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  چکیده 

ذخـایري  ، فارسی و گاه بیش از زبان فارسی قدمت دارندهاي ایرانی که گاه همپاي زبان  گویش

فرهنگ غنی و پربـار ایرانـی دسـت یافـت و بـا      آنها به توان از دل می دراز هستند که با گذشت سالیان

آن کمـک فراوانـی   و باروري زبان فارسی  شناخت بیشتر توان بهها میشناخت هرچه بیشتر این گویش

باعث شـده اسـت   هاي ایرانی نو  گویشمنابع در زمینۀ تعداد کثیري از  اما گاه پراکندگی و کمبود ؛نمود

آنها پرداخت و بدان خاطر بندي آنها نظرداد و به تحلیل و طبقهرة که شایسته است درباآن چنانکه نتوان 

کـه در   گویش تـاتی . استقبال کرد یهایگویشچنین آمده از دست زبانی به و پیکرةباید از هرگونه مواد 

که  ستیی اها گویشاز  ،نظرات بسیاري ذکر شده ،هاي دیگر ایرانی زبان آذري و زبانارتباطش با  زمینۀ

نچه آ .است آذریایجانهاي تاتی  از گویش) kalāsur(آنها تاتی کالسورو یکی از هاي فراوانی دارد  گونه

 نشـریۀ هـاي قبلـی   کـه در شـماره  اسـت  آقاي احمد اصغري از ، دو مقاله در دست داریماین گویش از 

و نیز بنا در حال فراموشی  بنابه اهمیت این گویش .چاپ شده بودتبریزدانشکدة ادبیات و علوم انسانی 

بـه  در این مقاله ، نگارنده مواد زبانی قابل اعتماد دیگري در دست نداریم ،به این دلیل که از این گویش

 مـواد قبلـی و اسـتخراج    تحلیـل  آمـده  آنچـه در ایـن مقالـه     .پرداخته است گویش آنتحلیل بررسی و 

است که در دو بخش تنظیم شـده  ارائه شده از روي مواد زبانی هاي دیگر  گویش تاتی کالسور ویژگی

 ،در بخـش دوم مقالـه  . زبانی تاتی کالسور دیگر هايویژگی -2، قبلیتحلیل و بررسی تحقیق  -ا: است

هاي تالشی و تـاتی  با گویش ،هاي زبانی تاتی کالسوربرشمردن ویژگیآن بوده ضمن بر نویسنده  سعی

  .طور تطبیقی مقایسه شودبه نیز خلخال

  .، تاتی خلخال، تالشی، بررسی تطبیقی، گویش تاتی کالسورشناسیگویش :هاواژهکلید

                                                     

 18/12/89:تأیید نهایی 20/6/89: تاریخ وصول -
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   مقدمه-1

که با گذشت سالیان دراز هنـوز حامـل    اند بهایی هاي ایرانی ذخایر گران گویش

آنهـا  فرهنگ غنی و پربار ایرانی هستند و در دل خود ذخایري نهان دارند که با شناخت 

در قسـمتی از خـاك ایـران    کدامهاي ایرانی نو هر گویش. آنها بهره برداز توان بیشتر  می

تـوان بـا   کـه مـی  درحالی آنها شده استاند و این پراکندگی گاه مانع شناخت دقیق  رایج

هـاي  اي از ناشـناخته ها به شناخت بیشتر زبان فارسـی و حـل پـاره   شناخت این گویش

         .آن کمک کردزبانی و دستوري 

هـا   از گـویش اي  دسـته  ...)و  ی، هرزنی، تـات آذري( آذربایجانایرانی هاي  گویش

بسـیاري از  اسـت کـه   ایـن درحـالی   ،نیسـتند که چنانکـه شـاید و بایـد شـناخته      هستند

گرچـه تعـداد    ،اسـت  ایـج آن بین تاتی در مناطقی اندك راز بین رفته، و از  ها گویش این

 تا پـرده  دهد این مناطق اندك است، اما همین تعداد نیز فرصتی غنیمت را به محققین می

   .بردارند ها از زوایاي مخفی این زبان

و  زبـان آذري ارتبـاطش بـا    زمینـۀ سـت کـه در   یی اهـا  گـویش گویش تاتی از   

و یارشـاطر،   1954هنینـگ،   .رك( نظـرات بسـیاري   ،مثالً تالشـی  ،ایرانی هاي دیگر زبان

آنهـا تـاتی   هاي فراوانی دارد که یکی از  گونه این گویش. ذکر شده است )1371 و1336

   .است آذریایجانهاي تاتی  از گویش) kalāsur(کالسور 

یکـی در   اسـت کـه  دو مقالـه   ،در دست داریم) kalāsur(آنچه از تاتی کالسور 

فعـل  « به نـام    نشریه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز 198شمارة مسلسل 

به همان نشریه   207و دیگري در شمارة مسلسل  ،»)kalāsur( در گویش تاتی کالسور

بـه   وچاپ شـده بـود    د اصغرياز احم »)kalāsur(اسم و ضمیر در تاتی کالسور « نام 

از ص ( صـفحه  25مقالۀ اول در . اختصاص داشتگویش  آنمعرفی و توصیف مختصر 

تـا   1از ص (صـفحه   21به ساختمان فعل تاتی کالسور و مقالۀ دوم در  ،)مجله 25تا  1

در مقدمۀ هـر دو   .اندآن گویش پرداختهبه مباحث دستوري اسم و ضمیر در  ،)مجله 21
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ها و شواهد فراوان دربارة گـویش تـاتی و منطقـۀ     مقاله، اطالعات مفیدي در ضمن مثال

  .آمده استاي از منطقۀ مورد نظر نیز  اول نقشه ۀنظر داده شده است، در مقال مورد

 ،و نیز بنا به این دلیل که از این گویشبنابه اهمیت این گویش ِدر حال فراموشی 

مواد زبانی قابل اعتماد دیگري در دست نداریم
1
اصغري سپاسگزار باشـیم  آقاي از  باید ،

تحلیـل   ،همین مواد اندك آنجا کهاما از  .که این مواد را در اختیار محققین گذاشته است

آن کافی نشده و گاه به درستی تحلیل نشده، و ممکن است به دلیل کمی منابع در زمینۀ 

اي هـ بـه تحلیـل و تکمیـل داده   هاي این مقاله استناد شود، نگارنـده   قط به دادهف ،گویش

دربـارة   ترکامل، و امیدوار است با داشتن مواد زبانی بیشتر بتوان هرچه آن پرداختهزبانی 

