
 

 

 

 

 رسمی  فارسی آن با ی مقايسه گويش خُلّاری و نحو در مبانی صرف و

 

 *فاطمه مرادی

 

 ه چکید

 

 –نحوی گويش خُلّاری  مبانی صرفی و ويژه و قواعد و به بررسی دستور برای نخستين بار، ، اين مقاله در     

 دستور ته شده است  وپرداخ -مجموعه گويش های استان فارس زير در گويش های جنوب غربی ايران و از

 است.  زبان فارسی رسمی مقايسه شده جزء به جزء با مفصّل و نحوی اين گويش به طور صرفی و قواعد و

مورد  در اين مقاله ، از نظر سابقه ، تاکنون هيچ پژوهشی در اين زمينه نشده و اين گويش ، برای نخستين بار

 تقسيم شده است که در نحو بخش صرف و به دو حث مب ابتدا ، اين پژوهش در بررسی قرار گرفته است.

 ، معرفه نکره و ، اضافه ، گويش خُلّاری جمع در ی نشانه و جمع  و مفرد ، اسم ی درباره ، بخش صرف

انواع  در،صم ضماير، ، اعداد ، قيد  ، انواع صفت ، اسم اشاره اسم مصغّر، ، حروف اضافه ، مفعولی ی نشانه

 نکاتی ذکر ، زبان فارسی گويش خُلّاری با در اين موارد ی همه ی مقايسه و  صدرپسوندهای م و پيشوندها

ترتيب  ، جمله مفعول در ، فاعل فعل با  مطابقت ، انواع آن گزاره و و نهاد نيز بخش نحو در شده است و

رسی بر پيش از و ده استمقايسه شزبان فارسی  بررسی و با گويش خُلّاری در منادا و  جمله کلمات در

گويش خُلّاری آورده شده  و خُلّاری  توضيح مختصری درباره  ، خواننده برای آشنايی بيشتر موضوع نيز،

،  بررسی ، گردآوری مطالب ، مصاحبه ، مبنای تحقيقات ميدانی بر ، تحقيق اين پژوهش و اساس کار است.

 و رجوع به منابع معتبر و پايتخت رسمی  فارسی  بحث با ضوعات موردوم ی مقايسه و و تحليل تجزيه 

 بوده است.  اين موضوع ی دست اوّل درباره

  

  نحو ، صرف ، فارسی ميانه ، زبان فارسی رسمی ، گويش خُلّاری خُلّار، : کلید ی ه هایواژ
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  مهمقدّ -1

گويش  از –نحوی گويش خُلّاری  مبانی صرفی و ويژه و قواعد و دستور برای نخستين بار، ، اين مقاله در 

 اعدقو و دستور است  و  شده بررسی -مجموعه گويش های استان فارس زير در های جنوب غربی ايران و

 . زبان فارسی رسمی مقايسه شده است با جزء به جزء  مفصّل و نحوی اين گويش به طور صرفی و

پيش از اين ، تاکنون در اين زمينه هيچ تحقيقی صورت نگرفته و مقاله ای چاپ نشده با توجّه به اين نکته که 

 درآمده است.   اين پژوهش برای نخستين بار است که به رشته ی تحريرموضوع است، بنابراين 

 گويش خُلّاری داده شود. و خُلّار ی توضيح مختصری درباره ، خواننده الزم است برای آشنايی بيشتر در ابتدا

 خُلّار و گويش خُلّاری : -2

های بخش  کيلومتری شمال غرب شيراز است . اين روستا از آبادی 05روستايی کوهستانی در« Xollâr»خُلّار 

و عرض  05: 05که طول جغرافيايی آن می باشد«اردکان»ن ، از توابع شهرستان سپيدان مرکزی دهستان همايجا

بين کوه های چال   اند و خُلّار در دشتی . اطراف اين روستا را کوه ها فرا گرفتهاست 52: 00جغرافيايی آن 

قرار گرفته (  Τosarو تُسَر) (Sarow)و کوه های سَرُو  (Komey))کوه می(  و کُمِی (Čâlxersi) خرسی

 است.

 502ميالدی برابر با   768سال  ( تا  سال مرگ داريوش سوم هخامنشی پيش از ميالد مسيح ) 330از سال 

زبان های ايرانی به شمار  ) سال به  سلطنت رسيدن يعقوب ليث صفّاری( دوره ی ميانه ی هجری قمری ، 

 (  000 :0370،ابوالقاسمیمی رود.)

فارسی امروزی  و  باستان  ی از زبان فارسی است که واسطه ی مستقيم ميان فارسی زبان فارسی ميانه ، شکل 

 . شمرده  می شود

(5557،Encyclopediaاين زبان ) با گويش های محلّی نواحی  ، همواره از ديدگاه دستوری و واژگانی

در رديف  گويش ها دسته بندی   درگويش خُلّاری نيز و  (  238:0370وديگر، ) ر فارس نزديکی داشته است

رضايی باغ گويش های جنوب غربی ايران و در زير مجموعه ی گويش های استان فارس  قرار می گيرد )

 که  با توجّه به شواهد و قراين ، بازمانده ی زبان فارسی ميانه است. ( 0 :0375بيدی، 

شاهان پيشدادی و چهار صد سال را به پاد  درباره ی پيشينه خُلّار ، فرهنگ شفاهی مردم روستا ساخت خُلّار

پيش از ساخته شدن شيراز ، نسبت می دهند امّا قديمی ترين سند مکتوبی که در آن ، نام خُلّار آمده است ، 

متن نامه ای است از حجّاج بن يوسف در قرن اوّل هجری ، که درباره ی فارس به حاکم زيردست خود 

 اره شده است:نوشته و در اغانی و تاج العروس نيز به آن اش

 موضع بفارس يجلب مِنه العسل و مِنه حديث الحجّاج حينَ کتب إلی عامِله بِفارس :



 

 

 بکارمن النحل األ             اِبعث اِلی مِن عسل خُلّار

 (375 :0380الحموی ،لم تمسه النّار )              من الدَّستفشارِ الّذی 

جوان / عسلی غليظ  و در عين حال نرم / که آتش به آن نرسيده برايم از خُلّار عسلی بفرست / از زنبورهای 

 باشد. 

