 و هـا   پژوهش حاضر نـشان مـي دهـد ضـمائر شخـصي در زبـان              . ي ايراني اشاره كرد   ها  گويش

ي متنـوعي  هـا   از صورت  اند  ي باستاني ها  ي ايراني كه تحول يافته و به جا مانده از زبان          ها  گويش

  . برخوردار هستند

هـا مـورد      و گويش  ها  ر ساختار ضمير در اين زبان     سعي شده است الگوهاي كلي د     همچنين  

  . بحث و بررسي قرار گيرد

 زبـان و گـويش از       32ي ايرانـي،    ها   و گويش  ها     به منظور بررسي ضمائر شخصي در زبان      

 كتاب و مقاله  در ايـن خـصوص نگاشـته شـده و               ،ي ايراني كه به صورت  پايان نامه       ها  گويش

در اين آثار تنوع صـورت،    . )1تصوير  (ررسي قرار گرفته است   نگارنده به آنها دست يافته مورد ب      

هـا و    بـا مطالعـه و مقايـسه بحـث        . به لحاظ آوايي و ساختاري مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت           

 استخراج و تحليل    ها  يي كه در اين آثار ارائه شده اند، الگوهاي ارائه ضمير در اين گويش             ها  داده

  . شده است
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  ي مورد بررسيها ي گويشتوزيع جغرافياي : 1تصوير 

  

 ي ايراني  ها ر شخصي در زبانيبررسي پيشينه ضما

ي ايراني كه بازمانـده و يـا شـكل      ها   و گويش  ها     قبل از پرداختن به بررسي ضمير در زبان       
 و ها   الزم است به توصيف مختصر ضمير در اين زبان         هستند ي ايراني باستان  ها  تحول يافته زبان  

 ،ضمير شخصي در فارسي باستان به لحاظ شمار داراي سه حالـت مفـرد             .  پرداخته شود  ها  دوره
 در اوسـتايي ضـمير دوم   ، بـه عنـوان مثـال      اسـت؛   به صورت تثنيه   ها  جمع و در برخي از صيغه     

  . است m yævakəشخص در حالت اضافي به صورت تثنيه 

  :است) 1(در فارسي باستان به صورت ) كنايي(ضمائر شخصي در حالت فاعلي
  ------جمع     ædæm?  اول شخص مفرد  .)1(

   væyæmجمع     tuvæmدوم شخص مفرد   
    ------جمع      hæuvسوم شخص مفرد    
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  :است )2(به صورت ) 1(ضمائر پيوسته متناظر با 
   næجمع   mæiy– اول شخص مفرد . )2 (

  ----جمع     tæiy-دوم شخص مفرد  
   šiš، -diš–جمع    išim–سوم شخص مفرد 

  )2/175 :1369:175(خانلري                                                 
  :ارائه كرد) 3(توان به صورت   مي ضمير در پهلوي اشكاني را،  در خصوص فارسي ميانه

   æma(h)?جمع     æz?  اول شخص مفرد . )3      (
   æšma(h)?جمع       tu              دوم شخص مفرد 
  ---- جمع       š-د              سوم شخص مفر

  :است )4(   ضمائر شخصي جدا در فارسي دري به صورت 
    جمع                                            مفرد       

          mæn              ma اول شخص   . )4      (
  to                                         šoma             دوم شخص   

 u,?uy,vey                  anš?i?خص ش             سوم 

  اما،، در بعضي از آثار اين دوره ديده ,,اَما،، و ,,جمع به صورت ]  اول شخص[ضمير گوينده 
شـمان،،  ,,ايـشما،، و     ,,،شماه،،,,ي  ها  جمع نيز صورت  ] دوم شخص [ضمير شنونده . مي شود 

 دستور  ،خانلري(ي محلي باشد  ها  رود براثر گويش    مي در معدودي از موارد وجود دارد كه گمان       
  . )186 ص ،تاريخي

اوي،، در ,, در فارسـي ميانـه   ،  ævæ?,,در خصوص سوم شخص مفرد در فارسي باسـتان  
  . است  وي،،، اوي،او,,فارسي دري 

رود براي حيوانات و اشـياء نيـز     مي او،، در فارسي دري عالوه بر اينكه براي انسان به كار          ,, 
  . )5(رود  ميكاره ب

  )14قصص،(بماند من او را به كوه بردم  گاوي . )5(
  )11/241،بلعمي( بايستادروي ه سنگي زير پاي نهاد و از ب. . . . ابراهيم
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 ي ايرانيها  و گويشها ردر زبانيضما  

در اين بخـش  . هستند ي ايراني به جهات مختلفي قابل بررسي     ها   و گويش  ها  ر در زبان  يضما
 هـا    ضمير در زبان   ،ي ايراني صورت گرفته است    ها   و گويش  ها  انبا بررسي كه بر پيكره اي از زب       

متغيرهاي موثر بر شكل    « ،»صورت و ساختار زباني ضمير    «ي ايراني در سه بعد كلي       ها  و گويش 
 مورد بررسـي قـرار      »ي آوايي و ثبات در صورت ضمائر      ها  دگرگوني« و همچنين    »گيري ضمائر 
  . گرفته است

  ضمير صورت و ساختار زباني :3-1   

بر ايـن باورنـد     ) 143:2010(در خصوص تفاوت ضمائر متصل و منفصل بنجامين و فرتسن         
ي هندو اروپايي برخي از ضمائر به صورت تكيه بر و برخـي             ها  ي زبان ها  كه در برخي از شاخه    

اين تفـاوت   ) هاي هندي ايراني   از جمله در زبان   ( ها  در اين زبان  . ندا  ديگر به صورت بدون تكيه    
بـه عنـوان مثـال در يونـاني در اول       . مي يابـد  نمود  و صورت گسسته و واژه بست       به صورت د  

