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  هاي ایرانیشناسی زبانرده
 )دانشگاه بوعلی سیناعضو هیئت علمی ( مهندمحمد راسخ

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  ،هاي ایرانیشناسی زبانردهمحمد،  ،مدبیرمقد
  .صفحه 1269+ بیست و سه + سیدو جلد، ، 1392، تهران )سمت(ها دانشگاه

هاي برخی همگانی«اي با نام مقاله 1برگگرین اکنون نیم قرن از زمانی که جوزف
منتشر کرد  )1966در شده چاپ؛ تجدید1963(» دارکید ویژه بر توالی عناصر معنیأدستور با ت

 شناسیها در ردههمگانی ۀشروع مطالع ۀعنوان نقطشناسان از این مقاله بهزبان. گذردمی
شناسی، عات زبانـاي در مطالبرگ باعث شد رهیافت تازهۀ گرینمقال. کنندزبان یاد می

نامید  شناختیدستور همگانی ردهتوان آن را ایجاد شود، که می ،هاي زبانویژه همگانیهب
ها ساختاري هستند که در اکثر زبان ییهاهاي زبانی ویژگیهمگانی. )XI: 1983هاوکینز (

 ؛شوندها با یکدیگر شناخته میزبان ۀطریق بررسی و مقایس ها ازاین همگانی. ندامشترك
. یت داردـزبانی بسیار اهمهاي بینیـشناسی، بررسعات ردهـدر مطال ،به همین دلیل

 در کنار ،شناسانزبانکه جاآن سال رشد بسیاري داشته است، تا پنجاهشناسی در این رده
شناسی شناختی، از رویکرد سومی با نام گرایی و زبانرویکردهاي غالبی مانند صورت

                                                 
1)  J. H. Greenberg 
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ها، در این سال .کنندیاد می )2003کرافت  ؛1383م دبیرمقد(شناختی رده  ـشناسی نقشیزبان
اند، پرداختهشناسی عالوه بر هزاران مقاله و صدها کتابی که به موضوعات مختلف در رده

 هاينامه؛ در کنار درس)2011(و سانگ ) 2001( ت و دیگرانلمسپِجامع، ه 1ۀنامدو دست
و  )2003(، کرافت )2001(، سانگ )1997(، ویلی )1989(، کامري )1989(مهمی مانند رامات 

به  ،همچنین. اندشناسی منتشر شدهرده ۀبه طور مشخص در حیط )2013(موراوسیک 
هاي هاي زبانی از زباناند به فراهم آوردن دادهشناسان سعی کردهکمک اینترنت، رده

 )www.linguistic.typology.org( شناسی زبانانجمن رده پایگاه مثالً. و تحلیل آنها بپردازند مختلف
ها یکی از این پایگاه. هاي زبانی را فهرست کرده استداده ةهاي مختلفی دربارپایگاه

ساخت دستوري در  142 ةاست که دربار )www.wals.info( اطلس جهانی ساختارهاي زبانی
هاي مختلف نیز در در زبان را هاپراکندگی این ویژگی ۀهاي مختلف مقاله دارد و نقشزبان

شناختی در و نظام دادگان رده )www.surrey.ac.uk( پایگاه گروه صرفی سوري. خود دارد
همچنین در پایگاه . نیز دو پایگاه معتبر دیگر هستند )www.hum.uva.nl/TDS( دانشگاه آمستردام
نیز فهرستی از  )http://typo.uni-konstanz.de/archive( ها در دانشگاه کنستانز آلمانآرشیو همگانی

تعداد این . اند آورده شده استهاي مختلف کشف شدههایی که در زبانهمگانی
  .  مورد رسیده است 2029به  ،2012در تابستان  ،هاهمگانی
در  .اي و اینترنتی چقدر استهاي ایرانی در این منابع کتابخانها ببینیم سهم زبانام

شناسی است، تنها هاي ردهنامهکه یکی از جدیدترین درس )2013(کتاب موراوسیک 
به بحث  ،دودعدر مواردي م ،نویسنده و زبان ایرانی که از آن نام برده شده فارسی است

جالب . هایی از این زبان آورده استسازي در این زبان پرداخته و مثالموصولی ةدربار
در کتاب کرافت . آورده است )1977(ن و کامري کینَ ۀها را از مقالاینکه وي این مثال

هاي در مورد پایگاه اما. اشاره فارسی و روشنی هستند مورد هاي ایرانیِزبان )2003(
 ةدر رد ،مثالً در پایگاه اطلس جهانی ساختارهاي زبانی ؛وضاع کمی بهتر استاینترنتی ا

ها در مقاالت این مجموعه زبان آمده است و به اکثر این زبان 26نام  ،هاي ایرانیزبان
در  ،ترین مشکل در این اطلسمهم البته. هایی آورده شده استاشاره شده و از آنها مثال

                                                 
1) handbook 

http://www.linguistic.typology.org
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مثالً در مورد زبان  ؛ابعی است که به آنها استناد شده استهاي ایرانی، منمورد زبان
منبع اشاره شده است، اکثر آنها از منابع دستورهاي توصیفی قدیم و  26فارسی، که به 

  . منابع دست دوم است
به دلیل داشتن تاریخ  ،هاي ایرانیتوان گفت با اینکه زبانبه طور خالصه می   

فرد، از موارد هبمنابع مکتوب از مراحل مختلف تاریخی خود، و تنوع منحصر و مشخص
تاکنون جایگاه خود را در  ،شوندهاي زبانی دنیا محسوب مینادر در میان خانواده

دقیق آنها  ۀهاي ایرانی و مطالعحتماً توجه به زبان. اندشناختی پیدا نکردهمطالعات رده
در  ،زیرا ؛ل کندـکام ،کمتـدس ،شناختی را دگرگون یاتواند تصویر مطالعات ردهمی
هاي مورد مطالعه را زبان ةباید گستر حد امکان،تا  ،اصل بر این است که ،شناسیرده

  .اعتمادتر شوند هاي حاصل ارزشمندتر و قابلها و تبیینبیشتر کرد تا تعمیم
م متولد شده محمد دبیرمقد هاي ایرانیشناسی زبانردهکتاب  در چنین فضایی،

شناسی و ل و دوم به ردههاي اوفصل. این کتاب از پانزده فصل تشکیل شده است. است
هاي سوم تا در فصل. هاي ایرانی اختصاص داردجایگاه آن در علم زبان و زبان

ند از بلوچی، اچهاردهم به بررسی دوازده زبان ایرانی پرداخته شده است که عبارت
وانی،د فسی، کردي، اورامی، لَالرستانی، تالشی، ولواري، نائینی، شهمیرزادي، و کی، د

  .ست»ها و پیامدهایافته«فصل پانزدهم . تاتی
هاي ها، نشانهنوشتدر کنار جدول راهنماي آواها، کوته ،گفتارپیشقبل از  ،مدبیرمقد

