
JSPPP, (15)78: 81-101, November 2022 

Journal of Stylistics of Persian Poetry and Prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: http://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Linguistic stylistics of Mashdi Galin Khanum's stories 
 
Kh. Motazedekiani, Gh.A. Ebrahimi*, M. Chatraei Azizabadi 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, 
Najafabad, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: "The Stories of MaŠdi Galin Ḫānom" is a 
collection of 110 Iranian folk tales written by Elwell-Sutton.  These stories, with 
their cultural themes and special linguistic features, are an irreplaceable work 
among folk tales, and no independent research has been done on the linguistic 
stylistic features of these stories so far. The purpose of this study is to 
investigate the characteristics of the linguistic style of these stories at three 
phonetic, lexical, and syntactic levels. 
METHODOLOGY: The study method is descriptive and analytical. After probing 
the field of Persian prose, popular cultures, historical grammar and stylistic 
books, relevant data were extracted and categorized. 
FINDINGS: The linguistic features of the stories have made the book a valuable 
work in the field of stylistics. Turkish and foreign words, folk proverbs and 
allusions, word archaism, syntactic archaism, phonological processes, 
colloquial verb phrases, grammatical aberration, application of classifiers, catch 
phrases, indicators, lexical innovations, rhyming reduplication, initiating verbs, 
oaths, insults, etc. are evident in these stories. At the phonetic level, there are 
assimilations with the least frequency and metatheses with the highest 
frequency. 
CONCLUSION:  According to the background of the Persian language and using 
the old words that exist in the popular dialects of the Iranian people, it is 
possible to solve the problems of word formation and word selection in the 
Persian language to some extent. It is also possible to use their equivalents in 
the vernacular instead of the non-Persian words used in the language. These 
words can be considered as a support for Persian language and this linguistic 
capacity can be used. For example, instead of the Arabic words like massaneh 
(bladder), moattal kardan (delay), qollab (hook), Turkish qablameh (pot), 
French commode (chest of drawers), French bascule (big weighing machine), 
their Persian equivalents such as abgah, lang kardan, changak, komajdan, 
ganjeh, barkool, and the like can be used respectively. 
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 مقاله پژوهشی
 خانم های مشدی گلینشناسی زبانی قصهسبک

 
 مهرداد چترایی عزیز آبادی*، قربانعلی ابراهیمی ،خداداد معتضدكیانی

 آباد، ایران.آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجفدروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف
 

 

 چکیده:
های عامج مردم قصّه از قصّه 445، مجموع «دَلین خانمهای مشدیقصّه»كتاب  زمینه و هدف:

های فرهنگی و ویژدیهای خایّ زبانی در میان ها با بنمایهساتن است. این قصّه ایران، اثر الول

ها بدیل است كه تاكنون درمورد ویژدیهای سبک زبانی این قصّههای عامیانه، اثری بیقصّه

صورت نگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی ویژدیهای سبک زبانی این  پژوهشی مستقل

 ها در سه سطح آوایی، لغوی و نحوی است. قصّه

روش مطالعه در این پژوهش توصیفی تحلیلی است. پس از مطالعه در حوزۀ نثر  روش مطالعه:

راج و شناسی، مطالب استخفارسی، فرهنگهای عامه، دستور زبان تاریخی و كتابهای سبک

 بندی شدند. دسته

 شناسی به اثری ارزشمند تبدیل كردهها، كتاب را در حوزۀ سبکویژدیهای زبانی قصه ها:یافته

 ها، باستانگرایی نحوی، شیوۀالمثلها، كنایات، باستانگرایی واهههای تركی، فرنگی، ضرباست. واهه

كاربرد افعال مركب، فرایندهای واجی، عبارتهای فعلی به زبان دفتاری، هنجاردریزی دستوری، 

كالمها، شاخصها، تکرار، نوآوری واهدانی، مركب اِتباعی، فعلهای آغازی، ربرد ممیز، تکیهكا

 ها نمایان است. سودندها، دشنامها و... در این قصه

های كهنی كه در دویشهای عامج با توجه به پیشینج زبان فارسی و با استفاده از واهه گیری:نتیجه

دزینی زبان فارسی  را حل سازی و واههودی مشکالت واههمردم ایران وجود دارد، میتوان تا حد

كه در از معادل آنها  ،كاربرد دارند كه در زبانغیرفارسی های جای واههه میتوان بنمود. همچنین 

ها میتوانند بعنوان پشتوانج زبان فارسی بشمار آیند و این واهه كرد. استفادهزبان عامه وجود دارد، 

نمونه، میتوان بجای كلمات مثانه )عربی(، مُعطّل  كرد. بعنوان زبانی استفاده میتوان از این ظرفیت

)عربی( كردن، قالب )عربی(، قابلمه )تركی(، كُمد )فرانسوی(، باسکول )فرانسوی( به ترتیب از 

معادلهای فارسی آنها، آبگاه، لَنگ كردن، چَنگک، كُماجدان، دَنجه، باركول و كلماتی از این دست 

 این اثر وجود دارد، استفاده كرد. كه در

  

 4155مرداد  46 :دریافت تاریخ   

 4155شهریور  45:  داوری تاریخ   

 4155شهریور  67: اصالح تاریخ   

 4155آبان  49: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 سبک زبانی، قصّه، ادبیات عامه،

 دویش، صرف، نحو،

 دَلین خانممشدی
 

 :مسئول نویسنده * 
  ghorbanali.ebrahimi333@gmail.com

 16646464 (34 49)+  
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 مقدمه
انگیز كودكی را در ذهن كودک ترسیم پرورش مییابند و دنیای خیال ها و داستانهاانسانها همواره از كودكی با قصه 

العاده، بیشتر از تحول و تکوین آدمها و شخصیتهاست، معموالً به آثاری كه در آنها تأكید بر حوادث خارق»میکنند. 

را مرادف داستان میدانند.  داه قصه، داستان افسانه، حکایت (.66)عناصر داستان، میرصادقی: ی« قصه میگویند

رنگ )ساختار پی« مقصود از داستان، تمام انواع آن اعم از قصه، افسانه، حکایت، اسطوره، روایت، تمثیل و نقل است»

است ه(. یکی از راههای شناخت تاریخ یک كشور، مطالعج همج ابعاد قصه455های عامیانه، ذوالفقاری: یدر قصه

آنهاست و  جكهنتر از هم، دونادون ادب عامه، قصه در میان مواد»اند. های دور در جامعه مانددار شدهكه از دذشته

ای (. فطرت انسان بگونه47: یانجوی شیرازیتمثیل و مثل، ) «انگیز داردالعاده، مرموز و حیرتدوام و بقایی خارق

خود است تا سردذشت پیشینیان خود را بداند؛ بهمین منظور  است كه كنجکاو به دانستن تاریخ و فرهنگ كشور

بشر از دم صبح ازل تا آخر شام ابد بدنبال قصه شنیدن و نیز »ها و داستانها میبیند. خود را نیازمند شنیدن قصه

از دالیل اقبال (. 357: یخرمشاهیآبادی نوكالسیک است، آثار دولت) «و هستنویسی بوده دویی و قصهقصه

ها و قهرمانها از میان مردم تاست. شخصی هاها، بیان صمیمی، زبان ساده و اثردذاری این قصهم به این قصهمرد

ها و یبنددفتار مردم است كه خود را اسیر جمله ۀنحو زبان نیز همان شیو روستایی انتخاب میشوند. اًساده و غالب

ها كه اینگونه قصه ساده كرده است.نیز نحو زبان را ها، ساددی و قابل فهم بودن قصه .دنمیکن قالبهای دستوری 

در حوزۀ ادبیات عامه بررسی میشوند، نقش مهمی در بازشناسی فرهنگ كهن كشور و روی آوردن مردم به مطالعج 

ای هنه)افسا« وجوش دارندامّا ذهنی خالق و پرجنب»ها، پیرزنانی بیسواد بودند، ها دارد. غالباً راوی قصّهاینگونه قصه

 (. 4زاده: یایرانی، قاسم

به  هاهای عامیانج مردم ایران است. این قصهقصه از قصه445اثر الول ساتن مجموع « خانم دلینهای مشدیقصه»

ای منطقه دفتار ۀای از زبان است میتواند نمایانگر سبک و شیوكه خود، دونهدویشی  ؛تهرانی نزدیک است دویش

دو خود را اسیر . قصهدنای خای داررنگ و شیوه ه،های عامقصه خصوصاً ،هادر قصه دویشها .خای از كشور باشد

میشوند.  ترین شیوه بیانالمثلها و... با سادهبندیهای زبان معیار نمیکند. واهدان، كنایات، ضربكلمه و كلمات و جمله

تواناییهای  نشان دادن ،شناسی زبانی اثرکهدف از سب. ها بر غنای ذاتی زبان میفزایدزبانشناسی اینگونه قصه جمطالع

ی ت و این تغییر و ددردونی باید در سراسر اثر، مطالعه و بررسزبان و سیر تغییر و ددردونیهای سبکی اثر اس ۀباالقو

(. هر نوع 4شناسی ساختاری، غیاثی: ی)درآمدی بر سبک« عامل اساسی در سبک، بافت سخن است»دردد. 