  . به كار مي رود moiو واژبست  'emoiشخص مفرد داتيو، اين تمايز به دو صورت آزاد 
ي ايرانـي بـه هـر دو    هـا   و گـويش ها به لحاظ صورت و ساختار زباني اساسا ضمير در زبان         

 گسـسته و يـا جـدا     ،تي از آن به عنوان ضـمير منفـصل  صورت تكواژ آزاد كه در دستورهاي سن 
 متصل نامبرده شده است،      يا  و تكواژ وابسته كه از آن به عنوان ضمير پيوسته          ،نامبرده شده است  

  . رود  ميبه كار
 ضمير شخصي در حالت فاعلي به صورت گسسته و بـه    ،ي مورد بررسي  ها  در عموم گويش  

 نيز عالوه بـر ضـمير       ها  در برخي از گويش   . وجود دارد عنوان مطابقه فاعلي، به صورت پيوسته       
  . استفاعلي ضمير مفعولي نيز به صورت پيوسته 

هـاي    و جايگاه  ها     كاربرد ضمير به صورت متصل در گذشته بسيار معمول بوده و در نقش            
به عنوان مفعول بعـد از فعـل   نوان مثال در متون نثر قرن پنجم  به ع؛شده است  مي متفاوتي ظاهر 

 بـه كـار  ) 9( بعد از ضمير مـبهم   و)8( بعد از قيد ،)7( مفعول بعد از جزء اول فعل مركب       ،)6(
  :رفته است مي
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  )128 ص،2 ج ،سمك(آري نيك بپرسش،، ,,سمك گفت ) 6      (
  . )234 ص،بيهقي(. ناچارش بازداشتيم) 7      (
  ) 307االبنيه، ص (باشد كه استعمالش گرم كنند . )8      (
  )469 ص ،كشف( . هيچ كسش هيچ نداد. )9(      

  )111:1383صديقيان              (                                                    
عمومـا بـه صـورت    .  و بايد به اسم و فعـل اضـافه شـوند   اند  ضمائري كه به صورت پيوسته    

همچنـين ضـمائر در نقـش       ي فعلـي و     ها  توان به شناسه    مي از جمله اين موارد   هستند؛   بست پي
 در برخـي از مواردضـمير متـصل بـه صـورت      ،با اين وجود. اضافي در فارسي معيار اشاره كرد 

از جمله اين موارد كاربرد شناسه فاعلي در افعال متعـدي در گـويش              . شود  مي پيش بست ظاهر  
  :)10(است  بردخون از شهرستان دير استان بوشهر

   -om-       æmu  اول شخص    . )10        (
   -et-         ætu       دوم شخص               
  -eš-         æšu    سوم شخص                 

    جالب اينكه در اين گويش شناسه فاعلي به هر دو صورت پيش بست و پي بست ظـاهر       
  :)11(مي شود

  om- nevešt?نوشتم     . الف. )11   ( 
   mi-št-im  مي رفتيم   .  ب            
  eš-košt-om?مرا كشت   .   ج           

  ) 1388 ،احمدي(              
يي از افعـال    هـا   ي مـورد بررسـي، در صـيغه       هـا   در گويش خوانساري، يكي ديگر از گويش      
معتقد است به صورت ميانوند بـه كـار         ) 1383(متعدي و سببي با ستاك گذشته ساده كه اشرفي        

  . )12(گيرد  مييان بست در درون فعل و قبل از وجه قرار ضمير به صورت ممي روند ظاهراً
  bæmbert بردم           . )12       (

   bedbertey                 برده اي    
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   bežbertebe  .       برده بود           
  emunbert                 مي برديم   

له حاضر شود، ضمير فاعلي بـه  در اين گويش در صورتي كه ضمير ملكي متناظر در جم            
  :)13(شود  ميپيش بستي در جمله ظاهرصورت 
 ketab-em em-værxundكتابم را خواندم      )   13      (

  ketab-ed ed-varxundكتابت را خواندي                   
ي ايراني به لحاظ صورت بـه هـر دو شـكل            ها  در اين بخش اشاره شد كه ضمير در گويش        

 به شكل تكواژ وابـسته بـه هـر سـه           ها  در اين گويش  به كار رفته، همچنين     د و وابسته    تكواژ آزا 
  . شود  مي ظاهر نيز ميان بست و پي بست،صورت پيش بست

   متغيرهاي موثر بر شكل گيري ضمير:3-2

 بلكه با توجـه     ،تبديل اسم به ضمير به صورت يكسان در شرايط مختلف صورت نمي گيرد            
كـه در   اسـت    از جمله اين عوامل شـخص و شـمار        . كند  مي تفاوت پيدا  صورت م  ،به نوع متغير  
در بـسياري از    جملـه عوامـل تأثيرگـذار       جنـسيت نيـز از      . انـد ي دنيـا تـاثير گذار     ها  اغلب زبان 

 و ارگتيو بـودن     ، نظام تعدي  ، ديگري نظير زمان و وجه فعل      يها  عالوه بر اين متغير   . ستها  زبان
در اين بخش به بررسي عوامل و متغيرهـاي يـاد شـده             . فعل بر صورت ضمير موثر خواهد بود      

   . خواهيم پرداخت

   شخص :3-2-1

   : ضمائر به سه صورت تقسيم بندي شده است،ي مورد بررسي به لحاظ شخصها در زبان
ي مـورد بررسـي بـراي شخـصي كـه مـتكلم اسـت داراي                ها  همه گويش :  اول شخص    -1

