
  

  

  

  

  

  تحليلي تطبيقي ميان زبان فارسي و گويش ايالمي

  

  اكبر شيري علي

  )زبانان فارسي آموزش زبان فارسي به غير(شناسي  كارشناس ارشد زبان

  

  

  مقدمه

گويش و گردآوري موارد مشابه و متفاوت آنها يكي از وظايف /  ميان دو يا چند زبانةمقايس

به اين منظور زبان . شود  به آن پرداخته مي١»تطبيقيشناسي  زبان «ةشناسي است، كه در شاخ زبان

 زوايا و ابعاد آن مورد مطالعه و بررسي قرار ةگردد، تا هم ايي تقسيم ميز و سطوح مجها به بخش

شناسي،  آواشناسي، واج: د ازشود، عبارتن  به آن توجه ميها  كه در تطبيق زبان٢سطوح زباني. گيرد

  .ردشناسيو كارب واژه، نحو، واژگان ساخت

 تطبيقي دو يا چند زبان داراي ابعاد گوناگون و فراواني است و ةبينيم مطالع طور كه مي همان  

 ابعاد كاري بس گسترده است؛ بنابراين در ةگويش در هم/  كامل دو زبانةبديهي است كه مقايس

گويش ايالمي  زبان فارسي و ة، نگارنده در نظر ندارد كه تحليلي همه جانبه در مقايس اين نوشته

 زباني شهر ايالم ة از خطاهاي زباني كه از جامع،ها اي داده كوشد براساس پاره ارائه دهد، بلكه مي

 تنها در سطح -اي ميان گويش ايالمي و زبان فارسي آوري شده است، تحليلي مقايسه جمع

  .  ارائه نمايد-واژگان
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گويش با هم تماس و / زبانمشاهدات و تحقيقات نشان داده است كه هرگاه دو يا چند   

  :گردد ي متفاوتي در ارتباط ميان آنها ايجاد ميها برخورد يابند، حالت

گذارند و  طور تقريباً يكساني بر هم اثر مي ي در ارتباط بهها گويش /كه زبان اين:حالت اول  

  . گيرد گيري واژگان ميان آنها در حد متعادلي صورت مي فرايند قرض

توان  ، نميها گويش /ها ل معموالً نادر است چون در برخورد ميان زبان اوت حال:حالت دوم  

 آنها از پايگاه و قدرت كامالً يكسان و برابري برخوردار باشند و به يك ميزان ةتصور كرد كه هم

خاطر برتري كه نسبت به ديگران دارد غالب   به هاند، بلكه معموالً يكي از آنرهم تأثير بگذا بر

همين خاطر به اصطالح از پرستيژ باالتري   كند و به ري را مغلوب خويش ميگردد و ديگ مي

تر ناشي از توانايي ذاتي زبان نيست، بلكه توجهات و علل  البته اين پايگاه عالي. گردد برخوردار مي

همين سبب است كه در يك مقطع   دارد؛ به...  ، نظامي، اقتصادي و غيرزباني از نوع موقعيت علمي

ويژه  هي اروپايي بها  زبانةشود و در مقطع ديگري غلب  مي سلط زبان عربي بر فارسي ديدهزماني ت

ي موجود در دنيا، و نيز چنين است ها بر زبان فارسي و هم بر اكثر زبانفرانسوي و انگليسي هم 

  . ي موجود در ايرانها تسلط زبان فارسي بر ديگر گويش

 ز چنان قدرت و پايگاهي برخوردار است كه بهعنوان زبان رسمي كشور ا زبان فارسي به  

طور كه در اين جستار   را تحت نفوذ خود درآورده است اما همينيي محلها راحتي گويش 

سادگي ميدان را ترك    حريفي نيست كه به،بينيم، گويش كردي ايالمي در اين ميدان رويارويي مي

 نشان -مورد كاربرد مردم بومي حتي در فارسي -ي مختلفها صورت  كند، بلكه خود را به

كند، سايه و اثري از  كه از زبان فارسي استفاده مي  به اين معني گويشور ايالمي وقتيدهد؛ مي

 چه در تلفظ آواها و معناي كلمات، و چه در ،شود  نيز در گفتارش ديده مي گويش مادري

  . هاي كاربرد جمالت شيوه

  

  ويش مردم ايالم  گ-1

كه اغلب مردم آن عالوه بر  طوري زبانه، به اي است دو در غرب ايران، منطقهاستان ايالم واقع 

گويش محلي غالب در اين منطقه گويشي از . گويش محلي بر زبان فارسي معيار نيز تسلط دارند
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ي ها گويش. شود نام برده مي» گويش ايالمي«عنوان  زبان كردي است كه در اين نوشتار از آن به