ی توصیف مکانیک شناسی صرفاًهدف سبک»ر متن نمیتواند ارزش سبکی داشته باشد. ویژدی ظاهری موجود د

ن یافتن شواهد و اسناد زبانی در درون متن برای آبلکه هدف  ،صات ظاهری و صوری متن نیستخشک از مشخّ

 (. 454: یفتوحیها، رویکردها و روشها، شناسی نظریه)سبک «قضاوتهای انتقادی است

فقط  نمیگنجد و نوشتارها در این ههای قصّیویژد جهم دقیقها، بررسی رددی مطالب در این قصهبا توجه به دست 

شناسی خصلت بارز سبکی یک زبان»ها نمایان است، بررسی میشود. بارزی كه در ساختار قصهویژدیهای زبانی 

، نوعی بسامد داشته باشد و میجوید كه در محدودۀ متن و بافت آنمتن زبانی را در شکل و وسایل زبانی خاصّی 

در این (. 35شناسی در ادبیات، عبادیان: ی)درآمدی بر سبک« ای ایفا كنددر ساختار سخن متن، نقش برجسته

تا  ادبیات عامه لغوی و نحوی مورد بررسی قرار میگیرد. ،این اثر در سه سطح آوایی زبانی مقاله ویژدیهای سبک

لذا بطور علمی به بررسی ویژدیهای سبکی چنین  ی پژوهشگران بوده است؛های دذشته كمتر مورد توجه جددهه

ها، صورتِ فاسدِ زبان اصلی است و كسانی كه آنها را عالمان صرف و نحو دفتند كه این لهجه»  رداختند.ینم یآثار
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های اخیر در سده (. البته73)تاریخ زبان فارسی، ناتل خانلری: ی« بکار میبرند، مردمی فرومایه و عامی و نادانند

ها و لالمث، ضربهاهاصطالحات، واه ،وجود لغاتمطالعه درحوزۀ ادبیات عامه در اروپا و بعد در ایران رونق درفت. 

بررسی  این ویژدیها د،غنای ذاتی زبان فارسی است كه ضرورت دار جویژدیهای دیگر در اینگونه ادبیات در واقع نشان

       د.نو مطالعه شو

 

 پژوهشسابقۀ 

شناسی زبانی سبک ۀا در حوزامّ مقاالت متعددی بنگارش درآمده ،عامیانههای زبانی قصهشناسی سبک ۀدر حوز

فانتزی »نامج ( در پایان4343) سلیم پورسرچاهانی مستقل نوشته نشده است. یاثر «های مشدی دلین خانمقصه»

 جمقال ( در4345)راک پ كرده است.نظر فانتزی بررسیها را از ماین قصه« های عامیانج مشدی دلین خانمدر قصه

ناسی شبه بررسی شکل «دلین خانمهای مشدیت عامه با تکیه بر قصهاشناسی سیمای درویش در ادبیشکل»

در ( 4345) اكبریان و جعفریه است.پرداخته « دلین خانمهای مشدیقصه»های كتاب هشت قصه از مجموع قصه

ازلحاظ ساختار بازنویسی با  را آنها« نامه و هزارویک شبدلین خانم و مرزباندو داستان از مشدی جمقایس»ج مقال

با تکیه بر  ههای عامشناسی ازدواج در قصهشکل» جدر مقال( 4345) میرزائیانو  باقریاند. مقایسه كردهیکدیگر 

دیری به چگونگی شکل «دلین خانمدیهای مشقصه»وچهار قصه از با بررسی بیست «های مشدی دلین خانمقصه

دلین های مشدیشناختی قصهبررسی جامعه»( در مقالج 4344اند. رضایی و كی فرخی )پرداختهآنها  میان ازدواج در

  اند.   ها را بازتابی از زنددی مردم در دذشته بیان كردهاینگونه قصه« بر اساس نظریات میشل دوسرتو

در سه سطح آوایی، لغوی و نحوی بررسی  «دلین خانممشدی هایقصه» سبک زبانی كتابدر این مقاله ویژدیهای  

درایی، كهندر سطح لغوی،  ،افزایش كاهش و ابدال، قلب، ادغام،واجی های یندافر ،در سطح آوایی میشود.

گاه این دست ،بدانیمادر تمام زبان را یک دستگاه واحد »سطح نحوی، نحو زبان بررسی میشود.  دردزینی، و واهه

 تر تقسیم میشود كه به آنها دستگاه دستوری، دستگاه واهدانی و دستگاه صوتی دفتهکبزرگ به سه دستگاه كوچ

های ای برای ورود به دذشتههای عامه دریچه(. قصه4ی: ی باطن توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی،) «میشود

ها پنهان است، نشان ا، آداب، رسوم و نگاه پیشینیان كه در قصههیک ملت است، پس ضرورت دارد زبان، اندیشه

 داده شود.    

 

 و بررسی بحث

 شناسی سبک و سبک
 وار است.دش ،شناسان باشدسبک جاست و بیان تعریفی واحد كه موردنظر هم ه شدهائتعاریف مختلفی ار برای سبک

رز و ط تركیب كلمات و انتخاب جن افکار بوسیلعبارت است از روش خای ادراک بیا ،سبک در اصطالح ادبیات»

(. سبک، روش مشخص بیان مطلب است 44: ی 4، ج بهارشناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی، سبک) «تعبیر

آنگاه كه حاصل آداهی و  ،رم و ویژدیهای زبانی و بیانی اثرانحراف از نُ ،سبک(. 46شناسی شعر، شمیسا: ی)سبک

: كدكنی شفیعیموسیقی شعر، ) ایجاد سبک میکند ،مد چشمگیری هم داشته باشدااثر باشد و بس ۀفرینندآد تعمّ

 ن،صرف و نحو زبا، شناسی زبانی هر اثردر سبکشناسی مینگرند. (. هركدام از منظری به واهۀ سبک و سبک5ی

عیار زبانی است كه از سوی زبان م». مورد بررسی قرار میگیرد ،نه براساس زبان معیار ،طبق زبان موجود در متن

زبان « )دکار میروبشده ریزیشود و در نوشتار رسمی دفتارهای برنامهیبعنوان الگوی زبانی پذیرفته م ،اكثر افراد
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خروج از زبان ». سبک شمرده نمیشود ،باید توجه داشت هر انحرافی از زبان معیار(. 13: یسارلیفارسی معیار، 

دیری خالق مینجامد یعنی خروجی كه به هنری شدن زبان و شکل« فراهنجاری»کی معیار به دو دونه رخ میدهد ی

شناسی سبک) «یا خروجی كه بجانب آشفتگی و تخریب نظام معنایی در زبان میگراید« هنجارستیزی»و دیگری 

 نی است.همان فراهنجاری زبا ،شناسی زبانیمقصود ما نیز از سبک(. 14ها، رویکردها و روشها، فتوحی: ینظریه

باید توجه داشت بکار بردن هر نوع واهه،  شود.یبررسی م ویژدیهای دستوری، آوایی و واهدانی اثر پژوهش،این  در

اصطالح یا جمله، خود به خود ایجاد سبک نمیکند. در اینجا مقصود از سبک، سبک عوام است نه سبک رسمی، 

بک رسمی به حیات خود ادامه میداد ولی از جانب سبکی كه برآمده از مردم عوام است. این سبک همزمان با س

كرده به آن توجهی نشان داده نمیشد. این شیوۀ دفتن و نوشتن موردپسند عامج مردم بود و دشواری قشر تحصیل

و قانونمندی سبک رسمی را نداشت. در این سبک، مسائل اجتماعی، محیط جغرافیایی و ... در شیوۀ دفتار نویسنده 

مرضایی عوامل دونادونی را در سبک نویسنده مؤثر میداند و تحوالت اجتماعی، زمینج فرهنگی، مؤثر بود. غال

شناسی ک: سبک.وخوی شخصی، دانش و اطالعات، محیط جغرافیایی  و... را تأثیردذار میداند )رمخاطبان، خلق

 (.43شعر پارسی، غالمرضایی، ی 

 

 سطح آوایی

 هها را با كمترین انرهی و بعادت دارند واهه ،بلکه دوینددان هر زبانی ،زبانانتنها فارسینه: یندهای واجیافر

 میشودشان داده ابدال ن ادغام، كاهش، قالبهای افزایش، زبان فارسی در این ویژدی در كنند. ترین صورت تلفظساده

جها یا ساختمان هجا تأثیر هر نوع ددردونی را كه روی نوع، محل و تعداد وا .ندمعروف «یندهای واجیافر»كه به 

 نمود بیشتری دارد. ههای عامنیندها در زباااین فر مدابس( میشماریم.Phonemic Processب ردازد، فرایند واجی )

ن معیار، به زبامحمود فتوحی اینگونه تغییرات را نسبت تطابق ندارند. ،یندها با زبان فارسی معیاراه این فرالبتّ

  (.  13: یفتوحی ها، رویکردها و روشها،شناسی نظریهک: سبک.ر) فراهنجاری آوایی مینامد

. این فرایند مختص زبان فارسی یند واجی قلب استافر، واههیا واجهای یک  واج باهدونه كردن :یند واجی قلبافر

نند ادا كطریق مقلوب بزبانها این عادت را دارند كه بعض كلمات را  جهم»نیست و در اغلب زبانها صورت میگیرد. 

 «ید كه یکی اصل و دیگری مقلوب آن استآیدو لغت بوجود م یداهی لغت قدیم ازبین میرود و داه ،و از این عمل

(. این فرایند به دو صورت قلب نزدیک و قلب دور در 655: ی4، جبهار شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی،)سبک

 قلب دور صورت درفته است.« سروال= شلوار»و در واهۀ  قلب نزدیک« قفل= قلف»یک واهه صورت میگیرد. در واهۀ 

ی های مشد)قصه« درو وانمیکردم...حاالدرو واكنم؟ اونوقت كه بچمو نکشته بودی، اوراح بابات!»دفت: : ارواح :4اوراح

 (. 699دلین خام، الول ساتن: ی 

 (.35)همان: ی  كرد قلف رجینشودر خُ: قلف: قفل

 (.314لَنگار رفتم )همان: ی چلنگار: كلنجار: با درگ چَ

ابدال  .صامتی به صامت دیگر یا مصوتی به مصوتی دیگر تبدیل میشود ،یند واجی ابدالادر فر :یند واجی ابدالافر

 هم در صامتها و هم در مصوتها صورت میگیرد.

