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 چکیده

وب شود که در منطقۀ رامند در جنهای ایراین گفته میبه گروهی از گویشاتیت رامندی 

غریب قزوین در دامنۀ کوه رامند راجی هستند. این منطقه بیشرتین مجعیت و جنوب 

های منطقۀ رامند اس تان قزوین در شهرس تان ست. گویشا زابن ایران را دارااتت

زهرا راجی هستند و شامل گویش شهرهای اتکس تان و ِاسفمرورین و اتکس تان و بوئنی

شهرس تان اتکس تان، و شهرهای شال، روس تاهای قمرقمسنی، خروزان و محمودآ ابد در 

گزآ ابد و روس تاهای ابراهمی ، گنجی، شادهمانآ ابد ، خوزننی، خیارج ، قلعهدانسفهان، سم

ن ر ای. نگارنده دزهرا هستندآ ابد در شهرس تان بوئنیتپه، خریآ ابد و قلعۀ عبدالربمشکنی

به ون از مأ خذ گوانگ های آ ن راای از واژهمقاهل، گویش رامندی را توصیف کرده و منونه

 است.دست داده
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 درآ مد

رامند در جنوب و  منطقۀشود که در های ایراین گفته میگویش گروهی ازبه  اتیت رامندی

ن زابن ایراکوه رامند راجی هستند. این منطقه بیشرتین مجعیت اتت دامنۀجنوب غریب قزوین در 

 :1383)کوک و لُ  (1969a)ایرشاطر  هایبندیتقس میهای رامندی در . گویشدارا استرا 

 زابین به حلاِظ ازاند و مهراه اب گویش اش تهاردی اب عنوان گروه جنویب ذکر شده (2/490

 رامند مهسو اب منطقۀهای نزدیکی جغرافیایی گویشخلخال نزدیک هستند.  اتیتِ های گویش

درک  ِلبرای اهایل یکدیگر قاب آ ساینبهها که این گویش حنویبهش ناخیت آ هنا است نزدیکی زابن

  .(Yarshater, 1969b: 22)هستند 

راجی هستند و  زهرابوئنیو  اتکس تاناس تان قزوین در شهرس تان  رامندِ  منطقۀهای گویش     

ین، ِاسپمرین( و روس تاهای  رین، ِاسربم روم : ِاسوم گویش شهرهای اتکس تان و ِاسفمرورین )انم حمیل 

: چال(،  قمرقمسنی، خروزان و محمودآ ابد در شهرس تان اتکس تان، و شهرهای شال )انم حمیل 

ه،  : ِسزُیوم گزآ ابد )انم حمیل  : دانِسُُب، ُدنِسُُب(، سم ه( و روس تاهای دانسفهان )انم حمیل  ُجوم سم

: خیاره(، قلعهابراهمی ه(، خوزننی، خیارج )انم حمیل  : ِبرُموم گنجی، شادهمان، آ ابد )انم حمیل 

)رحامین،  شوندشامل میزهرا آ ابد در شهرس تان بوئنیعبدالرب قلعۀتپه، خریآ ابد و مشکنی

حدوداً  1390زابن رامند بر اساس سشامری سال . مجعیت مناطق اتت(17-16: 1390

و  استپیش تریک بوده دهۀراجی در این مناطق ات چند  حماورۀ. زابن استبودههزار نفر 130

ا شهرها و روس تاهای اصیل ام   اند،گرایش پیدا کردهفاریس در چند دهۀ اخری مردم به زابن 

بریخ روس تاها مهچون شارین و والزگرد به هر  اهایلاند. رامند، زابن ایراین خود را حفظ کرده

های های رامندی، تفاوتنزدیکی نس یب گویش وجودِ اب. کنندتلک م میدو زابن اتیت و تریک 

خسنان گویشوران  هایی درشود. مهچننی تفاوتآ هنا دیده می رصف، حنو و واژگانزایدی در 

 و حفظ بس یاری هتوج  قابلِ دس توری های ویژگی وجود سویکهر گویش وجود دارد. از 

کهن در رصف، حنو و واژگان و از سوی دیگر، امهیت موقعیت جغرافیایی این های ویژگی

افزاید. در می آ هناایراین شامل غریب، بر امهیت های زابن لها در ابزسازی سری حتو  گویش

