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Abstract  
This present research studies ergativity in the Taleshi dialect. This dialect is spoken 

in some parts of Guilan and appears in three main different types including Central, 

Northern, and Southern. The type of dialect surveyed in this article is the southern 

one. It is spoken in Sehsar village. The data are collected in a field study and by 

interviewing thirty native speakers of this dialect. Ergativity is a grammatical pattern 

in which the subject of an intransitive clause is treated in the same way as the object 

of a transitive clause, and differently from the transitive subject. This dialect follows 

a split-ergative system. This means that, in a present clause, it takes advantage of the 

nominative-accusative pattern, hence in a past transitive clause it takes advantage of 

the ergative-absolutive pattern. This research has been done to answer these questions: 

Is the ergative marker -i the only indicator of ergativity and ergative constructions in 

this dialect? Which constructions can be considered ergative ones? And on what 

factors is ergativity based on? After surveying language witnesses of this dialect, these 

findings have been achieved: Ergativity is not limited only to ergative marker -i , but 

oblique pronouns and plural nouns ending with -un in a transitive clause and past tense 

as well as perfect aspect can be the other indicators of ergative constructions. And 

finally, ergativity is based on past tense and perfect aspect. 

Keywords: Taleshi dialect of Sehsar, nominative-accusative, Ergative-

absolutive, Aspect, Case marker. 
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 آن ستگيواب و سار سه تالشي گویش در کنایي ساخت نشانگرهای
  نمود و گذشته زمان به

    دوستعبداله عزت
شناسی همگانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه دانشجوی دکتری زبان

 آزاداسالمی، تهران، ایران
  

 هران، ایران، دانشگاه عالمه طباطبائی، تزبانشناسیاستاد گروه     زاده مجتبی منشی
  

 شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراندانشیار گروه زبان  حیات عامری      

 چکیده  
 سه به و سوا رایج گيالن از مناطقي در گویش این. پردازد مي تالشي درگویش کنایي حالو بررسي به حاضر پژوهش

 در که واس جنوبي نوع از مقاله این در بررسي مورد گونه. شودمي تقسيم جنوبي و شمالي مرکزي، یعني عمده، گونه
. اندشده آوريجمع گویشور سي با مصاحبه طریق از و ميداني صورتبه پژوهش این هايداده. اسو رایج سهسار روستاي
. پردازديم متعدي بند مفعول همچنين و متعدي و الزم هايبند فاعل رفتاري شباهو و تفاوت به کنایي حالو موضوع

 در و مفعولي ل فاعلي الگوي از حال زمان بندهاي در که معني این به. اسو گسسته کنایي حالو داراي گویش این
 هاسؤال ینا به پاسخ در پژوهش این. بردمي بهره مطلق ل کنایي الگوي از( استمراري رير) گذشته زمان متعدي بندهاي

 هایيساخو چه اسو؛ گویش این در کنایي ساخو و کنایي حالو نشانگر -i نمايحالو تنها آیا: اسو شده انجام
 بررسي از سپ. اسو عواملي چه به وابسته گویش این در کنایي حالو و باشند کنایي نوع از گویش این در توانندمي

 وجود لکهب نيسو، کنایي نمايحالو به محدود تنها گویش این در کنایي ساخو: آمد دسو به نتایج این زباني شواهد
 نشانگرهاي از جمله کامل نمود و گذشته زمان و ساخو یک درun-  به مختوم جمع هايصورت ريرفاعلي، مایرض

 گذشته زمان به هوابست گویش این در کنایي حالو که کرد گيرينتجه چنين توانمي کلي طوربه. هستند کنایي ساخو
 .اسو کامل نمود و

 .نماالتح نمود، مطلق، -کنایی حالت مفعولی، - یفاعل حالت سار،سه تالشی گویشها: کلیدواژه

                                                            
 .شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران اسومقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري رشته زبان -

  :نویسنده مسئولmonshizadeh@atu.ac.ir   
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 مقدمه . 5

داند که در آن فاعل بند الزم ( ساخو کنایي را الگویي دستوري مي1998) 1هيگ
عملکردي همانند مفعول بند متعدي و متفاوت از فاعل بند متعدي دارد. در گویش تالشي 

شود. نمایي نشان داده ميا حالوهاي اسمي بسار این تفاوت و همانندي در رفتار گروهسه
ز ها متمایشود و آن را از دیگر موضوعبه فاعل بند متعدي افزوده مي i- نماي کنایيحالو

ل مانند آنچه  1مفعوليل  فاعلي، در نظام حالو 2حالو کنایي ل مطلقخالف نظام بر سازد.مي
متعدي همانند هم عمل  هاي فارسي و انگليسي وجود دارد ل فاعل بندهاي الزم ودر زبان