   .این گویش اطالعات کسب کرد

  :تنظیم شده استاصلی ، در دو بخش آمده مقالهنکاتی که در این 

و اصـالح   تکمیـل اغلب موارد این بخـش   .قبلی هايتحلیل و بررسی تحقیق -1 

  ،مواردي است که به درستی و یا دقیق تحلیل نشده است

شامل مواردي اسـت کـه در    این بخش. زبانی تاتی کالسور دیگر هايویژگی -2 

نیـز   و با تاتی کالسـور بیشتر آشنایی جهت  جا نیز صرفأنیامده و در این هاي قبلیتحقیق

کلی جهـت در دسـت داشـتن     طورو به ،هاي تالشی و تاتی خلخال آن با گویش ۀمقایس

   .ده استآم واژگانو واژه،  ساخت شناسی، واجهاي  بخشدر  بهترو تحلیل  زبانی مواد

  پیشینۀ بحث -2

هـا و  نمونه با داشتننخستین بار کسروي آذربایجان مناطقی از  در در زمینۀ تاتی

از طریـق اطالعـات    یـا  و )135: 1378،کسـروي  .نک(اي که برایش فرستادندمواد زبانی

به مطالبی اشاره کرد و همان مطالب امروزه گاه تکرار شده  ،واحیآن نبعضی از مردمان 

نشان ، از روي شواهد »آذربایجانزبان کهن «در  هنینگ. و در مواردي تکمیل شده است

و ذکـر  ، در شمال شـرقی تبریـز اشـاره    قرجه داغ به چند روستا در محال ،کسروي دادة

بعـدها  ). 325: 1374، هنینـگ ( سـت ین آنهـا چیـزي دانسـته   کرده است که دربارة زبـان  



  223شماره مسلسل/90بهاروتابستان/54سال/تبریزدانشگاهنشریۀ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی/زبان و ادب فارسی 92

هاي ایرانی کـه  لهجه«: چنین نوشتبایجان آذرهاي ایرانی ارتباط زبان ۀیارشاطر در زمین

مشـهور  آنچـه  به خـالف  ) ، کرینگانی و خلخالیهرزنی(مانده آذربایجان باقیامروز در 

 ،هـا ایـن لهجـه  . باشد»آذري قدیم«آذربایجان ازماندة زبان قدیم رود که بشده تصور نمی

پـس از اسـتقرار    )طـوالش (آدربایجـان  ، باید از مشـرق  آیدآنها بر می ۀه از مقایسکچنان

یارشاطر خـود  . )37: 1336، یارشاطر( آذربایحان رفته باشدزبان ترکی به بعضی از نقاط 

نظرش را کمی تغییر داد و ایـن احتمـال را   ، 1354مطالعات خویش در سال  ۀدر در ادام

آنهـا را  ، منتفی و اصالت ها از نقطۀ دیگري به این سامان سرایت کرده باشندکه این زبان

هـا  چون مـواد زبـانی ایـن گـویش    ). 396: 1371، یارشاطر(در این منطقه مسلم دانست 

بـه  . شـناختی نظـري نـداده اسـت    در این زمینه دیگر کسی با تحقیق زبـان ، تحلیل نشد

  .ها بحث فراوانی وجود داردها و گویشارتباط این زبانچنان دربارة نحوة حال همهر

2هاي قبلیتحلیل و بررسی تحقیق -3
   

مصدردر بخش -3-1
3
 n, -r, -d, -t-سـاز   به چهـار ونـد ماضـی    )الف 18ص ( 

,ust-و  ast-هـاي   و نیـز گونـه  ( est- مهـم  سـاز  وند ماضیاما به  ،اشاره شده -st(   کـه

  : براي نمونه. اشاره نشده است ،رایج است کالسور آن در تاتیادي نیز از یز مصادر

  مصدر  معنی  مصدر  معنی

ber-est-e  پوسیدنgen-est-e  افتادن

zun-est-e  دانستنqel-est-e  جوشیدن 4

der-est-e  دریدنčāl-ast-e  چکیدن

beram-est-e  گریستنser-est-e  خندیدن

sen-ust-e  شناختنhān-est-e  خواباندن

ku-st-e  کوبیدنlānq-est-e  شلیدن

 /مانده از پسوند صـفت مفعـولی  باقی( d, tساخت اصلی مادة ماضی با پسوند 

/*ta شود، ثـانوي  هاي دیگر که امروزه بیشتر استفاده می است و ساخت) ایرانی باستان
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 یشر حـال کـاهش و بـه جـا    هاي ایرانی د گویشاغلب  در d,-t-پسوند . رسندبه نظر می

ساز جعلی یا ثانوي یضما  عالمت
4-est در حال افزایش است.  

ختم  er-و  te-در مواردي که مصدر به «: آمده استقبل از فهرست مصادر  3-2

ختم شده، قبل از  ne-و  de-و در مواردي که به  )vowel(آنها مصوت شود، قبل از  می

  ). الف 9ص (» ستآمده ا) consonant(آنها صامت 

انـد   آمـده در هر دو نکتۀ فوق جاي تردید است، زیرا مصادري در همان فهرست 

  : ، مانندآنها مصوت نیامده استهستند، اما قبل از  te-که مختوم به 

  مصدر  معنی  مصدر  معنی

bāste  بستنmaste  شنیدن

ž  زدنnəšte  نشستن āšte

kešte  کشتنšuste  شستن

نیسـت، بلکـه در    ةجزیـی از مـاد   t-هماننـد واج   r-واج  است که نکتۀ دوم این

یـا عنصـر همونـدي اسـت و     ) hiatus(، واج میـانجی  re-تعدادي از مصادر مختوم بـه  

آنجـا  شود که ریشه مختوم به مصوت باشد، میانجی بودن ایـن واج را از   زمانی ظاهر می

در زیر چند مصدر همراه فعـل امـر    .شود اثبات کرد که در بن مضارع ظاهر نمیتوان  می

  :گردد شود، ذکر می که از بن مضارع ساخته می ،آن مصدر

  امر جمع  امر مفرد  معنی امر  مصدر  معنی

be-šbe šānبروید/ بروšere [še-r-e]  رفتن

biš nabiš ayānبگذارید/ بگذارnure[nu-r-e]  گذاشتن، نهادن

ه آب به من بدیک لیوان dure[du-r-e]  دادن 

  )ب 10ص(

mān ru livāni be-da
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جزیی از ماده فعـل   r-است، اما واج  re-گرچه مختوم به ) بریدن( bereمصدر   

واجی میانجی است، چـون در  ) بودن، شدن( bereدر مصدر  r-واج  آناست، در مقابل 

  .شود ماده ظاهر نمی

، انـد  آمـده  de-مختـوم بـه    3و  re-مختوم به  2مصادري که در زیر شمارة  3-3

   :اند، مثل نیستند، بلکه مرکب  اي ساده عده

  