صـورت  . ي  زباني مربوطه را نشان مي دهد       ها برخي از صورت  ) 14(مثال. هستندصورت زباني   
  . است -m–ي متفاوت صورتي از ريشه ها زباني اين ضمير در گويش
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. انـد  در سراسر كشور توزيع شـده      ) m–با ريشه    (ها   اين گويش  ،به لحاظ توزيع جغرافيايي   
 كالردشـتي در  ، سـاروي ، سبزواري و بيرجندي در شرق و دماوندي،يي نظير قوچاني ها  گويش(

    . )شمال و مينابي و گراشي در جنوب
   جمع              مفرد                       . )14    (

  )طبسي (om  -، em     -emuاول شخص 
  )كرمانژي قوچان  ( me    mæاول شخص    
  )فارسي قوچاني  (mo      maاول شخص    
  )گويش سبزوار (mo     maاول شخص    
  )فارسي هروي (mæ    maاول شخص    
  )گويش بيرجند (mo/mō     ma  اول شخص  
  )گراشي   (ma     ?æmaاول شخص    
  )كالردشتي (men     ?æma  اول شخص  
 )مينابي   (om    mo?  اول شخص  

  )دماوندي (mæ        -mün    اول شخص
  )ساري(men/me     ?ema  اول شخص 
  )خوانساري (mon     hamaاول شخص   

  

در ايـن گـويش كـه    . از اين قاعده پيروي نمـي كنـد     ) ارابشهرستان د (    گويش گودشانه   
  . )1384 ،قهرماني( ريشه واژه ضمير مي باشد-n– استظاهرا برگرفته از زبان عربي 

   næhne           ما  æne?  من      . )15   (
ريـشه ايـن ضـمير      . ، شخص مخاطب است    يكي ديگر از مواردي كه ضمير مي پذيرد        -2   

 مـواردي از ضـمير دوم   16هـاي   نمونـه . اسـت  -šm– و يا  -t– و در جمع     -t–عموما در مفرد    
 مركـز و شـرق      ، بيشتر در جنوب   ها  اين گويش . هاي مختلف نشان مي دهد      شخص را درگويش  
  . كشور توزيع شده اند
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  )طبسي (etu          جمع etدوم شخص           . )16     (
  )مينابي ( toجمع    et?دوم شخص مفرد    

  )برد خون (-ætuجمع    -et شخص مفرد   دوم
  )گراشي (šoma، šomæyaجمع     teدوم شخص مفرد    
  )كرشي (šemaجمع    teدوم شخص مفرد    
  )گويش بيرجند (šemaجمع    to/tōدوم شخص مفرد 
  )بهدينان يزد(šmo   جمع   tæدوم شخص مفرد   

. كـس يـا شـخص ثالـث اسـت         ديگـر   براي اشاره به     ،ضمير كاربرد    يكي ديگر از موارد    -3
  -š–در عين حـال حـضور   .  زيادي برخورد دار استصورت ضمير در ديگر كس از تنوع نسبتاً   

  . )17( به طور مشخص بيشتر است-u–و 
    جمع                              مفرد       

  )طبسي (eš    ešuسوم شخص   . )17      (
  )گويش بيرجند  (u      uša(n)/unō(n)سوم شخص    
  )مينابي  (i     šo?سوم شخص    
  )گراشي(ænæ    ?ænæšniya?سوم شخص   
  )كالر دشت(un/?on    ?ušun?سوم شخص  

  )خوانساري (un    unaسوم شخص     
  ) كليميان يزد(em, ?eno    ?ena?سوم شخص

  )ساري (ve     vešunسوم شخص   
بقيـه  بـا   / /æد واج به دليل دوبـار كـاربر  است،  ي الريها   كه از زبان   ،ظاهرا گويش گراشي  

   . است متفاوت
 . رود  مي ي مورد بررسي براي هر شخص يك همخوان خاص به كار          ها    در برخي از گويش   

به عنوان مثـال در گـويش       . شود  مي  تمايز شخص صرفا با تمايز واجي نشان داده        ،بر اين اساس  
 همخوان بر اسـاس     ماند و   مي واكه در همه اشخاص ثابت    ) 18(بهدينان يزد در مواردي ازجمله      
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در . نمايـد   مـي   تغيير m,d,š و سوم شخص به صورت سه همخوان           ، دوم شخص  ،اول شخص 
   . شود  مي نشان داده/o/ و /e/اين گونه زباني تمايز مفرد و جمع نيز با دو واكه 

   در گويش بهدينان يزد منفصل و متّصلضمير فاعلي. )18 (
    جمع                                  مفرد      

  me          mo               اول شخص    
  de           do               دوم شخص     

 še            šoسوم شخص                    

   mo didæديده ايم          me didæ               ديده ام     
   ædo didديده ايد             æde  did               ديده اي    

  æšo didديده اند              še didæ             ديده است    
 دوم و سـوم     ، بـه ترتيـب معـرف اول       /š/ و   /m/، /t/    در گويش دماوندي نيـز سـه واج         

  :شود  ميديده) 19( كه به صورت پي بست به شكل است شخص
   mæ          -mün-اول شخص    ) 19     (

   tæ           -tün-            دوم شخص     

  šæ          -šün-سوم شخص                
   mezæne-mæ  مرا مي زند              
    mezæne-tæ  تورا مي زنه             

   شمار:3-2-2      

ي ايراني برخالف پيشينه خود كه در اوستا و تا حـدودي           ها   و گويش  ها   زبان ،به لحاظ شمار  
تنها داراي تقسيم بنـدي دو      است    جمع و تثنيه   ،ي سه گانه مفرد   فارسي باستان داراي تقسيم بند    

اگرچه نمي توان به وجود نظم خاصي به لحاظ تفاوت جمع و مفـرد              . هستند گانه مفرد و جمع   
تـوان بـه صـورت      مي  ولي در بسياري از آنها     ، به طور مطلق قائل شد     ها   و گويش  ها  در اين زبان  