                                                      
رند. را بکار میب« اوراح»در دویش  بختیاری رایج در برخی از مناطق استان خوزستان نیز برای سودند بجای ارواح، قلبِ این واهه؛ یعنی . 1

آور كه باعث ایجاد شوک به شنونده در( = )ارواح دِرنده = صفت فاعلی مركب مرخّم( در معنای عمل یا حرف تعجبهمچنین در واهۀ )اوراح ِ

 ، بن مضارع از مصدر دِردن= پاره كردن است.«دِر»میشود نیز كاربرد دارد. در دویش بختیاری 
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 صامتها ابدال در

 (.51)همان: ی  تمباكو: «م» به صامت «ن» صامت

 (.345)همان: ی  لشو خاروند َكَ اصفهانیه درِ: «پ» به صامت« ف» صامت

 (.94)همان: ی بناكرد به كوبیدن  ،لگ كندیه مشت بَ: «ل»به صامت « ر» صامت

ر.ک: دستور ) استرفته نیز بکار تاریخ بلعمیكاربرد سوالخ بجای سوراخ در  ،تاریخ طبریكاربرد بلگ بجای برگ در 

  (. 37خانلری: یتاریخی زبان فارسی، ناتل

های مشدی دلین خانم، )قصه میذاشت پود( كه میبست یه سوزن الش كار=) پوتی هر: «ت» به صامت« د» صامت

 (. 449الول ساتن: ی

 (. 345)همان: ی  ؟)مفت( دربرید دفت: میخواهید مفد: «د» به صامت« ت»مت صا

 (.395)همان: ی  رفت حیاط همساده: )د( به صامت  )ی( صامت

 (.114)همان: ی نقب( زدن =) بناكرد زیر، نقم :«م» به صامت« ب»صامت 

     (.331)همان: ی حیاط  میری تو ،درو وازمیکنی: )و( صامت )ب( به صامت

 (.414)همان: ی  چهار انگشت به این كاسه است ،)كبره( غذا دید كِوِره: )و( صامت )ب( به صامت

 (.364)همان: ی سان مال دیبه، انسان مال ان )دیو( دیب: )ب( صامت )و( به صامت

 (.364صامت )ک( به صامت )ق(: حضرت سلیمان رو كرد به قالق )همان: ی    

 (.53 )همان: ی = سوم میُسِ: )ی( )و( به صامت صامت

 

 ابدال در مصوتها
 (.367)همان: ی  )آنچه( اُونچه:  )ییُییی( ت كوتاهبه مصوّ )آ( مصوت بلند

 (.465)همان: ی  )میدانستم( میدُنستم :)ییُیی( ت كوتاه)او( به مصوّ مصوت بلند

 (165)همان: ی  خونه= صاحبصاحابخونه :)آ( )یِیی( به مصوت بلند مصوت كوتاه

  (. 69)همان: ی  شام شوم=: «و» به مصوت بلند« آ» مصوت بلند

 (.19)همان: ی  = مهارماهار :(آ) )یَیی( به مصوت بلند مصوت كوتاه 

      (.656)همان: ی سردمدار = سرداندار: )ن( )م( به صامت )آ( و صامت مصوت بلند )ییَیی( به مصوت كوتاه

 (.55= صابون )همان: یصوبونب: )آ( به مصوت مرك مصوت بلند

 (. 675)همان: ی  = نگاهنیگا :)ای( )ییِیی( به مصوت بلند مصوت كوتاه

 (.655)همان: ی  = طوفانطیفان :)ای( )او( به مصوت بلند مصوت بلند  

 (.55)همان: ی  بوته ته=بُ: )یُیی( مصوت بلند )او( به مصوت كوتاه  

 (.665= آتش )همان: ی آتیش :)ای( مصوت كوتاه )یَی( به مصوت بلند  
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داغ  دغ = قنقندا دو واج كه واجگاه مشترک دارند در یکدیگر ادغام میشوند. ،یندادر این فر: یند واجی ادغامافر

(، بتّر= بدتر 73 (، هیجا= هیچ جا )همان: ی645= جنگ داله )همان: ی4دلوله، جنگاله(، دلّه= 114)همان: ی 

 (.147)همان: ی 

های این حذف داهی در واهه است. «كاهش»یند واجی افر ،حدف برخی از واجهای واهه: یند واجی كاهشافر

،  writeهای انگلیسی، مثال: )هدخیل عربی نیز صورت میگیرد. نظیر: )عمرو= عمر(، )انشاء= انشا( و یا در واه

know .) 

 (. 643)همان: ی  چارشنبه: )ه( حذف صامت

 (. 653)همان: ی  خشتمال خشمال =از میان یا پایان واهه:  حذف صامت )ت(

  (.447)همان: ی  مروارید مرواری=: )د( حدف صامت

    (.175)همان: ی  اومد پیش صاب اسب(:  ح) ف صامتحذ

 (.475)همان: ی  پرستینوع نوپرستی=صامت )ع(:   فذح

  (.54)همان: ی االغ  )موهای( موای: جمع فارسی نشانج)ه( از صامت حدف 

 (. 694)همان: ی  = پیراهنپیرهن :ف مصوت )آ( از میان واههحذ

 (.473)همان: ی  = صندوقخانهصندوخانه: «ق» حذف صامت 

 (.443)همان: ی  دختر دُخر=: میان واهه« خ» ف صامتذح

 (.64)همان: ی  كتک خورد فصیه : «ل»ف صامت ذح 

 (.74= بوم غلطان )همان: ی بوغلطون :دفت: «م» ف صامتذح

فرایند واجی  یند واجی افزایش رخ داده است.راف ،دیرد ادر صامتی میان دو مصوت قرار :یند واجی افزایشافر

، میانجی« ی»، «شفایِ»افزایش داهی در امالی واهه، خود را نشان میدهد و داه فقط در تلفظ. بعنوان مثال در واهۀ 

 است.، فقط افزایش آوایی صورت درفته «بیا»افزایش امالیی و در واهۀ 

 (.75بچه رو از خدا میگیرم )همان: ی  یشفا

 (.  314)همان: ی  ا من یادت میدهمیب :دفت

 (.675ی تورو به این اندازه سیروندم )همان: ی گبه فعل

 

 سطح واژگانی 
ها، تکواهها و بخش صرف یا علم ساخت واهه، بخشی از دستور است كه به ساخت واهه می ردازد. شناخت واهه

ر برای یکدیگبندی تکواهها در حوزۀ صرف بررسی میشوند. شناخت تکواهها و راههای تركیب و تلفیق آنها با طبقه

 آورد.را بوجود می« صرف»یا « شناسیواهه»ها مبحث ساختن واهه

ترین ثباتواهدان هر زبان بی. »زمان میمیرند های زبان فارسی در دذرواههتعدادی از : )آركائیسم( باستانگرایی

د و لباسی نو بر تن یا تغییر معنا میدهن(. 654)درآمدی بر زبانشناسی تاریخی، آرالتو: ی« بخش هر زبان هستند

د رحیات میدهند و دذشت زمان نتوانسته است دَ جزبان فارسی ادام ۀمی وشند یا همچنان به زنددی خود در دستر

                                                      
درپی نهادن و برداشتن ود را جلو دهان میگذارند و با پیصدایی است كه مردان هنگام جَنگ یا شادی، دست خ . در دویش بختیاری، داله1

دست بر دهان، صدای بلند ایجاد میشود و برای تهییج و حركت به جلو و مقابله بکار میرود. این صدا داه برای راندن و دور كردن دیگران 

 باشد.خصوصاً دشمن نیز بکار میرود. بنظر میرسد این واهه از مصدر دالیدن= دریختن، دورشدن 
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های متروک هم در ای از واههاند. دستهدروهی نیز معنای قدیم و جدید خود را حفظ كرده آنها ب اشد. فراموشی بر

ت كه های واهدانی اسزبان فارسی یکی از دنجینه دویشهای اند.ازبین رفته زبان معیار و هم در دویش زبان فارسی

های بردستوان، پالهنگ، قربوس، چهارآیینه، . همانگونه كه روزداری واههبسیاری از این تغییرات زبانی را در خود دارد

میرفت، اكنون بدلیل تغییر  هایی هم كه روزداری در زبان عامه بکاراند، واههبیلک، یاسا از صحنج زبان حذف شده

ل علمی، واهدان بیش از هر بخش دیگر زبان از انواع تغییر و تحوّ» سبک زنددی مردم در حال نابودی هستند.

های ادبیات و ( سال سوم متوسطه رشته3زبان فارسی )) «ثیر می ذیردأصنعتی، هنری، فرهنگی، و مانند اینها ت

هایی كه در اثر موردپژوهش وجود دارند، برخی از واهه به(. برای نمونه 31و دیگران: ی شناسحقعلوم انسانی، 

ی های نازک و باریکتخته :توفال، )ماند(میبرجای  كه رد و باریک هیزم شکستههای خُتکه: چلیکه) اشاره میشود:

: فرَ(، )هیزم ه ازتیزِ جداشد هایتکه :4تِالش، )الند(من را كاهگل و دچ میآو س س روی  كه به سقف اتاق میکوبند

غلطان( = بامبوغلطون(، )داشت حمامهای عمومی قرار جكه در باالی آتشخان مانندمکانی حوض: خزینه(، )طاقچه

ان در زب های متروکواهههرچند اند. كم از صحنج زبان كنار رفتهو...، كه با توجه به تغییر شیوۀ زنددی مردم، كم

زبان فارسی  و پشتوانج زبانی هستند و نباید اینگونه تصور شود به  های غناینشانهیکی از ، امروز كاربرد ندارند

كلماتی كه از اعصار كهن اقتباس میشوند نوعی »صرف كهن بودن، باید این واهدان از صحنج زبان حدف شوند. 