سل ن  کهت اسحفظ شدهکهین از هر گویش  هایویژگیگویشوران، تِر نسل مسنگفتار 

اند ای آ هنا را قدمیی را فراموش کرده هااین ویژگیبرند زیرا ای را به اکر منیآ هنا  بس یاری از ترجوان
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و  ساده شدنها در هجت ، گرایش معومی مهۀ این گرایشطورلک یبهدانند. می افتادهو ازمد

 :Yarshater, 1969b)متایز حالت و جنس است  رفنت نیب ازو  هاصورت شدن دستیک

فاریس و های زابن زابنه هستند وزابن معومًا سهاهایل مناطق اتت . ابید توج ه داشت که(24

 .اندگذاش تهاتیت  گوانگونهای جنبه زایدی بر تأ ثریتریک 

ایراین شامل غریب را تشکیل های های زابنترین شاخهاز همماتیت یکی  هایگویش     

 مانده در مناطق شامل غریب ایران را درهای ایراین ابیقگویش (1354). ایرشاطر دهندمی

های جنوب و جنوب غریب که یکی از آ هنا گروه گویش استهکرد بندیتقس می هاییزیرگروه

 -2/489 :1383)های اتیت اطراف رامند است. لُکوک قزوین است که خود شامل گویش

های ایراین شامل گویش ابره  درجود ایرشاطر و دیگر آ اثر مو  هایپژوهشبر اساس  (490

ج او در حمل به اتیت موسوم هستند به پن گفتۀبهکه را های آ ذری غرب ایران، گروه گویش

 های جنویب راجی در جنوب قزوین است. رضاییدس ته تقس می کرد که یکی از آ هنا گروه گویش

ساختاری و  هایقرابت نو را بر پایه   های ایراینِ و گویشها نزی زابن (5: 1380) بیدیابغ

های و گویشها از زابنو یک گروه  هجغرافیایی به دو گروه اصیل غریب و رشیق تقس می کرد

ز یکی ا است؛که خود شامل چهار زیرگروه  ههای شامل غریب دانس تایراین نو غریب را گویش

وند و شامل اش تهاردی، شهای آ ذری هستند که گاه اتیت خوانده میگویش هازیرگروهاین 

گزآ ابدی، هزاررودی و ... هستند.  اتکس تاین، چایل، خویین، رودابری، سم

. کندمیدو گروه شامیل و جنویب تقس می  گروه رامندی را به (1969b: 22-23) ایرشاطر     

و رامندی جنویب شامل خیاریج،  ،شامیل شامل اتکس تاین، اسفروریین و چایل رامندیِ 

متایز این دو گروه،  وجه ترینصمشخ  ، دانسفهاین و سگزآ ابدی است. آ ابدیهمیابراخوزنیین، 

جنویب است. در  در رامندیِ  kar/kardفعل  شامیل در مقابلِ  در رامندیِ  yar/yardفعل 

را نزی  و ضامیر عامیلاکرتر است های رامندی شامیل، گویش چایل از مهه حمافظهمیان گویش

اکر بوده و رصیف و حنوی مکرت از بقیه حمافظه نظرِ ازاست. در مقابل، اتکس تاین حفظ کرده

پااینۀ مجع مس تقمی از  رفنت نیب ازی گذش ته و ساخت کنایی در فعل متعد   ضعیف شدن

مشرتک رامندی جنویب، وجود های از ویژگیهای تغیریات بیشرت در آ ن است. یکی نشانه
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های گروه ویژگیهای این بیشرت از دیگر گویشآ ابدی . ابراهمیاستنزدیکی زاید در واژگان آ هنا 

 های گروه مامتیز است.گویش دیگر ازسگزآ ابدی  هایظتلف  است. ساخت کنایی را حفظ کرده

  پیشینه  پژوهش

و  آ ابدابراهمیرسوم راجی در دو روس تای وبه رشح زندگی روزمره و آ داب (1337) امحدآ ل

