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 مقدمه -1
و در قطخ    صخحهه  011نسخهه    1111از سوی انتشارات فرهنگ ایلیا، در شمارگان  1931این کتاب در سال 

 تخاب کآیخد، ایخن   است. آن گونه که از مقدمه این پژوهش برمخی  وزیری با جلد شُمیز در رشت به چاپ رسیده
سخینای همخدان اسخت.    شناسی همگانی دانشخگاه بخوعلی  فر، در رشتۀ زبانسالۀ دکتری خانم ایزدیبهشی از ر

اظهخار  ( 11دانخد ص   غنی و کهن تاتی میای جهت بررسی علمی زبان آن را  تنها مقدمه که نگارندۀ این اثر
ای برای تکمیل، مطالعه و تهقیق بیشختر در  هایش عامل و بهانهنواقص و کم کوشی»است که امیدواری کرده
 صهمان(.« این حوزه باشد

است. ایخن کتخاب کخه بخه      ها صورت گرفتهدر مورد نهو زبان تاتی تهقیقات کمتری به نسبت دیگر بهش
اسخت. در بهخش اول    نامه تشکیل شخده ، سه بهش اصلی و کتابگحتارپیشاز یک نهو تاتی اختصا  دارد، 

پیشینۀ تهقیق در مورد نظام انطباق در زبان تاتی  در بهش دوم نظام انطباق در زبان تاتی  و در بهش سخوم  
گحتخار  پخیش  اسخت. های اختصاری آمدهجدول نشانه ،بعد از صحهات فهرست این کتاب است.گیری آمدهنتیجه

 نظام انطباق در زبان تاتی اختصا  دارد ولش که به پیشینۀ تهقیق در مورد این کتاب در دو صحهه و فصل ا
دهد نویسنده به دالیلی صاحتماالً جلوگیری از حجم زیخاد صخحهات   که نشان می استتنظیم شدهنُه صحهه در 

 شینۀ تهقیق در کتاب خودداری کرده است. کتاب(، از ذکر همه پی
« های اختصاریعالیم آوانگاری و نشانه»است که عنوان این جدول  بعد از فهرست کتاب، جدولی آمده

ای، هیچ یک از عالیم آوانگاری این کتاب، در این جدول معرفی است. برخالف عنوان این جدول یک صحهه
ها آشنا نباشند، بهتر این بود که ای از خوانندگان با این نشانهعدهاند. با توجه به اینکه ممکن است نشده
 شدند. کار رفته در کتاب همگی معرفی میهای بهنشانه
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ه در ایخن پخژوهش بخه    خخوریم کخ  برمی استادان و گویشوران تعداد زیادی از به نامگحتار این کتاب پیشدر 
استادان در تهلیخل  مراجعه به بر عالوه ،کتاب ۀکه نویسند اند. این مطلب نشان از آن داردنویسنده کمک کرده

آوری است و روش جم های بسیاری مراجعه کردهها به گویشوران و خانوادهآوری دادهدر مراحل جم مباحث، 
 است: هگونه تاتی داخل ایران بررسی شداست. در این کتاب، نظام انطباق پنجهایش میدانی بودهداده
  در دهستان پلنگا بهش شاهرود خلهال از استان اردبیل( 1رایج در روستای کرین نی صگونۀگونۀ کری -1
گونۀ اشتهاردی صاین گونه در شهر اشتهارد و روستاهای اطراف رایج است. اشتهارد بهشی از شهرستان  -0
  است( کرج 
بهش مرکزی شهرسختان طخارم   بَر در روستای هزاررود عُلیا در دهستان آب گونۀ هزاررودی صاین گونه -9 

( این گونه در میخان تعخداد انخدکی از سخالهوردگان ایخن      39ص   از استان زنجان رایج است، به نوشتۀ مهقق
 روستا باقی مانده است( 

گونۀ تاکستانی صاین گونه در شهر تاکستان از استان قزوین رایج است، تاکستان مرکخز شهرسختانی بخه     -4
 همین نام است( 

آبخاد جنخوبی از توابخ  بهخش مرکخزی      ای رایج در روستای جوبُن از دهسختان رسختم  جوبنی صگونهگونۀ  -9
 شهرستان رودبار در استان گیالن است(.

که معلوم است گسترۀ جغرافیایی این تهقیق پنج استان اردبیل، البخرز، زنجخان، قخزوین و گخیالن     همچنان
ارائخه کخرده  نظخام     09-04رینی سه نقشه در صخحهات  نویسنده برای موقعیت دقیق جغرافیایی گونۀ کاست. 