شده هاي توصیفیی زبانموقعیت جغرافیا ۀها، نقشقراردادي و راهنماي استفاده از مثال
اي که هر زبان در که با منطقهدهد که به خوانندگان این امکان را می ،را آورده است

آمار جمعیت سخنگویان  ،در جدولی از آن، ترو مهم. شود، آشنا شوندجا صحبت میآن
مثالً  ؛آورده است ،1390براساس اطالعات مرکز آمار ایران در سال  ،ها را نیزاین زبان

سخن  ،به زبان دوانی نفر 435دوان استان فارس،  ۀگوید در منطقاین جدول به ما می
این اطالعات . نفر بوده است 276گویند و تعداد سخنگویان زبان نائینی در نائین می

 به عبارت ،یا 1خطرمعرض  هاي درهاي ایرانی زباندهد که کدام یک از زباننشان می

                                                 
1) endangered 
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سرعت هایی هستند که گویشوران آنها بهخطر زبان هاي درزبان. ستانقراض ابهرو دیگر
ها انجام نشود، ممکن است در آینده اگر توصیفی از این زبان ،شدن هستند وحال کم در

 هايعالوه بر زبان ،قطعاً. نتوان گویشوري را یافت تا براي توصیف زبان از او بهره گرفت
خطر دیگري نیز در ایران هستند که توصیف آنها  درهاي مورد اشاره در این کتاب، زبان

  .ضروري است
وي . پرداخته است گونهو  لهجه ،گویش، زبانگفتار، به تعریف مفاهیم ، در پیشنویسنده  
 ؛رودداند که به جاي سه اصطالح دیگر به کار میرا اصطالحی پوششی و خنثی می گونه
ۀ را دو گون گویش ؛دو فهم متقابل ندارند آنداند که سخنگویان را دو گونه زبانی میزبان 

هاي آوایی، دو تفاوت ا بین آنام ،ها فهم متقابل دارندداند که سخنگویان آنزبانی می
-داند که فقط تفاوتاي میرا دو گونه لهجهو  ؛واجی، واژگانی، و دستوري وجود دارد

شده در این کتاب بررسی ۀتمام دوازده گون ،اساس این بر. هاي آوایی و واجی دارند
راشی، البته هرکدام داراي گویش. هستند زبان زي، گو هاي متفاوتی نیز هستند؛ مثالً ا

 ،به این ترتیب. هاي زبان الرستانی هستنداي برخی از گویشخُنجی، بستکی و بیخه
است  اند و فرق آنها در اینهاي ایرانیالرستانی، تاتی، وفسی و فارسی تعدادي از زبان

هاي به عنوان زبان رسمی کشور برگزیده شده است و بقیه زبان ،از آن میان ،که فارسی
زبان  ۀبه مثاب گویشتوان از اصطالح کند که نمیدرستی تصریح مینویسنده به. اندمحلی

، و گویش تاتی، گویش کرديدر  گویشمحلی و قومی استفاده کرد؛ یعنی کاربرد اصطالح 
شود، غلط است و باید گفت شناسان ایرانی دیده میسوي برخی زباننظایر آن، که از 

  . ... ، و زبان تاتی، زبان کردي
شناسی اي آمده است که آن را برنارد کامري، مدیر گروه زبانگفتار، مقدمهپس از پیش

عمري را در  کامري. نوشته است )در شهر الیپزیک آلمان(کس پالنک پژوهشی م ۀسسؤم
شناس حال حاضر در جهان شناسی زبان سپري کرده است و مشهورترین ردهرده ۀمطالع
کند که این داند و عنوان میمی »متخصص پیشتازي در سطح جهانی«م را وي دبیرمقد. است

یعنی، از نظر وي،  ؛»دهدهاي ایرانی را در طرح کلی گوناگونی بینازبانی قرار میزبان«کتاب 



  205ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نقد و بررسی    4هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 هاي ایرانیشناسی زبانرده    

و  1ب واژهـی مهم آنها، یعنی ترتیـژه دو ویژگـویه، بیـهاي ایرانایی با زبانـآشن
شناسان فراهم شود که غالباً شود موارد زبانی مهمی براي رده، باعث می2بودگیناییـک

ها و کند که درك بهتري از گوناگونیاند و این امکان را فراهم میشدهنادیده گرفته می
  . ها فراهم شودهاي زبانهمگانی

در این  ،مدبیرمقد. است» شناسی و جایگاه آن در علم زبانرده«ل کتاب اوعنوان فصل   
کتاب، و  موضوعی ةشناختی، گسترمطالعات رده ۀشناسی زبان، پیشینبه تعریف رده ،فصل

شناسی را رده ،)25: 2001(به نقل از کامري  ،وي. ارگتیو پرداخته است/ ساختار کنایی
شناسی رده ۀتاریخچ ،در ادامه ،نویسنده. تعریف کرده است »هانمند تنوع بین زبانظام ۀمطالع«

گیري این شکل ةنحو ،به صورت کامل ،را در قرن نوزدهم و بیستم بررسی کرده است و
رن نوزدهم، ـناسی قـشدر رده«کند وي عنوان می. شناسی را نشان داده استحوزه از زبان

اي محدود از سازوکارهاي گرفت که مبتنی بود بر مشاهدههاي مختلف صورت ها به ردهبندي زباندسته
هاي مختلف لفهؤویژه همبستگی میان مها و بهشناسی به همگانیدر قرن بیستم، رده. هاصرفی زبان

ها ارائه مند زبانهاي نظامها و گوناگونیتوانست توصیفی از اشتراك ،ترتیببدین ،ساختاري دست یافت و
شناسان به یافتن تبیین براي مشاهدات و رگ، ردهگرینبِ ۀشناسی با مقالپس از تجدید حیات رده ،اام. دهد

هایی که منظور اوست شامل اصولی است تبیین ).29ص ( »هاي خود اهتمام ورزیدندتوصیف
میان  5و ناهماهنگ 4هماهنگ ۀی دیگر، رابطیک توالی خاص بر شقّ 3ۀهمچون غلب

ها برخی وابسته 7هاي زبانی مختلف، تحركصورت 6مختلف، سنگینیهاي لفهؤماجزاي 
وي  .10و اقتصاد زبانی 9، تصویرگونگی8هاي وابستهر گرهخّأهاي دیگر، تنسبت به وابسته

مثالی  ،براي سهولت درك ،هر یک از این مفاهیم را به طور خالصه تعریف کرده و
اند و گرا مطرح کردهنقش شناسانِرده ها راکند که این تبیینوي عنوان می. آورده است

