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  چکیده
ها از آنجاست که، زبان و گویش هر جامعه تشکیل دهنده بخشی از فرهنگ  اهمیت ثبت و بررسی گویش

این صورت گرفته، منحصر به  در مورد دو گونه زبانی سیرجان و پاریز آنچه پیش از. و هویت آن جامعه است
شناختی این دو گونه  این پژوهش نخستین تالش در بررسی زبان. نامه است تهیه و گردآوري تعدادي واژه

هاي گویشوران بومی سیرجان و پاریز و بررسی  زبانی است، بدین منظور پس از ضبط و گردآوري صحبت
بررسی آواشناختی و فصل اول با عنوان . وین شدبندي و تد آنها، اطالعات به دست آمده در سه بخش دسته

هاي کمینه  تفهاي این دو گونه زبانی و تعیین آنها از طریق ج ها و همخوان به بررسی واکه شناختی واج
از دیگر مباحث این فصل ... هاي مرکب، تکیه، فرآیندهاي آوایی و ها، واکه گونه بررسی واج. پردازد می
 5ـ1در مورد آن در مبحث (» گونه جدید و گونه اصیل«ل در مبحثی با نام همچنین در این فص. باشد می

در . اي موجود در این دو گونه زبانی ارائه شده است هاي همخوانی و واکه تفاوت) توضیح داده شده است
به مطالب و مسائل مربوط به واژه، شناسایی ساختمان و ساختار  )ساخت واژه(صرف فصل دوم با عنوان 

بررسی فعل و انواع آن در این دو گونه . شود سازي پرداخته می و بررسی و استخراج برخی قواعد واژه ها واژه
نام دارد و به بررسی جمله و  )ساخت جمله(نحو فصل سوم . زبانی، آخرین مبحث فصل دوم است

ه شده که در آن ها افزود در پایان بخشی با عنوان پیوست. پردازد هاي آن در این دو گونه زبانی می ویژگی
نامه تهیه و ارائه شده  المثل ـ که یقیناً همه آنها مختص به این دو گونه زبانی نیستند ـ و واژه تعدادي ضرب

  .است
  گونه زبانی، سیرجان، پاریز، صرف، نحو، آواشناسی :واژگان کلیدي
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  پیشگفتار

اي است که در نهاد هر کسی نسبت به  شک آنچه بنده را به تهیه این دفتر واداشت، عشق و عالقه بی
و  ها دیار و زادگاهش وجود دارد، عالقه به فرهنگ، آداب و رسوم، لهجه و گویش مردم و حتی کوچه

  .ها خیابان
ها پیش در فکر انجام تحقیقی هرچند مختصر در مورد لهجه و گویش  اغراق نیست اگر بگویم از سال

هایی بود که هیچگاه آنها  مردم سیرجان بودم و در این رابطه آنچه بیش از همه برایم جالب بود وجود واژه
هاي باستانی  حصیل در رشته فرهنگ و زبانت. ها نخوانده و از رادیو و تلویزیون نشنیده بودم را در کتاب

که در را هایی  رخی از واژهبفرصتی پیش آورد تا بدین امل جامه عمل بپوشانم، به ویژه آن که ریشه 
به عنوان مثال واژه  .ام دوچندان شد دیم یافتم و عالقهگویش مردم سیرجان کاربرد دارد در متون ق

اي است که در »چلپاسه«رود، همان  استاندارد به کار می فارسی» مارمولک«که به جاي واژه » کلپک«
. »شَف و وزغضحاك این زمین را پر کند از مور گزنده و کژدم و چلپاسه و کَ... «: دینکرد آمده است

  ).811ن، صدینکرد مد(
  )حذف(کلپک  ←) مصغّر(کلپاسک  ←) تبدیل چ به ك(کلپاسه  ←چلپاسه 

  
صورت ... و) شپش( ešpeš?، )شکستن( eškassan?، )کمش( eškam?هایی مثل؛  تلفّظ واژه

تواند همان  شود می که به خار و تیغ گیاهان اطالق می» آدور«قدیمی و اصیل این واژهاست، یا واژه 
ي افروختن آتش بودند  هاي خار بهترین وسیله بدین علت که سابقاً بوتهباشد، شاید » آتش«تلفظ اوستایی 

  !شود زدن و برخورد با خار نیز باعث سوزش می د و دستنسوزا آتش میاین علّت که  شاید بهیا 
هایی که در این منطقه کاربرد دارد و  توان به اصل و ریشه بسیاري از واژه مطمئناً با تحقیق بیشتر می