 11است. برای گونۀ اشختهاردی یخک نقشخه در صخحهه      صحهه معرفی کرده 40در  انطباق این گونه را تقریباً
است. برای نشان دادن موقعیخت  های متعددی معرفی شدهصحهه با مثال 03آمده و نظام انطباق این گونه در 

صخحهه   09طور تقریبخی در   آورده و نظام مذکور را به 31دو نقشه در صحهۀ یسنده نو ،دقیق گونۀ هزاررودی
 صخحهه بخا   11ه و نظخام انطبخاقش در   آمد 101ای در صحهۀ تاکستان نقشه نشان دادن نشان داه است. برای

 191-199است. باالخره برای نشان دادن موقعیت دقیق جوبُن دو نقشخه در صخحهات    هایی بررسی شدهمثال
است. اختصا  صحهات بیشتر به گونخۀ   صحهه معرفی شده 00آمده و شواهد نظام انطباق آن گونه تقریباً در 

های تاتی قابخل مالحظخه اسخت.    کرینی گویا نشان از آن دارد که در این گونه نظام انطباق بیش از دیگر گونه
توان نظام می»است: دست آمده  نوشتههدر نتیجه به این امر اشاره کرده و بر اساس شواهد بنیز نویسنده خود 

 « هخای بررسخی شخده  دانسخت    تخرین نظخام انطبخاق در میخان گونخه     نمایی و مطابقۀ گونۀ کرینی را کهنحالت
 (.111ص  

ی از زبان تخاتی اسخت کخه از    دهد که سراسر کتاب مملوّ از شواهدای نشان مییک تورّق کوتاه چند دقیقه
-هخای سخاختوا ی   ویژگخی  ،در زیر هر یک با عالیم اختصاریو از طرفی،  هدآوانگاری ش تک آنهاطرفی تک

                                                      

 karinات و مکالمات رسمی به شکل بو در مکات karənتلحظ دقیق این نام در کتاب نیامده است. این روستا در زبان تاتی به شکل  -1
 (.43: 1934شود صنک. سبزعلیپور، تلحظ می
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جملخۀ   399توان فهمید تعخداد  گذاری شده این کتاب، مینهوی آنها آمده است. از روی شواهد گویشی شماره
یکخرۀ نسخبتاً خخوبی از زبخان     به پ، است که با توجه به دقت در ثبت این جمالتتاتی در این کتاب بررسی شده

صخورت مقالخه منتشخر    این روش تهقیق در سایر آثار نویسنده کخه قبخل از ایخن بخه     توان دست یافت.اتی میت
توان با اعتماد بیشتری به سراغ ایخن پیکخرۀ   خورد و گواه دقت در پژوهش است و میبود، نیز به چشم میشده

 زبانی رفت.
ایخن اثخر صخورت    »مهخل تممخل اسخت.    کمی ای وجود دارد که گحتار جملهدر پیشانی کتاب در بهش پیش

(. 11ص  « شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا همدان استتکمیل شدۀ رسالۀ دکتری نگارنده در رشتۀ زبان
ظاهرًا معنای این جمله اینست که این کتاب تکمیل شخده و چیزهخایی بخیش از رسخاله نخامبرده دارد  امخا تخا        

نخامبرده اسخت، چنخدین بهخش از      ش کخوچکی از رسخالۀ دکتخری   این کتاب فقط به داند،که نگارنده میجایی
های مهم رساله از جملۀ بهش پیشینه تهقیق در مورد زبان تاتی در این کتاب نیامده است. بدون توجه بهش

 یهای مهققین مهتلف در مورد زبان تاتی ایخن کتخاب چیخز   بندیبه پیشینۀ تهقیق و نیز بدون توجه به دسته
آنها را با هم مقایسه  خواهدمیو  استی که به دنبال نظام انطباق در چندین نواحی مهتلف اکم دارد. خواننده

و مجبور  آورددست میبه در کتاب از این زبان (19صدر حد یک پاراگراف در صحهۀ  ات بسیار کمیکند، اطالع
در رسخاله چنخین کخار    ست که نویسنده خخود  ا است این بهش را از روی مناب  دیگر جبران کند. این در حالی

اش هخای مهمخی از رسخاله   از بهش ولی وضعیت نشر در کشور ایشان را مجبور کرده ،دقیقی را انجام داده بود
بزند تا بتواند آن را چاپ کند و مقدار صحهات را به کمترین حد برساند. با این حال باید از ایشان تشخکر کخرد   

های دکتری کشور همه بخه ایخن اقبخال دسخت     ند چون رسالهاست همین مقدار را به چاپ برساکه راضی شده
و  شدهاین کتاب شکل خالصه»یابند. با این تحسیر باید جمله پیشانی کتاب را به این صورت اصالح کرد: نمی