هایی مانند فضاي تبیین. شوداطالق می 11شناختیرده ـبه رویکرد آنها رویکرد نقشی

                                                 
1) word order     2) ergativity      3) dominance 

4) harmonic      5) disharmonic     6) heaviness 

7) mobility      8) dependent nodes later   9) iconicity 

10) economy      11) functional-typological approach  
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شناختی براي برخی  شناسانِهاي مطرح از سوي زباننیز تبیین 2معنایی ۀو نقش 1مفهومی
هاي صوري به برخی تبیین ،در ادامه ،نویسنده. ها هستندشناختی زبانهاي ردهویژگی

ا کند، امها نیز اشاره میزبانهاي مطرح از سوي دستوریان زایشی براي گوناگونی
داند شناختی میرده ـیشناختی غالب در حال حاضر را رویکرد نقشمطالعات رده

موضوعی کتاب را مشخص کرده و آن را  ةگستر ،این فصل ۀدر ادام ،مدبیرمقد. )42ص(
به  ،در بخش بعدي این فصل ،وي. کرده است 3مطابقهو  ترتیب واژهمحدود به دو موضوع 

هاي حالت و مطابقه را این اصطالح و نظام ۀارگتیو پرداخته و تاریخچ/ ییساختار کنا
امري م تحلیل کاست که دبیرمقد آنم این بخش یکی از مباحث مه. شرح داده است

کامري . داندرا نادرست می )هاي تاتی جنوبیاز گویش(از نظام مطابقه در دانسفانی  )1978(
کند و در افعال مطابقه می) S(فعل فقط با فاعل فعل الزم  ۀعنوان کرده که ستاك گذشت

کتاب  ةنویسند. کنداي در جمله مطابقه نمیمتعدي گذشته، ستاك گذشته با هیچ سازه
شخص مفرد را نادیده  بست سومنقش واژه ،هادر این مثال ،که کامريکند مشخص می

ا میزبان آنها مفعول صریح کنند، امارجاع می) A(گرفته و آنها به فاعل فعل متعدي 
. داندمی 4بخشیسه ،در دانسفانی ،نمایی راوي نظام حالت ،به این ترتیب. جمله است

 ،ها از کنایی به مفعولیوقتی بحث تغییر زبان .اي در این فصل توجه مرا جلب کردنکته
اشتباه تایپی رخ  )81ص () 3-1(مطرح شده، در نقل شکل  ،)1994(به نقل از دیکسون 

رجوع به این . بیاید مفعولی واژة باید ،در این شکل ،مطلق ةداده است، زیرا به جاي واژ
  .کندیید میأاین نکته را ت )186 :1994(نمودار در کتاب دیکسون 

هاي نویسنده ابتدا به تبارشناسی زبان. است» هاي ایرانیزبان«فصل دوم کتاب عنوان 
هاي پیشین از ترتیب واژه در زبان فارسی ایرانی اشاره کرده، سپس به مرور توصیف

رگ و کامري از شناسانی چون گرینبِدر تحلیل رده ،دهد کهوي نشان می. پرداخته است
زیرا با اینکه توالی مفعول قبل از فعل در جمالت  ،ثنا بوده استترتیب واژه، فارسی است

اضافه، مضاف قبل از هاي مهمی مانند داشتن پیشخبري آن وجود دارد، در ویژگی

                                                 
1) conceptual space     2) semantic map      3) agreement 

4) tripartite 
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اسمی، رفتار این زبان  ۀالیه، صفت پس از موصوف، و بند موصولی پس از هستمضاف
 ةبه چند مطالعه دربار ،شدر این بخ ،همچنین. است) VO(آغاز هاي فعلمانند زبان

 ،مدبیرمقد. اساس دستور زایشی و مطالعات آماري نیز اشاره شده است ترتیب واژه بر
شناختی ترتیب واژه به تعیین وضعیت رده ،)1992(درایر  ۀبراساس مقال ،در بخش بعدي

هاي دیگر ایرانی در وي این چارچوب را براي زبان. در زبان فارسی پرداخته است
 24براي تحلیل ترتیب واژه در زبان فارسی،  او،. فصول بعدي نیز به کار برده است

  . را برگزیده است 1همبستگی

را با ترتیب رخداد فعل نسبت به  yو  x ۀلفمؤهر همبستگی ترتیب رخداد یک جفت «
با ترتیب  yو  xاگر ترتیب رخداد جفت  ،درایر تصریح کرده است که. سنجدمفعول می

جفت  yو  xگاه جفت آن ،رخداد فعل و مفعول به لحاظ آماري همبستگی نشان دهد

   ).119 ـ118ص( »شودخوانده می همبستگی

ا در ام ،اضافه استتمایل به استفاده از پس فعل، ـهاي داراي ترتیب مفعولدر زبان ،مثالً
پس جفت حرف . شوداضافه دیده میمفعول، تمایل به استفاده از پیش ـ هاي فعلزبان

الگو با فعل و گروه اضافه و گروه اسمی، جفت همبستگی است، که حرف اضافه هم
همبستگی، آنها را در زبان  24پس از معرفی  ،نویسنده. الگو با مفعول استاسمی هم

خود  ۀهاي منطقهم در مقایسه با زبان ،زبان فارسی« :فارسی بررسی کرده و نتیجه گرفته است
» قوي دارد) VO(میانی هاي فعلگرایش به سوي زبان ،هاي جهانو هم در مقایسه با زبان) آسیاـ  اروپا(
رفتار  ةکننددرایر تبیین 2انشعاب جهت ۀگیرد که نظرینتیجه می همچنین وي. )128ص(

یکی اینکه زبان : کنداساس، دو فرضیه را مطرح می این بر ،گاهآن. زبان فارسی نیست
رده است و دیگر اینکه این زبان اساساً زبانی با ترتیب آزاد  تغییرِ ۀفارسی در مرحل

به تحلیل تاریخی زبان فارسی پرداخته  ،هایید یا رد این فرضیهأبراي ت ،وي. هاستواژه
فارسی باستان، فارسی میانه  ةشناختی نحوي بین دورو نشان داده است که تغییرات رده

میانی هاي فعلهاي زبانده است که این زبان امروزه بیشتر ویژگیو فارسی نو باعث ش

                                                 
1) correlation      2) branching direction 



  نقد و بررسی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  208  4هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 هاي ایرانیشناسی زبانرده    

نشان داده است زبان  ،هفت استدالل ۀبا ارائ ،عالوه بر این، نویسنده. را داشته باشد
هاي ترتیب لفهؤم. )143ص(» زبانی است با گرایش غالب تحلیلی«فارسی از حیث صرفی نیز 

اضافه یا پیش(نوع حرف اضافه : رد استمو 24 شده در این کتاب شاملبررسی ةواژ
الیه، توالی صفت اسمی و بند موصولی، توالی مضاف و مضاف ۀ، توالی هست)اضافهپس

اي، توالی فعل و قید اضافه، توالی فعل و گروه حرف)تر از مینامانند بزرگ(و مبناي صفت 
بند پیرو، توالی و فعل  خواستنمسند، توالی فعل  /حالت، توالی فعل اسنادي و گزاره