مستلزم تحقیقی جداگانه و خارج از بحث امر پی برد، که البته این  اند در فارسی امروز نامأنوس و ناشناخته
  .این دفتر است

با پیشنهاد خانم دکتر زرشناس بررسی گونه زبانی پاریز و تطبیق آن با گونه زبانی سیرجان به این 
ي  ي این پژوهش بررسی و تطبیق واژگان و قواعد دستوري این دو گونه پژوهش افزوده شد پس الزمه

بانی قابل تمایز است کاربرد برخی زبانی است، اما تنها چیزي که امروز به عنوان تفاوت در این دو گونه ز
واژگان است، بدین معنی که گفتار و گویش مردم سیرجان همراه با پیشرفت و گسترش شهر و 

هاي اجتماعی و فرهنگی، و نیز در مواجهه بیشتر با فارسی استاندارد از طریق تحصیل جوانان در  دگرگونی
همچنین . ه فارسی استاندارد نزدیک شده استمراکز دانشگاهی سایر شهرها دستخوش تغییراتی شده و ب

مهاجرت افرادي از سایر شهرها براي کار در مؤسساتی همچون معدن سنگ آهن گل گهر، منطقه ویژه 



 

9 

یا تحصیل در مراکز دانشگاهی سیرجان، مزید علت شده و بر سرعت این تغییر و تحول ... اقتصادي و
ها به طور کلی یا جزئی تغییر یابد و برخی  خی واژهاین تحوالت باعث شده تا تلفظ بر. افزوده است

اما مردم پاریز و گفتار و گویششان . هاي معادل در فارسی استاندارد جایگزین شوند هاي بومی با واژه واژه
پس گونه زبانی پاریز . اند تا حد زیادي از این مسئله مصون مانده و بسیار کمتر دچار تغییر و تحول شده

هاي بومی در آن بیشتر است و اگر  بانی سیرجان بکرتر و کاربرد اصطالحات و واژهنسبت به گونه ز
عبث . بخواهیم تفاوت و افتراقی بین این دو گونه زبانی قائل شویم، همان است که ذکر شد و نه بیشتر

تحقیق . هاي زبانی سیرجان و پاریز را یک گونه زبانی در دو منطقه جغرافیایی بدانیم نیست اگر امروز گونه
و مشورت با تعدادي از گویشوران پاریز و سیرجان بر این ادعا که گونه زبانی سیرجان با گونه زبانی پاریز 

لذا پس از آشکار شدن این موضوع براي پرهیز از تکرار . تقریباً یکسان و مشابه است، صحه گذاشت
  .قرار گرفتند مطالب، دو گونه زبانی عمالً به عنوان یک گونه زبانی مورد بررسی

براي کسب نتیجه بهتر از گویشوران مختلف از نظر سن، جنسیت و تحصیالت استفاده شد و کتاب 
ف دکتر ایران کلباسی، به عنوان الگوي اصلی کار مورد استفاده قرار یتال» )رودبارك(گویش کالردشت «

  .گرفت
عزیزپور  خانم ربابه ،)له، باسوادسا 87(دانم از گویشوران، آقاي علی اجودي  در پایان وظیفه خود می

ساله،  46(اصغر خشوعی پاریزي  ، آقاي علی)سواد ساله، بی 80(، خانم معصومه اجودي )سواد ساله، بی 84(
قاي و آ) ساله، سیکل 45(اي مجید رجایی ، آق)ساله، تحصیالت دبیرستانی 40(، خانم فاطمه ثانی )سیکل

یه و به ثمر رسیدن این مجموعه بنده را یاري کردند، تشکر و که در ته) ساله، دیپلم 26(مرتضی اجودي 
  .قدردانی نمایم
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  مقدمه

  
  

  هرچند که از روي کریمان خجلیم
  در روي زمین نیست چو کرمان جایی

  

  غم نیست که پرورده در این آب و گلیم  
  کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم

  
  »اهللا شاه نعمت«

  
  1سیرجان

سیرجان در فاصله . مرکزیت شهر سیرجان، در استان کرمان واقع شده استشهرستان سیرجان با 
هاي رفسنجان و شهر بابک، از  کیلومتري جنوب غربی کرمان واقع شده و از شمال به شهرستان 175

جنوب به استان هرمزگان، از غرب به استان فارس و از شرق به شهرهاي بافت و بردسیر محدود می 
  .باشد نفر می 014/167برابر با  1385رپایه سرشماري سال جمعیت این شهر ب. شود

سیرجان تا بعد از اسالم و تا اواسط قرن دهم میالدي شهر عمده و مرکز ایالت کرمان بوده و 
ق آباد بوده و محل .هـ  796شهر قدیم سیرجان تا سال . هم گفته شده است» سیرگان«و » شهریگان«