 .  «است رساله دکتری نگارنده بهشی از
طخور  در رسالۀ خود بهکه ذکر شد، گسترۀ جغرافیایی این تهقیق بسیار وسی  است. گرچه نویسنده همچنان

غربخی، اردبیخل،   شرقی، آذربایجخان های آذربایجانکامل به رواج تاتی صیا به تعبیری ادامۀ زبان آذری( در استان
، امخا بخه دلیخل    زنجان، گیالن، استان مرکزی، قزوین، البرز، خراسخان شخمالی و منخاطقی دیگخر اشخاره کخرده      

اسخت. اولخین مطلبخی    پنج ناحیۀ مهتلف را انتهاب و بررسی کردهگونه در گستردگی حوزۀ رواج تاتی، فقط پنج
های ایرانی، بعد از زبان فارسخی کمتخر زبخانی اسخت کخه در      رسد، این است که از مجموع زبانکه به ذهن می

باشد. دلیل این گسختردگی چیسختچ چگونخه چنخین      ها و نواحی مهتلحی، به این گستردگی، رواج داشتهاستان
الی است که پاسخ بدان چنخدان هخم آسخان نیسخت. بخدان خخاطر بخین        ؤگویشور داردچ اینها س زبانی این همه

 های تاتی کمی اختالف است.  بندی شاخهمهققان در دسته
، شخود و در ادامخه  طور کلی زبان تاتی معرفی مخی برای نشان دادن گسترۀ جغرافیایی زبان تاتی نهست، به

 خواهد شد. فر بررسی مواردی دیگر از کتاب ایزدی

 زبان تاتی -2
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غربی است که در نواحی مهتلف ایران رایج اسخت. پژوهشخگرانی از   های ایرانی شاخۀ شمالتاتی زبانی از زبان
اند که زبان مردم آذربایجان پیش از غلبه زبان ترکی، زبان ایرانی آذری بوده است. یید کردهمهای دور تگذشته

ندیم زبان آذربایجان را پهلوی صالحهلویه(، منسوب بخه فهلخه یعنخی    از ابن( به نقل 993/ 140مقح  صمتوفی ابن
نهاوند و آذربایجان بوده، ذکر کرده است. ابن حوقل متخوفی  سرزمینی که شامل اصحهان و ری و همدان و ماه

که آنهخا  زبان مردم آذربایجان و بیشتر مردم ارمنستان، ایرانی صالحارسیه( است »نیز گحته:  311/ 991در حدود 
بخودن  ایرانخی  حوقل، گواه روشخنی از  و این گحته ابن« آنان مستعمل استپیوندد و عربی نیز میان هم میهرا ب

مردم آذربایجان را زبانی است که آن را »زبان آذربایجان در قرن چهارم هجری است. گحته یاقوت حموی که 
ییخد  مرواج زبان ایرانی آذری را مقخارن حملخه مغخول ت   « نامند و محهوم کسی جز آنها نیستآذری صاالذریه( می

هیچ شهری از دسختبرد ترکخان   »لیف شده و گحته که مت 194کند و از گحته زکریا بن مهمد قزوینی که در می
ثیر ترکی برکنخار بخوده   مآید که حداقل تبریز تا زمان اباقا بن هوالکو از تبرمی« مهحوظ نمانده است مگر تبریز

-931: 1994خوانخده اسخت صیارشخاطر    « پهلخوی مغیّخر  »مستوفی در قرن هشتم زبان مراغه را است. حمداهلل 
هایی از این زبان باسختان را  (. به دنبال اینها، کسروی به بررسی تاریهی زبان این منطقه پرداخت و نمونه939
  ر کرد.را منتش آذری یا زبان دیرین آذربایجانچاپ نهست کتاب  1914دست آورد. او در سال به

هخایی از  شود، منظور زبانی است که خودش از بین رفته ولی بازماندهامروزه وقتی صهبت از زبان آذری می
ها در سرزمینی که میان رود ارس در شمال و حخدود کخرج   اند. این گویشرایجمهتلف ایران های آن در گوشه

اند و با یکدیگر ورت پراکنده باقی ماندهصدر مشرق و حدود ساوه و همدان در جنوب و مغرب گسترده است به
نامنخد و  ها خود را تات میاند. گویشوران این گویششمار آوردهرابطۀ قوی دارند و بیشتر آنها را از یک گروه به