مانند بسیار (موصوف و صفت، توالی صفت اشاره و اسم، توالی قید مقدار و صفت 
نمود، توالی ادات استفهام و جمله، توالی ـ  ، توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان)گبزر

، توالی حرف )مانند هنگامی که او رفت(حرف ربط قیدي و بند  /بند قیدي 1پیرونماي
نمود و ستاك ـ  توالی فعل و فاعل، توالی عدد و اسم، توالی وند زمانتعریف و اسم، 

، توانستنفعل، توالی اسم و تکواژ آزاد ملکی، توالی فعل اصلی و فعل کمکی در مفهوم 
و توالی وند  ،واژه، توالی مفعول و فعلمتمم، حرکت پرسش ۀنما و جملتوالی متمم

  .ساز و ستاك فعلنفیم
هاي ی زبانیبه تحقیقات پیشین در ساختار کنا ،در بخش دیگري از این فصل ،مدبیرمقد
وي ابتدا مباحث مربوط به ساختار کنایی در فارسی . پیدایش آن پرداخته است أایرانی و منش

است را مرور  هاي بعدي به آنها نپرداختههاي ایرانی نویی که در فصلمیانه و سپس زبان
شتیان استان یزد، دشده در این بخش شامل گویش زرنو بررسیهاي ایرانی زبان. کندمی

غنابی و زبان روشنی رمانجی، زبان ی  ،در پایان این بخش ،وي. زبان پشتو، گویش کُ
هاي ایرانی سه نظریه وجود پیدایش ساخت کنایی در زبان أمنش ةکند که دربارعنوان می

توضیح  مؤلف ،در نهایت. هیگ ۀکاردونا و شروو و نظری ۀبنونیست، نظری ۀنظری: دارد
اي فراهم آورده صفحه پنجاهاي نامههاي این کتاب را از طریق پرسشدهد که دادهمی
اي آن منطقه ةشدد و بزرگاند متولنامه پاسخ دادهین پرسشگویشورانی که به ا. است

به  ،تحصیلی آنها در هر فصل ۀهستند که زبان مورد بحث بررسی شده و نام و سابق
هاي این افراد بر روي نوار صوتی ضبط شده و پاسخ. ذکر شده است ،صورت مجزا

                                                 
1) subordinator 
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یید أبراي ت. ه استکردآوانویسی و تقطیع صرفی، نحوي و معنایی  آنها را نویسنده سپس
ها و همچنین مثال. گوي حضوري نیز استفاده شده استواز گفت ،هاو تصحیح داده

. اندها مورد استفاده قرار گرفتههاي دستور این زبانبمتون فراوانی نیز از منابع و کتا
مثال «در پاراگراف آخر، سطر نخست،  :شوددیده می 166 ۀیک اشتباه تایپی در صفح

  .  ذکر شود »83مثال «نادرست است و باید  »84
. به بررسی یک زبان ایرانی اختصاص دارد ،هر کدام ،هاي سوم تا چهاردهمفصل

موضوعی که  ةاساس گستر م، بردبیرمقد. پردازدمی زبان بلوچیفصل سوم به بررسی 
هاي مورد بحث صحبت زبان ۀترتیب واژه و مطابق ةتعریف کرده بود، در هر فصل دربار

از آن  ،هاي مختلفی از زبان بلوچی در این فصل بررسی شده کهگویش. کرده است
و بلوچی بلوچان ایرانشهر  )دهقانان و شهریان(بلوچی اربابان  ۀتوان به دو گونمی ،میان

کند که عنوان می ،معیار ترتیب واژه در بلوچی 24پس از بررسی  ،مدبیرمقد. اشاره کرد
اي بیشتري را هلفهؤم ،هاي جهانآسیا و هم در مقایسه با زبان ـ هاي اروپاهم در مقایسه با زبان ،بلوچی«

مانند  ،از این حیث ،بلوچی ،در واقع ).262ص(» میانی قوي در خود داردهاي فعلاز زبان
میانی قوي فعل ةهاي ردهاي ترتیب واژه از زبانلفهؤفارسی است و هردوي آنها در م

هایی نیز دارند که نویسنده آنها را ها تفاوتلفهؤن دو زبان در برخی میالبته ا. هستند
این . زبان بلوچی توصیف شده است ۀاین فصل، نظام مطابق ۀدر ادام. داده است شرح
مطابقه در . ایرانشهري دوگانه است ابقه در بلوچیِطدهد نظام مها نشان میبررسی
هاي داراي افعال متعدي با ستاك حال و افعال الزم با فاعل است و به صورت جمله

 ۀبست عامل مطابقدي با ستاك گذشته، واژها در جمالت متعشود؛ امپسوند ظاهر می
شده با اربابان در افعال ساخته بلوچیِ ۀنظام مطابق ،ترتیباینبه. دهدفاعلی را نشان می
مطلق  ـ ییکنا هشده با ستاك گذشتمفعولی و در برخی افعال ساخته ـستاك حال فاعلی

شود مفعول صریح کمتر دیده میشده با ستاك گذشته مطابقه با ا در افعال ساختهام. است
کند که وي عنوان می. داندبخشی میم این وضعیت را نظام سهدبیرمقد ،درواقع ،و

دیده  بخشی در این زبانهاي زیادي از تضعیف ساخت کنایی و ساخت سههمچنین نشانه
شود که بخشی و مفعولی دیده میهاي بینابینی بین ساخت کنایی، سهشود و ساختمی
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شدن مراحل تثبیت یا دستوري ،با بررسی دقیق ،مدبیرمقد. نامدمی 1ساخت آمیختهآنها را 
به بررسی مطابقه  ،در ادامه ،وي. اربابان نشان داده است مفعولی را در بلوچیِ ـ ساخت فاعلی

شبیه  ،بیش و گرفته نظام مطابقه در این گویش نیز کم در بلوچی بلوچان پرداخته و نتیجه
است  ممکن هاي نحويساخت«گیرد ها نتیجه میایشان از این بحث. بلوچی اربابان است
مفعولی،  ـهاي فاعلیعالوه بر رده ،هابندي زبانو در رده )303ص(» پیوستاري و مدرج باشند

فصل به  ۀادام. هاي آمیخته را نیز ملحوظ کردباید رده ،بخشیدوگانه و سهمطلق،  ـ ییکنا
هاي بلوچی مانند الشاري، زاهدانی، خاشی، سراوانی، بررسی نظام مطابقه در دیگر گویش

هاي ها گوناگونیاین گویش. سیستانی، و بلوچی ترکمنستان پرداخته است /زابلی
  .دهندمشخصی در نظام مطابقه نشان می