امروزی است در شمال غرب گويُم ، که شراب  اينجا خُلّار ، همان خُلّار )خلّر(می توان گفت که در  به يقين

 (083 :0385شوارتس،مورد توجّه و ستايش ميخواران از آنجاست. )

شاعر معروف ايرانی « خمريات ابونواس»:آمده است« خلّار»باره ی سخنی  در ، اثر مکتوب ديگری که در آن

گويد: اسم بهشت نزد فارسيان  م( است که او در خمريات خود می  705-هـ .ق   027عرب زبان )متوفّی

 (همان خلّار است.)

خی ، حمد اهلل پس از آن در آثار جغرافی دانان متقدّم مانند: اصطخری ، ابن حوقل ، مقدّسی ، قدامه ، ابن البل

مستوفی و ... به نام خُلّار و توضيحاتی درباره ی شهرت شراب ، انگور ، عسل و سنگ آسيای آن برمی 

 .خوريم

 : نحو صرف و -3

 اسم و حرف  به بررسیدر اين مقاله ويژه ای است که و  صرف و نحو  قواعد و دارای دستور ، گويش خُلّاری

 . پی می گيريم مبحثی ديگر درآن  را  ،  ه به گستردگی مبحث فعليم و با توجّخته اپردا در اين گويش 

 : صرف -4

که خصوصيات کلمه ها  و سازه ها را به تنهايی  بررسی  است صرف ، شعبه ای از دستور زبان و زبانشناسی 

 ( 052 :0375فرشيدورد،می کند) 

 : اسم -الف

 ، از جمله : انواع مختلفی دارد و  می رود کاره ب ناميدن امور کلمه ای است که برای تعيين کردن و ، اسم

 : جمع مفرد و

  می باشد (galگَل) ، فارسی ی )ها( و )ان( جایه بيجان ب و جمع برای جاندار ی نشانه ، گويش خُلّاری در

گرفته شده است که به  )گلّه( از احتماال ً ، اين عالمت -پژوهشگر گويش ها  –به عقيده ی آقای سالمی  که

 (62: 0370سالمی ،) جمع می بندد. آن را و می آيد بال اسم مفرد دن

 (morγe-gal)مُرغِ گل  مُرغ + گَل=                          = دختران  (dofta-gal)دُفتَ + گَل = دُفتَ گَل 

 = مرغان

 = مردان  (merde-gal)مِردِ + گل = مِردِ گَل 



 

 

آنها  حاصل مصدر و جمع بسته می شوند gal))گَل= با  وظ همملف غير اسم های مختوم به )ه(در اين گويش 

 :  )يی( ساخته می شود با

 (bače-yi)يی  : بچّگی = بَچِ حاصل مصدر -                                        (baž-gal)بچّه ها = بَژگَل 

 (sâδe-yi)يی  سادگی= ساذِ : درحاصل مص -                                    (sâδa-gal)گَل ساده ها= ساذَ

 :  بسته می شوند  جمعgal) )گَل=  گويش با  اين در اسم های عربی نيز همچنين

 (qalam-gal)قلم ها = قلم گَل  -                                (ketâv-gal)کتاب ها = کِتاو گَل 

 جمع آنها ی همچنان نشانه نيز  صفت بپذيرند يا و وقتی اضافه شوند ، کلمه های خُلّاریاشاره کرد که  بايدو 

 : نمی کند تغيير

خانه های  (= tamiz xuna galخونَ گَل تَميز)  -                  بچّه های من      (=baž gal moبَژگَل مُ)

 تميز

 : اضافه

 :  مضاف و مضافٌ الیه - 

درست  يك ضمير، يك اسم و اسم يا دواز ترکيب  ، زبان فارسی مضافٌ اليه مانند مضاف و ، اين گويش در

 ، گويش خُلّاری مضافٌ اليه در معموالً مضاف و امّامضافٌ اليه نام دارد  ، اسم دوم می شود که اوّلی مضاف و

 که  پيش از آن ختم شود یصامت مضاف به  ی کلمهکه  وقتی بجز   کار می رونده ميانجی ب ی  بدون کسره

 : می شود اضافه ظاهر ی کسره در اين صورت ، ، تی نيامده باشدمصوّ صامت هم 

 ( =telfe čoyiتِلفِ چُيی) چُيی = تِلف + -                  در قفلِ  (=qolfe darقلفِ دَر)قلف + دَر=   -

 چای   ی تفاله

 من .  کفشِ (=kafše moکَفشِ مُ)=  کَفش+ مُ -

 کسره ، ختم شود ، آمده باشد )کوتاه يا بلند( وّتیمص آن که پيش از  صامتی مضاف به  ی هنگامی که کلمهامّا 

 : نمی شود  اضافه ظاهر ی

 دهانِ مردم     (=kap mardomکَپ مَردُم) -         حراجِ لباس         (=harâj levâsحَراج لِواس) -

 ربزه            (= قاچِ خqâš xarbizaقاش خَربيزَ) -                   باغچه  خاکِ (=xâk bâxčaخاک باخچَ) -

 ی کسره و ملفوظ  غير )ه( ، هنگام گرفتن مضافٌ اليه ، باشد غير ملفوظ  )ه( مختوم به ، هنگامی که مضافو 

 :  تبديل می شوند (eyاضافه به )اِی = 

( = (duney ganomم گَنُُ دونِی -                            مردم ی = بچّه (bačey mardom)بَچِی مَردُم  -

 گندم ی انهد



 

 

 ما ی خانه (=xuney mâخونِی ما) -

 : معرفه نکره و

 : اسم نکره -الف

 :  ساخته می شود (ey)اِی  يا  (i)اسم + ای  ی  وسيله  اسم نکره به ، گويش خُلّاری در

= (zen-ey)زنی = زِنَ + اِی   -                                       = مِردی  (merd-i)مَردی = مِرد + ی  -

 زِنِی

 : نکره می کند  را اسم  و  می آيد و يکی  به معنی يك  ya)=   )یَ آنها  سر بر گاهی نيزو البته 

+ بَچ + اِی  يك بچّه ای = یَ -                       = یَ مِردی(ya-merd-i)+ مِرد + ی  يك مردی= یَ -

(ya-bač-ey)= یَ بَچِی 

 ادغام می شود.  و)ای( رکت )اِی(ح در ، اسم که البته حرکت حرف آخر

 نکره شده باشد (i )ای = اگر اسم نکره  با ، در آن صورت،  باشد  صفتی  هرگاه اسم  همراه بااز سوی ديگر، 

 :  افزوده می شود صفت  به آخر حذف و ، اسم پس از (iاين)ای=  ،

= مردی خوب = مرد  (merd-e-xuvi)خووی   مِردِ -           = مَردی                (merd-i)مِردی  -

 خوبی 

 :  می ماند  باقی اسم  بعد از )اِی( صورت در اين ، همراه باشد ( eyاِی= با) یاسم ولی اگر

= zen-ey-baδ) زِنِی بَذ ) -                                                         = زَنی  (zen-ey)زِنی  -

 زن بد. 