کنند و مفعول بند متعدي با آنها متفاوت اسو. هدف از نگارش مقاله حاضر پرداختن مي
ونه سار اسو. این گویش به سه گبه ساخو کنایي در گویش تالشي رایج در روستاي سه

 ،ايشود و در استان گيالن در مناطق کوهستاني و جلگهشمالي، جنوبي و مرکزي تقسيم مي
سار و... رایج اسو. سر، آليان، سهنند فومن، ماسوله، ماسال، شاندرمن، هشتبر، پرهما

 5000اسو و داراي جمعيتي در حدود  شده سرا واقعسار در شهرستان صومعهروستاي سه
ش نمایند. در مقایسه با دو گونه شمالي و مرکزيِ گویکه به گونه جنوبي تکلم مي اسونفر 

 کي بر روي گونه جنوبي آن انجام گرفته اسو. هاي اندتالشي، پژوهش
نگارنده تالش دارد تا در این پژوهش نشان دهد که الب( آیا ساخو کنایي در این 

هایي در این گویش اسو؛ ب( چه ساخوi- نماي کنایي گویش تنها محدود به حالو
 واملي اسو. عتوانند از نوع کنایي باشند و ج( ساخو کنایي در این گویش وابسته به چه مي

هاي زباني این ها در این پژوهش ميداني بود. دادهروش پژوهش و گردآوري داده
هاي حال، گذشته و آینده هاي ساده مثبو و معلوم و به زمانطور رالب جملهپژوهش به

اي ههاي کنایي در نمود کامل نشان داده شوند. دادههاي جمله و وقوع ساخوبودند تا نمود
آوري شدند. سار جمعزبان روستاي سهریق مصاحبه با سي گویشور بومي تالشيزباني از ط

شده و برگردان فارسي و انگليسي آنها نوشته ها، صورت آوانگاريمنظور تحليل دادهبه
 شد. 

                                                            
1. Haig, G. 

2. ergative-absolutive 

3. nominative-accusative 
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پيشينه تحقيق، روش تحقيق، توصيفي از  هاي، بخشبعد از مقدمه و حاضر ةدر مقال
عولي، نظام حالو در گویش تالشي، حالو کنایي بدون مف ل حالو کنایي ل مطلق و فاعلي

و گوناگوني ضمایر )تناقض یا واقعيو(، وابستگي حالو کنایي به  i-نماي کنایي حالو
 شوند. گيري ارائه ميزمان گذشته و نمود و نتيجه

 . پیشینه پژوهش2
ي لشهاي دیگر و همينطور گویش تاحالو کنایي در زبان ۀهاي متعددي دربارپژوهش

 طورانجام شده اسو، اما مجال بررسي همه آنها در این پژوهش نيسو و در اینجا تنها به
 شود:ها پرداخته ميمختصر به برخي از این پژوهش

توان به دو دسته خارجي و داخلي شده در مورد گویش تالشي را ميهاي انجامپژوهش
(، 1978) 5الزار ،(1976) 1کوپيری ، (1971) 2، ممدوف(;1930 1953) 1تقسيم کرد. ميلر

از جمله پژوهشگراني  هستند  (1982) 7( و ناواتا;1981 2018) 0، استيلو(1981) 5بازین
 اند. هایي انجام دادهکه در مورد این گویش پژوهش

( به وجود حالو کنایي در گویش 1185خاله )از پژوهشگران داخلي، رضایتي کيشه
به آخر گروه اسمي در جایگاه فاعل i- نماي دن حالوتالشي اشاره دارد که با افزوده ش

داند، اما در این شود. او حالو کنایي را تنها وابسته به زمان گذشته ميبند متعدي ایجاد مي
پژوهش نشان خواهيم داد که حالو کنایي نه تنها به زمان گذشته، بلکه به نمود کامل نيز 

هاي با زمان گذشته استمراري و نمود اخوعبارت دیگر، در این گویش سوابسته اسو. به
 ناقص فاقد ساخو کنایي هستند. 

( به وجود حالو کنایي در گویش تالشي 1185دوسو )مانند عزت پژوهشگران، دیگر
( به وجود ویژگي کنایي در این گویش 1188نمایند. ميردهقان و نوریان )سار اشاره ميسه

هاي ( فعل177: 1188پور )شاره دارند. سبزعليميانه و حفظ آن تا زمان حاضر ا ۀاز دور

                                                            
1. Miller, B. V. 

2. Mamedov, N. H. 

3. Pirejko, L. A. 

4. Lazard, G.   

5. Bazin, M. 

6. Stilo, D. L. 

7. Nawata, T. 



 09 |عزت دوست و همکاران 

نماي ( حالو1187دوسو )داند. محمدابراهيمي و عزتمتعدي را داراي ساخو کنایي مي
i- زاده و دانند. در پژوهشي دیگر، منشيهاي اسمي را نشانه حالو کنایي ميدر آخر گروه

دانند و در زبان فارسي مي( حالو کنایي را عامل خطاهایي در مطابق1172بابازاده )خان
( 1172مقدم )نماید. دبيربا مفعول خود مطابقو مي ،جاي مطابقه با نهادکه در آن فعل به

لحاظ مطابقه داند که بهگویش تالشي عنبراني را داراي حالو کنایي در زمان گذشته مي
 کنایي ل مطلق نيسو.