آنهاتر  شکل صحیح  آمدهشکلی که در مقاله 

bö  بوییدن qādeبوییدن  bö āde

پراندن، کیشkāšdure  پراندن
5
kāš dure  دادن 

tāreš  پیچیدن، پیچ دادنtārešdure  پیچیدن  6 dure

hur  هورت کشیدن نوشیدن یاhurāde  نوشیدن  āde

 " ka"آخـر فعـل امـر   همچنین گاهی به «:است آمده 18در پانوشت شمارة  3-4

bö ببـوي ()hurkaبنـوش  ( )hayeška]بـران [ رانـدن (: ماننـد  ،آیـد  می ka)( ببـوسmā

čəška .(گاهی فعل امر به تنهایی امر است) . بشنو»be « از مصدرbere(« ) الف 24ص.(  

kardeمحتمالً از مصدر همکرد فعل مرکب است یا جزء فعلی kaدر این مورد  

7
در فهرسـت   )کـردن  (ādeشـکل دیگـرش   در فهرست مصادر نیامده و که kārdeیا  

 hur ka ،)بران( heyeš ka: اند هاي باال در اصل چنین هر کدام از فعل .است مصادر آمده

» بشـنو «به معنی ) be(همان قسمت یعنیفعل امر ین آخر، و )ببوس( māčeš ka، )بنوش(

یـا   و محتمالً از مصدري دیگر است یا درست معنـی نشـده  و نیست،  bereیا از مصدر 

  .بوده است» باش«یا » بشو« ،یعنی ،غلط تایپی است

ی بـن فعـل امـر متفـاوت از     گـاه «: آمـده  1-6در بند  ۀ الفمقال 19در ص  3-5

  :آمده استها  مثال  و در ادامه این »مصدر است
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bu  بیاbuyān  بیاییدumare  از مصدر 

beš  بروbe šān  برویدšereاز مصدر 

biš na  بگذار biš nayān  بگذارید nureاز مصدر 

bay  برخیز bayān  برخیزیدvendārdeاز مصدر 

مضـارع همـان مصـدر     ةسه فعل امر نخست جدول از ماد .نماید این درست نمی

 باعـث ایـن   ،که در ماده مضارع ظاهر نشده مصدردر  -r-اند، وجود واج میانجی  گرفته شده

مصـدر  را  vendārdeمعلـوم نیسـت چـرا    آخر باید گفت است، و در مورد مصدر  شدهاشتباه 

مصـدر ایـن فعـل    .نـدارد  bay/bayānاین مصدر ربطـی بـا فعـل امـر      .اند ذکر کردهاین فعل 
8

  

aešde استآمده » برخاستن«به معنی نیز که در فهرست مصادر  است.  

 کـه در  آمـده اسـت  مصـادري  ،  ne-مختـوم بـه    4ذیل بند  الف، 8در ص 3-6 

، بلکـه ونـد واداري   اسـت و در تعـدادي نیسـت    فعل ةمادجزئی از  -n-آنها  تعدادي از

  : ، ماننداست

qel-est-eجوشیدندر برابرqel-n-eجوشاندن

tāres-t-eترسیدندر برابرtares-n-e  ترساندن

ber-est-eپوسیدندر برابرber-un-eپوساندن

-----  --- در برابرlārz-un-e]لرزاندن[لرزیدن 

vašd-eسوختندر برابرvašd-un-e  سوزاندن

 -n-یـا   -un-، آیـد  از مقایسۀ دوستون سمت چپ و راست باال برمـی که همچنان

,d-و در ردیف جزئی از مادة فعل -t, که خـود نویسـنده    بلکه وند واداري است ،نیست

در مقابل ایـن دسـته، در    .هاي دیگر این وند اشاره کرده است به شکل 11 ۀنیز در صفح

   ).کشیدن( kern-e، )چیدن( čin-e: جزئئ از ماده است مثل n-آن گروه تعدادي از 

مفـرد فرامـوش   شـخص  اي از ضمیر سوم  ذکرگونه ،پیوسته در بخش ضمیر 3-7

سـاخت  حالـت اضـافی،    اي اسـت کـه در   است که ضمیر پیوسته š(e)-آن ده است و ش

مفعولی که مختـوم بـه مصـوت باشـد،     به  š-گونۀ  .رود به کار می، و موارد دیگر ارگتیو
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mān dada-š :آمده اسـت الف  16ی این ضمیر در ص مثالی از حالت اضاف. پیوندد می

keš-ma )در همۀ جمالت ساخت ارگتیو). من پدرش را کشتم
9
سـوم شـخص مفـرد     ،

/ču پیوندد و به فعل ضمیر  این ضمیر به مفعول می ča پیوندد می:   

کدام خانه را خودش خرید
10
krum kar-eš   )ب15ص ( ؟  ö šdān dučča?

hasan ali-š  .)ب 9ص ( حسن علی را در باغ دید bāqānda vinča.

av mān-eš vinča  .)ب14ص ( دید او مرا

ki man-eš  )ب 8ص (چه کسی مرا صدا کرد؟  ādazāng ?

av kar-eš  .)ب9ص (او خانه را دیده بود  vindu.
  

ــشدر   3-8 ــمایر  بخ ــادي ض ــتۀ نه ــتهپیوس ــد نوش ــه  « :ان ــورت شناس ــه ص ب

)decinences( گردد، و با توجه به زمان افعـال متفـاوت هسـتند    در پایان فعل ذکر می .

. )ب 15ص ( »رونـد  جدا هم به کار می به همراه ضمایر مفعولی ،البته این ضمایر پیوسته

ضـمایر  . باشد، چرا که ضمایر نهادي با ضمایر مفعـولی، تفـاوت دارنـد    این درست نمی

 )در این گویش اغلب افعال الزم( که به فعلنهادي متصل یا پیوسته همان شناسه هستند 

به اسـم یـا مفعـول    ) تر غیرفاعلی یا به عبارت دقیق(و ضمایر متصل مفعولی  پیوندند می

av mān-ša: پیوندند مانند می vin-ča )او مرا دید .(  

گذشت، در تاتی کالسور تعدادي از ضمایر مفعولی 7-1که در بند  همچنان
11

دو  

شکلی که بـه فعـل    -2دستۀ  ،پیوندند شکلی که فقط به مفعول می -1دستۀ : شکل دارند

در کنـار ضـمایر نهـادي     ،زیردر این دو شکل . پیوندد جمالت داراي ساخت ارگتیو می

  :قابل رویت است آنهاتفاوت  و اند  ذکر شده
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  شخص  و شمار
  ضمایر مفعولی  ضمایر نهادي

 به پیوسته  پیوسته  جدا

  مفعول

  به فعل متعدي پیوسته

mān-im-m-m(a)  اول شخص مفرد

te-iš-r  -r(a)  دوم شخص مفرد

av-a-š  -č(a)  سوم شخص مفرد

amen-imun-mun  -mun(a)  اول شخص جمع

šemen-ir-run  -run(a)  دوم شخص جمع

ave-ind-čun  -šun(a) /čun(a)  سوم شخص جمع

در  .بـرد  تفـاوت ایـن ضـمایر پـی    توان به  به راحتی می) ب14ص (هاي  در مثال 

   .اند جدول فوق موارد متفاوت پررنگ نشان داده شده

ave ave-šun  ).ب17( آنها را خوردندآنها  hārd-ind.

ave šaiye-šun  ).ب13( شستندها را  آنها پیراهن šes-čuna.