  :دادزير  تفاوت ضمير مفرد و جمع را نشان 
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 به ضمير مفرد از جمله  در فارسـي معيـار در ضـمير پيوسـته و  در                    »an-« اضافه شدن    -1
   :)20(حالت اضافي 

  )كتابمان/ كتابم ( مان -/م -)     20(
  )كتابتان/كتابت(تان-/ت- -            
  )كتابشان/كتابش(شان -/ ش-            

 ،)21(سـسته در گـويش خـاوران       به ضمير مفـرد در ضـمير مفعـولي گ          u– اضافه شدن    -2
   : )23( بردخون ،)22(كندازي
)21   (?om/?omu)  ما را/ من را(،    

         ?et/?etu)    شما را/ تو را(  
         ?eš/?ešu)   آنها را/ او را(  

  

  em      -emu-اول شخص     ) 22 (
 et          -etu-    دوم شخص             

   eš       -ešu-     سوم شخص             
  

   -om-       æmuاول شخص     ) 23 (
   -et-         ætu       دوم شخص      
  -eš-         æšu       سوم شخص      

     

  به صورت مفرد نـشان داده      ax–جمع به واسطه اضافه شدن      ) خراسان(در گويش اسفراين    
   . )36: 1386 ،بابا همايونفر(. شود مي

   om        -omax-ل شخص     او.  )24(
   et            -tax-           دوم شخص   
  eš            -ešax-          سوم شخص   

  . )26(و كليميان يزد ) 25(ي دماوندي ها  به ضمير مفرد در گويشu(n)–اضافه شدن . )3
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   mæ          -mün-اول شخص    )      25   (
   tæ             -tün-ص                    دوم شخ

  šæ            -šün-سوم شخص                    
  

  om, -m        -mun, -emun-اول شخص  )    26   (
  et, -t             -etun, -tun-              دوم شخص 

 eš, -š         -ešun, -šun-   سوم شخص              

به اين صورت كـه     . ديده به صورت ناقص انجام مي پذيرد      اين پ ) قوچان(در كردي كرمانژي  
  .  ختم مي شودn و دوم شخص و سوم شخص به mدر اول شخص ضمير جمع به 

 در گـويش  ؛شـود   مي تغيير شمار به وسيله تغيير واكه نشان دادهها  در برخي از گويش    -4   
  :)27( نشانه جمع است) بجز در سوم شخص ( /a/ نشانه مفرد و /e/ساري واكه 

  ema?  جمع      men/meاول شخص مفرد      )   27    (
 šema  جمع               te             دوم شخص مفرد       

   vešun   جمع               ve            سوم شخص مفرد      
  

بـه   (e بـه    æ   در گويش تركي بجنوردي تغيير شمار در دوم شخص به واسطه تغيير واكه              
  . صورت مي پذيرد)  شماsez تو به sænورت ص

ر اين است كه تمايز مفـرد و        ي  يكي ديگر از موارد جالب توجه در خصوص شمار در ضما          
نمونه بارز اين وضعيت شمار در گويش .  نشان داده شود  ها  جمع به واسطه تغيير در آرايش واج      

ي يكساني تشكيل شـده     ها  اجدر گويش بهدينان يزد ضمير مفرد و جمع از و         . است بهدينان يزد 
  :)28(گردد  مياست كه با جابجا شدن جاي واكه ضمير مفرد از جمع متمايز

  )گذشته ساده متعدي(ر فاعلي در بهدينان يزد ي ضما)28   (
    جمع                    مفرد                        

  om        mo              اول شخص    
  od          do                 دوم شخص  

 oš         šoسوم شخص                   
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   mo did ديديم            om did         ديدم     
   do did  ديديد              od did        ديدي    
   šo did  ديدند              oš did         ديد      

   :)29(نها در خصوص اول شخص وجود دارددر گويش مينابي نيز اين وضعيت به صورت ناقص و ت
   mo       جمع om?   اول شخص مفرد  )29    (

-,an,-u-ي ايراني تمايز مفرد و جمع به وسيله افزودن        ها   در گويش  باال    بر اساس شواهد    

u(n),،شود  مي تغيير واكه و همچنين تغيير در  آرايش همخوان و واكه نشان داده .  

   جنسيت :3-2-3     

ي ايرانـي   هـا    و گـويش   هـا   نشان داده است كه در برخـي از زبـان         ) 1386/1388(راسخ مهند 
 از جملـه ابـراهيم   هـا  در برخي از گـويش بوده و  جنس دستوري در مفعول افتراقي داراي نقش        

كـه    در حالي  ،گيرند  مي  تاكستاني و سگزآبادي اسامي مفرد مذكر نشانه حالت غير مستقيم          ،آبادي
تفاوت مذكر و مونـث     ) الف و ب  . 30(مثال. اسامي مونث در وضعيتي مشابه فاقد اين نشانه اند        

  :دهد  ميرا در سگزآبادي نشان
   (hasan-e   mezan) حسن را نزن . الف.  )30  (

   (zinata   mezan)   زينت را نزن .   ب          
 گونه تاثير به نظراني عموما فاقد هر   ي اير ها   و گويش  ها      اگرچه جنسيت در ضمير در زبان     

 نمونه اي از لحـاظ شـدن جنـسيت در        ،ي مورد بررسي  ها  ولي در دو گويش از گويش     . رسد مي
اسـت كـه در      )داراب(يكي از اين دو گويش گودشانه       . تمايز صوري ضمير مشاهده شده است     

ن تمايز در اين    رسد اي   مي به نظر .  ضمير مذكر سوم شخص مفرد مذكر از مونث متمايز است          آن
   :)31(گويش تحت تاثير  زبان عربي باشد 

  )       مذكر (ente?دوم شخص   . الف  ) 31    (
  )               مونث (enti? دوم شخص   .              ب