 . روش 3
طور مستقيم هاي این پژوهش بهکه دادهصورت روش انجام این تحقيق ميداني اسو؛ بدین

اند. سعي شده آوري،  بو و آوانگاري شدهاز طریق مصاحبه با سي گویشور تالشي جمع
هاي طبيعي براي انجام این پژوهش استفاده شود و گویشوران به که تا حد ممکن از داده

يز في ننوعي توصي هاي خاصي هدایو نشوند. این تحقيق بهتوليد جمالت یا ساخو
ها نيز پرداخته شده اسو. بعد از توصيب چون در آن به توصيب داده شود،محسوب مي

هاي ایراني استفاده شده اسو. به ها و گویشاي در زمينه زبانها نيز از منابع کتابخانهداده
 جاي داد. هماي توان این تحقيق را در دستة مطالعات کتابخانهاین ترتيب، مي

 . مباني نظری0
 ها. نظام حالت در زبان5ـ0

هاي رایج در دنيا براي نشان دادن حالو گوید زبان( مي2 :2006-3) 0ون د ویسر
و یا ترکيبي از هر  1یا کنایي ل مطلق 2هاي حالو فاعلي ل مفعوليهاي اسمي از نظامگروه

 پردازیم:کنند که در زیر به شرو آنها ميدو نظام استفاده مي

                                                            
1. van de Visser, M. 

2. nominative-accusative 

3. ergative-absolutive 
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 مفعولي حالت فاعلي ـ .2ـ0
هاي الزم و متعدي را از هم متمایز گوید هر زبان طبيعي گزاره( مي3 :2006ویسر )

کند. گزاره الزم تنها یک موضوع دارد و این در حالي اسو که گزاره متعدي دو یا مي
را به  «بينممن تو را مي»و « من آمدم» عنوان مثال، در زیر دو جملهچند موضوع دارد. به

 گذرانيم: سار از نظر ميو گویش تالشي سه زبان انگليسي

-mæ umi æz 1. 
-1st  .pst.sing come I (Abs)  

 )الزم(. من آمدم 

 

 بينم. )متعدي(مي من تو را

در سو. ( مفعول اyou( فاعل و )Iطور سنتي، در زبان انگليسي در هر دو مورد )به
، یعني فاعلي و مفعولي 1هاي نحويمفعول هستند. حالو (ət)فاعل و  ((æzگویش تالشي 

ي های. با این وجود، زباناندهخوبي نشان داده شدبودن، این دو ضمير در دو جمله باال به
اي هشوند. در این زبانهاي متعدي قائل نميهاي گزارههستند که هيچ تمایزي بين موضوع

شود. و یا ترتيب کلمات استفاده مي 2هاي صرفيبراي نشان دادن حالو از پایانهطبيعي 
 1از هر دو ویژگي نظام حالو ضميريهاي خانواده ایراني اسو( گویش تالشي )که از زبان

کند که بر اساس آن جایگاه براي نشان دادن حالو استفاده مي 5نشان کلماتو ترتيب بي
 . اسومفعول بعد از آن فاعل قبل از فعل و جایگاه 

یابيم که در زبان انگليسي هم فاعل جمله الزم و ( درمي1( و )2با توجه به دو جمله )
ند. ي یا فاعلي گوییهم فاعل جمله متعدي داراي یک حالو هستند. به چنين حالتي کنا

                                                            
1. Grammatical case 

2. Inflection 

3. Pronominal case system 

4. Unmarked word order 

-əm vin tə æz 2. 
-1st. pres. sing see you(Acc) I (Nom)  
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تعدي گيرد که فاعل فعل متنها فاعل فعل الزم در همان جایگاهي قرار ميعبارت دیگر، نهبه
 لحاظ رفتاري یکسان هستند. قرار دارد، بلکه در این زبان هر دو فاعل به

 . حالت کنایي ـ مطلق3ـ0
کند. وي تقسيم مي Oو  A ،Sهاي جمله را به سه دسته ( موضوع6 :1994-8) 1دیکسون