غربی جنوبی  ۀشاخهاي زبان دوانی از زبان. اختصاص دارد زبان دوانیفصل چهارم به 
. شودصحبت می )در استان فارس ،کیلومتري کازروندر دوازده(است که در روستاي دوان 

شناختی ترتیب واژه و مطابقه در این زبان هاي ردهلفهؤبه م ،همچون فصل قبل ،نویسنده
تاتی،  هایی است که، در مقایسه با بلوچی و کردي ودوانی از زبان. پرداخته است

ها در نویسنده در مورد ترتیب واژه. آن صورت گرفته است ةي کمتري دربارهاپژوهش
میانی هاي فعلهمانند فارسی و بلوچی، مانند زبان ،گیرد که این زبان همدوانی نتیجه می

اي هم قبل از فعل و هم بعد از فعل واقع حرف اضافه گروه ،در این زبان. قوي است
 ،عالوه بر این. عطاف بیشتري نسبت به فارسی استداراي ان ،از این حیث ،شود ومی

شبیه به کردي، اورامی، دلواري،  ،از این حیث ،است و) æku-( ۀمعرف ۀدوانی داراي نشان
الگوي  چند ،دوانیِ ۀبا بررسی نظام مطابق ،مدبیرمقد. الرستانی و بلوچی اربابان است

ها، نظام مطابقه در برخی داده اساس بر ،کند کهوي عنوان می. کندمطابقه را توصیف می
مفعولی  ـهایی که فعل ستاك حال دارد، نظام فاعلیدر ساخت. این زبان دوگانه است

هايهمچنین نمونه. بخشی استهاي با افعال گذشته، نظام مطابقه سها در ساختاست، ام 
فاعل و  ۀوقتی مطابق ،شود وافعال گذشته دیده می رگتیو درامعدودي نیز از ساخت 

                                                 
1) mixed 
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این نام را خود . است 1دوبخشی هبست هستند، نظام مطابقمفعول هر دو به شکل واژه
متعدي و مفعول صریح به  فعلِ فاعلِ ،در آن ،دهد کهسنده براي نظامی پیشنهاد میینو

  . فعل الزم هستند دو متفاوت از فاعلِِ گیرند و آنیک شکل نشانه می
 زبان الرستانیترتیب واژه و نظام مطابقه در  فصل پنجم کتاب به توصیف و تحلیل

شناختی هاي ردهلفهؤم بررسی. اختصاص دارد و گویش مورد بررسی در شهر الر رواج دارد
میانی قوي هاي فعلهاي زبانلفهؤدهد زبان الرستانی نیز بیشتر داراي مها نشان میترتیب واژه

ا آورد، اممی فعل کمکی را بعد از فعل اصلیدر مقایسه با زبان فارسی، الرستانی فقط . است
نیز ) ü-( ۀمعرف ۀهمچنین این زبان نشان. دهدفارسی آن را قبل و بعد از فعل اصلی قرار می

در افعال زمان  ،گیرد این نظامنتیجه می ،با بررسی مطابقه در گویش الري ،مدبیرمقد. دارد
این  ۀدر ادام ،نویسنده. مطلق است ـ ییکنا ،در افعال زمان گذشته ،مفعولی و ـفاعلی ،حال
 )هجري قمري 1179اي به سال نامه(یک متن از الري معاصر و یک متن قدیم الري  ،فصل

هاي آوایی، صرفی و نحوي الري را خوبی ویژگیاین دو متن به. را تحلیل کرده است
هاي ر فعلکار مطابقه با فاعل د و بخش آخر این فصل بررسی ساز. دهندنشان می

نجی زبان الرستانی استمتعدي ساخته   .شده با ستاك گذشته در گویش خُ
. پردازدهاي ایرانی شمال غربی میاز زبان طالشی /زبان تالشیفصل ششم کتاب به 

شده در این بررسی ۀشود و گونشمالی، مرکزي و جنوبی تقسیم می ۀتالشی به سه گون
کیلومتري شمال اردبیل و  40در  ،شمالی متعلق به روستاي عنبران باال ۀکتاب گون

ها مشخص شناختی ترتیب واژهدر بررسی رده. نزدیک مرز جمهوري آذربایجان است
 ،البته در این زبان. میانی قوي را داردهاي فعلهاي زبانشده است که این زبان هم ویژگی

صفت  ؛شودالیه پیش از مضاف واقع میمضاف ؛اضافه غالب استپس ،برعکس فارسی
 ؛رودفعل کمکی همیشه پس از فعل اصلی به کار می ؛گیردپیش از موصوف قرار می

هم  نمود دارد و  ـ هم پیشوند زمان ؛آیدحرف تعریف نکره و معرفه پس از اسم می
م با بررسی نظا. بست ملکی پس از اسمآید و پیو ضمیر ملکی قبل از اسم می ؛پسوند

 :مشخص شده است که نظام مطابقه در این زبان دوگانه است ،مطابقه در تالشی شمالی
                                                 

1) bipartite 
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ستاك  باشده ال ساختهـو در افعمفعولی  ـفاعلی ،ستاك حال باشده در افعال ساخته
مطابقه، داراي نظام حالت نظام البته این گویش، عالوه بر . بخشی استسه ،گذشته
شخص مفرد و لدر شکل ضمیر او: انددو صورت نماهاي این گویش بهحالت. است
در  ،کند نظام حالتعنوان می ،با بررسی نظام حالت در این گویش ،مدبیرمقد. اضافهپس
ستاك ساخته شده با هاي فعل در ،مفعولی و ـفاعلی ،شده با ستاك حالهاي ساختهفعل

  . مطلق است ـییکنا ،گذشته
اختصاص  زبان وفسیکتاب به بررسی  فصل هفتم،، یعنی لآخرین فصل از جلد او

ایرانی  ةهاي شناخته شداز زبان ،)2004(هاي استیلو پژوهش بر اساس ،این زبان. دارد
داند که هم آورد که وي وفسی را زبانی میم نقل قولی از استیلو میدکتر دبیرمقد. است
هایی دارد و به صورت شباهتهاي فالت مرکزي ایران زبان با هاي تاتی و همبا زبان

شناختی ترتیب واژه با بررسی رده. ها قرار دادتوان آن را در یکی از این گروهقطعی نمی
پایانی هاي فعللفهؤدر مقایسه با فارسی، م ،مشخص شده است این زبان ،در وفسی نیز
پایان قوي فعل ۀلفؤم 14آسیا، در وفسی  ـهاي اروپادر مقایسه با زبان. بیشتري دارد
فارسی اساساً  ،طور مشخصبه. گونه هستندلفه اینؤم 12ا در فارسی ام ،وجود دارد

. 1اضافهاضافه و هم پیرااضافه دارد هم پسا وفسی هم پیشام ،اي استاضافهپیش
بررسی نظام . شودالیه پیش از مضاف واقع میدر وفسی، برعکس فارسی، مضاف همچنین
مفعولی  ـفاعلی ۀداراي نظام مطابق ،در زمان حال ،دهد این زبانوفسی نشان می ۀمطابق