پیوندد با ضـمیري   ها پیداست، شکل ضمیري که به مفعول می که از مثال همچنان 

آن کـه در جـدول نیـز    متفاوت و هر دو با شـکل نهـادي   پیوندند،  که به فعل متعدي می

  .فرق دارند ،نمایان است

عالمـت  » ru«گـاهی  «: آمده استدوم ذیل مفعول صریح  ۀمقال 9در صفحه  3-9

 .»؟)گوسفند را دوشـیدي ( pas run detraشود مانند  تلفظ می» run«مفعول به صورت 

عالمت مفعولی نیست، بلکه ضمیر متصـل   runنماید، چرا که  درست نمینیز این جمله 

که خودشان نیز در توضـیح   همچنان .دشو ست که در ساخت ارگتیو ظاهر مییا پیوسته ا

 run .)ب 8ص (»گـردد  ضمایر پیوسته بـه آخـر مفعـول اضـافه مـی     ... «: اند ارگتیو آورده

ضمیر پیوسته دوم شخص جمع است که گاه براي اداي احتـرام بـه جـاي دوم شـخص     

  : رود مانند مفرد به کار می

šemen kar-run  .)ب10(شما خانه را دیده بودید vin-runa.
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، نهادي به سه گروه تقسیم آمدهزیر حالت نهادي ) case(در بخش حالت  3-10

  : ، مانندفاعلی -الف :شود می

mān  .من او را در مزرعه دیدم avem zamiān da vinma.

ست، یعنی نقـش فـاعلی دارد،   فاعل ادهد که  است نشان می mānخطی که زیر 

مفعول صریحی، نائـب فـاعلی، و   ( حالت غیرفاعلیدر این جملۀ  mān .اما چنین نیست

 )او( avهمـان   اسـت و فاعـل در اصـل   داراي ساخت ارگتیو د چون جمله دار )... 

عامل برابـر بـا   «: اند آوردهکه خود نیز در تعریف ارگتیو در این ساخت همچنان و ،است

 ).ب 8ص (» برابر با فاعل دستوري است )منطقی( و مفعول واقعی) منطقی(فاعل واقعی 

تا خواننده بداند ده نشدر جمالت صفحات بعد اسم مورد نظر در داخل جمله مشخص 

   .شود یدربارة نقش کدام ضمیر بحث م

نویسنده با استناد به کدام بخش از  ،نیست معلوم ،مقاله دوم ۀدر بخش نتیج 3-11

غربـی بـا قواعـد دسـتوري گـروه       ارتباط قواعد دستوري این گویش شمال -2«: بهمقاله 

هاي گروه شـرقی و غربـی    زبان اگرچه .اند اشاره کرده )ب18ص( »خانوادة ایرانی شرقی

ایرانـی بـودن قواعـد مشـترکی بـا هـم دارنـد، امـا تـاتی کالسـور همـان            به دلیل ایران 

با وجود چند واژه مشترك بـا   .هاي شمال غربی هایی را داراست که سایر گویش ویژگی

  . دانستشرقی مرتبط   زبانبا  راآن  توان اوستایی نمی

هـاي   که گاه بـه اصـل داده   در متن وارد شده استهاي تایپی  غلطتعدادي  3-12

در  به عنوان مثـال  .خوانده شود شود یک واژه گویشی بد زند و باعث می زبانی لطمه می

  :شود آنها اشاره میترین زیر به تعدادي از مهم
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  شکل صحیح  شکل نوشته شده  صفحه و سطر

»سوزاندن«     4الف ذیل شمارة  8ص  rašdunevašdune

  .آمده است čurne  4ذیل شماره  8ص    »چراندن«  čarune  الف 9ص 

bis  الف 19ص  nayānbiš nayān

----است آشفته آخرکل جمالت سه سطر   آخرالف سطرهاي  21ص 

utcunaut čuna  الف 18ص 

seraniašerania  آخرب سطر   8ص 

-----  .نصف جملۀ تاتی حذف شده است  ب سطر سوم 11ص

----  .رسد جمله تاتی ناقص به نظر می   5ب سطر   14ص 

  .درست است umaraniaقیاساً marania  ب سطر سوم ماقبل آخر  8ص

ar  آخرماقبل  10ب سطر   10ص šemen  čuka …av šemen  čuka

  آید بعد از اسم می» را«حرف آید حرف بعد از اسم می   9ب سطر  11ص 

te ketāb eniš barda  te ketāb eniš barde   6ب سطر  14ص 

 māneš vin čav  māneš vin čaav  14ب سطر 14ص

  » تو او را دیدي«» تو مرا دیدي«  13ب سطر  14ص 

  در را باز نکن   در را نبند    14ب سطر  16ص 

 ،آمـده در مقالـه بسـیار   ، )استر سرش خط تیره بکه  q واج یعنی( واج  3-13

کـه بـه دو شـکل     اسـت  qمـان واج  ه احتمـاالً شده است، آوایی معرفی ناما در جدول 

در چنـد جـاي   و آمـده  که رویش خط تیـره   pحرف  چنان است .اند  شده  چینی حروف

   .است نوشته شده 3ب سطر  16و ص  ،17ب سطر  15ص  مثالًمقاله 

بـه   ،آوایـی هـاي   در محیط مفرد مضارع در سوم شخص پیشینهاي  الحقه 3-14

معرفـی   آنهـا از  یکی فقط ،الف 13ولی در ص  ،ظهور کرده ava/ avu/ aveچند شکل 

هـا   احتمـال اینکـه ایـن الحقـه    . )الف 14و  13صص . رك آنهاي  براي شکل( ،شده است

  .همان ضمایر سوم شخص مفرد ساخت ارگتیو باشند، وجود دارد



  223شماره مسلسل/90بهاروتابستان/54سال/تبریزدانشگاهنشریۀ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی/زبان و ادب فارسی 100