لحاظ رفتاري گيرند و بهدر یک گروه قرار مي Oو  Sداند که در آن زباني را کنایي مي
حاظ لهاي خاص، فاعل فعل الزم و مفعول فعل متعدي بههستند. در این زبان Aت از متفاو

ارت دیگر، در عبوت هستند. بهمتفااما نسبو به فاعل فعل متعدي  ،رفتاري یکسان هستند
ها فاعل فعل متعدي داراي حالو کنایي و فاعل فعل الزم و مفعول فعل متعدي این زبان

نما نشان داده لحاظ صوري با حالوین تفاوت رفتاري بهداراي حالو مطلق هستند. ا
برد ها به کار مي( اصطالو کنایي ل مطلق را براي اشاره به این زبان1994شود. دیکسون )مي

داند: فاعل هاي فعل سه حالو نحوي اساسي را مفروض ميو در این زبانها براي موضوع
در زبانهاي کنایي، فاعل . (Oل متعدي )( و مفعول فعSفاعل فعل الزم ) ،(Aفعل متعدي )

را برابر هم و متفاوت با فاعل بند متعدي یعني  Oو مفعول بند متعدي یعني  Sبند الزم یعني 
A مفعولي فاعل بند الزم  ـهاي فاعلي در زبان .دانندمي(S)  و فاعل بند متعدي(A)  را

 دانند.مي (O)برابر هم و متفاوت با مفعول بند متعدي 

ها تأکيد دارد. او ( به اهميو نمود در ایجاد حالو کنایي در زبان2013) 2رک منبيو
ق خود را شود. او نتيجه تحقيگيري حالو کنایي ميمعتقد اسو که نمود کامل سبب شکل

 د:دهصورت پيوستار زیر نشان ميبه

 ERG/ ABS alignment             NOM/ACC alignment   PERFECT 
>>PERFECTIVE >> IMPERFECTIVE >> PROGRESSIVE 

لي رویم، با حالو فاعسوي نمود ناقص به پيش ميهرچه از نمود کامل به بر این اساس،
 با حالو کنایي ل ،رویمسمو نمود کامل به پيش ميل مفعولي و هرچه از نمود ناقص به

 مطلق مواجه خواهيم شد.

                                                            
1. Dixon, R. M. W. 

2. Bjork Man, B. 
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 . نظام حالت در گویش تالشي 1
اسو.  مفعولي لسار داراي دو نظام حالو کنایي ل مطلق و فاعلي در سهگویش تالشي رایج 

لحاظ رفتاري یکسان و در عين حال متفاوت با به A و S  ،هاي فاعلي ل مفعوليدر ساخو
O این گویش  هاي کنایيِاما در ساخو ،هستندS  و O لحاظ رفتاري یکسان و در عين به

 هاي زیر نشان داده شده اسو: مثال له درأهستند. این مس Aحال متفاوت با 

-æ š Amir 3. 

- 3rd .sing .pst. go (Abs)  

 .امير رفو     

- dæ xun kitΛv Amir –i 4. 
- 3rd  sing .pst read (Abs) (Obliq)  

 امير کتاب خواند.

- u xun kitΛv Amir 5. 
- 1st  .sing .pres read (Acc) (Nom)  

 خواند.امير کتاب مي

( و 5)به ساخو الزم و دو جمله  (2)شود، از سه جمله باال، جمله چنانکه مشاهده مي 
اسو، در S فاعل یا   Amir گروه اسمي (1). در جمله اندداراي ساخو متعدي( 5)

نيز  kitΛvاسو. گروه اسمي A عامل یا ( 5( و )5)که این گروه اسمي در دو جمله حالي
که داراي ساخو ( 5( و )5)از طرفي، از ميان دو جمله دو جمله فوق اسو.  Oمفعول یا 

داراي ساخو فاعلي اسو. با  (5)داراي ساخو کنایي و جمله  (5)متعدي هستند، جمله 
یابيم که گروه اسمي در جایگاه هاي اسمي در این جمالت در ميمقایسه صوري گروه

- نمايد و داراي حالوهاي اسمي تفاوت دارلحاظ صوري با بقيه گروهبه (5)عامل جمله 

i   .اسمي گروه  این در حالي اسو کهاسوkitΛv  گروه اسمي و  (7)در جملهAmir  در
دو گروه  ،هستند. نکته دیگر اینکه نمایي ندارند و داراي حالو مطلقچنين حالو (1)جمله 

 نچهشبيه هستند. با توجه به آ (1)لحاظ صوري به تنها گروه اسمي جمله به (5)اسمي جمله 
توان ادعا کرد که این گویش داراي نظام حالو کنایي ل مطلق و مي ،که تاکنون گفته شد