رت، دارند و براثر فتشکوه و جالل به سبک میبخشند و احیاناً خالی از لذّت نیستند؛ زیرا از قدرت سالیان برخور

های زبانی های متروک، دنجینه(. واهه675های نقد ادبی، دیچز: ی)شیوه« نوعی تازدی شکوهمند احراز میکنند

 ،ذشتهد استفاده از واهدان كهن فصیح و باشکوهِ های عاریتی و نوظهور بکار درفت.هستند كه میتوان به جای واهه

های واهه همنشین ،و ادر بنابر اقتضای حال و مقام و همسو با انتظارات خوانندهپویایی و نودرایی نیست  ل،مانع تحوّ

 الت تاریخی،است كه تحوّ پایداری قومی جن است و هم نشانآدار بودن اصالت زبان و ریشه جامروزی شود، هم نشان

 (. 13ی :صهبادرایی واهدان در شعر اخوان، كهن) هویت و مظاهر هویت آنان را ددردون نکرده است

تركیب، پیوستن چند »ها تركیب واهه چه ازطریق؛ ساخت واهه است، یکی از قابلیتهای زبان فارسی :سازیواژه

ای اراده میشود كه بجز معنی اصلی هریک از آن دو لفظ مستقل است به یکدیگر چنانکه از مجموع آنها معنی تازه

ازطریق  یاپسوندها یا پیشوندهای فارسی چه ازطریق  (؛45خانلری: ی)تاریخ زبان فارسی، ناتل« كلمه باشد

ساخت واهه یکی از مهمترین ویژدی و تواناییهای بالقوۀ زبان فارسی است. زبان فارسی،  .وامگیری از زبانهای بیگانه

زایایی »، فعلها و صفتهای دونادون واهه بسازد. محمدرضا باطنی این توانایی زبان را این تواناییها را دارد كه از اسم

(. دویشهای مختلف مردم ایران این توانایی را 15مینامد )ر.ک: نگاهی تازه به دستور زبان، باطنی: ی « واهدانی

های كهنی كه در دویشهای مردم ایران وجود دارد تا حدی برخی از مشکالت ساخت واهه دارد كه با استفاده از واهه

ان اللغوی و دستوری زبصیف علمی آنها میتواند خیلی از مشکالت فقههای و توكند. در ایران دویشها و لهجه را حل

های نو مورد استفاده قرار دیرد. همچنین با استفاده از دستور و كند و واهدان آنها در ساختن واههفارسی را حل 

این دویشها واهدان آنها میتوان بسیاری از نکات مبهمی را كه در متون كهنج دری وجود دارد روشن نمود؛ زیرا 

)راهنمای دردآوری و توصیف « خانوادۀ زبانی است كه در متون كهنج فارسی بکار رفته استدرحقیقت ادامه یا هم

                                                      
ش: های )تِلیش تِلیدرفته شده باشد. واهه -كه در دویش بختیاری وجود دارد-. بنظر میرسد، این واهه از مصدر )تِلیشنیدن: پاره كردن( 4

( در اند. همچنین واهۀ )تِالشقطعه قطعه= صفت(، )تِلیشنیده: پاره= صفت مفعولی(، )تِلیش تِالش: زخمی = صفت( از این مصدر مشتق شده

 ن دویش به معنای قطعه سنگ بسیار تیز نیز بکار میرود. برخی واهۀ )تِالش( را تغییریافتج واهۀ )تِراش( میدانند.ای
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های كماجدان= كماج + دان )پسوند ظرف(، (. بعنوان مثال از واهۀ كُماج: دیگ مسین، واهه43دویشها، زمردیان: ی 

 هایشد. همچنین میتوان به جای واهههۀ تاِلش كه توضیح داده اند یا وا)ظرف مسین كوچک( مشتق شده 4كُماچی

رد. كغیرفارسی كه در زبان فارسی امروز كاربرد دارند، از معادلهای آنها كه در اثر مورد پژوهش قرار دارند، استفاده 

( كردن، بجای كلمات سهم )عربی(، مخلوط )عربی( كردن، ضعیف )عربی(، مسدود )عربینمونه میتوان  بعنوان

بحث و مشاجره )عربی(، باسکول )فرانسه( به ترتیب از معادلهای فارسی آنها، دانگ، كار كردن، كاهیده، كور كردن، 

 نَوَرد )ناورد( زدن، باركول )مقدار باری كه بر كول= دُرده نهند( و كلماتی از این دست استفاده كرد.

ه شدی نامیدن بعضی حیوانات از تركیبهای خای استفاده ساخت واهه، برا معمولِ ۀشیو رها عالوه بدر این قصه

 است:

اتن: سهای مشدی دلین خانم، الول)قصه دربه اسم. مثال: خاله مومو كنک= = صوت+بن مضارع+پسوند+اسمشاخص

 (.15)همان: ی  سگ = وغ كنکخاله وغ(. 11ی 

 (.15)همان: ی  شتر دراز=دردن +صفت مركب=اسم. مثال: خالهشاخص

 ها عبارتند از:های ساخت واههدیگر شیوه از

 (. 94باشی )همان: ی حکیم )باشی(=تركی  اسم+پسوند

 (. 55اسم+پسوند چی= ایلچی )همان: ی 

 (.695)همان: ی  الحضورمئدا (.417)همان: ی  البزکمئدا قید+ال تعریف+ اسم =

 (651)همان: ی  عاقل پیشوند+اسم= باكله:

 (.443)همان: ی  خانهجانی لوب( =)تركیب وصفی مق صفت+اسم

 (. 113تراش )همان: ی (، خای59اسم+بن مضارع= جَالدار )همان: ی 

 (، پنجه قالغی )همانجا(.439ای )همان: ی دربهاسم+اسم+ی= كلّه

كنندۀ ویژدیها و كیفیات تعیین»(. اینگونه صفات 444(، شکمو )همان: ی 456اسم+ پسوند= ماشو )همان: ی 

 (.431سیکوف: ی)لهجج تهرانی، پی« انددات زندهخای موجو

دو لفظ، پی یکدیگر آوردن بر یک روی »شده است: اِتباع اینگونه بیان  تعریفدر فرهنگ دهخدا، : تباعیمركب اِ

پیروی » و« در پی كسی رفتن» اِتباع در لغت به معنی. (واهه ذیل )دهخدا،« كید معنی لفظ اول باشدأت ،و لفظ ثانی

 یدآمعنی یا فاقد معنی روشن كه بدنبال اسم یا صفت میهمل و بیاست و در اصطالح دستور، لفظی است مُ «كردن

كید لفظ مستعمل بکار ألفظ مهمل برای ت ،در مركب اتباعی .(455: یانوریو  احمدی دیویدستور زبان فارسی، )

ر میکند د یزان كاربرد آن و نیز نقشی كه ایفاا مامّ زبانها وجود دارد جادوارد ساپیر در هم جبه دفت اتباع. میرود

 ،های عامیانهیکی از ویژدیهای قصه. (473: یطباطباییسازی و دستور، واهه) های مختلف تا حدی متفاوت استنزبا

در  .كاربرد تركیبهای اتباعی در زبان فارسی دری به قرن اول هجری قمری میرسد». ها استبكاربرد اینگونه تركی

زبان  اتباع در) «تاریخی و ادبی فارسی قرون چهارم تا سیزدهم هجری نیز این تركیبها بکار رفته است انواع متون

 :به سه شکل آمده است هاقصهمركب اتباعی در این (. 435: یكریمی قهیو ادب فارسی، 
خانم، الول ساتن: دلینهای مشدی)قصه خرج و برج :)و( عطف الف: لفظ اول مستعمل و لفظ دوم مهمل، همراه با

  (.617ی
 (.64)همان: ی  ل و دوشدَ :همراه با )و( عطف ب: لفظ اول مهمل و لفظ دوم مستعمل،

                                                      
 . واهۀ )كُماچی: ظرف مسین كوچک( هنوز در دویش بختیاری كاربرد دارد.4
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 (.133)همان: ی  )و( عطف: آتش ماتش پ: لفظ اول مستعمل و لفظ دوم مهمل، بدون
چاروتی (، 641)همان: ی  بقال چقالند: آیعطف و برخی دیگر با )و( عطف میاین تركیبها بدون )و( تعدادی از 

 (.15)همان: ی  ، چشم و چار(16)همان:  پاروتی

ها در زبان عرب، جمع ای از واهههای جمع هستند، دستهنشانه« ان»و « ها»: در زبان فارسی الجمعكاربرد جمع

)همان: ی  لوازمات :های مفرد شمرده میشوند و دوباره جمع بسته میشوندهستند ولی در فارسی مانند كلمه

(، 445)همان: ی  ، اوالدها(46)همان: ی عیوبات (، 445)همان: ی مضارتها (، 676)همان: ی  هاجواهر(، 637

  (.164)همان: ی  ظروفات

 فتارها(ك)به جای  كفتاران(، 466)همان: ی )بجای خرسها(  خرسونتمایل به استفاده از )ان( جمع بجای )ها(: 

 (.464)همان: ی 

این دسته از مصدرها در زبان معاصر كاربرد ندارند و اهل زبان از معادلهای آنها در زبان  مصادر بدون كاربرد:

(، تِلوْ دادن 675(، سیراندن )همان: ی 665(، تالشیدن )همان: ی 457استفاده میکنند: لُند زدن: )همان: ی 

 (.134(، كُرنشتن )همان: ی 97(، تریچوندن )همان: ی 645)همان: ی 

 

 پسوندها

« ی-» ندپسوتر و متنوعتر است. به پسوندهای دیگر زبان فارسی دسترده: كاربرد پسوند )ی( نسبت)ی( دپسون

)یای نسبت( پركاربردترین وند زبان فارسی است و آن را در زبان علم و زبان عامیانه بجای بسیاری از پسوندها بکار 

به پسوندهای دیگر . پسوند )ی( نشانج زمان نسبت(665یای نسبت در زبان علم و زبان عامیانه، سمایی: ی) میبرند

یستگی بصورت تقریب، شا« ی»زبان فارسی در این كتاب بسامد بیشتری دارد. ابوالحسن نجفی اعتقاد دارد پسوند 

 (.4556و زمان در زبان عامه بکار میرود )رک: فرهنگ فارسی عامیانه، نجفی: ی

 (. 444)همان: ی  كرباسی ،(47ساتن: ی، الولخانمدلینهای مشدی)قصه پوالدی نسبی: صفت

 (.55نیست )همان: ی  چیزیپسوند شایستگی و ارزش: خوب اینم كه 

های ظهری، )همانجا(. در این اثر بسامد )ی( نشانج زمان در كلمه ظهری(، 94)همان: ی  زمان: صبحی ج)ی( نشان

 مورد است.465صبحی، عصری، مغربی

 (.51ن: ی )هما )ی( صفت لیاقت: خوردنی

 (.16شلختگی )همان: ی )ی( حاصل مصدر: 

 (.149)همان: ی  شغلی: حمامی پسوند

 (.439ای )همان: ی دربهكله ی پسوند شباهت:

  (.477شبی ده تومنو صبح صبح تقدیم بشیر بکنیم )همان: ی  :ی وحدت

 

 سطح نحوی
زبانان بلکه دوینددان هر زبانی برای ارتباط با دیگران از قواعد و قوانینی تبعیت میکنند و اهل آن تنها فارسینه

بررسی قواعد » نحو عبارت است اززبان خود را موظف به پیروی از این قوانین میدانند كه به آن نحو میگویند. 