 (. 99 -91:  1991 ،نامند صیارشاطرشان تاتی میها را از قول گویشوراناین گویش
 

 های مختلف زبان تاتی شاخه -3
شود. شاخۀ جنوبی تاتی در داخل ایران رایج است و تاتی به دو دستۀ مهتلف جنوبی و شمالی تقسیم میزبان 

آن در خارج از ایران رایج است و جزء  غربی است ولی شاخۀ شمالیهای ایرانی شمالهای زباناز شاخه
 (. 199: 1311 ،استیلو  119: 1313 ،غربی است صیارشاطرهای ایرانی جنوبزبان

های زیاد بخین ایخن   های تالشی را به علت شباهتهای تاتی ایران و گونه( گونه141 -191: 1311استیلو ص
نامیخده اسخت. اسختیلو ایخن      1«تبارتاتی»یا  «تالشی -تاتی»در یک گروه قرار داده و آن را گروه زبانی  ،هاگونه

 گروه را به چهار زیرگروه تقسیم کرده است:  
   .های شمال آذربایجان شرقی و غربی و تالشی شمالیی: گویشتبار شمالالف( تاتی
 .های منطقه خلهال و طارم علیا و تالشی مرکزی و جنوبیتبار مرکزی: گویشب( تاتی
  .های منطقه رامند و اشتهارد و وفس و الویر و ویدرتبار جنوبی: گویشج( تاتی

                                                      
1.Tatic 
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   .های منطقه رودبارتبار انتقالی: بیشتر گویشد( تاتی
 در مناطق زیر جستجو کرد: فر را بررسی شده در کتاب ایزدیتوان تاتی میطور کلی به

 تاتی آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل -3-1

دهد که این زبان از دیرباز در در حال حاضر نشان میبودن زبان تاتی در مناطق مهتلحی از آذربایجان  رایج
قَیَه صبین مرند و گونۀ هرزنی در روستای گلین هایی چنین است:گونهاین مناطق رواج داشته است و شامل 

گونۀ کرینگانی در ورزقان و گونۀ کالسوری در کلیبر آذربایجان شرقی  جلحا در استان آذربایجان شرقی(  
در گونۀ عنبرانی و  رستم خلهالهای رایج در دو بهش شاهرود و خورشهای متنوع خلهالی شامل گونهگونه
 (.931: 1994صنک. یارشاطر، بیل ارد

 تاتی منطقه رامند  -3-2

کوک ( و ل1313ُهای یارشاطر صبندیها در جنوب و جنوب غربی قزوین رایج هستند و در تقسیماین گویش
های تاتی خلهال نزدیک هستند و اند و به لهاظ زبانی به گویش( با عنوان گروه جنوبی ذکر شده431: 1919ص

های اطراف کرج در استان البرز تقسیم گونۀ اشتهارد و گونه، رامند استان قزوین های منطقۀگونهبه دو دستۀ 
 شوند.می

 رودبار گیالن  ۀتاتی منطق -3-3

قومی در استان  ۀها یکی از سه گروه عمدباشند. تاتآباد و کلشتر میرستم، آبادها شامل رحمتاین گویش
ها، رودبار و جنوب الهیجان و ییالقی این استان و در همسایگی با تالشیها در مناطق گیالن هستند. تات

زبانان رودبار در برخی روستاهای مناطق (. تات103: 1914 ،رودسر که کوهستانی است ساکن هستند صرضایی
 (. 01: 1913 ،کنند صسبزعلیپورآباد زندگی میعمارلو صدو بهش خورگام و فاراب( و رحمت

 شرقی قزوینشمال و شمالهای گویش -3-4

مخرد،  جرد، نوده، اسخبه ها شامل: الف( گویش برخی روستاهای دهستان کوهپایه قزوین از جمله رزهاین گویش
های مراغی، دِکین، موشقین، گرمخارود و  حصار  ب( گویش روستاهای رودبار علیا صرودبار الموت( از جمله گونه

 کالیه، اِستَلبَر، گازرخان، آوانک و غیره هستند. بلوکان  ج( گویش الموت شامل معلم

 گویش خوئین و سفیدکَمَر زنجان  3-5

 شوند خوئین روستایی در منطقه ایجخرود در تقریبخاً شصخت   زنجان تکلم می 1ها در دهستان ایجَروداین گویش
 

( گویش 904: 9199گویند. ستوده صمی« 0دی»ها به گویش خود خوئینیکیلومتری جنوب غربی زنجان است. 

                                                      
1. Ejarud (locally Hejarud)  

0. Di 
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شمار آورده اسخت. گخویش خخوئینی بخه بهتخرین نهخو در گخویش        های زبان آذری بهخوئینی را از جمله لهجه
 سحیدکمر ححظ شده که روستایی در غرب خوئین است.  