مـثالً   .آمـده اسـت  دو بـار   ،دو معنی در فهرست مصادر دارايیک مصدر  3-15

bere  که یک مصدر است بـا دو   معنی شده است، در حالی »بودن«و یکبار » دنش«یکبار

یک  ،معنی شده که باز مانند مورد قبل» دویدن«و یکبار » جنبیدن«یکبار  veriteمعنی، و 

  .مصدر با دو معنی است

 براي منفـی کـردن   «آمده است  ،ذیل روش منفی ساختن الف، 20در ص 16 -3

 -maاما مثالی براي فعل امري که . »شود استفاده می bišو  beبه جاي » ma«فعل امر از 

  .ذکر نکرده است ،بیاید bišجایگزین 

 لـی و ،آمـده طرز منفی کردن ماضی متعدي  3زیر بند  الفمقاله  21در ص 3-17

آخـر  در ... «آمـده  و در همـان جـا    .اند معنی شده مضارع ،هایی که برایش ذکر شده مثال

nirخـوري   نمی nim hârdaخورم  نمی: آورند می» e« ،»a«مصدر بعد از حذف  hârda 

، بلکـه فعـل   آمـده اسـت  عالمت نفـی  باید افزود که این مصدر نیست که بعد از  .»... و 

کند و چـون   هماهنگ میسوم شخص مفرد است که در ساخت ارگتیو با مفعول خود را 

در اغلب موارد غذا و یا هرچیزي است که سوم شـخص مفـرد فـرض    آن جمله  مفعول

مفـرد  شود، در اینجا نیز ساخت ارگتیو به درستی رعایت شده و شکل سوم شـخص   می

توان این را با مثالی از تاتی خلخال می .رود براي همۀ اشخاص به کار میفعل 
12
مقایسـه   

  :کرد

  

.ama qazâ bard  .ما غذا خوردیم.man qazâ bard  .خوردممن غذا 

.šəma qazâ bard  .شما غذا خوردید.šəma qazâ bard  .تو غذا خوردي

.avân qazâ bard  .نها غذا خوردندآ.avə qazâ bard  .او غذا خورد

مصدر مرخم نیست، بلکـه سـوم شـخص مفـرد     » خورد« bardنیز  مورددر این  

  .آمده استیکسان است که در ارگتیو براي شش شخص 
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هاي پیشـوندي و مرکـب ارائـه شـده در مقالـه، نـوعی        در تعدادي از فعل 3-18

peqārete13دوگانگی وجود دارد، بدین صورت که مثالً معلوم نیست شکل
، )برداشـتن ( 

 15و  13و  الـف  9ص.رك( آمـده در مقاله  دو شکل هر چون، qāretepeدرست است یا 

و در مورد فعل مرکب نیز معلوم نیست جایگاه همکرد کجاست؟ گرچه طبیعتاً مثل . )ب

همکرد بعد از اسم و صفت و قیـد و  و زبان فارسی،  یغرب شمال ایرانی هاي همۀ گویش

در ایـن دو مقالـه    ،»زدن دسـت « وجود دارد، نه» دست زدن«فعل مرکب  آید مثالً  می... 

hur :آمـده، ماننـد   همکردش در آخـر که  استچندین فعل مرکب  āde »وشـیدن یـا  ن 

kāš، »هورت کشیدن dure »پراندن« ،qesa maka » چنـدین  در مقابـل   ، و»حرف نـزن

   :، مثلاست اولدر  شهم ذکر شده که همکرد فعل مرکب

  qāde kāš  پرواز کردنqāde pur  پر کردن

bera tārn  س شدنیخqāde jeru  جدا کردن

 bera  پیروز شدن
piruz  

 bera  بیمار شدن
nāsāz

 ةنویسـند  .آخر بیاید ولی چنـین اسـت  همکرد در  ،ها این فعلهمۀ  قیاساً باید در

احتمال اینکـه  ، وجود دارد چاپی در مقاله یاغالطگرچه ، ستنداده امقاله نیز توضیحی 

  .است کم، باشد )جایی همکرد و اسم یا صفتهیعنی جاب( همۀ این موارد اشتباه چاپی

داستان یا حکایت کوچک به زبان تاتی اضـافه  ها یک  اگر در انتهاي یکی از مقاله

بود، گرچه دیر نشده اسـت   شناسی بسیار مفید می گویش ۀکردند، براي محققین عرص می 

دارد، انتظار داشت  در اختیار محترم که مواد زبانی فراوانی از تاتی ةتوان از نویسند و می

  .ها بپردازد آنبه نشر 
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  زبانی تاتی کالسور دیگر هايویژگی -4

غربـی   هاي ایرانی شمال که در گویش/ /əواج هاي متن پیداست که  از قرینه 4-1

در  ،، هزرنی، تالشی، و گیلکی واجی رایج اسـت )تاتی خلخال، تاتی تاکستان(نظیر تاتی 

ذکـر   bereهـر دو  » بـودن «و » بریـدن «وجـود دارد، مـثالً دو مصـدر    هم تاتی کالسور 

تلفـظ مصـدر    هـاي تـاتی   اند، قیاساً باید دو تلفظ داشته باشند، و مثل دیگر گـویش  شده

آیـد   تر به نظر می درست vəriteآمده و  verite» جنبیدن«است، و مصدر  bəre» بریدن«

 آخـر  مصـادر از مقایسۀ . رسد تر به نظر می صحیح gənəsteآمده و  geneste »افتادن«و 

و شـاید  . توان این موضوع را بیشتر حس کـرد  ، میو تالشیمصدرهاي تاتی  بااین مقاله 

از  ،، به تبعیت از یارشاطرمورد نظر است/ ə/که واج  ،مقالهاغلب جاهاي بتوان گفت در 

  .استفاده شده است /e/واج 

آنچـه بـه نـام    در منابع قبلی معرفـی نشـده اسـت و     ساخت مضارع اخباري 4-2

، )آیـی مـی (eniš umare، )آیـم مـی ( enim umare :، ماننـد معرفـی شـده   مضارع اخباري

enemun umare )در  -1: بـه دو دلیـل  گویا مضارع مسـتمر اسـت،    ،)الـف  13( ،)آییممی

گیلکـی شـباهت   هاي مثالً تالشی شمالی و  هاي مضارع مستمر دیگر گویش شکل با فعل

، enim  ،eniš هـاي  بدون وند یـا الحقـه   ساخت مضارع اخباري تاتی کالسور -2دارد، 

ava  از جملـه شده اسـت  آن ذکرشکل صحیح  ،ست که در چند جاي مقاله دوما... و ، 

شـکل زیـر شـکل مضـارع     . آمده اسـت آن ل صحیح بدون وند کهاي زیر که ش در مثال

  :اخباري تاتی کالسور است
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.mān av kü tārest-im  )ب 14. (ترسم من از او می  1

.av mān kü tārest-a  )همان. (ترسد او از من می2

.ave av ku târest-ind  )همان( .ترسند آنها از او می3

.te av kü târest-iš  )همان. (ترسی تو از او می4

? āsbi leng čeyāna babāst-er  )ب 9(بندي؟  پاي اسب را با چه می5

 zemestun ānda bare panjarun  )ب 10. (ندیمب زمستان در و پنجره را می6
babāst-emun.