در این سال شهر توسط . قی شهر فعلی سیرجان بوده استکیلومتري جنوب شر 9استقرار آن در 
واقع در » باغ بمید«، سردار تیمور، محاصره شد و به کلی نابود گردید و مردم شهر در محدوده »ایدکو«

با . سال سکونت کردند 400شمال شهر فعلی سیرجان ساکن گردیدند و در این منطقه در حدود 
بود گردید و مردم مجبور به سکونت در محدوده فعلی شهر هجوم محمود افغان این منطقه نیز نا

  .ق بنیان گردید.هـ  1211سیرجان گردیدند که توسط میرزا سعید کالنتر در سال 
هاي ارتباطی کرمان، یزد، بندر  سیرجان به علت موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن بر سر راه

یار، همچون معدن سنگ آهن گل گهر، از دیرباز عباس و شیراز، و نیز به سبب وجود منابع معدنی بس

                                         
  .اقتباس شده است www.sirjantoday.comو  www.sirjan.irهاي  مطالب این قسمت از سایت 1

http://www.sirjan.ir
http://www.sirjantoday.com
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تأسیس منطقه ویژه اقتصادي سیرجان به عنوان اولین منطقه ویژه اقتصادي . مورد توجه بوده است
  .کشور، و احداث فرودگاه، رونق فراوانی در زمینه اقتصادي براي سیرجان به همراه داشته است

اعظم آن را بیابان و مناطق کوهستانی  کیلومتر مربع است که قسمت 13553مساحت سیرجان 
عین «کوه پنج، چهارگنبد، بیدخوان و کوه : مهمترین ارتفاعات سیرجان عبارتند از. پوشانده است

. بیابانی است، در تابستان نسبتاً گرم و خشک و در زمستان سرد است آب و هواي این شهر نیمه. »البقر
نه(و پسته کوهی ) کتیرا(چ، گون قی: پوشش گیاهان جنگلی این شهر بیشتر شامل حیوانات . است) بِ

ها آهو، گورخر، و  ، کفتار، پلنگ، قوچ و میش، و در دشت، گرازها روباه، گرگ این منطقه در کوهستان
  .سیاه است پرندگانی از قبیل کبک، تیهو و سینه

  :هاي گردشگري سیرجان عبارتند از ترین آثار تاریخی و جاذبه معروف
هاي نظامی بوده، و بناي اولیه شهر  باقیمانده قلعه بزرگ تاریخی است که جزء قلعه ـ قلعه سنگ؛

  .در اطراف آن قرار داشته است
ـ منبر سنگی؛ سابقاً در قسمت شمال قلعه سنگ مسجدي واقع بوده و منبر سنگی در آن قرار 

  .گردد ق برمی.هـ 789قدمت این منبر به سال . داشته است
کیلومتري جنوب 12اي در  اي است که بر باالي تپه ؛ باقیمانده بناي آتشکدهـ آتشکده شاه فیروز
  .شرقی سیرجان قرار دارد

قی؛ این بادگیرها در زمان پهلوي اول و با الگو از دودکش کشتی پهاي بخار، در  ـ بادگیرهاي چ
  .، ساخته شده است»حاج رشید«منزل سید حسین رضوي معروف به 

ن اسفندیارپور که از قدرت گویایی و شنوایی محروم بود، در مقابل ظلمی خا ـ باغ سنگی؛ درویش
که رژیم سابق در حق او کرد و باغی را که با خون دل آباد کرده بود از او گرفت، اقدام به ساخت باغ 

هاي دور و نزدیک جمع کرد و با سوراخ کردن و  هاي کوچک و بزرگ را از راه او سنگ. سنگی کرد
  .آنها از تنه درختان خشکیده، باغی منحصر به فرد پدید آوردآویزان کردن 
  .باشند هاي سیرجان می ترین زیارتگاه از مهم» امامزاده احمد«و » امامزاده علی«هاي مقدسه  آستانه
تو(توان به پسته، مسقطی و قاووت  ترین سوغات سیرجان می از مهم اشاره کرد) قو.  
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  1پاریز
پاریز . کیلومتري از آن قرار دارد 60ر شمال شهرستان و در فاصله بخش پاریز شهرستان سیرجان د

از شمال به شهرستان رفسنجان، از شرق به شهرستان بردسیر و از شمال غرب به شهرستان شهر بابک 
به  1385شکل گرفت و مرکز آن، دهستان پاریز، در سال  1380بخش پاریز در سال . شود محدود می