 

  های تاتیانطباق در گویش -4

فخر در ایخن   ایخزدی اسخت.   های تاتی مورد نظر پرداختخه در این بهش نویسنده به بررسی نظام انطباق در گونه
داننخد کخه بررسخی    مخی  ،انخد است. کسانی که در بهش نهو زبان کخار کخرده   شده ی متقبلکتاب زحمات زیاد

هخایی کخه در بهخش نهخوی     هخم در گخویش  های اصلی بندهای متعخدی و الزم، آن موضوع ها و حاالتِنقش
عنوان مثال، در یک جملخه نویسخنده بایخد    فرسا است. بهشباهت کمی با زبان فارسی دارند، کاری بسیار طاقت

نث است یا مذکر، محرد است یا جم ، محعخولش چخه رفتخاری دارد،    ؤست، فاعلش میکه زمان فعل چ دقت کند
عبارتی دیگر رفتار زبخان در ایخن حالخت درسخت     جنس دستوری محعول چیست و مواردی دیگر از این قبیل. به

 گذارد. بر تمام صحهه تمثیر می یک مهرۀ کوچک، های شطرنج است که حرکتشبیه رفتار مهره
شخوند و  ها دچار اشتباه میمهققینی که زبان مورد بررسی آنها، زبان مادریشان است، در این نوع از تهقیق

های مورد بررسی یکی نیست، باید تالش زیادی متهمل شخود.  اش با هیچ کدام از گونهکسی که زبان مادری
های تاتی آشنا است و رفتار تمخام  است که با تمام جزئیات زبانی این گونه نشان داده فر در این پژوهشایزدی
که شخرایط پیچیخدۀ نهخوی ایخن      برایش آشناست. بهش اصلی کتاب پر است از جمالتی تاتی های زبانسازه

 است: مالت زیردهد. بهش اصلی کتاب مملوّ از جمالتی شبیه جزبان را نشان می
که به اسم خا  اشاره به انسان ارجخاع داشخته باشخد بخا حالخت      زمان حال در صورتی محعول مستقیم در»

شود و هخر دو اسخم   شود. تمایز جنس دستوری در حالت غیرمستقیم نشان داده نمیغیرمستقیم نشان داده می
   .شوندنشان داده می e-نث در حالت محعولی با ؤمحرد مذکر و م

 محعول اسم خا  مذکر: 
1) az hoseyn-e  âzân-em.  

      1Sg.Dir    PN-Obl         know. Prs-1Sg  

  (.91ص   «شناسممن حسین را می
در صورتی که محعول مستقیم غیرانسان، نکره و دارای شمار بیشتر از یک باشخد، محخرد مخذکر مهسخوب     »
 شود.  های محرد مذکر نشان داده میشود و با نشانۀ حالت مستقیم اسممی

2) i     gela    čema         râ            karg       bâva.  

      1      Cl        1Sg.Poss       Post: for      hen           bring.Imp.2Sg 

  (.99ص  « یک مرغ برایم بیاور

تواند به انتهخای آن  که محعول مستقیم غیرانسان، نکره و دارای شمار محرد باشد نشانۀ نکره میدر صورتی»
صخورت سخوم   شود و فعل نیز برای مطابقه بخا آن بخه  متصل شود. در این صورت، محعول محرد مونث تلقی می

 رود. برای مثال:  کار مینث بهؤشهص محرد م
3) zer-a šav=em     xâv-e        ku         i   gela   asb-i         bind-â.  
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       yesterday-obl    night=1Sg    sleep-Obl     Post: in    1    Cl       horse-Ind        
       see.Pst-3Sg.F  

 (. 41ص  « دیشب در خوابم یک اسب دیدم
هایی که به اشیاء غیرقابل شمارش همچون آب، آسمان، آتش، شیر، زغال، خاکستر، پول و ... اشاره اسم»

های اشاره به یک شیء محرد اما تمام اسمشوند و مذکر هستند. عنوان اسم عام در نظر گرفته میدارند به
(. 999: 0113 ،شوند صیارشاطرنشان داده می a-شوند و با نشانۀ مونث نث تلقی میؤعنوان اسم ممعرفه به

 برای مثال در جملۀ نهست زیر، اسم چای مذکر و در جملۀ دوم، مونث است: 
1) čây        Gand-e              ku              arzân-tar-e.  

       tea.M       sugar cube-Obl       Post:than      cheap-more-be.Prs.3Sg.M 

 تر است. چای از قند ارزان
2) čeme(n)    čây-a    šira     niâ.  