شامل  دامنۀچهار ای پنج کیلومرتی یکدیگر در  فاصلۀبه  . این دو روس تااستپرداختهسگزآ ابد 

د به زابن حمیل، چن ایقطعه. یک ترانه، اندگرفتهرشیق کوه رامند در جنوب قزوین قرار 

 صورِت بهاز ماکملات روزمره در فصل هفمت این کتاب  ایمنونهو انساها و  هامثلافسانه، 

 راه اباست. فرهنگ خمترص اتیت این دو روس تا مهفاریس آ ورده شده مجۀتر آ وانگاری و مهراه اب 

ز دس توری و رصف افعال در این دو گویش ا و ، چند ویژگی آ واش ناخیتهاواژهمعنای فاریس 

 مباحث فصل آ خر این اثر هستند.

های ایراین منطقۀ آ ذرابجیان و به گویش پژوهشگران هتوج   ِجلبپس از خسرناین هنینگ و      

زابن دیگری از اتکس تان دیدن کرد و درایفت که روس تاهای اتت 1955قزوین، ایرشاطر در 

، دی به این منطقه داشت و اشعار حمیل  نزی در رامند وجود دارد. وی سفرهای متعد  

. ایرشاطر گردآ ورد را هاهای توصیفی و مواد واژگاین و دس توری این گویش، خبشهاداس تان

ی این های لک  های اتیت منطقۀ رامند و ویژگیمایت گویشیف مقد  ابر به معر  برای خنس تنی (1962)

های ترین گروههای اتیت که یکی از هممماندن گویش ها پرداخت. وی از انش ناختهگویش

ی پژوهشاین در حایل است که است و ب کرده های ایراین هستند اظهار تعج  زابن  جد 

به مطالعۀ  (1969a)قبل آ غاز شده بود. ایرشاطر  صدسالهای ایراین بیش از  زابنابره  در

های زابن اتیت راجی در منطقۀ رامند و بریخ مناطق دس تور توصیفی نُه گویش مرتبط از گویش

ها اطراف آ ن پرداخت که مهه در جنوب و جنوب رشیق قزوین واقع هستند. بیشرت این گویش

خود را در چند سفر  پژوهشهای شدند. ایرشاطر دادهابر ضبط و برریس میس تنیبرای خن 

. این اثر تنها استگردآ وری کرده 1963ات  1955های در سال زابنکواته به روس تاهای اتت

 صورِت رشوح است و سایر آ اثر ایرشاطر بهاثر ایرشاطر در مورد اتیت در قالب یک کتاب م 

های در این اثر شامل گویش برریس های موردِ اند. گویشیف شدهل أ  مقاهل ای کتاب خمترص ت
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آ ابدی، سگزآ ابدی، دانسفهاین، اتکس تاین، خوزنیین و اش تهاردی، چایل، خیاریج، ابراهمی

. وی در این کتاب پس از استهاسفروریین هستند که ایرشاطر آ هنا را اتیت جنویب انمید

ُ به برریس واجزابن منطقۀ رامند، یف روس تاهای اتتمعر   نظر ه گویش موردِ ش ناخیت و رصیف ن

 ،انواع مضری ،صفت ،حروف اضافه ،حالت و جنس ،شامر شاملِ  ،است. برریس امسپرداخته

های خمتلف ساخت افعال در نُه گویش اتیت منطقۀ رامند از مجهل مباحث این کتاب و جنبه

های اتیت زی به توصیف گویشرا ن دائرةاملعارف ایرانیاکهایی از هستند. ایرشاطر مدخل

 است.اختصاص داده

ق اب 1276گویش رامندی ایفت که در سال  ابره  در ایرساهل 1954ایرج افشار در      

لیف أ  تاز اهایل یکی از روس تاهای رامند  خشیصبه دست  «لغات فرس قدمی رسالۀ»عنوان 

 شده، رس پهساال مدرسۀ کتاخبانۀ وقف «لغات اهل قزوین»انم  اب شده بود. این رساهل که

رساهل در  نویس ندۀلیف رساهل است. أ  رامند در زمان تهای منطقۀ گویشواژگان  دربردارنده  