ناسی )تکواه ش زبان. در این كاربرد، نحو دربرابر صرف ها در یکها و شکل درفتن جملهتركیب واهه ۀحاكم بر شیو

 (.644: ی فتوحیها، رویکردها و روشها، شناسی نظریهسبک) «قرار دارد (یا دانش ساخت واهه



 44/ خانم های مشدی دلینشناسی زبانی قصهسبک

 

 این تغییر .درمورد نحو زبان میتوان دفت همزمان با سرعت دفتار، نوشتار هم تغییر مییابد :باستانگرایی نحوی

انی ند زبان در یک بافت زممكاربرد عناصر تاریخ» .نوعی باستانگرایی شمرده میشود ،مروزیبه زبان معیار انسبت

اینگونه نیست كه  ،ها و نحوه زباناین تغییرات در واهه. (51همان: ی ) «تر را كهنگرایی )آركائیسم( میگویندتازه

نقشها  برخی از این .قش بسزایی داردن ،ثیر كالمأدیری سبک و تكهنگرایی در شکل» از ارزش زبان فارسی بکاهد.

در نثر معیار، . مثالً (651: ی )همان« شکوه و واالیی .3تداوم فرهنگی   .6انگیزش حس نوستالژیک . 4عبارتند از :

نوعی باستانگرایی نحوی شمرده  فرم،خروج از این . این است كه نهاد در ابتدا و فعل در پایان جمله بیاید اصل بر

ردونه ه» رفت.یجایگاه معمول خود بکار نم این قاعده رعایت نمیشد و اركان جمله در ،میشود. در نثر و نظم دذشته

 شودیص و برجستگی زبان متشخّ جباستانگرایی بشمار میرود و مای خروج از نحو روزمره و استفاده از نحو زبان كهن

. در این مینامد فراهنجاری نحوی محمود فتوحی خروج از نحو معیار را(. 64: یكنیشفیعی كدموسیقی شعر، )

   شناسان است.بخش، مقصود دستور تجویزی نیست، بلکه معرفی همج صورتهای زبانی است كه موردنظر زبان

 (.451خانم، الول ساتن: ی دلینهای مشدی)قصه رو رو زمین بارها بریزید: تقدیم فعل

 .(64همان: ی ) شاهزاده بگذاشت ببرند طویله ه رواین كرّ :لتقدیم مفعو

 .(16همان: ی ) دوزپینهیه مردی بود : تأخیر مسند

 .(463همان: ی پسند كردم ) دخترومن دیدم : عولفخیر مأت

 .(34همان: ی ) به سرسیرابی رو كشید : خیر متممأت

 

 كاربرد حروف اضافه 
 .(466همان: ی) ان شاءاهلل خدا باهات كمک میکنه: )با( در معنای )به( جكاربرد حرف اضاف

 .(63همان: ی ) زهر بدیم برای قناد ،خونه: )به( )برای( در معنای جكاربرد حرف اضاف

 .(113همان: ی تو از عوض، پول منو ورداشتی ): )از( در معنای )در( جكاربرد حرف اضاف

 (.464همان: ی ) خدا خشمش میگیره به شما: )به( در معنای )از( جكاربرد حرف اضاف

 .(119همان: ی ) سوار به اسب شد: )بر( )به( در معنای جكاربرد حرف اضاف

 .(144همان: ی ) تکلیف من به این پسر چیه؟: )به( در معنای )با(ج كاربرد حرف اضاف

 .(341)همان: ی  شهر دشتم بهبرای یه چیزی : )به( در معنای )در( جكاربرد حرف اضاف

)همان:  )كبره( غذا چهار انگشت به این كاسه است دید كِوِرهكاربرد حرف اضافج )به( در معنای )روی یا درون(: 

 (.414ی 

 .(449همان: ی ) دخترو من دوایی دادم بهش: دفت: )را( در معنای )به(ج كاربرد حرف نشان

 .(46همان: ی ) رو وداع كردندشاه : )را( در معنای )از(ج كاربرد حرف نشان

 (.47همان: ی ) بنا كردم اون موم را بازی كردن: )با( )را( در معنای جكاربرد حرف نشان

  (654همان: ی )ه تا كفایت مرا این دو: )را( در معنای )برای( جكاربرد نشان

 

 ی فک اضافه(را)كاربرد  

 .(47 همان: ی) كره رو موشو آتش كرد، پسره (،77 همان: یرو سربسر بذاره ) امشب كچل میخواسته ما

 .(77همان: ی ) یه چیزی عقلم رسیده: دوحرف اضافه حذف میش داه قبل از متمم، 



 94-454 صص ،79 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  آبان ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 46

همان: ) عکس دختر بازردانی رو دیدم عاشق به او شدم نمای اضافه:نقشجای ه آوردن )به( حرف اضافه ب

 .(444ی

تأثیر بیشتری بر خواننده دارند. دوینده خود های مركب به جملههای كوتاه و ساده نسبتجمله :هاهوتاهی جملك 

ردم، قازو پاک كردم، تمیز ك قاز نیست،» :دفترا دردیر قالبهای دستوری، آنگونه كه در زبان معیار است، نمیکند. 

 (.453)همان: ی « برد ،كردلندقازو ب ،كماجدون بیارم، الشخور از هوا اومد ،حوض رفتم سر

پس افعال اشاره میشود:  برای نمونه به چند مورد از این ال قدیمی به جای افعال فارسی امروز:كاربرد افع 

)همان:  پیش كسی افتادن(، 51)همان: ی  عارض شدن(، 39)همان: ی  چشم انداختن(، 63ن )همان: ی كرد

نت سُ(، 645 هم ساختن )همان: ی(، به653كابین كردن )همان: ی  ،(77ن )همان: ی سرمزنگ آمد(، 47ی 

(، 354(، نُکول كردن )همان: ی 645(، تلوْ دادن )همان: ی 653نسق كردن )همان: ی  ،(634)همان: ی كردن

 (.174اِشکلک كردن )همان: ی 

فعلهای مركب از یک فعل كه »درمورد فعل مركب میان دستورنویسان اختالف نظر وجود دارد.  :فعلهای مركب

 «آن را فعلیار مینامند با یک فعل ساده كه همکرد نامیده میشود، ساخته میشوند و معنی واحدی را میرسانند

فعل كنار  در فعلیار مركب، فعلهایها غالباً در (. در این قصه64)دستور زبان فارسی، انوری و احمدی دیوی: ی 

 مد این بود كه ما شکار یه پسر بکنیماپیش(، 41)همان: ی اندرونو كرده بود  شاه ترکِقرار نگرفته است:  ساده

  (.44)همان: ی 

شورت ببره (، دفت: مرده15وای خدا مردم بده )همان: ی  های نفرینی و سرزنشی، دشنامی و دعایی:جمله

دور از جونت حالم خوب نیست )همان:  (،164تو و روح حاجی نون نخور )همان: ی  (، تو روح477)همان: ی 

 (. 153ی 

-مراد از این اصطالح، فعلهایی است كه بصورت نادذر )الزم( و فقط با ساخت سوم شخصه:فعلهای ناگذر یک 

ورزبان یدهد )دستشخص مفرد بکار میروند و بجای شناسه، ضمیر پیوستج مفعولی و اضافی، شخص فعل را نشان م

 (.36: ی 6فارسی، انوری و احمدی دیوی، ج

(، دردش درفت )همان: 411(، رقصم درفته )همان: ی 14دلین خانم، الول ساتن: یهای مشدیدرفت )قصهلجش

 (.319ی 

فعلها از لحاظ ساختمان به پنج دسته تقسیم میشوند. یکی از اقسام اینگونه  عبارتهای كنایی به زبان گفتاری:

افعال، عبارتهای كنایی هستند كه تمام اجزای كلمات با هم یک مفهوم فعلی واحد را بیان میکنند. دست به آب 

(، دست 46(، سر و كلج كسی پیدا شدن )همان: ی 33(، سر و دوش آب دادن )همان: ی 61)همان: ی  داشتن

(، آب از آسیاب خوابیدن )همان: 414(، به هوار كسی یا چیزی افتادن )همان: ی 655به یکی كردن )همان: ی 

 (.116(، دست و بال كسی بند شدن )همان: ی 643(، دَلِ دست كسی افتادن )همان: ی 645ی 

و  آیندفعلهایی هستند كه همراه مصدر یا اسم مصدر یا حاصل مصدر می»فعلهای آغازی  :كاربرد فعلهای آغازی

.« عبارتند از: درفتن، آغاز كردن، آغازیدن، شروع كردن و...  آغاز كار یا حالت را میرسانند. فعلهای آغازی معروف

ها، فعلهای آغازی، غالباً با عبارت )بناكرد= شروع (. در این قصه4635: ی6دیوی،  ج)دستور تاریخی فعل، احمدی

ن (. بهلول درفت قلیو64دلین خانم، الول ساتن: یهای مشدیكرد( بکار رفته است. بناكرد نوازش كردن )قصه

 .(614همان: ی ) باد مخالف وزیدن درفت(. 43(. وایساد به خوندن )همان: ی 51كشیدن )همان: ی 
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در زبان فارسی فعلها به زمان حال، دذشته یا آینده داللت : اربرد فعلهای گذشته در معنای حال و آیندهك

اه ازلحاظ معنا، زمان دیگری را نشان میکنند. برخی از این افعال ازلحاظ ساختار، زمان خاصی را بیان میکنند امّا د

حمدی انوری و ا دستورزبانمیدهند. اینگونه نیست كه فعل ماضی همیشه بر زمان دذشته داللت كند. این مورد در 

ها زمان تقویمی همان زمان اصلی است یعنی دذر آنات و لحظه»دیوی به زمان تقویمی و دستوری معروف است. 