 :  اسم معرفه -ب

 که با استفاده می شود ( owـُ و= ) يا (u)او=  از پسوند ، برای معرفه کردن يك اسم ، گويش خُلّاری در

 آن( ) يا ( )اينی  صفات اشاره گاهی نيز اينها کنار در شدنش می شود. موجب معرفه  ، اسم آمدن آن پس از

 :  افزوده  می شود  اسم  به اوّل

کوچه  = (ku:č-ow)چُو  -چَ + و : کو -کو /               س )معرفه(.لبا = (levâs-u)لِواس + و : لِواسو 

 )معرفه(.

 u-zen-ow): او زِنُو ) او + زِنَ + و/          اين کتاب )معرفه(. = (I-ketâv-u): ای کِتاوو  ای + کِتاو + و

 آن زن )معرفه( =

 : حروف اضافه -5

 :  تبديل می شوند = a))اَ  گويش خالّری به در بَر( ، از، حروف اضافه )به –



 

 

  a)کِ  اِت  بَذ مُ   کردی: اَ من بد بَر -                                   (a  tom go)تُم گُ به تو گفتم : اَ -

mo  baδ  et  ke).              - دا  ترجيش  مُ  اَ اُیُ من ترجيح داد : او را بر           (oyo  a  mo  

tarjiš  dâ) -   َاز اين جا رفت : اَ اينجُ  رَ ـ( a  injo  ra: ) 

 به کار (a  tu تو= اَ )گونه ی به ، اين گويش در ، جايی به معنی داخل و درون چيزی يا حرف اضافه )در( –

 :  ودرمی 

 (mo a tu xuna boδem)بُذِم  خونَ  تو  اَ من در خانه بودم : مُ 

 (:a tu injo hiči ni) نيـ ـ  هيچی  اينجُ  تو  جا چيزی نيست : اَ در اين

 : به کار می رود (xoδ)« خُذ» ی  واژه، همراهی )با(  در گويش خُلّاری به جای حرف ربط  -

  (mo  xoδ  oyo  eštem  [oyoštem])شتِم( من با او رفتم : مُ خُذ اُی اِشتِم )اُيُ

 (oy  [oyo]  xoδ  xoš  a  qa:ren)قَـ ـَ رِن  او با خودش قهر است : اُی خُذ خُش اَ

» و مشارکت است ، کلمه ی  که به معنی همراهی «  با همديگر» در اين گويش، به جای کلمه ی همچنين 

 به کار می رود : (xoδ  yakoδo)  «يکُذُ  خُذ

 (xoδ  yakoδo  bišit)بيشيت   يکُذُ با همديگر برويد : خُذ  -

 (xoδ  yakoδo   me:ravun   bit)بيت   ـِ رَوون مِـ يکُذُ  با همديگر مهربان باشيد : خُذ  -

 :  اسم مصغّر –6

می  آن را تصغير صفت می چسبد و است که به انتهای اسم يا « akاَک =» گويش خُلّاری در عالمت تصغير

« کوچك»( به معنی  koškak)کُشکَك = صفت  ، آن پس از ، يك اسم برای تصغير کند. همچنين گاهی نيز

 :  سم را مصغّر می کنندمی آورند و ا

 =(doftinak)دُفتی + اَک : دُفتينَك                   بسيار کوتاه قد و چاق ( =(kotolakکُتُل + اَک : کُتُلَك 

 ميانجی[« ن]»دختر کوچك 

  خواهر کوچك. =(daδa-koškak)کُشکَك  دَذَ + کُشکَك : دَذَ

 :  صفت – 8

 صفت اشاره :  –الف

 = آن )دور ( می باشد :  (u)= اين )نزديك ( و  او  (i)دو نوع صفت اشاره که شامل   ای در گويش خُلّاری ، 

 = اين سنگ. (i-bard-u)ای  بَردو   -                                  = اين  (i)ای 

 = آن  لباس. (u-levâs-u)او لِواسو   -                                  = آن  (u)او 



 

 

تنها چگونگی و خصوصيت موصوف را بدون سنجش با ديگری و صفتی است که  : )مطلق(دهصفت سا -ب

 ( 005 :0388احمدی گيوی،انوری،. ) بدون معنی فاعلی ، مفعولی ، نسبی  و ... می رساند

و هم پس از آن می آيد ) «( iای = »در گويش خُلّاری ، صفت هم پيش از موصوف) موصوف همراه با

مفرد به صورت  ( و بدون توجّه به رعايت جنس موصوف ، صفت ، هميشه (e)ك کسره موصوف همراه با ي

-xuv)خوو مِردی -                                                                                        : می آيد

merd-i)                                                      دفتِ مَلوس -     = مردِ خوبی(dofte-malus)= 

                                       دخترِ زيبا. 

، موصوفی را با يك يا چند موصوف ديگر در صفتی که با هم  اين نوع صفت : در صفت تفضیلی -ج

 (  006 همان:مشترکند می سنجيم و آن را بر موصوف يا موصوف های ديگر برتری می دهيم .)