هاي اسمي ( از گروه8 :1994بندي دیکسون )فاعلي ل مفعولي اسو و در این گویش تقسيم
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فاعلي و  هايدر ساخوO و تفاوت رفتاري آنها با S و  Aشباهو رفتاري  ،Oو A ، Sبه 
شود. هاي کنایي تأیيد ميدر ساخو Oو شباهو رفتاري آن با A  با S تفاوت رفتاري 

شواهد زباني این گویش )مانند دو هاي اسمي و بندي از گروهپذیرش وجود این تقسيم
بر نحوي بودن حالو کنایي را نشان ( مبني1978) 1جمله زیر( درستي ادعاي کامري

 دهند.مي

-dæ hær š-ə gusænd værg – i 6. 

g.pst.sin rd3- eat -Def (Abs) (Obliq)  
 گرگ گوسفند را خورد. 

- i xun kitΛv kərΛ Amir 7. 
.con.singrd3- read (Acc) was doing (Nom)  

 خواند.امير داشو کتاب مي

در جایگاه  شدهواقع داراي ساخو کنایي اسو و در آن گروه اسمي (0)هرچند جمله 
امّا این گروه  همراه اسو،نماي کنایي حالوبا هد و دعمل خوردن را انجام مي (værg)فاعل

ولي حالو ،عامل جمله متعدي اسو Amirگروه اسمي  (7)عامل نيسو. در جمله  اسمي
 .حالو کنایي در این گویش از نوع نحوي اسو ،همراه ندارد. بنابرایننماي کنایي را به

ر کلي در این گویش با تغيير طوبه همانطور که در دو جملة زیر نيز نشان داده شده اسو،
 جایي گروه اسمي نقش معنایي گروه اسمي نيز ممکن اسو عوض شود.ساختار یا جابه

- dæ vin mə Amir –i 8. 

.sing.pstrd3 - see me(Abs) (Obliq)  
 امير مرا دید.

- dæ vin Amir - əm mə 9. 
.sing.pstrd3 - see (Abs)-Def I(Obliq)  

 من امير را دیدم

                                                            
1. Comrie, B. 
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 و گوناگوني ضمایر: تناقض یا واقعیتi- نمای کنایي حالتبدون  حالت کنایي. 5ـ1
، (10)، مانند جمله هاي متعديدر ساخو هاي پيشين مالحظه شد،مثالکه در  طورهمان

 سازد. هاي اسمي متمایز ميشود و آن را از بقيه گروهبه فاعل کنایي افزوده مي i-نماي حالو

- dæ zæn -əš Akbar Amir-i 10. 
- 3rd.sing.pst hit -Def (Abs) (Obliq)  

 امير اکبر را زد .

لحاظ معنایي و نما در آخر گروه اسمي داراي حالو کنایي، بهنبود این حالو
 ، به دسو خواهد داد: (11)اي بدساخو و یا نادرسو، مانند جمله کاربردشناختي جمله

- dæ xun kitΛv Akbar-Ø 11. 
.sing .past rd3 - read (Ac/Abs) -Ø  

 اکبر کتاب خواند.     

 سو.هاي حالو کنایي و فاعلي اکه پيشترگفته شد، گویش تالشي داراي نظامطورهمان

ز هاي کنایي ادهد که در این گویش در ساخوبررسي شواهدي از گویش تالشي نشان مي
شور شود و گویاستفاده مي هاي ريرکنایي از ضمایر فاعليضمایر ريرفاعلي و در ساخو

 کند. هاي مختلب رعایو ميطور ناخودآگاه این اصل را در ساخوزبان بهتالشي
و شده آورده  (1)هاي مختلب ضمایر فاعلي و ريرفاعلي در جدول صورت نجا،در ای

 هایي از گویش تالشي محدودیو کاربردي این ضمایر نيز نشان داده شود:با مثال شدهسعي 

 سار(ضمایر منفصل فاعلي و غیر فاعلي در گویش تالشي ) سه .5جدول 
 معنی (Obliq)غیر فاعلی  معنی (Abs)فاعلی  شخص و شمار
 من mə(n) من æ اول شخص مفرد

 تو tə تو tə(n) دوم شخص مفرد

 او iæy / æ او æ سوم شخص مفرد
 ما ææm ما ææm(n) اول شخص جمع
 اشم šəmæ شما šəmæ(n) دوم شخص جمع

 venæ سوم شخص جمع
(æmen) 

 vunæ ایشان
(æmun) 

 آنها
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 دهند: هاي زیر کاربرد متفاوت این دو دسته از ضمایر را نشان ميجمله

-mæ ši æz 12. 
-1st  .sing .pst go I (Abs)  

 من رفتم.

 
æ-n ši ævun 13. 

- 3rd .pl .pst go they (Abs )  

 آنها رفتند.