  )1384 ،قهرماني                                                   (
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در حالت فـاعلي    . )1384،كلباسي( ر موثر است   در گويش سمناني آشكارا جنسيت در ضمي      
ضمير سوم شـخص مفـرد در مـذكر و مونـث متفـاوت          )  33(و همچمين حالت مفعولي     ) 32(

  . است
  )مذكر   (uاو         . )32     (

  )مونث (un-æ              او        
  )مذكر (žö او را       . )33    (

  )مونث  (žin            او را       
 در پيشينه اين پژوهش نشان داده شد كه كم و بـيش در پيـشينه زبـان           باال   عالوه بر موارد    

  . فارسي جنسيت موثر بوده است

   حالت دستوري:3-2-4

ي  فـاعلي و     هـا    ايراني غالبا تمايزي به لحاظ صـورت در نقـش          يها   و گويش  ها      در زبان 
 غير قابـل  ها مير مفعولي در اين گويش  اصطالح ض  ،به عبارتي . مفعولي ضمير مشاهده نمي شود    

 وجـود دارد و در خـصوص گونـه معيـار نيـز              هـا    و گـويش   هـا   اين زبان در  آنچه  . است توجيه
هم درست تقسيم بندي نموده انـد ضـمائر         ) 1384،   خيام پور  ؛1381 ،ارژنگ(دستوريان پيشين   

) 34( مثـال  )ندهنگار(  از جمله گويش خاوران    ها  با اين حال در برخي از گويش      . است شخصي
اين تمايز  ) 35(مثال) 1388،  كلباسي(و در گويش سمناني بجز اول شخص و دوم شخص جمع          

   :شود  ميبه وضوح ديده
                         مفرد                                                جمع  )34   (

   ma    ما omu?)  مارا             (/mæn) من    (om?) مرا(           اول شخص 
 šæmo    شماetu?) شمارا                   (to) تو    (et?) تورا(           دوم شخص 

 una?    آنها ešu?) آنها را              (u?) او     (eš?) او را (            سوم شخص 

       ?æ              من mö مال من  ،مرا. )35   (
   tö              تو  tæ مال تو  ،           تو را
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   u?       او  žö) مذكر( مال او ،           او را
   un-a?   او ž-in) مونث( مال او ،           او را

     un-i/u-yi? آنها      ž-un           آنها را، مال آنها 
ت پـي    ضمير مفعـولي بـه صـور       ،است ي خراساني ها   كه يكي از گويش    ،در گويش بيرجند  

 بـه صـورت   »برنـد   مـي مـرا «به عنـوان مثـال   . شود  مي به فعل اضافه   inju/deبست به صورت    
mæbæromde  به صورت »برند  مياو را« و mæbærede207: 1377 ،ضايير( باشد  مي( .  

   زمان دستوري                :3-2-5    

بـر صـورت آوايـي ضـمير        ، تاثير زمان دستوري     ي ايراني ها  در زبان  جالب توجه       از موارد 
در زمـان حـال سـاده    ) در حالـت مفعـولي  (به عنوان مثال  در زبان گراشي كاربرد ضمير        . است

حال التزامي  و حـال اخبـاري        ، حال جاري التزامي   ،و زمان حال جاري   ) 36(اخباري به صورت    
   :به كار مي رود)  37(منفي
   -mæ-          mo?æ    اول شخص    )36 (

   -tæ-             to?æ  دوم شخص              
 šæ-            šo?æ             سوم شخص   

 mæbene               من را مي بيند        
  

)37 (  ?om-          mæ-   

          ?ot-          tæ-   

          ?oš-          æ-š 

   om bebene?    من را ببيند        
  šædæda?eند         آنها را مي بي
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 ماضـي نقلـي   ، ماضي اسـتمراري ،ماضي ساده( ضمير مفعولي در  زمان گذشته       ،در اين زبان  
نيـز بـرخالف زمـان       ) و ماضي نقلي التزامي    ، ماضي التزامي  ، ماضي ابعد  ، ماضي بعيد  ،استمراري

  :)39(و ) 38(رود  ميرود به صورت پي بست به كار  ميحال كه به صورت پيش بست به كار
   جمع                       مفرد                       

   æm         -?om?-   اول شخص      ) 38   (
   eš                  -?i?-             دوم شخص     
   ø                   -?en             سوم شخص    

  

   ošzætæm?  مرا زد . الف  )39  (
  ošdeš?   تو را ديد.  ب         

نيز شناسه مطابقه فاعلي بسته به زمان فعل بـه         ) 39 :1383،همايون(  در گويش كليميان يزد     
  . گيرد  مياز فعل قرار) 41(و قبل ) 40(صورت بعد 

  )حال افعال الزم و متعدي و گذشته افعال الزم(به صورت پسوند) 40   (
   in       -am-اول شخص    
   eš      -et, -ed- دوم شخص    
   o,-e,-I,ø     -un,-on-سوم شخص   

   veš-in   بروم æt-in?مي آيم  
  veš-eš     بروي æt-eš?مي آيي 
   viy-e     بياورد   ætt-e?مي آيد  
   viy-et    بياوريد  et-et?مي آييد   

   viyar-ed  بياوريد æxosb-ed?مي خوابيد   
   veš-on      بروند  æt-un?مي آيند     

   æber-am?     مي بريم ætt-am?يم    مي آي
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 ، نقلـي  ، التزامـي  ، جريـاني  ، استمراري ،ساده(ي گذشته   ها  در زمان (به صورت پيشوند    ) 41 (
  :)42: همان() بعيد

   em-, me-, m(æ)          un- , um(æ)اول شخص 
   ed- , te-, t(æ)            tun-, tum(æ)دوم شخص  
   eš-, še-, š(æ)            šun-, šum(æ)سوم شخص  
     m-æxaمي خوردم   
   um-æxaمي خورديم   
  šun-xa beخورده باشند   