)تَر( به  صفت  عالمت تفضيلی زبان فارسی ، برای ساختن اين نوع صفت ،   مانند خُلّاری  نيز در گويش 

 :  افزوده می شود

به + تر= بـِ  ـِ  -              (xuv - tar)  خووتَر خوب + تر= -              (kam - tar)تر کم + تر=کم 

 (be: - tar)تَر

ی آن ، موصوفی را نسبت به همه ی موصوف های همجنس ، در  صفتی است که به وسيله : صفت عالی -د

 سنجيده و بر همگان برتری می دهيم )همان(صفتی که با هم مشترکند 

به معنی ) از همه  a hama)  -هَمَ  اَ )نيز برای ساختن صفت عالی ، از صفت تفضيلی +   گويش خُلّاری در

 : ( استفاده     می شود

 tamiz-tar-a)هَمَ  تميزترين= تَميزتَر اَ                   = بدتر از همه.(ba-tar-a hama) هَمَ اَ بدترين = بَتَر

hama) .تميزتر از همه = 

 = کوچکتر از همه. (kočok-tar-a hama)هَمَ  اَ کوچکترين = کُچُك تَر

 : قید – 8

هر کلمه ی ديگری بجز صفت يا گروه وصفی ،  قيدی ، فعلی يا  ،فعل  ،ای است که مضمون جمله کلمه 

 (                    30 :0375فرشيدورد،) .د می کند و چيزی به معنی آن  می افزايداسم و جانشين اسم را مقيّ

يك  هر نمونه هايی از که   فارسی وجود دارد مانند از نظر معنی  انواع مختلف قيد ، در گويش خُلّاری ، 

 :  می شود بررسی 

 :  قید زمان -الف 

 = ديروز. (dina)دينَ                                              = امروز (emru)مرو اِ



 

 

 = پس فردا.(pas savâ)پَس سَوا                                   = فردا(savâ)سَوا 

رويز، دو پري =(pirina)پيرينَ                                               = حاال، اکنون(hâli)الی ح

 روز پيش.

سه روز  =(pas sari)پَس سَری                                  = سه روز قبل(piš pirina)پيش پيرينَ 

 ديگر. 

پيرارسال ،   =(pirârna)پيرارنَ                                    = پارسال (pârna)پارنَ 

 دو سال پيش. 

 = هنوز.(hani)هَنی                                  پيش= سه سال (piš pirârna)پيش پيرارنَ 

 :  قید مکان -ب

 = پايين. (duman)دومَن                                                         = باال(bâlâ)باال 

 = آنجا.(unjo)اونجُ                                               = اينجا(in jo)اينجُ 

 = مغرب.(maγrev)مَغرِو                                   = مشرق(ašreq)ق اَشرِ

 : قید مقدار -ج

 ، بسيار کم.  = اندکی(ya pečey)پِچِی  یَ                                           (= زيادziyâδزيياذ )

 : قید کیفیت - د

 = يك وری، کج. (ya lati)لَتی  یَ                                           ، اُريب = کج(ya la)لَ يَ

 = ايستاده.(voysâδa)وُيساذَ                                             = خميده(kuti)کوتی 

 پاره. =(yalu)لو يَ       ناصاف و ناهموار.                          =(nâmojvâl)جوال نامُ

 :  قید حالت  -ه 

 :  ساخته می شوند «(کونی»اسم +  ترکيب) از ، گويش خُلّاری دهای حالت درقي تعدادی از

 = در حالت نشسته (ša:sa kuni)شـَ ـَ سَ + کونی

 = هولکی و باشتاب(howla kuni)هُولَ + کونی

 = در حالت خوابيده (xâfta kuni)خافتَ + کونی

 : اعداد -9

گاهی  فقط  که   فارسی هستند شبيه به اعداد  و ی آينداعداد به صورت ساده و ترتيبی م خُلّاری،  گويش در

 هم دارند  : تفاوت های آوايی با

 :  که بعد از اسم می آيند« ـَُ می» يا« ـَُ م»پسوند عدد ساز  : عدد اصلی +  اعداد ترتيبی -الف



 

 

= در (dar šišomi)ر شيشمیدَ -                            = درِ ششم.          (dar šišom)شيشُم ردَ

 شِشمين.

 : اعداد اصلی -ب

 = دو(do)دُ                                           = يك(:ya)ی ـَ 

 = دوازده (duvâzza)دووازَّ                                          = يازده(yâzza)يازَّ 

 = هجده (hažda) هَژدَ                                        = هفده(havda)هَودَ 

 = بيست(bis)بيس                                          = نوزده(nunza)نونزَ 

 = هشتاد(haštâδ)هشتاذ                                                   = هفتاد(haftâδ)هَفتاذ 

  = ششصد(šiš sad)د شیش سَ                                        = دويست(divis)نَديويس 

 ضمیر: -10

اين  درضميرها ( 522 :0375فرشيدورد،) .، اسمی است که جانشين اسم ديگر شود و تصريف گردد ضمير

 :  ضماير  مشترک هستند ( و منفصل متّصل وشخصی )  ضماير شامل  ، فارسی زبان   مانند نيز گويش

 :  منفصلشخصی ضماير  -الف

 / oyo)]اُی[  اُیُ -                = تو(to)تُ  -                   = من(mo)مُ 

oy) او = 

 آنها  (ušu)=اوشو  -   = شما                (šomâ)شُما  -                  = ما(mâ)ما 

 د.( = او آمoyo  ameyاُیُ) اُی( اَمِی ) -                                (=  من  آمدم.mo  andem مُ  اََندِم) -

 .( = آنها  آمدندušu  andenاوشو اَندِن ) -

 : تّصلم شخصی  ضماير -ب

در اين گويش، .  و غير فاعلی  تقسيم  می شوند فاعلی  به دو دسته ی  ، تّصلم  ضماير ، گويش خُلّاری در

ت صرف فعل های متعدّی با زبان فارسی متفاوت است. به اين معنی که ساخ جای قرار گرفتن ضماير هنگام 

به صورت صرف   که در آن ، فعل  )اِرگِتيو( است کُنايی  ، ساخت فعل های ماضی متعدّی در گويش خُلّاری

  قرار می گيرند. فعل  نشده می آيد و ضماير، قبل از 

می کنند   تعيين شخص و عدد فعل را   که  ضميرها يا پسوندهای فاعلی هستند ، با  توجّه به اينکه شناسه ها

  .در زير مجموعه ی شناسه ها  توضيح دهيم را  ( می توانيم ضميرها 386 همان:) 