  .  اين استان رايج استمحلي ديگري نيز در

 جغرافيايي كاربرد هر كدام نشان داده ة موجود در منطقه و حوزةي عمدها در نمودار زير، گويش

  : شود مي

  

  ي بومي مردم ايالمها گويش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اي محكم است  ي ايراني، داراي سابقه و ريشهها هاي زبان عنوان يكي از شاخه زبان كردي خود به

  ٣.شود وع ارتباط و خويشاوندي آن، در نمودار زير نشان داده ميكه جايگاه و ن

  

  ايوان

  دره شهر    آبدانان  هليالن

عرب رودبار   موسيان   معاودين ساكن دره شهر 

  موسيان   آبدانان   ره شهر د  دهلران  شوهان 

  عربي   لكي   لري   كردي

  ايوان  چرداول  شيروان   باد آزرين   آبدانان   دهلران  مهران   ملكشاهي   چوار   ايالم
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  زبان هند و اروپايي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ژرمني  كلني  ايتاليك  هلنيبالتو اسالوي   هندو ايراني

  هندي  ايراني

  غربي   شرقي 

  ي كنونيها زباني ميانه  ها زبانهن  ي كها زبان  ي كنونيها زبان

   شماليةدست   جنوبي ةدست

  سكايي  سغدي

  يغنايي  پشتو  آسي

  فارسي باستان  اوستايي

  پارتي  فارسي ميانه

  لري  الري  كومزاري  فارسي  بشگردي

  بلوچي  تاتي  كردي

  سوراني  زازا  هورامي  كرمانجي  كلهري  مكري  فيلي

  نهمياي ها زبان

  خوارزمي
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  لهئطرح مس -2

. گيرد و هم وجوه تفاوت  هم وجوه تشابه آنها مورد بررسي قرار مي،گويش / دو زبانةدر مقايس

ريشگي با زبان فارسي داراي  همخاطر  ي زبان كردي بهها عنوان يكي از گويش گويش ايالمي به

ي زيادي به فارسي است، اما آنچه در اين مقاله مورد بحث و تحليل قرار ها مشتركات و شباهت

، در ها عدم توجه به اين تفاوت. يژه در سطح واژگانو ي آن دو است بهها  برخي تفاوت،گيرد مي

گردد كه اغلب  اهايي زباني مي گويشوران ايالمي از زبان فارسي، باعث بروز خطةهنگام استفاد

  . گويش دارد /ريشه در تداخل دو زبان

بريم و دريافت يك پيام  كار مي  مجزا به)كد(گويش، يك رمز  /ما هنگام استفاده از يك زبان  

خواننده عالئم قراردادي  /زباني در واقع برابر است با رمزگرداني آن پيام؛ به اين معني كه شنونده

گرداند؛ پس استفاده از  معاني و مفاهيم برمي  گويش دارد به /دانشي كه از آن زبانزباني را براساس 

 اين توضيحات نتيجه ةاست و بر پاي) كدها(گويش، استفاده از يك مجموعه رمزها  /يك زبان

  ٤.گيريم كه هر زبان در واقع يك كد ارتباطي است مي

جداگانه برخوردار است و گاهي ) يكد ارتباط(فرد دو زبانه در حقيقت از دو مجموعه رمز   

 نداشتن تمركز ممكن است در استفاده از يك زبان ميان  ودقتي  برخي عوامل، چون بيدليل به

 از قبيل موارد ذيل يكدهاي ارتباطي مجزا تداخل ايجاد گردد كه سبب بروز خطاهاي زبان

  : گردد مي

  
  صورت درست  خطاهاي زباني

  ره ترسش مي

  برم راه نمي

  دم نبوددر يا

  به رويش زدم

  كنم دستگيرت مي

  ترسد مي

  بلد نيستم

  يادم نبود

  پوشاندمش

  دهم بهت اطالع مي
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گونه خطاها از گفتار گويشوران ايالمي در    اين مقاله نزديك به صد مورد از اينةبراي تهي  

خطاها و بندي اين  كوشد با طبقه هنگام استفاده از زبان فارسي، گردآوري شده است و نگارنده مي

 ميان زبان فارسي و گويش ايالمي ة مقايسةتحليل آنها به توصيف و توضيح قابل قبولي در زمين

  . برسد

  

  ها تجزيه و تحليل داده -3

گيريم كه براي رسيدن به يك تفسير و  با بررسي مجموعه خطاهاي گردآوري شده نتيجه مي

هاي  دي كرد و سپس با توجه به دادهبن توضيح مناسب بايد ابتدا آن را در انواع مجزايي طبقه