  

 تاثير زمان بر صورت ضمير به صورت حذف واكه يا همخوان نـشان              ها  در برخي از گويش   
ي گذشـته در سـوم شـخص مفـرد          هـا   به عنوان مثال در فارسي قوچاني در زمـان        . شود  مي داده

  .  به فعل اضافه مي شودæ–ي مضارع پسوند ها  زمان ولي درæg–پسوند 

   نظام تعدي:3-2-6  

تواند در تغيير صورت ضمير مـوثر باشـد نظـام تعـدي فعـل                 مي    يكي ديگر از عواملي كه    
نظام تعدي فعلي در اينكه شناسه فعل در پايـان بيايـد مـوثر             ) بوشهر(در گويش بردخون    . است
قبـل و در خـصوص افعـال الزم شناسـه اي ديگـر بـه         در خصوص افعال متعدي شناسه      . است

  . كارگرفته مي شود
 )در افعال متعدي( ي پيشين فاعلي ها شناسه) 42(

    جمع                             مفرد   
   -om-         ?æmuاول شخص     
   -et-          ?ætuدوم شخص      
  -eš-          ?æšuسوم شخص      

  om nevešt?نوشتم     
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  )63ص(ي پسين در افعال متعدي و الزم ها شناسه) 43(
  جمع        مفرد                    

  -om    -im-اول شخص  
   i        -ei-دوم شخص    
     en –et –i         -æn- سوم شخص  

   ارگتيو:3-2-7      

ـ       ،ي ايراني ها  يكي از موارد كاربرد ضمير در گويش        كـه   اسـت و   كاربرد آن به صـورت ارگتي
قـرار گرفتـه    ) 1388(و حاجيـاني     ) 1367(مورد توجه برخي از پژوهشگران از جمله كلباسـي          

 اين وضعيت به وضوح ديده مي شود؛      ي مورد بررسي نيز   ها   و گويش  ها  در مجموعه زبان  . است
در سـاخت فعـل نـشان داده        ) 45(به صورت ضمير و     ) 44(هاي    مثالگويش مينابي در    مثالً در   

   .شده است
   om        mo?اول شخص   )   44   (

    et         to?دوم شخص                
   i            šo? سوم شخص               

   om reh?ريختم      )45   (
   et reh? ريختي              
 i reh? ريخت              

 ،كلباسـي (در تـاتي و تالـشي     كاربرد ضمير به صورت ارگتيـو       ) 47(و   ) 46(ي  ها         مثال
   :دهد  ميرا نشان) 1367

  )من ارگتيو ( mæn beze   من زدم        ) 46    (
  )من فاعلي( æz zænemزنم        من مي             

  )من ارگتيو    (men žæ    من زدم         )47   (
  )من فاعلي (æz bæžim   زنم      من مي            
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  ي آوايي و ثبات در صورت ضمائرها  دگرگوني:3-3

   دگرگوني آوايي:3-3-1

رسد   ميي ايراني به لحاظ ريشه يكسان به نظر     ها   و گويش  ها  ر شخصي در زبان   ياگرچه ضما 
كه پرداختن به همه آنها به فرصت بيشتري        است   ولي به لحاظ صورت داراي تنوع بسيار زيادي       

 و هـا  ر شخصي در حالت فـاعلي در زبـان  ياموارد اختالف ضمفقط به در اين قسمت   . نياز دارد 
  :پردازيم  ميي ايراني با فارسي معيارها گويش
  در ضمير اول شخص مفرد /æ/ به جاي /o/ و /e/واكه   )48   (

  )كالردشت   (men    من      
  )فيني  (me      من    
  )  خوانساري  (mon      من    
  ) ساري (men/me      من   
  ) افتري (mon)  منمالِ(      من 
          

   قبل از ضمير اول شخص جمعha ياæ?حضور هجاي ) 49   (
   )كالردشت (æma?      ما    
 )گراشي  (æma?      ما    

  )   خوانساري(hama         ما    
     
)   50 (ma يا mo من« به جاي«  

  ) گراشي    (ma       من 
  )    رامسري (mo       من

)   51( mo به جاي ma اول شخص جمع   
  )مينابي ( mo         ما

  )بهدينان يزد ( mo  ما          
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   به ضمير سوم شخص مفرد و جمع/n/اضافه شدن همخوان ) 52     (
  )خوانساري ( una  جمع                  un        او  
  )كليميان يزد (ena?جمع         em , ?eno?        او 
  )كالردشت  (un/?on?         او

  )رامسري (on/?o?    سوم شخص      
  )بهدينان يزد (un?جمع              ---          
   

   در دوم شخص مفرد/o/به جاي /æ/ يا /e/واكه ) 53   (
  ) گراشي   (te    تو       
  )ساري    (te    تو        

  )كرشي(tæ     تو   
  )بهدينان يزد   (tæ    تو   

      

   در دوم شخص جمعæyaافزوده شدن ) 54    (
  )گراشي  (šomæya      شما 

  ري ثبات در صورت ضما:3-3-2  

  ، اول شـخص جمـع  ، دوم شخص مفرد،علي رغم اينكه صورت ضمير در اول شخص مفرد   
نـشان داد صـورت ضـمير در     هـا   بررسي گـويش ،و دوم شخص جمع صورتي نسبتا ثابت دارد 

متغيـر بـودن    ) 61) (57 (،)56 (، )55(ي    هـا   مثـال . ع نسبتا متغير است   سوم شخص مفرد و جم    
تنـوع در هـر دو را   ) 60(سوم شخص جمـع و مثـال   ) 59 (، )58(ي  ها   مثال ،سوم شخص مفرد  