 در فعل های ماضی الزم : ( شناسه ها ) ی متّصل فاعلیضمیرها



 

 

 )رفتم( eštemاِشتِم                                                                   ( : منemـِ م )

 )رفتی( ešteاِشتِ                                                                     : تو (e)ـِ 

 )خوابيد(  xâftiخافتی  : او                                                                                     (i) ای

 )رفت( :raـَ  رَ                    :   ( می آيدشناسه ضمير) بدون گاهی نيزدر سوم شخص مفرد ، 

 )رفتيم( eštamاِشتَم                                                    : ما (am)ـَ م 

 )رفتيد( eštitاِشتيت                                                         : شما (it)ايت 

 )رفتند( eštenاِشتِن                                                    : آنها (en)ـِ ن 

 در فعل های ماضی متعدّی :  ضمیرهای متّصل فاعلی )شناسه ها (

 )بُردَم(« om bo»اُم بُ                                                       من« : om»اُم 

 بردی(«  )et bo»اِت بُ                                                       تو« : et»اِت 

 )برد(« eš bo»اِش بُ                                            او« : eš»اِش 

 )برديم(« mu bo»بُ  مو                                               ما« : mu»مو 

 )برديد(« tu bo»بُ  تو                                           شما« : tu»تو 

 )بردند(« šu bo»بُ  شو                                                       آنها« : šu»شو 

 در فعل های مضارع الزم : ضمیرهای متّصل فاعلی )شناسه ها ( 

 )می آيم(« miyem »می يم                                      ( : منemـِ م )

 )می آيی(«  miye »می  یِ                                      : تو (e)ـِ 

 )می آيد(« mat »مَت                                                              او« : ت»يا « د»

 )می آييم(« yam mi»می  يَم                                      : ما (am)ـَ م 

می «) miyit / mit »می ييت/ميت                                                                : شما  (it)ايت 

 آييد(

  )می آيند(« miyen »می يِن                                    : آنها (en)ـِ ن 

 شناسه در فعل های مضارع متعدّی :  -11 

 می خورم( « ) mexrem »مِخرِم                                                      ( : منemـِ م )

 )می خوری( « mexre »مِخِر                                            : تو  (e)ـِ 

 )می خورد( « mixord »می  خُرد                                               او      « : ت»يا « د»

 )می خوريم( « mun mexram»مِخرَم                                                     : ما (am)ـَ م 



 

 

 )می خوريد(« mexrit »مِخريت                                                     : شما (it)ايت 

 ی خورند( )م« mexren »مِخرِن                                                     : آنها (en)ـِ ن 

 می شود :  ظاهر « ت»به صورت  فقط ضمير(  )الزم ، شناسه   مفرد مضارع سوم شخص   های در فعل 

 )می گردد(« mi gerdet »می  گِردِت                                 )می رود( « mi šut »می  شوت

می شود.  ظاهر« ت»يا « د»به دو صورت  ضمير(  )های مضارع سوم شخص مفرد متعدّی ، شناسه در فعل

و  می شود « د»،  ضمير(  )، صامت بيايد ، در اين صورت ، شناسه ضمير(  )شناسه  هرگاه پيش از  يعنی

 می شود : « ت»فعل ،   آن ضمير(  )اين صورت ، شناسه در  ، مصوّت بيايدضمير(  )هرگاه پيش از شناسه 

 )می برد(«= mi verd »می  وِرد                                  )می گيرد( «= mi git »می گيت

زبان پهلوی و برخالف زبان فارسی ،  ، مانند  های ماضی متعدّی در فعلضمير(  )شناسه  در اين گويش 

زبان فارسی  های ماضی الزم ، مانند  در فعل )ارگتيو( دارد ، امّا  کُنايی می آيد و ساخت  هميشه پيش از فعل

 می رود :   کار به  فعل   پس از ميشه ، ه ضمير(  )، شناسه

 )آمديم( « an dam»)برديد(                                                                اَندَم « tu bo»بُ  تو

 )رفتيد(« eš tit»اِشتيت                                                     )گذاشتند(        « šu nâ»نا  شو

 بعد از اسم يا فعل می آيند و به آنها که ته ی  دوم ضميرهای شخصی متّصل ، از نوع غير فاعلی هستند دس

اين  وو همراه با اسم ، نقش مضاف اليه و همراه با فعل ، نقش مفعول رايی می گيرند  شوند می متّصل

 : از  عبارتند ضميرها

= (eš)ش ِ -                         = ـَ ت(et)ت  ِ-                              = ــَ م(om)م ُ  -

 اَش

 =(šu) شو                          = تان(tu) وت                               = مان(mu) مو

 شان

  ketâvet کو؟)  کتاوِت -                              !بده  را  دفترم (=daftarom  hâδeهاذِ) دَفتَرُم  -

kuکجاست؟ تابت (= ک 

(= ما  šu  ditemuشو ديتِمو) -                     شد. گم  (= کيفش kifeš  gom  âviآوی) گُم  کيفِش  -

 ديدند.    را

(=   om  ditešu)اُم  ديتِشو -                             را برديم.       (= شما  mu  bordetuمو  بُردِتو) -

 آنها  را  ديدم.

 : مشترک يرضما - 12



 

 

 متکلّم و مخاطب و غايب ، مشترک باشد و هميشه مفرد  ضمير مشترک آن است که با يك صيغه ، در ميان 

 (20 :0387وحيديان کاميار، می رود.)  ضمير مشترک ، بيشتر برای تأکيد به کار و  ... استعمال شود 

 xu)خو=ی  کلمه  از و  شخص مفرد  برای (xo )خُ=ی  کلمه  از ، فارسی به جای)خود( گويش خُلّاری، در

 : شو( به آن متّصل می شود -تو -مو -ش –ت   -)م  سپس ضماير و ( برای اشخاص جمع استفاده می شود

(= to xot ešteاِشتِ) خُت  تُ  -                  رفتم      خودم  (= من mo xom eštemاِشتِم) خُم   مُ -

 رفتی  خودت  تو

 mâ xumuاِشتَم)  خومو  ما -                   رفت         خودش  (= او:oyo xoš raَ )-رَ خُش  اُی  -

eštamرفتيم  خودمان  (= ما 

 ušu xušuاِشتِن)  خوشو  اوشو-رفتيد         خودتان  (= شماšomâ xutu eštitاِشتيت)  خوتو  شُما -

eštenرفتند  خودشان  (= آنها. 