- dæ xun kitΛv mə 14. 
- 3rd .sing .pst ead (Abs) I (Obliq)  

 خواندم. من کتاب

- dæ xun kitΛ ævun 15. 
- 3rd .sing .pst read (Abs) they(Obliq)  

 خواندند.آنها کتاب  

داراي ساختار ريرکنایي و ضمایر ريرکنایي یا فاعلي هستند. این  (11)و  (12)هاي جمله
داراي ساختار کنایي ل مطلق و ضمایر ريرفاعلي  (15)و  (15)هاي در حالي اسو که جمله

 شود:جاي این ضمایر منجر به توليد جمالت نادرسو زیر ميهستند. کاربرد نابه

16. *mə ši-mæ  
17. *ævun ši-næ 
18.*æz kitΛv xun- dæ 

19. *æven kitΛv xun- dæ. 

ر فاعلي و سللار ضللمایدهند که در گویش تالشللي سللهو شللواهد باال نشللان مي (1)جدول 
واژي، کاربردشللناختي و معنایي با هم تفاوت دارند. این ضللمایر  لحاظ سللاخوريرفاعلي به

 هاي ريرکنایي متمایزهاي کنایي را از سلللاخوروند و سلللاخوجاي یکدیگر به کار نميبه
 سازند. مي
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 کنایي هاينماي کنایي و ضمایر ريرفاعلي در ساخوتا به اینجا نشان داده شد که حالو
چنين  اما در مواردي در جایگاه فاعلِ ،روند و نشانگر حالو کنایي هستندبه کار مي

 روند: نماي کنایي به کار ميهاي اسمي بدون حالوهایي گروهساخو

- dæ bær -əš kitΛv Ata 20. 
- 3rd .sing .pst take - Def (Abs) (Obliq  

 برد. عطا کتاب  را

- dæ hær gušt puču 21. 
- 3rd .sing .pst eat (Abs) (Obliq)  

     خورد. گربه گوشو

)گربه( اسامي خاص دیگر   puču)عطا( و Ataجاي جمله باال به حال اگر در دو 
به گروه i- نماي کنایي را جایگزین نمایيم حالو (شوندکه به صامو ختم مي) Amir مانند

ان شود. جمالت زیر این نکته را نشاسو، افزوده ميمختوم به صامو  که شدهاسميِ جایگزین
  دهند:مي

- dæ bær -əš kitΛv Amir-i 22. 
- 3rd.singpst take - Def (Abs) (Obliq)  

 امير کتاب را برد.

- dæ hær gušt Amir-i 23. 
- 3rd .sing .pst eat (Abs) (Obliq)  

 خورد. امير گوشو

به پایان گروه اسمي مختوم به i- ماي نهاي کنایي افزوده شدن حالوبنابراین، در ساخو
د. تواند دالیل واجي داشته باشصامو و افزوده نشدن آن به گروه اسمي مختوم به مصوت مي

به پایان گروه اسمي مختوم به واکه تلفظ گروه اسمي را نه تنها i- افزودن واج  ،لحاظ شمّيبه
نبود  ،اه فاعلدر جایگ ،ابراینکند. بنبلکه صورت زباني نادرستي توليد مي ،کندمشکل مي

نمایي از منزله سلب حالوتواند بهنماي کنایي در پایان گروه اسمي مختوم به واکه نميحالو
جاي هاي اسمي مختوم به صامو بهسازي گروهآن گروه اسمي باشد. از طرف دیگر، جانشين

ار ري در ساختهاي کنایي نشان داد که هيچ تغييدر ساخو مصوتگروه اسمي مختوم به 
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 لحاظ دستوري نيزآید و بههاي معنایي این دو گروه اسمي پدید نميجمله و همچنين نقش
لحاظ صوري شبيه به شوند. این دو گروه اسمي هر چند بهساخو توليد ميهاي خوشجمله

 روند و در تقابل با هم نيستند.جاي یکدیگر به کار ميهم نيستند، اما به
وم هاي اسمي مختجاي گروههاي اسمي مختوم به صامو بهسازي گروهبر جانشينعالوه

ر توانند نشانگهاي اسمي و تقابل در کاربرد آنها نيز ميهاي جمع گروهبه مصوت، صورت
وسط هاي مفرد تهاي ريرکنایي باشند. در این گویش اسمهاي کنایي از ساخوتمایز ساخو

 هاي جمععنوان مثال، صورتشوند. بهمع تبدیل ميبه اسم ج un- و  en- ساز دو تکواژ جمع
- mΛlترتيب )دختر( به kilæ)زن( و  yenæk)گربه(،   puču)گاو(،   mΛlهاي مفرداسم

un/ mΛl -en  ،)گاوها( ،puču-un / puču -en ها(،)گربه yenæk -un/ yenæk -en 
عده تبدیل اسم مفرد به )دخترها( هستند. بر این اساس، قا kilæ -en/ kilæ -unها( و)زن