)دستورزبان فارسی، « اندد از زمان دستوری، نامی است كه فعلها با آن نامیده شدهكه درک میکنیم.... اما مرا

 (.14: ی6دیوی و انوری، جاحمدی

. (461دلین خانم، الول ساتن: یهای مشدیقصه) دو راه به سراز اینجا یه خورده كه راه رفتی )بروی(، میرسی  

 . (455همان: ی ) (فروختخواهی  -میفروشیهم سرت درم میشه هم عدسیو فروختی )

. آینددروه اسمی می جنما پیش از هستبیواسطه و بدون نقش كهالقاب و عناوینی هستند  ،شاخصها: شاخص

 مشدی (.59(. شاه )همان: ی 51)همان: ی  عمو(. 15)همان: ی  خاله (.64یی نظیر شاهزاده )همان: ی هاواهه

 (.431)همان: ی 

 ۀاست و واه« تشخیص دادن و جدا كردن دو چیز از یکدیگر»تمیز به معنای  ۀواه ی،در زبان عرب :كاربرد ممیز

 آیدمسافت كه میان عدد و معدود می تعداد، اندازه، برای شمارش وزن، است. «شدهتمیزداده» به معنای« ممیز»

 (.64)همان: ی  مَن: میکندیاد  «نماتكمیّ»هیلبر الزار از اینگونه عبارات بعنوان عبارات  از ممیز استفاده میشود.

 (.673)همان: ی  مثقال (.93)همان: ی  نگهلِ (.53)همان: ی  ادهقلّ (.34)همان: ی  فرسخ

در این نوع حذف، خواننده با توجه به شرایط مکانی و زمانی میتواند قسمتی از جمله  :حضوری ۀحذف به قرین

 .  مرحوم شد]فرزندش. زایید اما  ]زن. بگید ،ادر درویش آمدرا، كه حذف شده است، حدس بزند. 

مان: )ه میگه: صدتومان این صندوق دربسته، خریدار پشیمون، نخریدار پشیمون :ف فعل به قرینۀ معنویذح

 (.654)همان: ی من از تو و تو از من (. 449ی 

وزی ، در نثر امردر این حدف برای جلودیری از تکرار فعل، فعل دوم به قرینه حدف میشود :ف به قرینۀ لفظیذح

بجای حذف فعل دوم، اغلب فعل اول به قرینه حدف میشود. مثال: شاید از شهر خارج شده ]باشد. و به مسافرت 

کر این سلیقج موسیقایی من است كه ف»آبادی درمورد اینکه چرا داهی فعل بکار نمیبرد میگوید: رفته باشد. دولت

ل آن ابزاری است كه میخورد به سنج و من میگذارم تا بازتاب میکنم وقتی كلمه مینشیند جای خودش، درست مث

اش نمیکنم. میخواهم رها بگذارمش تا نمیبندم و خفه« باشد»یا « كرد»یا « بود»سنج را بشنوم؛ بنابراین با یک 

 (.393-396تن و فریاد، صص )ما نیز مردمی هستیم، چهل« پژواک موسیقی كالم را بشنوم

(. 35دلین خانم، الول ساتن: یهای مشدی)قصهده شهی بریز، تو یه جیبتم خاكستر  تو یه جیبت پول سفید

 (.74دفت: اینو به تو س ردم و تورو هم به خدا )همان: ی 

 ،(95)همان: ی  تکِ تنها، هافقیر بیچاره بکار میروند.« و»اغلب بدون تركیبهای عطفی  :ركیبهای عطفیت

 (.444)همان: ی  كاركاسبی

ها، قصه در اثنای كالمهای خود را داه بصورت عبارت و داه بصورت واهه بیان میکند.دلین تکیهمشدی :كالمتکیه

گل خیلی خوش ،دختر كوچکآنگاه كه بخواهد از عشق سوزناک صحبت كند، از چنین عبارتهایی استفاده میکند: 

همان: ی ) پسر تا پَر نشست سینهدختر جستن كرد در  جكانون سین یک تیر خدنگ سوفته، سوفال آق پر ازبود، 

... )همان: سوختم و ساختم از روش عشق تو آموختم، خام بودم، پخته بودم(. بعد از ساعتی به هوش آمد دفت: 64

 .144-615-44-41-64های دیگر ر.ک: همان: صص(. برای دیدن نمونه64ی 
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ا ر در مرتیکه و زنیکه« ک» ،الزار هاست.ین قصههای پرتکرار در ا، زنیکه، یارو، و ضعیفه از واهه4های مرتیکهواهه

بار در مقام اشاره  454های مرتیکه ها، واهه(. در این قصه431)لهجج تهرانی، پی سیکوف: ی تحقیر میداند جنشان

 رفته است؛ بار بعنوان توهین و تحقیر بکار 45بار در مقام اشاره و 435بار بعنوان توهین و تحقیر، واهۀ زنیکه، 49و 

 ها نشانج توهین و تحقیر است.در این واهه« ک»پس بنظر میرسد نمیتوان صراحتاً بیان كرد 

در وجه وصفی شخص، زمان و وجه فعل مشخص نیست. در جملج اول، صفت مفعولی بجای فعل  وجه وصفی:

خانم،  دلینشدیهای مربط قرار نمیگیرد. زعفرونها رو نفروخته، بردردوند )قصه« و»نشسته است و بین دو جمله 

 (. 165نخورده، ریختند نونو ماستو خوردند )همان: ی (، شب، شام455الول ساتن: ی

 ل دادنغِ(. 14)همان: ی  بااهلل واهلل نه نه(. 15)همان: ی  دیسوبریده ه:عامهای ، تركیبها و جملههاواژه

)همان:  دوبامبی(. 459)همان: ی  مرتیکه(. 459)همان: ی  زنیکه(. 441)همان: ی  ضعیفه(. 453)همان: ی

 به چاک زدن (.414)همان: ی  خره خون(. 435)همان: ی  ماچ (.445)همان: ی  مردم بده خدا(. 445ی 

ک و (. ن477ِشورت ببره )همان: ی (. مرده476(. چلغوز )همان: ی 444)همان: ی  رمبُلُجُ(. 457 ی: )همان

(. 314)همان: ی نفله شدن(. 449)همان: ی  مایه تیله(. 445ی  (. پیله كردن )همان:446)همان: ی  ک كردننِ

 خت و پتیلُ (.377)همان: ی  یارو (.375)همان: ی  دریوری (.341)همان: ی  كیفور(. 354پَکر )همان: ی 

(. عَرْقِه 117)همان: ی  6دُل هِل و (.157)همان: ی  هاورپریده (.345)همان: ی  مفتکی(. 394)همان: ی 

 (.147)همان: ی 

دو یکی از ویژدیها و جذابیتهای زبان عامه، كاربرد كنایات در موقعیتها و شرایط مختلف است. قصهه: كنایات عام

ای آراید و سخن خود را برای شنونده قابل فهم میکند و رابطهبه تناسب شرایط و موقعیت، كالم را به زیور كنایه می

 ا خواننده برقرار میکند.صمیمی ب

 نانش پیش كسی بودن ،(64)همان: ی  ل و دوش كسی كشیدندست به دَ (،61دست به آب داشتن )همان: ی  

آب (. دِل 446)همان: ی  شدن چهارابرو (.443)همان: ی  رجهازی كسی یا چیزی بودنس ،(13)همان: ی 

(. به تریج قبای 659باال كشیدن )همان: ی . دماغ (634(. الم الف ال خوابیدن )همان: ی 659)همان: ی  درفتن

 (.175)همان: ی  كردنانِ اِن  (.153(. دستک كسی را دركردن )همان: ی 646كسی برخوردن )همان: ی 

هرداه احساسات و غرایز تندی مانند خشم، ترس، نفرین و امثالهم با زبان بیان شود، فحش و نفرین  :ناسزاها

(. مخاطبِ ناسزاهای بکاررفته غالباً مردان هستند. 51بارۀ فحش و فحاشی، امیدساالر: یایجاد میشود )نکاتی در

های )قصه ملعونها دور از اخالق هستند و در این پژوهش ذكر نمیشوند. های بکاررفته در این قصهبرخی فحش

)همان: ی  پدرسوخته (.31)همان: ی حرامزاده  (.64)همان: ی  نامرد (.61مشدی دلین خانم، الول ساتن: ی

)همان:  فرنگی المذهب (.59)همان: ی  نامسلمون (.59)همان: ی  خوک كافر(. 15)همان: ی  دیسوبریده (.13

 پدرسگ (.477)همان: ی  سگسیاه (.454)همان: ی  پدرش ده به دور (.45)همان: ی  پدرومادربی (.59ی 

)همان: ی نازن  (.656)همان: ی  دیوث(. 655ی )همان:  نانجیب (.634)همان: ی  ناخلف (.649)همان: ی 

 (.344)همان: ی  ولدزنا(. 335)همان: ی  پتیاره (.333)همان: ی  خطامادربه (.344

                                                      
ونده ر میروند؛ یعنی همان مرد یا زنی كه دوینده و شنهای زنیکه و مرتیکه در دویش بختیاری با تلفظ زینَکَه و میرَكَه بعنوان اشاره بکا. واهه4

 او را میشناسند.