 : اشاره ضماير -13

( unoدور )اونُ) و ( اين(enoاِنُ) نزديك) ی  اشاره ضمير  دارای دو رسمی ، فارسی   مانند ، ریگويش خُلّا

 (. ( آنهاunâno)اونانُ)  و (  ( اينهاenânoاِنانُ) می روند: ) کاره صورت جمع هم ب به   که  آن( می باشد

 : مانند

 uno mâlمُن) مال  اونُ                                    کيست؟   مال   (= اينeno mâl kinکين؟) مال  اِنُ 

mon است  من  مال (= آن 

 .  نمی خواهم  را اينها  (= منmo enânom nimiyâtيات) اِنانُم  نيمی مُ 

 .باشد  تو  برای (= آنها unâno asi to butبوت) تُ   اَسی اونانُ 

 : مصدر –14

حدوث  فعلی که  به فاعلی  منسوب  باشد  بيان  و برای است  فعل  اسمی   شکل ، حقيقت در  مصدر

که  بر وقوع يا  . تعريف ديگر مصدر آنست که  مصدرها  شبه فعل هايی هستند( 057 :0366اشرف الکتّابی،)

  (67 :0380خيّامپور،می کنند. )  داللت   نامعيّن عدم وقوع کاری در زمانی 

 ،گويش  اين  می شود. در شناخته   آن  پسوند با دارد که وجود  ، مصدر فارسی  مانند نيز  گويش خُلّاری در

 :  از عبارتند  که  داريم  مصدر  نوع پسوند  سه 

: خَردَن  «danدَن  -»ب( پسوند مصدر         خوابيدن  «=xâf tan»خافتن  : «tanتَن  -»مصدر الف( پسوند 

«xar dan =» خوردن 

 شدن«= vâvoδan»واوُذَن « : δanذَن -»ج( پسوند مصدر 



 

 

تای سه  هر نيز )پارتی( يكانکه در زبان پهلو از پسوندهايی هستند  – tanو  – danو   - δanپسوندهای 

 زبان پارسيك  دو پسوند  هم مانند  – tanو  – danکار می رفته است و پسوندهای   هاين پسوند مصدرها ب

 هستند. 

ديده می  - δanو – danو  – tanبه سه صورت  پسوند مصدر پهلوی اشکانی( –متون پهلوانيك)پارتی در

 فارسی باستان است.  – tanaiyهمان پسوند  ی بازمانده  ،  صورت سه  اين هر . شود

واقع  «ن -ر، »يکی از دو صامت ، اين پسوند آنها پيش از که در به مصدرهايی اختصاص دارد – danصورت 

 باشد.  داشته   وجود ، مصوّتی  آن زدر مواردی است که پيش ا نيز – δanشده باشد.صورت 

dydn didan= ديدن :               /mštn = ُamaštan کردن : ويران           /mwrdn         = ُ

amvârdan(525 :0303ناتل خانلری، ) : انباردن 

ثار مانوی آ در : آمده است که پارسيك )پهلوی ساسانی(  در زبان نيز« - tanو  – dan»دو پسوند  ی درباره

و  – tanصورت  به دو پسوند مصدر، است نيز به زبان پارسيك)پهلوی ساسانی( که  تورفان  مکشوف در

dan – عبارات ذيل وجود دارد.چنان که در  : 

 ( 520  ، ص5همان ،ج  )  نگاشتن« :  -dan»نگاردن   –نوشتن                « : - tan»نپيشتن 

 «: - tan»مصدر پسوند  -15

به مادّه  ، گويش خُلّاری در ، زبان پارسيك کاربرد داشته است  هم در که هم در زبان پهلوانيك و  پسوند  اين

 :  ختم می شود « i»ی  واکه  و «S »و «f»و  «x»همخوان  يا «š»که به همخوان  فعل هايی افزوده می شود

 :  . مانند ختم می شوند« š»مادّه فعل هايی که به همخوان  سوند مصدر

             koš tan  کُشتَن/                 رفتن          eš tan  اِشتَن 

 کشتن

 leš tan                لِشتَن/               کاشتن        keš tan  کِشتَن

 دادن  ، اجازه  گذاشتن 

 داشتن  نگه  – 5کردن  وادار  –vâdâš tan            0 داشتَن   وا

 :  می شوند. مانند ختم  «x»همخوان  به   که فعل هايی   مادّهمصدر  پسوند 

 dox tan              دُختَن/                               پختن  pox tan  پُختَن

 دوختن  

 rex tan  رِختَن/                            فروختن  forox tan  فُرُختَن

 ريختن  



 

 

 ريختن  فرو   vârex tan رِختَن    وا

 : می شوند  ختم «f»همخوان که به  فعل هايی   مادّه  با  مصدر  پسوند

šenoftan  شِنُفتَن/                                 گرفتن geroftan  گِرُفتَن

 شنيدن 

bâf tan  بافتَن/                               خوابيدن xâf tan  خافتَن

 بافتن 

 :  می شوند  ختم «s»همخوان که به   فعل هايی  مادّه با   مصدر پسوند 

 ، يافتن  کردن پيدا    vâjostan              واجُستَن

 

 :  می شوند ختم « i» ی واکه به   که فعل هايی   مادّه  با  مصدر پسوند 

vâditan  ديتَن وا/                          ديدن   ditan  ديتَن 

 ، يافتن کردن پيدا  

 : «-dan»مصدر پسوند  -16

«  -dan»پسوند  دارای ، ختم می شوند «ن»و  «ر» به همخوان  که  فعل هايی مادّه  ، خُلّاری گويش  در

 پهلوانيك است.  پسوند مصدر  مثل اين دقيقاً   که هستند

 می شوند، مانند: ختم « r -ر»به همخوان که   پسوند مصدر مادّه فعل هايی

 bordan  بُردَن/                   دادن ، انجام  کردن ker dan  کِردَن 

 بُردن  

 آوردن  âvordan  آوُردَن

 :  ، مانند می شوند ختم  «n –ن »همخوان  به  که فعل هايی   مادّه مصدر  پسوند 

 خارُندَن  /      خاراندن ت شدّ به  دادن، خراش  karondan  کَرُندَن

 xârondan     خاراندن 

                  andan  اَندَن    /                            کردن آسياب  a:rondan ن   َرُندَ اَ ـ