سـاخت مضـارع    طـرز رسد بتـوان   آمده به نظر میهاي به دست  با توجه به مثال

شناسۀ ویـژة مضـارع   + مضارع  ةماد :کرد یانیا بسازي اخباري تاتی کالسور را چنین باز

  .مضارع اخباري= 

  

  :از  نداعبارت پیوندند، و ضمایر متصلی که به فعل مضارع می ها هشناس

اول شخص 

  مفرد

دوم شخص 

  مفرد

اول شخص   سوم شخص مفرد

  جمع

دوم شخص 

  جمع

سوم شخص 

  جمع

m-(i)š-a-(e)mun-----ind(i)-  زمل

------------r(e)--  متعدي

کـرد، امـا در مـواد ایـن دو مقالـه      تـوان جـدول را تکمیـل     هاي بیشتر می با مثال

 4ي هـا  که از مثـال همچنان. وارد خالی جدول پیدا نشدهاي مضارع اخباري براي م نمونه

پیداسـت، ایـن   ) »بنـدي  پاي اسب را با چه مـی «و » ترسی تو از او می« (جدول باال  5و 

الزم و متعـدي متفـاوت اسـت، از سـاخت ارگتیـو       دوم شخص مفـرد  ساخت چون در

بنابراین در تاتی کالسور هم مضارع اخبـاري و هـم مضـارع مسـتمر وجـود       .دار استبرخور

  .دارد

محتمل است ماضـی اسـتمراري تـاتی همـان ماضـی مسـتمر باشـد کـه بـا           4-3

، و ساخت ماضی استمراري نیز )الف 12( آید می... و  avu-, avuš-,avum هاي عالمت

هـاي   اشد، این فقط یک گمان است در قیاس با گویشببدون چنین وندي وجود داشته 
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که چنین وندي در ماضی استمراري ندارند ولـی در عـوض    ،تاتی دیگر مناطق و تالشی

  .دارند یدر ماضی مستمر وندهاي خاص

کنـد و بـه    اسـتفاده نمـی  » بودن«ماضی بعید تاتی کالسور که از فعل کمکی  4-4

، شــبیه ماضــی بعیــد تالشــی جنــوبی آیــد مــیآخــر فعــل کمــک جــایش مصــوتی در 

  :اند  در جدول زیر با هم مقایسه شده که است، )161: 1388سبزعلیپور،  .رك)(سیاهمزگی(

  

  

  تالشی 

  جنوبی 
برداشـــــته برداشته بودم

بودي

ـته برداشته بودیم  برداشته بود برداشـــــ

بودید

برداشته بودند

pigeta-m-â  pigeta-y-â  pigeta-š-â  pigeta-mun-â  pigeta-yn-â  pigeta-šun-â

تـــاتی 

  کالسور
گفته بودندگفته بودیدگفته بودیم  گفته بودگفته بوديگفته بودم

ut-muut-ruut- čuut-unaut-runaut- čuna

  

هر دو گویش تاتی و تالشی در ماضی بعید از فعـل کمکـی    پیداست،که  همچنان

  .اند استفاده نکرده» بودن«

. ساده، پیشوندي، و مرکـب : ساختمان مصدر سه شکل داردکالسور در تاتی  4-5

، و همکـرد فعـل مرکـب تـاتی کالسـور را      آمـده هاي مصدر ساده بسـیار   در مقاله مثال

 hur، »رانـدن « hāy āde :ماننـد ... ، و »دادن« dure، »کردن« ādeهاي سادة  مصدر

āde »نوشیدن« ،kāš dure »پراندن« ،tāreš dure » دهنـد و   ، تشـکیل مـی  »پیچیـدن

: ماننـد .  -uو  -pe: خـورد، از جملـه   چند پیشوند فعلی یا مصدري در تاتی به چشم می

āde »با پیشوند » کردن-u شود می :u-āde »16الف و ص  10ص  .رك(؛ »گشودن 

-pe: شــود مـی  -peبـا پیشــوند  » گــرفتن« ārete ،»در را نبنـد « bari u-makaب، 

ārete »ب 15الف و  9ص  .رك(» برداشتن.(  

رضـایتی  (، هماننـد تـاتی و تالشـی   ر تـاتی کالسـور  ریشه درسد  به نظر می  4-6

داشـته  دو دستۀ ضعیف و قوي  ،)121و  26 ،و سبزعلیپور، همان  51: 1386خاله،  کیشه
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از ریشۀ قوي براي  .دارد -u- دارد و ریشۀ قوي مصوت -ā-ریشۀ ضعیف مصوت  .باشد

مـوارد دیگـر   و از ریشۀ ضعیف براي افعال الزم و ، شود واداري کردن افعال استفاده می

 در کنـار  کالسـور  دو گـویش تـاتی   فعـل از در جدول زیر چند نمونـه  . شود استفاده می

  .شود کر میتالشی ذ

  

  تاتی کالسور

  افعال واداري  افعال الزم

turs-en-e  ترساندنtār-est-e  ترسیدن 

run-n-e  رساندن--  --

het-urnir-ma  خواباندمhit-im  خوابیدم

  

  )عنبران(تالشی شمالی 

  افعال واداري  افعال الزم

tors-on-iye  ترساندنtârse  ترسیدن

lorz-on-iye  لرزاندنlârze  لرزیدن

u-gord-on-iye  برگرداندنu-gârde  برگشتن

به دلیل کمبود مواد زبانی تاتی کالسور در ایـن مـورد، جـاي تامـل      ،با این حال

  .بسیار وجود دارد

رك، سـبزعلیپور،  ( هاي تاتی کالسـور، تـاتی خلخـال    بخش ضمایر و شناسه 4-7

شـباهت   )62و  38،  37: 1386خاله،  رضایتی کیشه .ك.ر(، و تالشی مرکزي)103، 47:  همان

  :شود آنها ذکر میدارند، در این بخش تعدادي از  بسیاري با هم ارتباط یابسیار و 

  ایشان  شما  ما  او  تو  من  نام گویش

mānteavamenšemenave  تاتی کالسور

man/aztəa/ avəamašəmaavə  تاتی خلخال

man/aztəa/ avamašəmaavə/ ayə  مرکزي تالشی
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تـاتی خلخـال و تالشـی    ، ضمایر منفصل فاعلی تاتی کالسور با پیداستچنان که 