 صورت زیر خواهد بود: اسم جمع در این گویش به

 + اسم مفرد  en/ -un-           اسم جمع

ایگاه که در ج طوريبه ؛هاي جمع در توزیع تکميلي با هم هستندهر یک از جفو صورت
ز و در جایگاه فاعل جمله متعدي ا en-هاي جمع مختوم به فاعل جمله الزم از صورت

داراي  un-اسم جمع مختوم به  ،عبارتيشود. بهاستفاده مي un-هاي جمع مختوم به صورت
داراي حالو ريرکنایي اسو و کاربرد هرکدام از  en-حالو کنایي و اسم جمع مختوم به 

 ،کند. بنابراینلحاظ معنایي و کاربردشناختي جمله بدساخو توليد ميجاي یکدیگر بهآنها به
هاي در یک ساخو نشانگر کنایي بودن آن و وجود اسم un-جمع مختوم به  هايوجود اسم

هاي این نکته در مثال. در یک ساخو نشانگر ريرکنایي بودن آن اسو en-جمع مختوم به 
 شود:زیر مشاهده مي

-næ ši yenæk-en 24. 
-3rd .pl .pst go pl.marker (Abs)  

 آن زنان رفتند.
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-tæ šur mərs yenæk-un 25. 
-3rd.sing.pst wash (Abs) pl.marker (Obliq)  

 آن زنان ظرف شستند.

-ən gærd yΛ puču-en 26. 
-3rd.pl.pres roam here pl.marker ( Abs)  

 چرخند.ها همين اطراف ميگربه

- dæ hær gušt puču-un 27. 
-3rd.sing.pst eat (Abs) pl.marker ( Obliq)  

 ند.ها گوشو خوردگربه

-ən hær gušt puču-en 28. 
-3rd.pl. pres eat (Acc) pl.marker (   Nom   )  

 خورند.ها گوشو ميگربه

داراي ساختار کنایي ل مطلق هستند. در این  (12( و )10)هاي هاي باال، تنها جملهاز مثال
اند. چنانچه به جمع تبدیل شده un-هاي اسمي در جایگاه فاعل با افزوده شدن ها گروهجمله

هاي براي تبدیل اسم مفرد به جمع استفاده شود، جمله  en-از  un-جاي هاي فوق بهدر جمله
 اند: هایي از این دسو در زیر آورده شدهفوق ريردستوري خواهند بود. مثال

- dæ hær Gušt *puču-en 29. 
-3rd.sing.pst eat ? (non obliq)  

 ها گوشو خورد.گربه*

هاي اسمي ريرفاعلي مختوم به مصوت یا صامو به گروه un-ساز تکواژ جمع ،نبنابرای
 هاي کنایي باشد. هاي ساخوتواند از نشانهشود و ميهاي کنایي افزوده ميدر ساخو

 وابستگي حالت کنایي به نمود و زمان  .2ـ1
نمود فعل  هشود، بلکدر گویش تالشي ساخو کنایي تنها بر مبناي زمان گذشته ساخته نمي

نيز در ساخو آن دخالو دارد و این گویش از این جهو وابسته به زمان گذشته و نمود 
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 شواهدي را در تأیيد اند و، آینده و گذشته آورده شدههاي حالهاي زیر از زماناسو. مثال
 دهند:ارائه مياین ادعا 

 . زمان حال ساده ) نمود ناقص(1

-ə xun kitΛv Amir 30. 
- 3rd .sing .pres read (Acc) (Nom)  

 خواند.امير کتاب مي

 . زمان حال استمراري )نمود ناقص(2

-ə Xun kitΛv kərΛ Amir 31. 
- 3rd .sing .pres.cont Read (Acc) is doing (Nom)  

 خواند.امير دارد کتاب مي                                    

 ناقص( نمود. زمان آینده )1

-un xun kitΛv æven 32. 

- 3rd .pl .fut. read (Abs) they (Nom)  

 .خوانندآنها کتاب خواهند خواند/ مي

 کامل( نمودگذشته ). 5

- dæ xun kitΛv ævun 33. 

-3rd.sing.pst read (Abs) they (Obliq)  

 آنها کتاب خواندند.

 ناقص( نمود. گذشته استمراري )5

- in xun kitΛv kərΛ æven 34. 

-3rd.pl.pres.cont read (Acc) were doing they (Nom)  

 خواندند.مي کتاب داشتند آنها
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  کامل( نمود) حال کامل یاماضي نقلي. 0  

æ- n -šun     - də xun      kitΛv ævun 35. 