 آمدن

xondan  خُندَن/   نوشته ای کردن  و مرور   بازخوانی vâxondan  واخُندَن

 خواندن     

 : « -δan»مصدر پسوند -17



 

 

= e) ، (âواکه های)آ =   به فعل  که ماده  شود وقتی استفاده می ، پهلوانيك  زبان مثل  نيز مصدر  اين پسوند

 .  شود  = اِی( ختم (eyهمخوان يا  و  ( = ـُ o، ) ـِ(

 :  مانند ، می شوند ختم  « âآ = »ی  واکه که به  فعل هايی  با مادّه   مصدر  پسوند

                 dâδan  داذَن/        افتادن        oftâδan  اَُفتاذَن 

 دادن

                zâδan  زاذَن/  ، گذاشتن  نهادن                  nâδan  نناذَ

 زاييدن

 :  مانند ، می شوند ختم «eـِ = » ی واکه به   که مادّه فعل هايی  مصدر با  پسوند 

                anδjare             جَرِذَن/       پوسيدن                anδpu:se      سِذَن –پو 

 شدن دريده  ، خوردن  جر

               nâleδan                نالِذَن/        کردن  فرار    jeqeδan       جِقِذَن

 ناليدن

  čeδan   چِذَن/  شدن گسسته  ، ترکيدن          pukeδan       پوکِذَن

 چيدن 

 :  مانند ، شوندمی  ختم  O))ـُ =  ی فعل هايی که به واکه  مادّه با   مصدر پسوند 

                 boδan  بُذَن/                         شدن                vâvoδan  واوُذَن

 بودن

 شدن  بلند ، برخاستن  pâvoδan  پاوُذَن

 : مانند ، می شوند ختم « eyاِی = »که به همخوان فعل هايی  ماده  با   مصدر  پسوند

                         zeyδan  زِيذَن/      ستاندن ، رفتنگ          eseyδan  اِسِيذَن

 زدن

 :  پیشوند های مصدر در گويش خُلّاری -18

 .  ver , var , vâ: از  داريم که عبارتند  مصدر پيشوند   نوع  سه، اين گويش  در

 :  مانند vâ  الف( مصدرهای با پیشوند

          vâkerdan     واکِردَن/     کشيدن. سر يکباره  ، کشيدن  هورت ، نوشيدن  vâxardan واخَردَن

 گشودن. باز کردن،



 

 

     والُوندَن/                کشيدن. عقب  ، شدن پشيمان  دلزَده و  vâzeydan وازِيذَن

vâlowndan         آرام کردن 

  يافتن ، کردن  پيدا  vâjostan   واجُستَن

 :  دمانن ،var ب( مصدر های با پیشوند

            anδvarčare وَر چَرِذَن  /         مُردَن. ، پريدن ترس   از  anδ varpareوَر پَرِذَن   

 رفتن.  باال ، شدن آويزان 

 برانداختن. varbesan   وَر بِسَن

 :  مانند ،verج( مصدرهای با پیشوند

 انداختن سنگ     verbardوِر بَرد   /          کردن پرتاب       anδverdâ   وِر داذَن

                  نحو : -19 

نحو ، قواعدی  است که از چگونگی همنشينی  تکواژها  بر  روی زنجير  گفتار و ساختن واحدهای بزرگتر  

( و بخشی از  دستور زبان به شمار می رود  که از روابط  کلمات با هم 020 :0375باقری،گفتگو  می کند ) 

 (  70 :0375شيدورد،فر)  .سخن می گويد

 : گزاره و نهاد -الف

ضمير  يك اسم و ضمير منفصل  يا مجموعه ی يك يك يا ، يك اسم تواند می ، گويش خُلّاری نهاد در : نهاد

 .باشدبه فعل   متّصل يك ضمير يا ، متّصل

 havâ)گَرمِن  هَوا/               خيس است.  زمين (=zimin tarenتَرِن) زيمين  : اسمی نهاد -

garmen=) گرم است  هوا. 

 ušuاوشو  اَندِن)/    (= ما  می رويم. mâ mišamما  می شَم):نهادی که يك ضمیر منفصل است -

anden.آنها  آمدند =) 

  ) کتاب تو((= کتابتketâvet  ku نهاد  ساخته  شده از يك  اسم + ضمير متّصل :کتاوِت  کو؟) -

 کجاست؟

گم  شد.)در اين نوع ، ضمير متّصل ، نقش مضاف   ) کيف او((= کيفشkifeš  gom  âviکيفِش  گُم  آوی)

 دارد.( یاليه

 (=mi xonemمی خُنَم) /                   رفتم (=eštemاِشتِم)  :است به فعل  متّصل ضميرنهادی که يك  -

 می خوانيم.



 

 

به معنی  هن(= ن  ِ -ورت)به ص يا و به شکل يك صورت فعلی   گزاره يا ، گويش خُلّاری در : گزاره

 : می آيد )است(

  : فعلی صورت  -

 حسن  (=hasan jikiجيکی)   حَسَن/                رفته اند.  بچّه ها (=baž gal eštesenاِشتِسِن)  گَل بَژ

 کرد.  فرار

  خانه (=xuna tarik enتَريکِن)   خونَ.             /           است  سرد  هوا (=havâ sard enسَردِن)  هوا

 است. تاريك 

 :  فاعل  مطابقت فعل با –ب 

 ، فاعل وقتی   امّا ، هم مطابقت دارند فاعل با هميشه فعل و باشد جاندار ، فاعل  وقتی ، گويش خُلّاری در

هم می  ، جمع باشد  فاعل اگر و  می آيد  مفرد فعل هميشه  ، باشد  فاعل اسم جمع  يا و مفرد و غير جاندار

 : آورد  جمع به صورت   و هم به صورت مفرد را ن فعل توا

bača amey  = بچّه آمد(= بَچَ  اَمِی( /deraxtgal xošk âvoδen  )دِرَخت گَل  خُشك  آوُذِِن) واوُذِن =