  . بسیار شبیه و تقریباً یکی است مرکزي

  :ضمایر متصل غیرفاعلی 

  شان -  تان -  مان -  َش -  َت -  َم -  نام گویش

m-r-č-  تاتی کالسور / -š- mun-run- čun

m-r-š-mân-rân-šân-  تاتی خلخال

m-r-š-mun-run-šun-  مرکزي تالشی

   

  :افعال الزم شناسه

  َ ند-  ید -  یم -  ǿ -  ي -  َم -  نام گویش

m-š-a-mun-ir-ind-  تاتی کالسور

m-š-e/ə/ǿ-mân-rân-ind(ə)-  تاتی خلخال

m-š-a/-i/ǿ-mun-run-in-  مرکزي تالشی

  

  :و اشاره ضمیر مشترك

  

  نام گویش

  

  ضمیر مشترك

  ضمایر اشاره

  آنان  آن  اینان  این

ӧšdānem emeaave  تاتی کالسور

əštanəməməaavə  تاتی خلخال

əštanəməmeaaye  تالشی مرکزي

ö«براي تمامی اشخاص «در تاتی کالسور  šdān «  به معنی خود و خویش به کـار

ضـمایر متصــل   əštanولـی در تــاتی خلخـال و تالشـی بعــد از     )ب 17ص ( »رود مـی 

  ... .و » خودت« əštan-ər، »خودم« əštan-əm مانند. شود غیرفاعلی اضافه می
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ضمایر ملکی
14

 :  

  آنهامال   مال شما  مال ما  مال او  مال تو  مال من  نام گویش

āmānešdečavečamenšemenčavun  تاتی کالسور

əmanəštəčačamašəmačəmân  تاتی خلخال

əmənəštəčayičamašəmačamun  تالشی مرکزي

  

قابل مقایسـه  ) ب14ص (پایانی افعال ماضی متعدي تاتی کالسور  a-افزونۀ  4-8

: 1388سـبزعلیپور،  (، و تاتی خلخال )71: 1386خاله،  رضایتی کیشه(است با تالشی مرکزي 

  :به عنوان نمونه )60

  

  )کجلی(تاتی خلخال   )سري پره(تالشی مرکزي  تاتی کالسور

ara-gata-m-e  ام گرفتهvind-ə-m-a  دیدم vin-m-a  دیدم 

ara-gata-r-eيا گرفتهvind-ə-r-a  دیديvin-r-a  دیدي

ara-gata-š-eستا گرفتهvind-ə-š-a  دیدvin-č-a  دید

ara-gata-mân-eیما گرفتهvind-ə-mun-a  دیدیم vin-mun-a  دیدیم 

ara-gata-rân-eیدا گرفتهvind-ə-run-a  دیدید vin-run-a  دیدید 

ara-gata-šân-eندا گرفتهvind-ə-šun-a  دیدند vin-čun-a  دیدند 

ظاهر  e-این وند به صورت ) کجلی(که پیداست، در تاتی خلخال  همچنان

رود و شناسه هم  شود، در هر سه گویش براي همۀ اشخاص یکسان به کار می می

  ). 196و  101: 1388سبزعلیپور،  .هاي ماضی نک فعل) e/-a-(براي افزونۀ ( .نیست

  

  صدرم  4-9

. مصادر تاتی کالسور شباهت بسیاري با مصدرهاي تاتی خلخال و تالشی دارند

-158: 1387 و خادمی ارده خاله، رضایتی کیشه( تالشی مرکزي در زیر به تعدادي از مصادر

  : شود دارند، اشاره می کالسورکه شباهتی با مصادر تاتی  و تاتی خلخال )172
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  تالشی مرکزي  تاتی خلخال  تاتی کالسور  مصدر

genestegənəsengənəste  افتادن

umareâmenâme  آمدن

vārdevârdenvarde  آوردن

aešdehaštenperešte  برخاستن

peqāretepegatenpegate  برداشتن

bārdebardebarde  بردن

bāstebastenbaste  بستن

berebienbe  بودن

pātepatenpate  پختن

tursenetârsənəsentârsənəste  ترساندن

tārestetarsəsentarsəste  ترسیدن

qelestegələsengələste  جوشیدن

qelnegəlânəsengəlâvnəste  جوشاندن

činečienčie  چیدن

  hetexətenxəte  خوابیدن

hāndexandexande  خواندن

hārdehardenharde  خوردن

duredâendue  دادن

zunestezânəstenzunuste  دانستن

dutedutendašte  دوختن
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veritevəritenvirite  دویدن

vindevindevinde  دیدن

šerešienše  رفتن

ž  زدن arezenž e

vašdevašəsenvašeste  سوختن

šesdešestenšušte  شستن

terekestetərakəsentərâknəste  ترکاندنشکافتن، 

herâtexərutenxərate  فروختن

nurenâennue  گذاشتن

beramestebəraməsenbəraməste  گریستن

utevâtenvâte  گفتن

lānqestelangəsenlangəste  لنگیدن

  

  نتیجه  -5

توان چنین گفت کـه تـاتی کالسـور کـه در دو      کالم می ۀعنوان نتیجه و خالصبه

تـر از   هاي در حال فروپاشی است که باید سـریع  مقاله معرفی شده است، یکی از گویش

، و بـا یـک کـار علمـی و     اقدام کردآن هاي  هاي ایرانی به ثبت و ظبط داده دیگر گویش

، انـد   غري فراهم کردهآقاي اصآنچه . آن پرداختشناسی دقیق به همۀ جوانب زبانی  زبان

راهگشاي بسیاري از مشکالت خواهد بود و ذکر چند تـذکر و تصـحیح هـیچ از ارزش    

بلکه امیدواریم این تذکرات به تکمیل و بهبود کارشان  ،علمی کار ایشان نخواهد کاست

  .کمک کند
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با شواهد بسیاري بررسی شد، تـاتی کالسـور بـا     که در بخش دوم  مقالههمچنان

غربی ایران از جمله تاتی خلخال و تالشی مرکزي شباهت بسـیار دارد   هاي شمال گویش

 .رك(با تـاتی سـایر منـاطق از جملـه تـاتی اطـراف قـزوین        و براي تطبیق بیشتر و بهتر 

ـ    )1389سـبزعلیپور،   .رك(، تـاتی رودبـار   )1969یارشاطر،  و یـا بـا    اطقو تـاتی سـایر من

هـاي ایرانـی بـاقی مانـده در      نیاز به مـواد زبـانی بیشـتري از گـویش     هاي دیگر، گویش

  .ها بتوان بیشتر تحقیق کرداست تا در زمینۀ ارتباط یا عدم ارتباط این گویشآذربایجان 
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  نوشت هاپی

آقـاي اصـغري اسـت و در    تمام مواد زبانی تاتی کالسور در این مقاله از دو مقالـۀ جنـاب    - 1