       1Sg.Poss      tea-F       sweet     not be.Prs.3Sg.F 

 (. 41ص « چای من شیرین نیست
 

های مهتلف رفتار با انطباق اصطالحی گسترده است و به شیوه»طباق نوشته است: نویسنده در تعریف ان
شناسی انطباق نسبت به شود. ردههای اصلی بندهای متعدی و الزم در دستور یک زبان اطالق میموضوع

 های موضوعی با یکدیگر و با تمام انواعشود و شامل انطباق تمام نقشمجموعه ظرفیت وا گانی تعیین می
بندی روابط دستوری است. از آنجا که سلسله مراتب روابط دستوری به دسته 1هاهای اسمی و افزودهوابسته

پردازد، این سلسله مراتب نقش مهمی در ساماندهی اش میهای وابستهو موضوع بین یک فعل اصلی یا گزاره
 (. 19ص  « کندساختار دستوری ایحا می

کرینی، اشتهاردی، هزاررودی، و تاکستانی حساس به زمان است و بسخته بخه   نظام انطباق در چهار گویش 
شود. از میان پنج گخویش مخورد بررسخی، تنهخا     زمان فعل متحاوت است و به دو گروه حال و گذشته تقسیم می

  (.199طور کامل در زمان حال و گذشته یکسان است ص  نظام انطباق جوبنی به
شخده بخا   های حخاوی فعخل سخاخته   های تاتی در جملهتمام گونه»اند: نوشته ایشان در مورد انطباق در تاتی

شخده  های حاوی فعل سخاخته کنند. اما در جملهمحعولی پیروی می -نمایی و مطابقۀ فاعلیستاک حال از حالت
 شود. دبیرمقدم بخا بررسخی نظخام انطبخاق در    های تاتی مشاهده میبا ستاک گذشته تنوع زیادی در میان گونه

های دستوری در بندی نقشتاتی چالی به این نتیجه رسیده که دو نظام مطابقه و حالت در کنار هم در صورت
( عملکخرد نظخام مطابقخه و نظخام حالخت مسختقل از       1119: 1930 ،کنند اما به باور او صدبیرمقدمتاتی عمل می

 (.14ص   «ان استشناسی زبیکدیگر است و شواهد برگرفته از تاتی چالی دستاورد مهم رده
هخا و  انخد. در نظخام اسخم   های تاتی کنونی نظام حالت دوتایی و جنس دستوری را ححظ کخرده بیشتر گویش

و حالخت   0تبار، نظام حالت دوتایی وجود دارد. این دو حالت عبارتند از حالت مستقیمضمایر در گروه زبانی تاتی

                                                      
1. adjuncts 

0. direct 
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دارند. حالت مستقیم اسم محخرد مخذکر عمومخاً بخدون     های مهتلحی را بر عهده ، که هر یک نقش1غیرمستقیم
 اند از:های حالت مستقیم عبارتشود. نقشنشانه است و هیچ پایانه حالتی به آن اضافه نمی

 هاهای الزم در تمام زمانالف( فاعل فعل
 های متعدی در زمان حالب( فاعل فعل
 ها وجود دارد(برخی گویشهای متعدی در زمان گذشته صاین کاربرد در ج( محعول فعل

 ها( د( محعول مستقیم نکره در زمان حال صو گذشته در برخی گویش
 ( مقصد بدون حرف اضافه پیشین خه

هخا گخاهی دو و یخا    های تاتی حداقل یک حالت غیرمستقیم صمحرد( دارند و در برخی از گخویش اکثر گویش
 یز وجود دارد صهمان(. حتی سه حالت غیرمستقیم صمحرد مذکر، محرد مونث، جم ( ن

بخه ایخن شخرح     به آن پرداختخه  نظام انطباق در زبان تاتی فر در این بهش از کتابآنچه ایزدی طور کلیبه
 است:

نمخایی در زمخان   الخت ، نظخام ح نمخایی در زمخان حخال   نظام حالت ،های دستوری: ویژگینظام انطباق شامل
، محعخول  های دو محعولی، تضعیف نظام انطبخاق ، ساختبستی، ضمایر پیگذشته، نظام مطابقه در زمان گذشته

 .نمایی افتراقی
اسخت،  جوبُنی بهث شدهگونه  درنمایی افتراقی فقط که از روی فهرست نیز پیداست، مبهث محعولچنانآن

 است.  های دیگر نیز پرداختهنمایی افتراقی گونهاما در بهش نتیجه به محعول
دارد، e و  aاسخت. ایخن واکخه کخه صخدایی بخین        /ə/عدم وجود واکۀ  ،ین کتاباز نکات آوایی قابل توجه ا