   /         شد(   رَنگ )دَر= دَر رَنگ آوی) واوی( =  dar rang âvi  = )درختان  خشك  شدند(                

timešu eš bo   =  تيم آنها  بُرد. بُ تيمِشو اِش = 

deraxtgal xošk âvi =)(/شد خشك   درختان )= دِرَخت گَل خُشك آوی) واویbažgal anden  بَژ=

                              گَل  اَندِن = )بچّه ها  آمدند(

dargal eška:s =    َشکست(  درها َ س = )–دَر گَل اِشك   /dargal eška:sen =  َسِن –دَر گَل  اِشك َ

         )درها شکستند(= 

 : جمله درو نشانه ی مفعولی  مفعول  -ج

در  زبان (.25 :0322وحيديان کاميار،).فعل ، بی واسطه بر آن  واقع شود  که   اسمی است ، مفعول صريح

بدون )را( و )ی ( نکره ،  با )را( فقط با )ی( نکره ، فقط فارسی ، مفعول صريح  به چهار شکل می آيد :

 (  505:0375فرشيدورد، همراه با )را( و )ی( نکره .)

در گويش خُلّاری ، مفعول صريح ، پيش از فعل می آيد و  برخالف آن چه که در زبان فارسی ، نشانه ی 

نهفته    در معنای جمله« را»نکره است ، در اين گويش ،  اين عالمت ها  وجود  ندارد و « ی»يا « را»مفعول 

 است : 

-sart-om)سَرتُم شُشت /                                               : ما  را  بُردند. (mâ-šu-bo)ما  شو بُ 

šošt) .سرت  را  شستم : 



 

 

 : دَرسَت  را  بخوان. (darset  buxun)دَرسِت  بوخون 

ل  می آيد ، امّا  گاهی  نيز به صورت ضمير س از  نهاد )فاعل( و پيش از  فع معموالً  در اين گويش ، مفعول

 متّصلی است که بعد از فعل می آيد:

( :  tu-xard - ešتو خَردِش )/                            ( : آنها  ما  را  بُردند.šu-bordeδ- am) شو بُردِذََم

 خورديد. شما  او )آن( را

 : جمله ترتیب کلمات در -د

فعل آورده  پيش اَز نيز بيشتر ممتمّ مفعول و و  گزاره  بعد و می آيد  نهاد  ابتدا  معموالً ، گويش خُلّاری در

پس از  نهاد  معموالً و مفعول هم که  جمله می آيند اوّل  در )رفتن( فعل هايی مانند  نيز گاهی  امّا می شوند

 و در   عد  از  فعل  می آيدبه صورت ضمير متّصل باشد ، ب اگر   هم )فاعل( و پيش از  فعل  می آيد ، گاهی

 در اين گونه جمله ها متمّم هم بعد از مفعول می آيد : صورت وجود متمّم 

Sârâ dofte xuvinخوبی است.  دختر  سارا دُفتِ خووين(= )سارا 

mâ  harru  bâ  yakoδo  mišam( يکُذُ  با  رو هَر ما =)می رويم.  هم  با روز هر ما می شَم 

Muhammaδ  ketâvet  šâvordَّآورد.  را  کتابت  محمّد شاوُرد(=  کِتاوِت  ذ)موهَم 

mišem  a  ša:rِبه شهر.  می روم ، می روم  شهر به  َر(= –شَ   م اَ)ميش 

mišut  a  dukunدکان.  به  می رود ، دکان می رود  به دوکون(=  اَ  ميشت – دوکون  اَ  توش )می 

oyo ma šavord a  xuna اوُرد  اَ  خونَ ( = او  ما  را  آورد  به خانه) به خانه  آورد(.) اُیُ  ما  ش 

 : منادا -ه

 : صورت است  گويش خُلّاری به دو  منادا در و ندا

منادا مشخّص می  و ندا ، به خطابی ، لحن تغییر فقط با ، اين مورد نشانه است که در و بدون حرف ندا

 :  و تکیه روی هجای اوّل است شود

/                                                                                = ای آرميتا!       (ârmitâ)آرميتا!

 = ای فاطمه!(fâtoma)فاطُمَ!

 :  می باشد« oy =اُی» و «hoy =هُی»اين گويش حرف ندا که در همراه با نشانه و

 ! خدا = ای  «oy  xoδa» ی خُذااُ/   !دختر  ای ، دختر آهای «= hoy  dofti»دُفتی هُی 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

اين  ويژه ای در قواعد زبان و دستور ، گويش خُلّاری نحوی  صرفی و  بررسی  با ، اين پژوهش در      

اختالف  تشابه و موارد ، زبان فارسی در نحو صرف و و دستور آن با ی مقايسه که با  گويش به دست آمد

گويش خُلّاری  عالمت جمع در مانند ، شد  مشخص مثال هايی  همراه با،  ی رسمی زبان فارس اين گويش و

 و «نا»جمع برای جاندار ی برخالف زبان فارسی که نشانه ، می باشد «گَل»ی کلمه ، بيجان و که برای جاندار

در  ين نکته کهو  يا ا زبان فارسی گويش خُلّاری و جمله در  ارکانترتيب  تفاوت در يا. است«ها»برای بيجان

ثابت است   فعل های الزم و متعدّی ی  گويش خُلّاری ، مانند فارسی ، بن فعل در همه ی شکل های گذشته

و تغيير نمی کند امّا ساخت فعل های الزم و متعدّی ، در زمان های گذشته ، در اين گويش با هم متفاوت 

است. به اين معنی که ساخت فعل های ماضی است و صرف فعل در فعل های متعدّی با زبان فارسی متفاوت 

متعدّی در گويش خُلّاری ، ساخت کُنايی )اِرگِتيو( است که در آن ، فعل به صورت صرف نشده می آيد و 

 متعدّی ، در گويش   فعل های  گذشته ی  شکل های  قرار می گيرند و در همه ی فعل   ضماير، قبل از

  قرار  فعل پس از   شناسه الزم ، هميشه  فعل های  که در  د ، در حالی فعل می آي پيش از  خُلّاری ، شناسه 

 می گيرد.
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