 فرهنگ سخن، انوری: ذیل واهه(.) داماد برای عروس فرستاده میشد ۀای كه پس از عقدكنان از طرف خانوادهدیه. 2



 45/ خانم های مشدی دلینشناسی زبانی قصهسبک

 

 (.14)همان: ی  نه واهلل باهلل (.44)همان: ی  موسیبه ایمن اشخای و مصادیق قسم یاد شده است:  :سوگندها

 مادر شیر (.79)همان: ی  كسی سر (.77)همان: ی  وهلل (.45)همان: ی  شیرمردان(. 45)همان: ی  مادر یحیی

)همان:  یغمبرپصدوبیست و چهار هزار  (.95)همان: ی  خدای ابراهیم (.93 ی: )همان رنج پدر(. 93)همان: ی 

)همان: ی  سلیمان پیغمبر (.49)همان: ی  4نمک (.99)همان: ی  قرآن  (.94)همان: ی  خداوند(. 94ی 

 (.344)همان: ی  6قهحُ (.331

اند؛ های دخیل هستند. قیدهایی كه از تکرار دو اسم، صفت یا قید، ساخته شدهاغلب قیود بکاررفته، واهه :قیود

(. من 76های فارسی هستند. مثال: منزل به منزل رفتند )همان: ی های دخیل تركی، عربی و همچنین واههواهه

 عجالتاً(. 477(. صبح صبح )همان: ی 654(. اطاق اطاق )همان: ی 453حاال پیش پیش بهت میگم )همان: ی 

)همان: ی  الجرعه(. 634)همان: ی  للحمد (.444)همان: ی  الحال (.463)همان: ی  ناعالج (.53)همان: ی 

 (.147(. رسماً )همان: ی 349)همان: ی  اهلل توكلی (.619)همان: ی  علی اهلل (.636

چیزی از ارزش كتاب نمیکاهد. درمورد علت این لغزشها، مارتسولف در مقدمج این سهوها لغزشهای نگارشی: 

هدف ما در اینجا ارائج اثری هنری بصورت ساخته و پرداخته نیست، هدف ما آن است كه این متنها »كتاب میگوید: 

 (.44)ر.ک: همان: ی « ها شنیده و ضبط كرده بدست بدهیمرا به همان صورت كه راوی قصه

 (.656)همان: ی  ]متفرق. شده بودند تفرقه ،مردم: فرقه بجای متفرقكاربرد ت

بخالت از مصادری است كه (. 433)همان: ی اون یکی دفت: این بخالت نشد : كاربرد بخالت بعنوان مصدر

 اهه(.وذیل  ،)دهخدا ن بُخل و بَخّل استآدر بخل عربی چنین مصدری نیامده بلکه مصدر  اند وزبانان ساختهفارسی

دلین خانم، الول های مشدی)قصهاین چرا مال خودشو تفریط میکنه به من میده؟ : كاربرد تفریط بجای افراط

 (.433ساتن: ی

 (.134)همان: ی هام اومدند باهات هاجنّا: ههاجنّكاربرد 

، دهخدا) جنّه و جِنّان است جمع جن، و در فارسی به غلط جمع جن دویند. است  در عربی جمع جنیناجنّه  

 ذیل واهه(.

های كاربر )احسن( بجای )احسنت(: دور شیرو درفتند، تمام احسن احسن ]احسنت احسنت. كردند )قصه

 (.165دلین خانم، الول ساتن: ی مشدی

های زبان مبدأ به زبان مقصد دادوستد زبانی در اغلب زبانهای زندۀ دنیا وجود دارد. ادر ورود واهه: های بیگانهواژه

 ها نشانگر پویایی یک زبانای باشد كه ساختار زبان را ددردون سازد، بسیار خطرناک است. اما تبادل واههبگونه

د. شنفوذ آنها بر بخش عظیمی از ایران بالطبع ورود لغات مغولی را سبب  ۀیورش خانمانسوز مغول و سیطر است.

قبها و ل ،آغاز بیشتر در» هااین واهه .بیشتر است، بجز لغات عربی دیگری هابا واهه ههای تركی در مقایسمد واههابس

ز بر دیگر نی هایای ایشان بود و س س واههزبان یا اصطالحات نظامی و سازمانهای قبیلهسای طوایف ترکؤعنوان ر

وامگیری از لغات مغولی و تركی نیز از قرن  (.45: یخانلری)دستور تاریخی زبان فارسی، ناتل «آنها افزوده شد

هایی كه از تركی قرض واهه. مغول است جتركان آسیای مركزی و درنهایت حمل نفوذ غاز میشود و این دراثرآتم هف

 (.416ساخت زبان فارسی، ابومحجوب: ی) سیاسی و ادرای هستند اًاست غالب درفته شده

                                                      
كسی از نان و نمک كسی بخورد و خیانت به نمک سودند خوردن، سنتی است كه در بین بختیاریها بویژه عشایر این قوم رواج دارد. ادر . 1

 كند، او را نفرین میکنند.

  . بنظر میرسد این واهه، جغه باشد به معنای تاج و افسر. در مناطق بختیاری به قُ ّه و بارداه بزردان سودند یاد میکردند.6
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دلین خانم، های مشدی)قصهایلچی  های عربی بیشترین كاربرد را دارد.های تركی بعد از واهه: واههمغولی ی وترك

(. چماق 73 (. امیر نویان )نویان=فرمانده( )همان: 59 (. یلماج )همان: 53 (. باشماقچی )همان:73الول ساتن: ی 

(. هاردادیر 434 (، چورک )همان:434(، قارداش )همان:444 (. باجی )همان: 46 (. ینگه )همان: 77 )همان: 

(. قاچاق )همان: 491 (. یُخ )همان:491(. چُخ )همان: 444 . مشتلق )همان: (415 (. جانجان )همان: 434 )همان:

 (. داداش )همان:655(. اطاق )همان: ی 655(. تومان )همان: 634(. آبجی )همان:  633(. خاتون )همان: 659

مان: (. قاتق )ه355  (. خانباجی )همان:344(. چاق )همان: 699(. كشیک )همان: ی 675 (. قابجی )همان:655

 (.174(. دوساق خونه )همان: 395(.  تغار )همان: 344 (. دوساقبون )همان:345ی 

سیس دارالفنون، أخیل هستند از جمله تدهای فرانسوی در زبان فارسی رواج واهه عوامل متعددی در: فرانسوی

 اشراف برای فرزندان دلین خانم در خانج اعیان و. باتوجه به اینکه مشدیكتابهای علمی جرواج صنعت چاپ، ترجم

 (.17)همان:  كرپ ها بود.ها، مراوده با این خانوادهآنها قصه میگفت، شاید یکی از دالیل كاربرد این لغات در قصه

(. 453)همان:  موزیک (.446)همان:  مدال(. 454)همان:  مترس (.475)همان:  پارتی (.471)همان:  شارالتان

 (.  151)همان:  پُز (.345)همان:  اكونومی (.697)همان:  آهان (.694)همان:  پلتیک (.641)همان:  آنتیک

)همان:  چمدان (.355)همان:  سماور (.647)همان:  استکان (.644)همان:  درشکه(. 645)همان: اسکناس: روسی

347.) 

 (.344)همان: ی  آدرس (.15)همان:  راپورت (.31)همان:  دیالس (.44)همان:  دكتر: انگلیسی

قی را های اخالالمثلها، سخنانی كوتاه و پندآموز كه خالصج یک قصه یا حکایت هستند و نکته: ضربالمثلهاضرب

المثلها و اصطالحات آن نهفته و میتوان دفت كه چکیدۀ حکمت و فلسفه هر جامعه در دل ضرب»بیان میکنند. 

عظیمی:  ،طالحات متداول در زبان فارسیفرهنگ مثلها و اص« )معرف روحیه و طرز اندیشج مردم آن جامعه میباشد

ا، داه المثلهالمثلها برآمده از فرهنگی است كه مردم در آن اقلیم میزیستند. اینگونه ضرب(. اغلب این ضرب4ی 

 بصورت نثر و داه بصورت مصراع یا بیت بیان میشوند. 

شاه با دمش پسته  (.69اتن: ی خانم، الول سهای مشدی دلین)قصه در به این به اون این یکی به اون یکی=

 نرمه رو میبره ،خواهرت ورامین باد میده(. 96 )همان:چشمش خواب و دستش بیدار  (.75)همان: میشکست

(. 434 ه )همان:قبا سفید ،قباسفید (.434) ندیدم آدم دوسره / و شصت و شش دره دشتم سیصد (.444 )همان:

در جهان (. 415 هر كی حرف بزنه باید به دوساله آب بده )همان: (.439)همان: ی  تدبیر نمیشه ،كه تقدیره اونی

ریش كندن و پیوند (. 645 )همان: تره بچه نیست جا (.414 )همان: دست باالی دست بسیاره ،فیل مست بسیاره

)همان: ی  كار از قایمی عیب نمیکنه(. 371 )همان: همدان اده دوره دردوش نزدیکه (.641 ن )همان:سبیل كرد

 تضمینی از شعر شاعران هستند. برای نمونه به چند مورد اشاره میشود. المثلهابرخی ضرب. (157

 ناصرخسرو: 655( تضمینی است از قصیدۀ644 )همان: در ترا نكه میزن / مزن در كسی را

 (.544)دیوان اشعار ناصرخسرو: ی  كوفتنت مشت تا كس نکند رنجه به در/   كوفتن كس نگشت مکن رنجه به درا

 (  646های مشدی دلین خانم، الول ساتن: ی )قصه هیان را بدرد مورچگان شیر  /پشه كه جمع شود بکشد فیل را  

 این بیت تضمینی از شعر سعدی است:

 ت     و صالبت كه اوس مردی همه  اب /شد بزند پیل را  پشه چو پر

 (.461شییییر هیان  را  بدرانند  پوست    )كلیات سعدی: ی  /مورچگان را چو  بود  اتفاق 
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دلین خانم، الول ساتن: های مشدی)قصه كرد مزد آن درفت جان برادر كه كار  /ی رنج دنج میسر نمیشود ب

 ( 345ی

 این بیت نیز تضمینی از قصیدۀ سعدی است:

 (. 475د )كلیات سعدی: یمزد آن درفت جان برادر كه كار كر /نابرده رنج دنج میسر نمیشود 

ها خودداری میکند. عدم كاربرد برخی اسامی غالباً بمنظور دو از بیان صریح برخی واههقصه ها:كاربرد مجازی واژه

« ]همسرم. ب رسم 4پس صبر كنید من از منزل»ادبی بود. وزیر دفت: اخالقی و بیاحترام به همسر یا پرهیز از بی

(، من میترسم اونشم )آلت تناسلی( 15غالمی به یارویِ اینا ]باسن. زدند )همان: ی (، یکی یه داغ 46)همان: ی 

 (.434به من نده )همان: ی 

 

 گیرینتیجه
های قصه ز اهمیت است.ئشناسی زبانی و هم از نظر ادبی حاهم از منظر سبک «خانمدلینهای مشدیقصه» كتاب

های یندافر جهم ،در سطح آوایی .نداهدانی و نحوی بررسی شدو ،از نظر زبانشناسی در سه سطح آواییكتاب  این

ند یایند واجی ابدال و كمترین، فرافر بسامد،واجی ابدال، ادغام، قلب، كاهش و افزایش وجود دارد كه بیشترین 

-، ضربهكنایات عام، بازاریهای كوچهواهه ،هالحات عامطها و اصدر سطح واهدانی، واهه واجی قلب مشاهده شد.