های تالشی و گیلکخی نیخز   بر تاتی در اغلب گونه های تاتی وجود دارد و عالوهای است که در اغلب گونهواکه
ی چنین اخورد، یعنی هیچ وا های به چشم نمیچنین واکه این کتاب، رایج است. در شواهد کرینی و تاکستانی

خخورد و  حالیست که در تاتی کرینی این واکه به وفور به چشخم مخی   است. این در ای را در خود راه ندادهواکه
ای را بارها شنیده اسخت.  در ارتباط است، چنین واکهاین گونه نگارنده این نقد که خود از نزدیک با گویشوران 

خخارج نیسخت: الخف(     تحالخ  دونشان داده است. این امر از  [e] صورتای شنیده بهفر هر جا چنین واکهایزدی
اند  ب( ایشان این واکه را که در چنین شواهدی را نوشتهو کوروش صحوی  ایشان تهت تمثیر احسان یارشاطر

زبانان این واکه را به همخین صخورت   اند، چون اغلب فارسشنیده [e]صورت اغلب به ،فارسی وجود نداردزبان 
های تاتی خلهال را بررسی نکرده و در بعضی از مقخاالت خخود بخه    یارشاطر همه گونهنویسند. شنوند و میمی

بر او مهرز شده و بدان اشاره کرده و گخاه مهخرز    [ə]کند، بدان خاطر گاه وجود واج شواهدی از آنها اشاره می
را  [ə]یارشخاطر  »اند: نوشته« نکاتی دربارۀ نظام آوایی تاتی کلوری»ای به نام در مقاله نیز صحوینشده است. 
ای ای شالی جحت کمینخه های واکهداند، اما برای تقابل میان آن و دیگر واجای شالی میهای واکهیکی از واج

 (. 110: 1991صصحوی، « دهدبه دست نمی

                                                      
1. oblique 
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(، این واج وجخود  1934های تاتی شاهرود خلهال صنک. سبزعلیپور، در کلیۀ گونه گحتدربارۀ این نکته باید 
برخخورد نکخرده    [ə]یارشاطر گویا در تاتی کرینخی بخه واکخه    دارد و تاتی کلوری نیز از این امر مستثنی نیست. 

هایی هستند که نشان جحت کمینهدر زبان تاتی خلهال، است.  وجود آن اشاره کردهتاتی شالی به است، اما در
 ت:بلکه واج اس ،دهد چنین صدایی واجگونه نیستمی

bez بیزار، خسته zer ازگیل، یا کونوس به زبان گیلکی 
bəz بُز zər صدای خر، عرعر االغ 

رحمانی های زیادی به این واکه اشاره شده است. در تاتی تاکستانی نیز این واج وجود دارد و در پژوهش
ای وجود دارد و در نشان داده است. در تاتی رودباری نیز چنین واکه [ə]صورت ( این واکه را به111: 1931ص

به این واکه برخورد  (9: 1911طاهری ص خورد.های گونۀ جوبُنی این واکه در همین کتاب به چشم میمثال
این  از گرچه فرایزدیاست.  نشان داده [ε] را با عالمتواکه این است. طاهری  کرده و در کتاب خود آورده

است. مثالً در  را ثبت کرده [e]، اما در هنگام نقل شواهد این واج را ثبت نکرده و به جایش منب  استحاده کرده
ای را که نوشته است، اما نکته اینجاست، شناسهرا به نقل از طاهری های فعل الزم شناسه 141صحهۀ 

 ثبت کرده است: inde-( به شکل 141  فر، در شاهد صحهۀ بعدش ص، ایزدیآوردهε -indطاهری به شکل 
                                  yâvâš virit-inde        .)صآهسته دویدند 

ها به شکل میدانی خورد، شواهدی است که در اغلب گونهنکتۀ دیگری که در این کتاب به چشم می
بیان  1913و به نقل از علیزاده،  شودای میآوری شده ولی در گونۀ جوبُنی، اغلب شواهد کتابهانهجم 
کند، اما ممکن است نکات ریز و درشتی که ایشان در گردد. این امر گرچه هیچ ایرادی بر ایشان وارد نمیمی
 .ای اصالً نباشداند، در این منب  کتابهانههای میدانی خود از زبان گویشور شنیدهمثال

و  نی، بخه جخنس دسختوری ایخن گونخه اشخاره کخرده       های دستوری کریهنگام بررسی ویژگی 01در صحهه 
هخا بخه لهخاظ    جنس دستوری در کرینی دارای نظام پیچیده و جالب تخوجهی اسخت. تمخام اسخم    »است: نوشته