همچنین . شودمطلق دیده می ـییبخشی و کنادو الگوي سه ،ا در زمان گذشتهاست، ام
منفصل شخصی  نما، ضمیرهايحالت: شودنظام حالت در وفسی با سه شیوه نشان داده می

نویسی و تحلیل کوتاهی از وفسی آمده و واج ۀقص ،در پایان این فصل. واژهو شکل پرسش
  .شده است

 ، یعنی فصل هشتم،این فصل. شودآغاز می زبان کرديجلد دوم کتاب با بررسی 
در . مثال از زبان کردي در آن آمده است 709صفحه است و  200ل و حدود بسیار مفص

هاي مختلف کردي، شامل کردي بانه، کردي سنندج، کردي کلهري، این فصل از گونه
                                                 

1) circumposition 
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کردي کرماشانی، کردي مهابادي، کردي ایالمی، کردي سلیمانیه و کردي کُرمانجی 
ها در کردي سنندج شناختی ترتیب واژهنویسنده ابتدا به توصیف رده. صحبت شده است

در مقیاس  هم«ه است این دو گویش پرداخته و نتیجه گرفت )هاي کردي مرکزياز گویش(و بانه 
میانی قوي فعلهاي توجهی به زبانهاي جهان، تمایل قابلآسیا و هم در مقیاس زبانـ  هاي اروپازبان
در این  ،نیز )هاي کردي جنوبیاز گویش(همچنین کردي کلهري و کرماشانی . )647ص(» دارند

، نویسنده الگوي مطابقه در کردي بانه را. میانی قوي هستندهاي فعلدر گروه زبان ،مقایسه
بخشی مطلق و سه ـییبه دو صورت کنا ،در زمان گذشته ،مفعولی و ـفاعلی در زمان حال،

ا در ام ،مفعولی است ـفاعلی ، در زمان حالدر مقایسه، مطابقه در کردي سنندجی. داندمی
از طرف . مطلق و دوبخشی ـییبخشی، کناسه: شودزمان گذشته سه امکان مختلف دیده می

دیگر، بررسی نظام مطابقه در گویش کلهري و کرماشانی نشان داده است که تنها الگوي 
در مقابل، در چهار گویش . است مفعولی ـمطابقه در این دو گویش، در هر دو زمان، فاعلی

نشده بر وجود نظام حالت دوگانه یافت  اي دالّسنندجی، بانه، کلهري و کرماشانی نشانه
ها و نظام حالت در هر دو گروه گویشی یکسان و همانند است و به لحاظ صورت اسم«است و 

الً نظام گیرد که اوها نتیجه میم از این بحثدبیرمقد. )739ص(» ضمیرهاي شخصی خنثی است
در  ،هاي دستوري هستند و ثانیاًنقش ندادکار جدا براي نشان و حالت و نظام مطابقه دو ساز

کار براي  و ترین سازاب، نظام مطابقه بنیاديـده در این کتـشهاي ایرانی بررسیزبان
از  تر برخی دیگراین فصل به بررسی اجمالی ۀادام. هاي دستوري استنمودن نقشمشخص
 ۀنکت م در بحث پیامدهاي نظري در این فصل بهدبیرمقد. هاي کردي اختصاص داردگویش

گوید، از پنج نظام حالت سخن می وقتی کامري ،دارد کهوي عنوان می .کندمهمی اشاره می
و ] فعل متعدي فاعل= [ Aیکسانی براي  ۀ، که در آن نشان)e( ةرد«کند که نظام پنجم عنوان می ةدربار

P ] =مفعول [اي متمایز براي شود و نشانهبه خدمت گرفته میS ]وجود دارد، ظاهراً به ] فاعل فعل الزم
کامري براي این رده نامی انتخاب  ).334: 1978کامري (» نمایی یافت نشده استعنوان نظام حالت
در کردي سنندجی «اشاره از سوي کامري  وردـم ةکند که ردم ادعا میدبیرمقد. نکرده است

 ةرا رد 1غیرفاعلیـ غیرفاعلی ةوي این رد. )790ص(» شود بلکه بسیار نیز زایا هستتنها یافت مینه
                                                 

1) oblique-oblique 
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هاي ایرانی براي زبان ۀنامد و این یافته را یکی از دستاوردهاي مهم مطالعمی دوبخشی
  .داندشناسی میرده ةحوز

اورامی، یا هورامی یا اورامانی متعلق به . است زبان اورامیفصل نهم کتاب موضوع 
بررسی در این  شمال غربی است و گویش مورد هاي ایرانیزبان گورانی از زبان ۀشاخ

عالوه بر خود  ،این گروه گویشی. فصل گویش شهر پاوه، در استان کرمانشاه است
هاي ترتیب واژه در لفهؤبا بررسی م. گورانی و اورامی، شامل باجیالنی و زازا نیز هست

. یش داردمیانی قوي گراهاي فعلاورامی مشخص شده است که این زبان نیز به زبان
ترتیب گروه  ؛اضافهاضافه دارد و هم پسهم پیش ،برعکس فارسی ،البته این زبان

با . ندارد» که«نماي معادل متمم ۀو نشان ؛اي آن نسبت به فعل آزاد استاضافهحرف
مفعولی  ـنظام فاعلی ،در زمان حال ،مشخص شده که ،بررسی نظام مطابقه در اورامی نیز

در  ،عالوه بر این. شودق دیده میـمطل ـیینظام کنا ،زمان گذشتها در حاکم است، ام
وجود دارد که با مفعول صریح افعال داراي ستاك  -i/-y نماي غیرفاعلیحالت ،اورامی

  . رودالیه به کار میساخت مضاف و مضاف اي و بااضافهحال، با گروه حرف
هاي ایرانی شمال غربی است، زبانی از گروه زبان زبان لکی ةفصل دهم کتاب دربار

شده در گویش بررسی. که در مناطقی از لرستان، کرمانشاه، همدان و ایالم رواج دارد
ها در این زبان نیز بررسی ترتیب واژه. این فصل گویش کوهدشت و نورآباد است

گروه  ،برعکس فارسی ،البته این زبان. میانی قوي استهاي فعلحاکی از گرایش آن به زبان
و  ؛زمان آینده ندارد ۀفعل کمکی نشان ؛برده کار میباي را قبل و بعد از فعل اضافهحرف

ا ام ،مفعولی است ـفاعلی ،در زمان حال ،الگوي مطابقه. نیز ندارد ،»آیا«ادات استفهام، مانند 
  .مطلق است ـییبخشی و کنادر زمان گذشته به دو صورت سه

هاي ایرانی جنوب این زبان از زبان. موضوع فصل یازدهم کتاب است دلواريزبان 
غربی است و گویش تنگسیري که در مناطق ساحلی تنگستان بوشهر رواج دارد در این 