 بعد از های تركیكه واهه انگلیسی و روسی وجود دارد های تركی، فرانسوی،نوآوری واهدانی، واهه ،هالمثلهای عام

باستانگرایی نحوی از جمله حروف اضافه در معنای  مد را دارند. در سطح نحوی،ابیشترین بس های دخیل عربیواهه

ی صرفرتباعی، جدایی جزء صرفی از غیوری، مركب اِهنجاردریزی دست جابجایی اركان جمله، دیگر، جحروف اضاف

تکرار كلمات و  ،( بار، بیشترین بسامد را دارد465))ی( در معنای زمان  )ی( مخصوصاً در فعل مركب، كاربرد انواع

د اربركهای مرتیکه، زنیکه، ضعیفه، یارو از بسامد باالیی برخوردار هستند. هاست. واههعبارات از ویژدیهای این قصّه

استشهاد به شعر  های كوتاه،، جملهو حضوری لفظی ،معنوی جحذف فعل به قرین، فعل ماضی در معنای مضارع

المثلها، كنایات و ای از ضرب. كتاب، دنجینه تركیبهای عطفی، كاربرد ممیز و... الجمع،های جمعهشاعران، واه

های كهنی كه در دویشهای عامج مردم ایران ده از واههاست. با توجه به پیشینج زبان فارسی و با استفاواهدان عامه 

میتوان بجای دزینی زبان فارسی  را حل نمود. همچنین سازی و واههوجود دارد، میتوان تا حدی مشکالت واهه

ها این واهه كرد. استفادهكه در زبان عامه وجود دارد، از معادلهای آنها  ،كاربرد دارند كه در زبانغیرفارسی های واهه

 كرد.  میتوانند بعنوان پشتوانج زبان فارسی بشمار آیند و میتوان از این ظرفیت زبانی استفاده

 مهرداد چترایی عزیز آبادی*، قربانعلی ابراهیمی ،خداداد معتضدكیانی

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی علوم دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 لیاص طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی آقای دكتر قربانعلی ابراهیمی. است شده استخراج آبادنجف

 نمت تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به خداداد معتضد كیانیآقای . اندبوده مطالعه این

 و هاداده تحلیل و تجزیه در نیزبه عنوان مشاور  مهرداد چترایی عزیزآبادیآقای دكتر . اندداشته نقش نهایی

                                                      
همسر خود را پیش دیگران به اسم خطاب نکند از در دویش بختیاری قدیم، مردان چون نمیخواستند دیگران نام همسر آنها را بدانند یا . 1

واهۀ حونه= خونه یا بشکل رسمیتر، )منزل( استفاده میکردند. برای مردان بختیاری بسیار ناپسند بود كه همسر خود را در نزد دیگران به 

  اسم خطاب كنند.
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 ره مشاركت و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی راهنماییهای

 .است پژوهشگر سه

 

 قدردانی و تشکر
انشگاه د انسانی علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 ادند،د یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت و آبادنجفآزاد اسالمی واحد 

 .نمایند اعالم

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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 فارسی فهرست منابع 
 .357، ی74شمارۀ  ( بخارا،4394آبادی اكنون نوكالسیک است، خرمشاهی بهاءالدین )آثار دولت
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-431، صص64( 95(، دوفصلنامج زبان و ادبیات فارسی، )4347اتباع در زبان و ادب فارسی، كریمی قهی، منصوره )

444. 

 ( جلد اول، تهران: هیرمند.4394زاده، محمد )های ایرانی، قاسمافسانه

 تهران: فرهنگ معاصر.( 4374پیرامون زبان و زبانشناسی. )مجموعج مقاالت(، باطنی، محمدرضا )

 ( تاریخ زبان فارسی، تهران: نشر نو.4345خانلری، پرویز )تاریخ زبان فارسی، ناتل

 تهران: امیركبیر.   ( ویرایش چهارم،4345تمثیل و مثل، انجوی شیرازی، ابوالقاسم )

 ركبیر.( ویرایش پانزدهم، تهران: امی4393توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، باطنی، محمدرضا ) 

( ترجمج یحیی مدرسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 4391درآمدی بر زبانشناسی تاریخی، آرالتو، آنتونی ) 

 مطالعات فرهنگی. 

 (، تهران: شعلج اندیشه.4349شناسی ساختاری، غیاثی، محمّدتقی )درآمدی بر سبک

 دوم، تهران: علمی.( ویرایش 4376شناسی در ادبیات، عبادیان، محمود )درآمدی بر سبک

 تهران: قطره.  ،6( جلد 4395دستور تاریخی فعل، احمدی دیوی، حسن )

 ، ویرایش چهارم، تهران: فاطمی.  6جلد  (4395دستور زبان فارسی، انوری، حسن و احمدی دیوی، حسن )

 ( ترجمج مهستی بحرینی، ویرایش چهارم، تهران: هرمس.4349دستور زبان فارسی. الزار، هیلبر )

 ( چاپ یازدهم، تهران: توس.4349خانلری، پرویز )دستور تاریخی زبان فارسی، ناتل

( تهران: انتشارات موسسج مطالعات اسالمی دانشگاه مک دیل 4357دیوان اشعار، قبادیانی، ناصرخسرو ابومعین )

 مونترال شعبج تهران.-كانادا

 دانشگاه فردوسی. : انتشاراتشهدم( 4374ضا، )زمرّدیان، ر ،راهنمای دردآوری و توصیف دویشها

( 4341محمد و دیگران )شناس، علیهای ادبیات و علوم انسانی، حق( سال سوم متوسطه رشته3زبان فارسی )

 ویرایش هفدهم، تهران: شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران.

 (، تهران: هرمس.4397زبان فارسی معیار، سارلی، ناصرقلی )

 تهران: میترا. ( ویرایش دوم،4394حجوب، احمد )ساخت زبان فارسی، ابوم

، صص 44( 14) فصلنامج پژوهشهای ادبی (4343سن )ح ،ذوالفقاری ،های عامیانه)طرح( در قصّه ساختار پیرنگ

44-461. 

 جامی.  :تهران( 4394حمد )م، غالمرضایی ،شناسی شعر پارسیسبک

 ( تهران: فردوس.4371شناسی شعر، شمیسا، سیروس )سبک

 ( تهران: سخن.4344ها، رویکردها و روشها، فتوحی، محمود )شناسی نظریهبکس

 ، تهران: امیركبیر.4( جلد 4394شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی، بهار، محمدتقی )سبک

 علمی. :تهران، یوسفی المحسینترجمج غ( 4373یوید، )دیچز، د ،های نقد ادبیشیوه

 ( ویرایش پنجم، تهران: سخن.4395)عناصر داستان، میرصادقی، جمال 

 ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران.4376اكبر )لغتنامج دهخدا، دهخدا، علی

 ، ویرایش دوم، تهران: سخن.9و7( جلد 4396فرهنگ سخن، انوری، حسن )

 ( ویرایش دوم، تهران: نیلوفر.4397فرهنگ فارسی عامیانه، نجفی، ابوالحسن )

 قطره.: تهران (4376ادق )ص ،عظیمی ،متداول در زبان فارسیفرهنگ مثلها و اصطالحات 
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 نشر مركز. تهران: ویرایش دوازدهم، (4347دلین خانم، الول ساتن، الرنس پل )های مشدیقصه

 ( تصحیح محمدعلی فروغی، ویرایش دوم، تهران: دوستان.4374بن عبداهلل )كلیات سعدی، سعدی، مصلح

-44، صص5( دوفصلنامج پژوهش زبان و ادب فارسی، شمارۀ 4371ن، صهبا، فروغ )درایی واهدانی در شعر اخواكهن

16. 

( ترجمج محسن شجاعی، تهران: نشر آثار فرهنگستان زبان و 4395لهجج تهرانی، پی سیکوف، الزار ساموئیلوویچ )

 ادب فارسی.   

-چشمه :تهران (4395ریدون )اد، فو فریمیرحسین تن، اچهل (.آبادی)دفتگو با محمود دولت ما نیز مردمی هستیم

 فرهنگ معاصر.

 ( ویرایش دوم، تهران: آداه.  4374موسیقی شعر، شفیعی كدكنی، محمدرضا )

 . 316-355، صص41( 51) ایرانشناسی (4394نکاتی درباره فحش و فحاشی در زبان فارسی، امیدساالر محمود ) 

 ( تهران: كتاب بهار.4341لدین )سازی و دستور )مجموعه مقاالت(، طباطبایی، عالءاواهه

 .664-635، صص35( نامج فرهنگستان، شمارۀ4395یای نسبت در زبان علم و زبان عامیانه، سمایی، مهدی )
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