  . موجود در هر طبقه تحليل و تفسيري مناسب از هر نوع را مطرح كرد

   معنايي يك واژهة اختالف در گستر-1 -3

راحتي در آن حوزه به جوالن    معنايي است، كه بهةهر واژه در هر زبان داراي يك حوزه و گستر

كاربردهاي متفاوت يك واژه با توجه به . دهد  نشان ميهاي متفاوتي را از خود آيد و جلوه  درمي

شود كه نتوان واژه را مقيد به معنا و كاربرد  گيرد معموالً باعث مي متن و بافتي كه در آن قرار مي

گردد؛ مثالً  همين امر اغلب موجب نارسايي و ايجاد اشكال در آثار ترجمه شده مي. واحدي نمود

توان  كه نمي دانيم، در حالي معني مي در عربي، هم» اَخَذَ «ةي با واژرا در نگاهي سطح» گرفت «ةواژ

اَخَذَ «گفت » دلم گرفت «ةجاي جمل توان به كار برد و مثالً نمي جاي هم به در همه جا آن دو را به

  . »فؤادي

 معنايي ةن با گسترشا  معناييةخوريم كه گستر هايي برمي در گويش ايالمي نيز به واژه  

در گويش ايالمي با / dāyen/» داين«مصدر . مترادفشان در زبان فارسي متفاوت استهاي  واژه

در فارسي مترادف است، اما وسعت ميداني كه اين واژه براي كاربرد در اختيار دارد، » دادن«مصدر 

  . متفاوت است
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  / dāyen/» داين« 

  

  

 خطاهايي زباني از قبيل گردد كه عدم توجه به اين تمايز معنايي و كاربردي، باعث مي  

 هنگام استفاده از زبان فارسي سر -ويژه در بين كودكان  به-خطاهاي ذيل از گويشوران ايالمي

  . بزند
  صورت درست  صورت خطا

  دم به خدا راست مي

  داد تو سرم

  كفش مو واكس دادم

  دم ها گوشزد مي من به بچه

  گم به خدا راست مي

  زد تو سرم

  كفشامو واكس زدم

  كنم ها گوشزد مي من به بچه

  

  هايي با صورت يكسان معنايي واژه تفاوت -2 -3

 فارسي استخوريم كه داراي صورت يكسان يا نزديك به  هايي برمي به واژهدر گويش ايالمي گاه 

در فارسي » مال «ةاما معناي آنها در گويش ايالمي با معناي آنها در فارسي متفاوت است؛ مثالً واژ

 وجود دارد اما معني آن در گويش ايالمي با معني آن در فارسي -ندكي تفاوت در تلفظ با ا-نيز

  . متفاوت است

  

  مال 

  

 از اين امر -شود خردساالن ديده ميگفتار  كه بيشتر در -زيرموارد برخي خطاهاي زباني از قبيل 

  :  مثال.گردد ناشي مي

   قرض دادن =قرض داين: دادن

   واكس زدن =واكس داين: زدن

   پرت كردن =پرت داين: كردن

   دروغ گفتن =درو داين: گفتن

  متعلق بودن؛ اين كتاب مال من است : در فارسي

  ) منزلمان دور است/ (mālemān dira/منزل، خانه؛ : در گويش ايالمي
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  صورت صحيح  صورت خطا

  از مال عمه آوردمشان

  ن آنجاستمالما

   آوردمشانهاز منزل عم

  مان آنجاست خانه

  

در گويش ايالمي از نظر ظاهر معادل / dazgir kerden/» زگير كردن ده«و همچنين اصطالح   

معناي  فارسي است، اما معناي اين دو كامالً متفاوت است و در گويش ايالمي به» دستگير كردن«

 معنايي باعث ايجاد خطاي زباني و سوء تفاهم توجه نكردن به اين تفاوت. است» اطالع دادن«

  . گردد مي
  صورت صحيح  صورت خطا

  دهم به شما اطالع مي  كنم دستگيرتان مي

  

كار  به» آشتي «معناي بهاست اما معادل فارسي » دوستي «ة با واژكه/ dusi/» دوسي «ةو يا واژ

  . رود مي
  صورت صحيح  صورت خطا

  دمبا او آشتي كر  با او دوستي كردم

  

   تفاوت در كاربرد حروف اضافه-3 -3

 گويش ايالمي با زبان فارسي، نيز به برخي خطاهاي زباني منجر ة اضاف تفاوت در كاربرد حروف

ي گويش ايالمي به فارسي ها ها و عبارت گردد كه عمدتاً ناشي از برگردان تحت لفظي جمله مي