پاریز داراي آب و . نفر اعالم شد 507/4جمعیت پاریز  1385ري سال طبق سرشما. شهر تبدیل شد
هاي شمالی بخش پاریز را ارتفاعات پوشانده است و به  قسمت. خشک است هواي معتدل و نیمه

  .همین علت بارندگی در شمال بخش پاریز از نواحی دیگر بیشتر است
در مجاورت . رسد قبل می سال 2000براساس مدارك تاریخی موجود، قدمت پاریز به حدود 

واقع بوده که با توجه به آثار به دست آمده از آن، » چهل گزي«قبرستان فعلی پاریز، قبرستانی به نام 
هاي دوره ایلخانی از دیگر دالیل  وجود سکه. اند اجداد مردم پاریز داراي اندامی ورزیده و بلندقد بوده

  .قدمت تاریخی این شهر است
است که در بهبود اوضاع » مس سرچشمه«حول بخش پاریز، وجود معدن از عوامل مؤثر در ت

اقتصادي مردم پاریز نقش چشمگیري داشته است، هرچند که از تأثیرات سوء دود حاصل از 
 20این معدن در . هاي آن در آلودگی هواي پاریز و نابودي مراتع، نباید چشم پوشید کارخانه

امروزه تعداد . اشتغال ساکنین پاریز، تأثیرات فراوانی داشته استکیلومتري شمال پاریز قرار دارد و بر 
  .نمایند زیادي از مردم پاریز به صورت نیروي متخصص و کارگر در این واحد صنعتی فعالیت می

 .باشد دوزي می بافی و پته بافی، گلیم صنایع دستی رایج در پاریز شامل قالی

  
  سیرجان و پاریز تحقیقات انجام شده در مورد دو گونه زبانی

تا آنجا که نگارنده اطالع دارد، تاکنون هیچ تحقیق و پژوهشی در مورد گونه زبانی پاریز صورت 
هایی است که تنها  نامه اما در مورد گونه زبانی سیرجان، آنچه تاکنون انجام شده واژه. نگرفته است

ها آوانویسی و معنی  نامه ژهدر این وا. باشند منحصر به گردآوردي واژگان و اصطالحات محلّی می
  .واژگان و اصطالحات بومی، ارائه شده است

                                         
  .اقتباس شده است  www.parizshora.irمطالب این قسمت از سایت  1

http://www.parizshora.ir
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توسط فرهنگستان زبان  1380اثر آقاي محمود سریزدي که در سال » نامه سیرجان«نخست کتاب 
ها و اصطالحات محلّی  در این کتاب، عالوه بر این که تعداد واژه. و ادب فارسی به چاپ رسیده است

  :به عنوان مثال. ها و اصطالحات نادرست است آوانویسی و تلفظ برخی واژهثبت شده، اندك است، 
tah priāhan    به جايta: piran )تک پیراهن / (tah gah    به جايta:gā  )و )  / سکّ

parhizāne     به جايpa:rizune )پرهیزانه / (huriz    به جايhowriz )ثبت شده ... و) یورش
  .است

 1381تألیف خانم مهري موید محسنی، اثر دیگري است که در سال » انگویش مردم سیرج«کتاب 
تر  این کتاب نسبت به اثر آقاي سریزدي بسیار مفصل. شناسی به چاپ رسیده است توسط مرکز کرمان
در این اثر . هاي بیشماري در آن گردآوري و ثبت شده است المثل، اصطالحات و واژه است و ضرب

  :مثالً. ها اشکاالتی وجود دارد آوانویسی و تلفظ برخی واژه هاي نیز از لحاظ نشانه
eškam    به جاي?eškam )شکم / (toun    به جايto?un )تاوان / (teraqu    به جاي

teraqqu )ه به جاي    šalid) / طرح( ta:rبه جاي    tar) / ملخ( jakkuبه جاي    jaku) / ترقّ
ša:lid )و) پوسید...  