هاي از زبان ،هاشناسی ترتیب واژهاز حیث رده ،این زبان نیز. فصل بررسی شده است
فارسی دارد و تنها تفاوت آن نداشتن  یز بانمیانی قوي است و شباهت بسیاري فعل

کار  و براي نشان دادن مطابقه با فاعل دو ساز ،دلواري. است» آیا« مانند ادات استفهام
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هاي مطابقه در جمالت حاوي ستاك فعل گذشته و استفاده از بستاستفاده از پی: دارد
مفعولی و در زمان  ـنظام مطابقه در زمان حال فاعلی. پسوندهاي مطابقه در زمان حال

  . مطلق است ـییبخشی و کناگذشته به دو صورت سه
هاي فالت مرکزي در گروه شمال غربی از زبان زبان نائینیفصل دوازدهم به بررسی 

کیلومتري  35در  ،شده متعلق به گویش روستاي نیستانکگویش بررسی. اختصاص دارد
دهد این ژه در نائینی نیز نشان میهاي ترتیب والفهؤم. نائین، در استان اصفهان است

میانی قوي گرایش دارد و تنها تفاوت آن با زبان فارسی هاي فعلزبان ةزبان به رد
ولی  ،مفعولی است ـفاعلی ،در زمان حال ،نائینی ةرد. است» آیا«نداشتن ادات استفهام 

هیچ در این زبان . شودبخشی و دوبخشی دیده میدر زمان گذشته به دو صورت سه
  .نمایی وجود نداردپسوند حالت

موضوع بررسی فصل سیزدهم است که در شهمیرزاد استان سمنان  زبان شهمیرزادي
جالب در مورد  ۀنکت. هاي ایرانی شمال غربی استزبان ۀاین زبان از شاخ. رایج است

مشخص شده است  ،هاشناختی ترتیب واژهدر بررسی رده ،زبان شهمیرزادي این است که
هاي زبان ةهاي ایرانی بررسی شده، گرایش به سوي ردزبان، برخالف بسیاري از زبان این
قوي  میانیهاي فعلهاي آن با فارسی، که گرایش به زبانتفاوت. پایانی قوي داردفعل

 ؛اي استاضافهپس ،برعکس فارسی ،شهمیرزادي. این تمایز است ةدهنددارد، نشان
صفت قبل از  ؛آیدپیش از صفت می مبناي مقایسه غالباً ؛آیدالیه قبل از مضاف میمضاف

حرف  ؛ادات استفهام ندارد ؛فعل کمکی ندارد ،براي زمان آینده ؛گیردموصوف قرار می
بررسی نظام مطابقه در . شودو تکواژ آزاد ملکی قبل از اسم واقع می ؛تعریف نکره ندارد

ها دارد و زمان ۀمفعولی را در هم ـلیدهد این زبان نظام فاعشهمیرزادي نیز نشان می
  . گیردمفعولی صورت نمی ۀگاه مطابقهیچ

، که فصل چهاردهم به آن شده در این کتاب استآخرین زبان بررسی زبان تاتی
هاي متعدد هاي ایرانی شمال غربی است و گویشاي از زبانتاتی شاخه. اختصاص دارد

. ارس تا شمال ساوه، گسترده است ۀانوسیعی، از جنوب رودخ ۀکه در منطق دارد
زهرا و تاکستان بین بوئین ،شده در این فصل گویش روستاي چال یا شالگویش بررسی



  نقد و بررسی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  216  4هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 هاي ایرانیشناسی زبانرده    

دهد گویش چالی از زبان ها نشان میشناختی ترتیب واژههاي ردهلفهؤبررسی م. است
هاي هاي زبانلفهؤآسیا و جهان، داراي توازن بین م ـهاي اروپادرمقایسه با زبان ،تاتی
 ؛اي استاضافهپس: هایی با فارسی داردتفاوت نیز تاتی. میانی استپایانی و فعلفعل

صفت قبل  ؛آیدصفت همواره پس از مبناي مقایسه می ؛آیدمیالیه پیش از مضاف مضاف
 ؛ندارد» آیا«فعل کمکی ندارد، ادات استفهام معادل  ،براي بیان آینده ؛آیداز موصوف می

در زمان  ،نظام مطابقه در تاتی چال. آیدتعریف نکره و معرفه پیش از اسم می و حرف
در  ،همچنین. بخشی و دوبخشی استسه ،در زمان گذشته ،ست وامفعولی  ـفاعلی ،حال

مفعولی و در زمان  ـفاعلی ،در زمان حال ،شود کهنظام حالت نیز دیده می ،این زبان
  . بخشی استگذشته سه

هاي هاي فصلم ابتدا به یافتهدبیرمقد. ست»ها و پیامدهایافته«آخر کتاب عنوان فصل 
هاي ایرانی را شرح داده شناختی زبانرده ۀقبل پرداخته و سپس پیامدهاي نظري مطالع

هاي فارسی، بلوچی، دوانی، الرستانی، ها، زبانهاي ترتیب واژهلفهؤاز حیث م. است
میانی قوي همبستگی فعل ةهاي رد، و نائینی با زبانوفسی، کردي، اورامی، لکی، دلواري

پایانی قوي هاي فعلبیشتري دارند؛ و تالشی، شهمیرزادي و تاتی گرایش بیشتري به زبان
وضعیتی بینابینی در حدفاصل میان «هاي ایرانی نو گیرد زباننویسنده نتیجه می ،درکل. دارند
پایانی قوي را به خود اختصاص فعل ةاعالي رد ۀنمون میانی قوي وفعل ةهاي ردزبان 1اعالي ۀنمون
شناختی مشترك و هاي ردهلفهؤنویسنده به م ،این فصل ۀدر ادام ).1196ص(» اندداده

هاي ایرانی لفه در زبانؤپانزده م. هاي ایرانی نو پرداخته استغیرمشترك در زبان
لفه ؤم 9ها در و این زبان )بند موصولی یا عدد و اسم+ اسمی ۀمانند توالی هست( دمشترك هستن
بخش بعدي این فصل تحلیل . )اضافه، یا توالی موصوف و صفتمانند نوع حرف(تفاوت دارند 

ثیر أشناسی است و همچنین از تمباحث نظري دستور زایشی و رده ةها در گستریافته
شناسی نظام مطابقه در بحث رده. ستهاي ایرانی سخن گفته شده افارسی بر دیگر زبان

به لحاظ نظام  ،عنوان شده است که فقط فارسی و شهمیرزادي ،هاي ایرانیدر زبان
در  ،طورکلیبه. دوگانه دارند ۀها نظام مطابقاند و سایر زبانمفعولی ـیکسر فاعلی ه،مطابق