بلوک »است و  «فرس قدمی»که  «لغت اهایل دهات قزوین»، این رساهل را خنست صفحۀ

 اآ هنخنست مفردات را اب معاین  ،این رساهل گردآ ورندۀاست. یف کردهد معر  شو انمیده می «رامند

در انتها اکربرد ضامیر و  است؛ ویها را آ وردهنوش ته و سپس اصطالحات مربوط به پیشه

معداًت از گویش یک روس تا  شدهگردآ وریاست. لغات ذکر کردهیس آ هنا افعال را اب معادل فار

این رساهل را  (1334) است. س تودهمنطقه نزی اشاره شده س تاهای دیگرِ هستند اما به لغات رو

ایرشاطر  عقیده  به. استکردهمنترش  عباراتهای چایل لغات و معادل مهراهِ و به تصحیح

(1969b: 20) این ( 1343)امحد ا آ لام   است، گویش اهایل خیارجبه  متعل قین رساهل ا هایواژه

 ابره  در های بس یاریپژوهشاخری  هایسال. در داندمی آ ابدابراهمیگویش متعل ق به را لغات 

به برریس گویش اتیت بلوک زهرا  (1383)است. آ قاعلیخاین رامند اجنام شدههای منطقۀ گویش

ه( پرداخته و دس تور زابن روس تای خیارج )در زابن حمیل   ویژهبه گویش خیاریج و  پایۀ: خیارم

رسوم وآ داب مهراهِ بهرا و اشعار این گویش  هااملثلرضب ،اصطالحات ،ای از واژگانگزیده

های اتیت افرتایق در گویش مناییمفعولبه برریس  (1386) همندراخساست. دهگردآ ور اهایل

برریس قرار  مضریی را در این گروه موردِ  هایبستپیی (1388) مهوجنویب پرداخته و 

وین و ز اس تان ق زابنِ یف روس تاها و شهرهای اتتبه معر   (1390)است. هبمن رحامین داده
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( 1391)درزی رامندی مرمی درزی رامندی و هادی است. توصیف دس تور آ هنا پرداخته

 (1392). پورقامس اندو به فاریس برگرداندهده چهارده داس تان کواته اتیت دانسفهاین را گردآ ور

 گرامکینه برانمۀپایۀ گویش اتیت دانسفهان بر  یااضافهحرفساخامتن گروه  مطالعۀبه نزی 

 است.پرداخته

 آ وایی هایویژگی

 ,p, b, t, d, č, ǰ, k, g, q, x, f, v, s/از:  اندعبارتهای رامندی گویش هایی مهخوانطورلک  به

z, š, (ž), h, (Ɂ), m, n, l, r, (w), y/ .شامل هفت واکۀی لک  طورنزی بهرامندی  هایواکه a, 

â, i, u, o, ö, e هایی ابش ند. مهخوانگونههستند و بس ته به حمیط ممکن است دارای واج w 

در بیشرت  w «.آ ب» ewaخوزنیین:  ،«بباف!» dawij :خیاریج ؛ مانندِ اکربرد حمدودی دارد

است. در سگزآ ابدی،  v گونۀواجنیست و احامتالً  vهای رامندی در تقابل اب گویش

 meǰowو  «اکر» čârمهچون  ؛شوندمیظ تلف    ǰو  č صورِت معموالً به gو  k هایمهخوان

 مانندِ  ؛دهدمیحذف شود، کشش جرباین واکه رخ  واکهنمیای یک  h ،Ɂ کهدرصوریت «.ابید»

mö:r «تکیهیبدر هجاهای  «.همر ،e مهچون خیاریج  ؛شودمعموالً کواته شده ای حذف می

b(e)šia «حذِف  «.او رفت e از پیشوند فعیل be-  ها خوشۀ آ غازین به وجود در بریخ گویش