اند  گردآورده» هاي محلّی و عامیانه سیرجان واژه«اي با نام  نامه زادیخواه نیز واژهاستاد محمد علی آ
  .که آن هم مانند دو اثر یاد شده شامل تعدادي واژه و اصطالح محلّی و معناي آنهاست

در هر حال تالش و کوشش این بزرگواران در جهت حفظ و صیانت از گویش محلّی قابل 
  .اً این آثار و اثر نگارنده آخرین کارها در این زمینه نخواهند بودستایش و تمجید است و مسلم

  گمان مبر که به پایان رسید کار رزان
  هزار باده ناخورده در دل تاك است

  »الهوري لاقبا«
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  اولفصل 
  واج شناختی  ی وبررسی آوا شناخت

  

  ها وا کهـ 1ـ1

 :که عبارتند از واکه است 6شامل  اي در این دو گونه زبانی نظام واکه

  / i/ ـ یک
  )له، خرد( pač، )پیچ( pič: اي است پیشین، بسته، گسترده واکه

  / e/ دوـ
  )درون، توي( tu، )تو(te: اي است پیشین، نیم باز، گسترده واکه
  / a/ـ  سه
  )دل( del، )شبیه، مانند( dal: اي است پیشین، باز ، گسترده واکه

  /u/چهارـ 
  ) کاش( koš، )آغوش( kuš: گرد اي است پسین، بسته، واکه
  /o/ ـ پنج
  )مغز پوك، بی( put، )مو( pot: باز، گرد اي است پسین، نیمه واکه

  /ā/ ـ شش
  )جوانه( mar، )مار( mār: گرداي است پسین، باز واکه
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 اي هاي واکه واجگونه ـ1ـ1ـ1

شود کـه   هایی اشاره می هایی است که در اینجا به واجگونه هاي این دو گونه زبانی داراي گونه واکه
  :وجود ندارند) اي ه فارسی محاورهن(در فارسی معیار 

  

  ]e[: ـ یک
  : آید از مجاورت آن بوجود می /?/یا / h/است که غالباً با حذف همخوانهاي / e/گونه کشیده 

   fehrest       fe:rest        فهرست 
  ehsān      ?e:sān?        احسان 

   še?r         še:r     شعر 
   e?lām       ?e:lām?        اعالم 

  . گردد همیشه باعث کشش آن نمی/ e/از مجاورت/ z/یا / h/حذف همخوانهاي
   čehel         čel        چهل 

 ehtiyāj       ?etiyāj?    احتیاج 

  ehtemāl       ?etemāl?    احتمال 
  e?tebār      ?etebār?        اعتبار

 

  ]a[: ـدو
  : آید از مجاورت آن بوجود می /?/یا  /h/است که معموالً با حذف همخوانهاي /a/گونه کشیده

    ma?ni        ma:ni        معنی 
 ahvāl       ?a:vāl?        احوال

    ahl        ?a:l?          اهل 
  na?nā?   na:nā          نعناع
 mahmud      ma:mud        محمود

 pahnā    pa:nā          پهنا
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  za?f    za:f        ضعف
  za?ferān    za:ferun        زعفران

  : آید حذف همخوان غیر مجاور بوجود می با] :a[در بعضی موارد 
   tanhā    ta:nā          تنها 
  daf?e        da:fe          دفعه

    tarh        ta:r          طرح
  jam?        Ja:m          جمع
 šam?        sa:m          شمع

  

  ]:o[ ـ سه
  :آید از مجاورت آن بوجود می/ ?/یا / h/است که معموالً با حذف همخوانهاي / o/گونه کشیده 

 šo?le        šo:le        شعله 

    mohsen      mo:sen        محسن
  ohde        ?o:de?          عهده

 sohbat   so:bat        صحبت

  : آید بوجود می] :o[واجگونه  ]ow[ها از حذف وا که مرکب  در برخی واژه
 Jowhar    Jo:har        جوهر 

 mowqe    mo:qe        موقع 

 towhin   to:?in        توهین

 šowhar   šo:?ar        شوهر
  

  هاي مرکب  واکه ـ2ـ1ـ1

آیند ولی از نظر واجی، ترکیبی از یـک   هاي مرکب از دیدگاه آوایی واکه مرکب به حساب می واکه
 :هاي مرکب زیر قابل تمایزند در این دو گونه زبانی واکه. واکه و یک همخوانند



 

17 

  ]xow        ]:ow        خواب
     kow        نوعی حشره 

   sowqāt        سوغات

  
  ]hoy     :]oy        ) صوت(هی 

  
  ]qaylun   ]:ay        قلیان 

    ay?          اگر 
  

  ]māytāve   ]:āy        تابه ماهی
     tāyfe        طایفه

  
  ]meyve   ]:ey          میوه

    pešeymun        پشیمان

 
  ]xuy     ]:uy      )نام شهر(خوي 
     ruy      )نام فلز(روي 

  
  ]sawr        ]:aw          صبر
  qawr          قبر
 telaw          طلب

  : آید بوجود می/ b/یا / v / ،/f/معموالً از ابدال یک از همخوانهاي ] ow[ رکبم واکه
 šab         šow        شب 

 gāv        gow          گاو 

 tāb    tow          تاب 