های کرینی یخا  این جملۀ آخر که مدعی است همه اسم«. نث هستندؤدستوری دارای جنس دستوی مذکر یا م
 گرفتخه  طور کلی وجود اسم خنثی در ایخن زبخان نادیخده   ، چون بهنث یا مذکر هستند، کمی قابل تممل استؤم

نث و مذکر ندارند، هم قابل طرح نیسخت.  ؤهایی که تمایز جنس دستوری ماست. چنین حکمی برای زبان شده
  :استخنثی اسم در مواقعی  تمایز ندارد،مثالً در زبان فارسی که جنس دستوری 

 .مرغ مونث است( صدر این جمله .خروس از مرغ بهتر است
 صدر این جمله مرغ خنثی است(.  گوشت مرغ بهتر از گوشت گوسحند است.

 

 (. 1930نث و مذکر تاتی شاهرود خلهال، نک سبزعلیپور، ؤصبرای تمایز جنس دستوری م
های اشخاره  به غیر از اسم»ای اشاره کرد: توان به نمونههای جنس دستوری در تاتی کرینی میاز پیچیدگی

هخا دارد.  شمار و قابل شمارش بودن یخا نبخودن اسخم   انسان، استحاده از جنس دستوری در کرینی بستگی به به
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هایی که به شوند. همچنین تمام اسمساخته شوند اسم مذکر تلقی می 1های عامی که از موارد منحردتمام اسم
عنخوان اسخم   و ... اشاره دارند بخه اشیاء غیرقابل شمارش همچون آب، آسمان، آتش، شیر، زغال، خاکستر، پول 

عنخوان اسخم   های اشاره به یک شیء محرد معرفخه بخه  شوند و مذکر هستند. اما تمام اسمعام در نظر گرفته می
(. بخرای مثخال در جملخۀ    999: 0113 ،شوند صیارشخاطر نشان داده می a-نث ؤشوند و با نشانۀ منث تلقی میؤم

 : نث استؤنهست زیر، اسم چای مذکر و در جملۀ دوم، م
3) čây        Gand-e              ku              arzân-tar-e.  

      tea.M       sugar cube-Obl       Post: than      cheap-more-be.Prs.3Sg.M 

 تر است.  چای از قند ارزان
4) čeme(n)    čây-a    šira     niâ.  

      1Sg.Poss      tea-F       sweet     not be.Prs.3Sg.F 

 .(09ص  « چای من شیرین نیست
 خورد: در متن زیر این پیچیدگی بیشتر به چشم می

 شود. برای مثال:  نث تلقی میؤنکره شود، معموالً اسم م "یک" i-یا  igla/ilaکه اسمی با زمانی»
1) i     gela  goja     das-em            ku             jigines-â,       leh         âbi-yâ.  

      1      Cl      tomato    hand-1Sg.Poss    Post: from    fall.Pst-3Sg.F    squeeze 

      become.Pst-3Sg.F 

 فرنگی از دستم افتاد له شد. یک دانه گوجه
(. بخرای  991: 0113 ،شود صیارشاطرشمار دو یا بیشتر مشهص شود، اسم مذکر تلقی میکه اسمی با زمانی
 مثال:    

2) dâr-e       sar-e         ku         do   gela   GarGa     nešt-a.  

          tree-Obl     hear-Obl     Post: on     2      Cl        crow           sit.Pst-3Sg.M  
 اند. دو کالغ نشسته نوک درخت

 

 سخن پایانی -5
ها نیسخت،  های خاصی که در دیگر زبانهایی است که به دلیل در برداشتن بعضی از ویژگیزبان تاتی از زبان

هخای دقیخق و علمخی خخود توانسخته      خیر با پژوهشاهای فر در سالشایسته تهقیق فراوان است. خانم ایزدی
ها حل نماید. در این کتاب که بهشی از رسالۀ نامبرده است، بعضی از مشکالت این زبان را در تعدادی از گونه

 است و از این نظر شایسته تقدیر است. است، نویسنده نظام مطابقه را به خوبی نشان داده
فر در این پژوهش، بسخیار نخاچیز   و ریزبینی ایزدی زحمات آوانویسی، ترجمه، دقتنکات ذکر شده در جنب 
ناگحته پیداست که اگر زحمات استاد راهنمای ایشخان   ناچیز است. هایی در این عصراست. مشابه چنین تهقیق

نبخود.   در این کار نبود، این پژوهش نیزبیدی و نیز جناب دکتر حسن رضایی باغجناب دکتر مهمد راسخ مهند 

                                                      
1. individual 
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کشند، آروزی توفیق و بهخروزی  های ایرانی زحمت میها و گویشمهققینی که برای زبان برای ایشان و تمام
 دارم.
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