.نمایم همین جا از نامبرده سپاسگزاري می

در تمام ایـن مقالـه هـر     .آقاي اصغري استهاي قبلی دو مقاله چاپ شدة منظور از تحقیق - 2

شده، جهت اختصـار بـا نـام     اشاره)) kalāsur(فعل در گویش تاتی کالسور (جا به مقالۀ اول 

صـحبت شـده، بـا    )) kalāsur(اسم و ضمیر در تـاتی کالسـور   (، و هر جا از مقالۀ دوم »الف«

  .مقالۀ اول است 16نشانۀ صفحۀ  "الف 16ص "مشخص شده است، مثالً » ب«حرف 

، الگـوي کـارش بیشـتر بـر مبنـاي روش      )الف 6ص (که خود نویسنده نیز ذکر کرده چنان - 3

 A(، و یارشـاطر  )1342، مرتضـوي،  »فعـل در زبـان هرزنـی   «. رك(سـتاد مرتضـوي   تحقیـق ا 

Grammar of southern Tati Dialects ( هاي آن بود در این کار از روشاست، اما بهتر 

هایی از  شناسی نمونه شناسی و گویش شناسی ایرانی که در مجالت زبان گویشمعمول در  جدید

  .گذرد ز زمان تألیف هر دو اثر بیش از چهار دهه میکردند، چون ا آمده، پیروي میآن 

  هـاي ایرانـی بسـیار بـه چشـم      سازي اسـت کـه در گـویش    ماضی این وند از وندهاي ماده  - 4

: هـاي ایـن ونـد نـک     براي نمونـه (رود  خورد و به نوعی در ساخت مصدر جعلی به کار می می

). 217و  126،  30:  1388سبزعلیپور، 

فرهنـگ  . نـک (رود  اي است که براي رانـدن مرغـان بـه کـار مـی      کلمه) ر مرغپر، پ(کیش  - 5

  ).، معین، ذیل کیشفارسی

از زبان ترکی وارد زبان تـاتی شـده و مصـدر مرکـب     » پیچ و گره«به معنی  tārešمحتمالً  - 6

.ساخته است) پیچیدن، پیچ دادن( tāreš dureتاتی 

-herdan qesa ma: هاي مرکب زیادي در تاتی کالسـور وجـود دارد   از این مصدر فعل - 7

ka   مقالـۀ دوم 13ص(بچه حرف نـزن( ،bari u-ma- ka   جملـۀ  ) همـان  16ص (در را نبنـد

 .باشد، چون در تاتی و تالشی این جمله به همین شکل وجود دارد» در را باز نکن «اخیر باید 

) برخاسـتن ( eašdeاست، و در مصـدر  ) برخاستن( hašt-enخال این مصدر در تاتی خل - 8

 و bayدر تاتی خلخال نیز فعل امر مفـرد ایـن مصـدر    . شود آغازي تلفظ نمی -hتاتی کالسور 

. است -hayz آنمادة مضارع 
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و براي سـاخت ارگتیـو در   ) 1384(خاله  رضایتی کیشه. براي ساخت ارگتیو در تالشی رك - 9

  ).1386(خاله، سبزعلیپور  ضایتی کیشهر. تاتی خلخال رك

یکجا در صـفحۀ  . دو گونه معنا شده است )?krum kar-eš ӧšdān dučča(این مثال  - 10

معنـا  » کدام خانه را خودش خرید؟« 15و جایی در صفحۀ » کدام خانه را خودش ساخت؟« ، 9

  .شده است

سوم شخص مفرد و جمـع،   توان دو دسته ضمایر مفعولی را یک دسته پنداشت که در می - 11

  . نیز دارند اي ههر کدام تکواژگون

.نگارندة مقاله خود از گویشوران تاتی خلخال است - 12

-peو  pe-gateپیشوند است، چون در تاتی و تالشی دیگر مناطق هم  -peدر این فعل  -13

gaten 138و  41: 1388سبزعلیپور، . رك. به همین معنا رایج است .(

  .اند آمده) ب 14ص (الیهی  در مقاله، این ضمایر تحت عنوان ضمایر در نقش مضاف - 14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



113                          (kalāsur)پیرامون تاتی کالسور 

  منابع

نشریۀ دانشکدة ادبیات  ،»)kalāsur(فعل در گویش تاتی کالسور «، )1385. (اصغري، احمد -

  .25- 1، بهار، ص 198، شمارة مسلسل 49و علوم انسانی تبریز، سال

، نشریۀ دانشکدة »)kalāsur(اسم و فعل در گویش تاتی کالسور «، )1387. ( --------  -

  .21-1، بهار و تابستان، ص 207، شمارة مسلسل 49ادبیات و علوم انسانی تبریز، سال

شناسی، سال بیستم،  زبان ۀمجل ،»ارگتیو در گویش تالش ،)1384(خاله، محرم رضایتی کیشه -

  .126-113، صاول، بهار و تابستان ةشمار

.رشت، فرهنگ ایلیا ،)توصیف گویش مرکزي( زبان تالشی، )1386. ( -------  -

فرهنگ موضوعی تالشی به ، )1387. (خاله، محرم و ابراهیم خادمی ارده رضایتی کیشه -

  .، دانشگاه گیالن، رشتفارسی

ساخت ارگتیو در گویش تاتی «، )1386. (خاله، محرم و جهاندوست سبزعلیپور رضایتی کیشه -

  .105 - 89سال اول، شمارة اول، ص  ،پژوهی فصلنامۀ ادب ،»خالخل

 ،)خلخال(هاي تاتی  بررسی تطبیقی ساخت فعل در گویش، )1388. (سبزعلیپور، جهاندوست -

  .رسالۀ دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیالن ،»تالشی و گیلکی

.فرهنگ ایلیا، رشت، )توصیف گویش تاتی رودبار( زبان تاتی، )1389( -----  -

نشریۀ دانشکدة ادبیات تبریز،  ،»فعل در زبان هرزنی«، )1342.(مرتضوي، منوچهر -

  .97-61ص14سال

  .تهران ،،  امیرکبیرفرهنگ فارسی، )1375. (محمد ،معین -

دانشکدة ادبیات دانشگاه مجلۀ  ،»هاي ایرانی ها و لهجه زبان« ،)1336. (یارشاطر، احسان -

  .46 -11ص  ،2و 1شمارة ، سال پنجم تهران

بنیاد موقوفات دکتر محمود  ،)جلد 2(آذربایجان زبان فارسی در  ،»آذري« ،)1371(  -----  -

  .404- 391، تهران ص یزدي  افشار

-A.Yar-Shater.(1969), A Grammar of Southern Tati Dialects, The Hague 
Paris.
- W.B. Hening. (1954)The Ancient Language of Azerbijan, TPhS, 157-177.  

  