                                                 
1)  prototype 
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هاي حاوي نیز در جمله هاي حاوي فعل الزم ودر جمله«هاي ایرانی داراي نظام دوگانه، زبان
هاي حاوي در جمله«ا ، ام)1223ص(» مفعولی است ـفعل متعدي داراي ستاك حال، نظام مطابقه فاعلی

م همچنین دبیرمقد. )1224ص(» مفعولی است ـفعل متعدي با ستاك گذشته، نظام مطابقه غیرِفاعلی
اینکه نظام مطابقه یگانه یا نظام فارغ از «هاي ایرانی رایج در ایران، در زبان ،کندتصریح می

کاري است بنیادي در نحو  و نظام مطابقه ساز: کندیک حکم کلی صدق می ،مطابقه دوگانه داشته باشند
  . )1225ص(» هاي ایرانی ایرانزبان

هاي شناسی زبانردههاي مختلف کتاب اکنون که به صورت بسیار فشرده به فصل
  :توان برشمردکلی این کتاب را میاشاره کردیم، ده ویژگی  ایرانی

بررسی و میزان  مورد هاي نو ایرانیِاین کتاب از حیث تعداد زبان ـ وسعت و جامعیت. 1
  . نظیراستنظیر نباشد، کماگر بی ،شناختی در این زمینههاي ردهداده

این هاي فراوان از در کنار فارسی، و آوردن مثال ،بررسی حداقل دوازده زبان ـ دقّت .2
ها مهم ویژه اگر میزان دقت در اشاره به مثالهفرسا، بها، کاري است بسیار طاقتزبان
ا قطعاً اغالط تایپی پیدا شود، ام ،در موارد معدودي ،ممکن است در این کتاب. باشد

  . زدنی استشواهد زبانی و استناد به منابع مثال ۀکاررفته در ارائدقت به
کند و میزان تعدد منابعی که نویسنده به آنها اشاره می ـ وعاشراف نویسنده بر موض. 3

نشان از  ،همگی ،شناسیرده ۀشده در حیطها و مقاالت چاپآشنایی وي با کتاب
  .شده در کتاب دارداشراف باالي وي بر موضوعات مطرح

به عنوان یک کتاب  ،از این پس ،هاي ایرانیشناسی زبانردهقطعاً کتاب  ـ کتاب مرجع. 4
شناسی هاي ایرانی و ردهزبان ۀشناسانی که در حیطمرجع براي تمام محققان و زبان

رفته کارهمچنین الگوي به. کنند، مورد استفاده قرار خواهد گرفتمطالعه و تحقیق می
مطالعات  شود گام بزرگی درها و وسعت منابع باعث مید مثالدر این کتاب، تعد

  .هاي ایرانی برداشته شودبانشناسی زرده
 )1232ص(» زمانیِ درزمانیهم«م با نگاهی که خود آن را دبیرمقد ـ نگاه درزمانی در کنار همزمانی. 5

ها نیازمند آشنایی با زمانی زبانهاي همنامد، نشان داده است تا چه میزان بررسی ویژگیمی
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تواند بر تحوالت زمانی میهم هايهاي درزمانی آنهاست و تا چه میزان تحلیلویژگی
  .تاریخی پرتو افکند

نظیر را هاي مذکور این کتاب صفت کماگر براي هریک از ویژگیـ  هاي فراوانمثال. 6
 ؛نظیر را آوردکاررفته در این کتاب باید صفت بیهاي بهذکر کنیم، براي تعداد مثال

 مربوط به زبان بلوچی،ثال و در فصل م 709 ،مثالً در فصل مربوط به زبان کردي
  .مثال آمده است 447

دهند را می ها نشانهرچه داده ،در این کتاب ،مدبیرمقد ـ هابه جاي نظریه ،هاکید بر دادهأت. 7
 ؛یید یا اثبات نظریه یا الگوي خاصی باشدأکند و سعی ندارد به دنبال تتحلیل می

هاي کند یک الگو را در زبانمثالً در مورد الگوهاي مختلف نظام مطابقه، سعی نمی
طرفانه هاي بیها، تحلیلبا تکیه بر داده ،مورد بررسی پیدا کند و آن را ثابت کند بلکه

  .دهدارائه می
ها، در دو مبحث مطابقه و ترتیب واژه ـ نشان دادن تمام الگوهاي ممکن مطابقه و ترتیب واژه. 8

الگویی  )شخص لفقط در ضمایر اومثالً (خاص دستور  ةاگر در زبانی در یک محدود
 دستور وجود ندارد، باز هم در تحلیل نویسنده جاي گرفته ۀمشاهده شده که در بقی

براي به دست آوردن یکدستی، سعی در حذف مورد یا  دیگر به عبارت. است
  .مطلبی، هرچند ناچیز، نشده است

ها، فصل از هاي فراوان، در برخیعالوه بر مثالـ  هازبان از آوردن متونی براي تحلیل برخی. 9
هاي مربوط به زبان الرستانی و وفسی، متونی نیز آورده شده و به از جمله فصل

این کار هم الگویی است براي کارهاي بعدي و هم . صورت کامل تحلیل شده است
  .شودهاي مذکور میباعث آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان با زبان

 ۀشناختی بدون پایمطالعات رده ـ پردازي صرفجاي نظریه توصیف کامل و دقیق به. 10
گرا هاي صورتهرچقدر در دیدگاه. ها ناقص استتوصیفی قوي و کامل از زبان

توصیف  ،شناختی، در مطالعات ردهرنگاست و توصیف کمي پردازي جدنظریه
در این  ،توصیفی که. آیدها برمیها از دل این توصیفضروري و مهم است و نظریه

هاي ایرانی صورت گرفته هاي ترتیب واژه و نظام مطابقه در زبانلفهؤاز م ،کتاب
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اند که جایگاه هایی نیز برآمدهها، نظریهاز دل این توصیف ،البته. نظیر استاست، بی
  .دهندهاي جهان نشان میهاي ایرانی را در میان زبانهاي زبانو ویژگی

که نوشتن آن بیسـت سـال ذهـن     ،صفحه را 1300یک به آخر اینکه، کتابی نزد ۀنکت
مـن  . طور کامل در این چند صفحه معرفی کردتوان بهنویسنده را مشغول کرده است، نمی

شناسـی  گام بزرگی در جهت رشد زبان ،با نوشتن این کتاب ،متوانم بگویم دبیرمقدفقط می
کتاب را بـه  خواندن این . استدر ایران و نزدیک کردن این علم به سطوح جهانی برداشته 

بـه دلیـل تنـوع زبـانی و      ،ایـران را . کـنم شناسی توصـیه مـی  دانشجویان و محققان زبان
شناسـان  ها، بهشت زبانهاي مختلف تاریخی زباندردسترس بودن اسناد مکتوب از دوره

  .   اي از این بهشت را به تصویر کشیده استاین کتاب گوشه. نامندمی
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