-3rd.pl 
.pst 

They -3rd.sing. 
perf. 

read        (Abs)    they 
(Obliq) 

 

 د.انآنها کتاب خوانده

 کامل(  نمودگذشته کامل یا ماضي بعيد ) .7 

- dΛ Xun kitΛv ævun 36. 
.sing. perf.rd3- read     (Abs)     they (Obliq)  

 آنها کتاب خوانده بودند.

هاي حال ساده، حال ترتيب به زماندر باال به (15( و )12(، )11(، )10) هايجمله
اما  ارند،دساخو ريرکنایي  هستند که مود ناقصن ااستمراري، آینده وگذشته استمراري ب

(، 2012) 1هاي باال نمود کامل و ساختار کنایي دارند. نویسندگاني مانند پاینهدیگر جمله
( حالو کنایي را 1171( و آهي و سيفي)1188(، سبزعلي پور )1185رضایتي کيشه خاله )

( 2008( و استيلو )2013ک من )بيور این در حالي اسو کهدانند. وابسته به زمان گذشته مي
ي در دهندکه حالو کنایشواهد باال نشان مي دانند.حالو کنایي را وابسته به نمود کامل مي

 گویش تالشي تنها وابسته به زمان گذشته نيسو، بلکه وابسته به نمود کامل نيز اسو.

 گیری . نتیجه8
صورت ي گونه جنوبي و بههاي زباني گویش تالشپژوهش حاضر با تحليل و بررسي داده

آوري شده اسو. این سار جمعگویشور از روستاي سه سيميداني از طریق مصاحبه با 
دهد این گویش داراي دو نظام حالو کنایي ل مطلق و فاعلي ل مفعولي پژوهش نشان مي

شوند که ضمایر به دو دسته کنایي و اسو. این دو نظام حالو در این گویش سبب مي
( از گروه هاي اسمي در مورد گویش 1994بندي دیکسون )تقسيم شوند. دستهريرکنایي 

ي در گویش حالو کنای در موردهاي پژوهشگران پيشين تالشي نيز صادق اسو. برخي از یافته

                                                            
1. Payne, J. R.  
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ته حالو کنایي در این گویش تنها وابسته به زمان گذش ،عنوان مثالتالشي نادرسو هستند. به
هاي زباني در زمان زیرا در این گویش داده ؛کامل هم اسو نيسو، بلکه وابسته به نمود

هاي زباني در صورتي داراي ساخو گذشته استمراري فاقد حالو کنایي هستند و ساخو
الحاق ، کنایي خواهند بود که به زمان گذشته و به نمود کامل باشند. در نمود کامل

صورت جمله حاصل اینچون در رير  ،نماي کنایي به گروه اسمي الزامي اسوحالو
نيسو،  i-نماي ريردستوري خواهد بود. دیگر اینکه ساخو کنایي نيز تنها محدود به حالو

گاه هاي کنایي به گروه اسمي جایبلکه ضمایر ريرفاعلي و تکواژ جمع ريرفاعلي در ساخو
هاي شوند و نشانگر کنایي بودن یک ساخو هستند. از سوي دیگر، گروهفاعل افزوده مي

 نمايشوند، اما حالوهاي کنایي واقع ميسمي مختوم به مصوت در جایگاه فاعل ساخوا
شود. در چنين حالتي نمود کامل و زمان گذشته خود دالیل واجي به آنها افزوده نميکنایي به

نماي کنایي در آن جمله به گروه اسمي نشانگر کنایي بودن آن جمله هستند، هرچند حالو
  .اه فاعل افزوده نشودجایگ شده درواقع

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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 هاي تاتي خلخال، تالشياخو فعل در گویشبررسي تطبيقي س(. 1188ر، جهاندوسو. ) پوسبزعلي
 . رساله دکتري، دانشگاه گيالن.و گيلکي

ارشناسي نامه ک. پایانساربررسي ساختار گروه فعلي گویش تالشي سه(. 1185دوسو، عبداهلل. )عزت
 ارشد، دانشگاه پيام نور تهران. 

عل در گویش تالشي ( ساختمان و صرف ف1187دوسو. )عزت محمدابراهيمي، زینب و عبداهلل
 .105ل71، 2، شناسيمجله زبانسار. سه

ها در کاربرد زبان زبان(. خطاهاي نحوي تالشي1172زاده. )بابازاده، مجتبي و کيومرث خانمنشي
 .115ل117(، 1)1، زباناننامه آموزش زبان فارسي به ريرفارسيپژوهشفارسي. 

داري حالو ارگتيو و مطابقه در بند متعدي در نشان(. 1188ناز و ژینيا نوریان. )ميردهقان، مهين
 .20ل1(، 2)1هاي ادبي، اندیشهگویش مرکزي زبان تالشي. 
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