 شـرق ديـده   مركـز و    ، جنـوب  ،به لحاظ توزيع جغرافيايي اين وضعيت در شمال       . دهد  مي نشان
      . شود مي

  )1385 ،عاليي) ( بوشهردشتستان(گويش آبخش ) 55   (
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  mo                 ma   اول شخص      
 to                šoma   دوم شخص        

  i, ?u, yo          ?una?   سوم شخص   
  

  )1383 ،همايون(گويش كليميان يزد) 56  (
   mo                    maاول شخص      
   to                    šoma   دوم شخص   
   em , ?eno          ?ena?سوم شخص   

  
  )1376 ،كلباسي(گويش كالردشت ) 57  (

    جمع         مفرد                         
   men                ?æma  اول شخص 
   to                   šoma  دوم شخص 
   un/?on         ?ušun?  سوم شخص 

  

-1 : ب 1384عمـادي،   ) (هاي بخـش درود زن مرودشـت      يكي از روستا  (گويش كندازي   ) 58 (
50(  

    جمع           مفرد  
  mo                  maاول شخص     
 to                   šomaدوم شخص      

   oy             ?o(u)ya?سوم شخص    
   

  گويش گيلكي) 59   (
   æmu?جمع    muاول شخص مفرد     
 šumuجمع    tuدوم شخص مفرد     
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 išon/?ušon?جمع   u/un?سوم شخص مفرد    

  . پي بست فاعلي در گويش كليمييان يزد) 60 (
   in       -am- اول شخص    

   eš      -et, -ed- دوم شخص     
   o,-e,-I,ø     -un,-on-سوم شخص    
  
  ضمائر شخصي در گويش بيرجندي ) 61(

   mo       ma  اول شخص  
   to          šoma  دوم شخص 
 u      ?ōna، ?iša?  سوم شخص 

       

 بـه لحـاظ سـاخت آوايـي از          هـا   ي مورد بررسي مشخص شد برخي از صـيغه        ها  در گويش 
بيشترين تغيير متعلق به سوم شـخص مفـرد و كمتـرين آن              و   وضعيت باثبات تري برخوردارند   

ـ      ،بعد از سوم شخص مفرد    . است متعلق به دوم شخص    ر را بـه     سوم شخص جمع بيشترين تغيي
دهد بـه لحـاظ شـخص، اول شـخص       ميبررسي اين وضعيت نشان . خود اختصاص داده است   

داراي تغيير كمتري نسبت به دوم شخص و دوم شخص داراي تغيير كمتـري نـسبت بـه سـوم                    
  :)62(است شخص
      اول شخص> دوم شخص>سوم شخص ) 62 (

ي جمـع از    هـا    صـيغه  كـه صـورت زبـاني در       دهد  مي به لحاظ شمار نيز اين وضعيت نشان      
  :)63(ي مفرد برخوردار استها وضعيت متنوع تري نسبت به صيغه

   مفرد>جمع ) 63(
ي زبـاني صـيغگان   هـا  با لحاظ كردن هر دو مولفه شخص و شمار وضعيت تنوع در صورت    

  :است )64(ي مورد مطالعه به صورت ها  و گويشها ضمير در حالت فاعلي در زبان
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 >اول شـخص مفـرد    > دوم شخص جمـع    >م شخص جمع   سو >سوم شخص مفرد    . )64 (
  اول شخص جمع و دوم شخص جمع 

هاي ايراني مورد بررسي قرار گرفتـه        از گويش برخي  تنها  جا   است كه در اين      ذكر   الزم به   
ي هـا    و گـويش   هـا   و به منظور دست يابي به نتيجه اي متقن الزم است تعداد بيـشتري از زبـان                

   .ايراني مورد بررسي قرار گيرد

  گيري  نتيجه-4

 ي ايرانـي در پـژوهش حاضـر نـشان         هـا     بررسي صورت آوايي و نقشي ضمير در گـويش        
ي ايراني بـه لحـاظ صـورت متنـوع و بـه لحـاظ         ها   و گويش  ها  دهد ضمائر شخصي در زبان     مي

 كـه ضـمائر شخـصي از زوايـاي     ،درايـن بررسـي  . هستند ي نسبتا متفاوتها كاربرد داراي نقش  
 آزاد و مقيـد بـودن تكـواژ، تنـوع صـورت آوايـي در                ، جنـسيت  ، شمار ، شخص :متفاوتي چون 

يـر  ي نقش زمـان دسـتوري و نظـام تعـدي در تغ    ، الگوي تغيير صورت،صورت صيغگاني خاص  
ـ  رابطـه تغي ،ر متـصل ي پيش بست يا پي بست بودن ضما ،صورت آوايي  ر حالـت دسـتوري بـر    ي

  :فتيم به نكات زير دست يا،صورت آوايي مورد بررسي قرار گرفته
ي ايرانـي عمومـا از الگـوي سـه گانـه      هـا   و گـويش   هـا    زبـان  ، به لحاظ شخص و شمار     -1

ي مـورد   هـا   در گويش . كنند  مي پيروي) مفرد وجمع (و دو گانه شمار     ) دوم و سوم  ،اول(شخص
 استفاده از ابزارهاي متنوعي از جمله آرايش واجي و همچنين تمايز واكـه اي در تمـايز      ،بررسي

  . ه شده استشخص يا شمار ديد
ولـي در مـوارد     هـستند،    ي ايرانـي عمومـا خنثـي      هـا    وگويش ها   زبان ، به لحاظ جنسيت   -2

  . شود  ميمعدودي تمايز اين دو ديده
ي ايرانـي عمومـا از هـر دو الگـو           ها   ضمائر در گويش   ، به لحاظ آزاد و مقيد بودن تكواژ       -3
  . كنند  ميپيروي
 دو جايگاه پي بستي و پيش بستي اين ضـمائر   در هر، به لحاظ جايگاه تكواژهاي وابسته -4