  : آيد هايي از آن در زير مي نمونه. است

  
  معادل فارسي  زباني   تحت لفظي خطايةترجم  يگويش ايالم

/La māl bim/ در خانه بودم  از خانه بودم  

/La bāne miza bi/ باالي ميز بود/ در باالي ميز بود  از باالي ميز بود  
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شود كه علت آن  كار برده مي صورت زائد به اي به شود كه حرف اضافه مواردي نيز ديده مي

  . مي استبرداري از گويش ايال گرته

  
  معادل فارسي  خطاي زباني= لفظي ال  تحتةترجم  گويش ايالمي

/Ladowāra nisenem/ نويسم دوباره مي  نويسم از دوباره مي  

/da yādem nay/ يادم نبود  در يادم نبود  

/mal hā dawra/ مان آنجاست خانه  مان در آنجاست خانه  

  

  گويشي ايالمي به فارسيهاي  نايه، اصطالحات و كها  برگردان عبارت-4 -3

هاي يك زبان به زبان ديگر، همواره در ارتباط ايجاد اشكال   و جملهها لفظي عبارتال  تحتةترجم

ة با وجود اين براساس فرضي. شود يي نارسا و گاه مضحك ميها كند و باعث توليد عبارت مي

بان خود را ترجمه كنند و  و معاني زها فراد مايلند در هنگام استفاده از زبان دوم صورت ا٥الدو

  ٦.شان را به زبان و فرهنگ زبان دوم تعميم دهند ، معاني و زبان و فرهنگ بوميها صورت

 خطاهاي زباني را ةطور كلي عمد خطاهاي ناشي از اين امر داراي بسامد بيشتري هستند و به  

د و هم شامل شو ي عادي معمولي ميها  جاي داد كه هم شامل عبارت توان در اين مجموعه مي

خطاي (لفظي ال  تحتةهمراه ترجم  بهها هايي از اين عبارت در زير نمونه. ها اصطالحات و كنايه

 چگونه موجب ها لفظي اين عبارتال  تحتةبينيم كه ترجم آيد و مي و معادل فارسي آنها مي) زباني

  . گردد يي غريب و غيرعادي ميها توليد عبارت
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  گيري نتيجه -4

، داراي )فارسي(زبانه، در كنار استفاده از زبان رسمي كشور  عنوان يكي از مناطق دو استان ايالم به

  . اي از زبان كردي است گويش محلي و بومي است كه شاخه

ي خاصي از نظر آوايي، واژگاني، نحوي ها ، داراي ويژگيها اين گويش همانند ديگر گويش  

  . گرداند است، كه آن را از زبان فارسي متمايز ميو كاربردي 

هايي از خطاهاي زباني گويشوران ايالمي  در اين جستار تالش شده است، كه با تحليل داده  

 ميان اين دو، در سطح واژگان ارائه ةدر هنگام استفاده از زبان فارسي، تحليلي تطبيقي از مقايس

  . گردد

گويش مادري افراد بر زبان / گردد كه تأثير زبان ت روشن ميها، اين حقيق بندي داده با طبقه  

يي توليد ها گردد و عبارت  باعث تداخل كدهاي ارتباطي متفاوت مي- در اينجا زبان فارسي-دوم

  . زبانان غيرعادي و غريب است د كه براي فارسيشو مي

  معادل فارسي   خطاي زباني= تحت لفظيةترجم  گويش ايالمي

/dām wa mele/  پوشاندمش  زدم به رويش  

/damemān bin/  سبيلمان را چرب كن  دهنمان را ببين  

/sar nāma sare/  باهاش شوخي كردم  سر تو سرش گذاشتم  

/nāne beri/ از كار بركنارش كرد/ باعث رزقش شد  نانش بريد  

/naxaray wa pešt/ با تعارف زياد(رودربايستي نيندازش در   او را به پشت نينداز(  

/re nēwam/  بلد نيستم  برم راه نمي  

/dāma das/ تحويل دادم  دادم دست  

/zēlegem ču/ ترسم مي  ره ترسم مي  

/parā harka parāy xaya/ مگر شهر هرت است  مگر هر كسي براي خودش است  

/sawzemān kerdi/ كرديخوشحالمان/ سرافرازمان كردي  سبزمان كردي   
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ايي و گويش و آگاهي يافتن نسبت به مختصات واژگاني، معن /شناخت كامل هر زبان  

گيري مناسب از اين موهبت الهي، با مخاطبان  شود، كه اهل زبان به بهره كاربردي آن موجب مي

  . ي اجتماعي و فرهنگي خود بكوشندها خود ارتباطي هرچه بهتر برقرار كنند و در تكامل ويژگي
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