  . است ديده شده اند اگرچه الگوي غالب به طور آشكار به صورت پي بستي
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 نمي توان نقش زمان و يا نظام تعدي را در تغييـر صـورت آوايـي    ها  در برخي از گويش    -6
  . ضمير ناديده گرفت

 الگوهاي نسبي برخـوردار  ي مورد بررسي از   ها   تغيير در صورت آوايي ضمائر در گويش       -7
  . است

  تابنامهك

پايـان نامـه كارشناسـي    . )شهرسـتان ديـر  (توصيف زبان شناختي گـويش بردخـون   . )1388(.  حبيب ، احمدي
  دانشگاه پيام نور تهران. ارشد
  نشر قطره: تهران. دستور زبان فارسي امروز. )1381(.  غالمرضا،ارژنگ

 ضـماير در  ات علوم انـساني تهران پژوهشگاه مطالع . انساريگويش خو . )1383(.  مرتضي ، اشرفي خوانساري 
  . )19-21ص ص(اين گويش  عبارتند از

شـركت اطـالع رسـاني و خـدمات         ( نـشر چاپـار  : تهـران  . بررسي گـويش اسـفراين    . )1386(.  همايونفر ،بابا
  . )كتابداري 

  . دهانتشارات ستو: تبريز. دستور زبان فارسي. )1384(.  عبدالرسول،خيام پور
. دشـتي . ي اردكـاني  هـا   بررسي تطبيقي و تاريخي ساخت فعـل ارگتيـو در گـويش           «. )1388(.  فرخ ،حاجياني

-40. )  انـساني سـابق  علـوم اجتمـاعي و  (ي زبان ها  مهارتمجله آموزش. »يكليميان يزد و الري . دشتكي
21 .  

  . 82-97. 2ش . 6س . مجله زبان شناسي. »فارسي قوچاني«. )1368(.  رضا،ذوقدار مقدم
  . 20-39ص. مجله گويش شناسي. »گويش ويدري«. )1383(.  حسن،رضايي باغ بيدي

 . هيرمند:  تهران . )دستور–واج شناسي  (بررسي گويش بيرجند. )1377(.  جمال،رضايي

. كارشناسـي ارشـد  پايان نامه . بررسي و توصيف زبان شناختي گويش گراشي. )1386(.  ساناز،يسي اردكاني ئر
  . شيرازدانشگاه 

                                  . 65-74 : 2. ش. 3س . مجله زبان شناسي. »ي گويش سبزوارها  پاره اي از ويژگي«. )1365(.  احمد،شفائي

  .  فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات:تهران . )مازندراني (گويش ساري. )1374(.  گيتي،شكري
  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي صادقي: تهران . ريگويش رامس. )1385(. ـــــــــــ

  .  شيرازدانشگاه. پايان نامه كارشناسي ارشد. بررسي گويش كردي كرمانژي. )1377(. محسن
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زير نظر دكتـر    . ي نحوي زبان فارسي در قرن پنجم و ششم هجري         ها  ويژگي. )1383(.  مهين دخت  ،صديقيان

  . هنگستان زبان و ادب فارسيتهران فر. پرويز ناتل خانلري

 دانـشگاه آزاد    پايان نامـه كارشناسـي ارشـد      . بررسي زبان شناختي گويش آب پخش     . )1385(.  كرامت ،عالئي

  . اسالمي واحد بوشهر

  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران . گويش دماوندي. )1384(.  مهدي،علمداري

  . آوند انديشه: شيراز. رشيگويش ك. ) الف،1384 (.  نظام،عمادي

  . كوشامهر: شيراز. گويش كندازي. )، ب1384(. ــــــــــ  

انتـشارات دانـشگاه   : مـشهد  .  زبـان گفتـاري مـردم هـرات    ،فارسـي هـروي  . )1376(.  محمد آصـف  ،فكرت

  . فردوسي

     موسـسه : تهـران   . بررسـي سـاختمان دسـتوري گـويش بهـدينان شـهر يـزد             . )بـي تـا   (. فرانك. فيروز بخش 

  . فرهنگي فروهر –انتشاراتي 

پايـان نامـه  كارشناسـي       . )داراب (توصيف زبان شناختي گـويش منطقـه گودشـانه        . )1384(. شمها  ،قهرماني

  . دانشگاه شيراز. ارشد

. )10پيـاپي    (2ش. 5س. مجله زبان شناسـي   . »ي ايراني ها   و گويش  ها  ارگتيو در زبان  «. )1367(.  ايران ،كلباسي

:87-70 .  

  . فرهنگياه علوم انساني و مطالعات ژوهشگ پ: تهران . )رودبارك (گويش كالردشت. )1376(.  ايران،سيكلبا

  . 137-141. 2ش. مجله زبان و زبان شناسي. »ي شاخص گويش سمنانيها ويژگي«. )1384(. ـــــــــــ 

  .  سبزانانتشارات: تهران . بررسي و توصيف زبان شناختي گويش مينابي . )1384 (.  حسن،محبي بهمني

  . دانشگاه شيراز. پايان نامه كارشناسي ارشد. بررسي گويش بيرجندي. )1370(.  حسن،جو فردمهر

  . نشر  آثار. فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. بررسي گويش فيني. )1381(.  بهجت،نجيبي فيني

  . قيقات فرهنگيموسسه مطالعات و تح:  تهران . گويش افتري. )1371(.  همادخت،همايون

علـوم انـساني    پژوهشگاه مطالعات: تهران . )يك گويش ايراني(گويش كليميان يزد   . )1383(. ـــــــــــــــ

  . و مطالعات فرهنگي

  . چاپار: تهران. بررسي گويش اسفراين . )1386(.  بابا،همايون فر
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