مهچون  ؛شودبعدی مهگون می واکیبشود و اب مهخوان رفته میدر آ ن واک bکه  آ وردمی

ذکر است این شا. شودمیظ تلف   pkat صورِت بهکه  «ر( افتاد)مذک   او» bekatآ ابدی ابراهمی

ها، ضامیر و امستکیه در متایز  و شودهای رامندی سبب متایز میتکیۀ واژگاین در گویشکه 

 .(Yarshater, 1969b: 33-61)ثریگذار است أ  تنزی  افعال

 رصیف هایویژگی

ها شامل نظامی شوند. رصف امسث تقس می مین  ؤ ر و مها در رامندی به دو گروه مذک  امس

 (.ibid.: 65) از دو شامر مفرد و مجع و دو حالت مس تقمی و غریمس تقمی است متشلک  

و  عدد یِک  عنوانِ به« یک» i ؛ها وجود نداردابزار خایص برای تعریف امسدر این گویش      

یک مرد بود و » i miardá be i zania سگزآ ابدی مانندِ  ؛رودمیتعریف نکره به اکر  حرِف 
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شود که ظاهراً از ایی وحدت در نزی بعد از امس نکره افزوده می iگاهی یک  «.نیک ز 

مفرد  هایامس «.یک روز» i revj-iمهچون سگزآ ابدی  ؛استگرفته شده وامفاریس 

مفعول مس تقمی مفرد معموالً اب و  عام ای مجع به اکر روند ممکن است در معنایِ  نشدهترصیف

درخت » deraxt-e berbinخیاریج  مانندِ  ؛شودمیاس تفاده از حالت غریمس تقمی نشان داده 

و بس ته  کندمیافرتایق پریوی  مناییمفعولمس تقمی برای مفعول از اس تفاده از حالت غری «. !بربم را 

و معرفه و نکره بودن، ممکن است مفعول اب حالت  بودنای انسان  بودن جاندار و جانیببه 

 gandem-eآ ابدی مهچون ابراهمی ؛(1386همند، )راخسمس تقمی ای غریمس تقمی نشان داده شود 

bebe ârd ka «اما « گندم را برب و آ ن را آ رد کنHasan-e gandem ârd ka «حسن  گندم

 (.Yarshater, 1969b: 65-67) «را آ رد کن

ای دو های رامندی وجود دارد و این دو شامر معموالً دار دو شامر مفرد و مجع در گویش     

ها یکسان ویشحالت مس تقمی و غریمس تقمی مامتیز هستند. پااینۀ مجع غریمس تقمی در بیشرت گ

 ع زایدی برخوردار است.ا پااینۀ مجع مس تقمی از تنو  است ام  

عد های فعیل وجود دارد و قواها، صفات، بریخ ضامیر و بریخ صورتمتایز جنس در امس     

تر مسن هایِ نث در گفتار نسلؤ متایز جنس م طورلک یشود. بهخویب رعایت میو اصول آ ن به

ر، صفر و برای های مذک  شود. تکواژ جنس مفرد برای امستری رعایت مییکدست صورِت به

ی، طورلک  شود. بههای مجع، جنس نشان داده منیبدون تکیه است. در امس a–ث ن  ؤ م هایامس

 .(ibid.: 68)اب یکدیگر مهسو هستند  امیاس های رامندی معموالً در جنسگویش

های رامندی گویش های همم  ا و ضامیر از دیگر ویژگیهحفظ حالت غریفاعیل در امس     

های رامندی بنی دو حالت مس تقمی و غریمس تقمی در شامر مفرد و مجع متایز است. در گویش

های رامندی اب صورت ر در متام گویشوجود دارد. در حالت مس تقمی، امس مفرد مذک  

بدون تکیه است.  a–الً خمتوم به نث معموؤ . امس مفرد مشودنشده و سادۀ امس بیان میترصیف

بدون تکیه  e–شدن  های این گروه اب افزودهر در متام گویشحالت غریمس تقمِی امس مفرد مذک  

ث در حالت غریمس تقمی نزی دارای هامن پااینۀ حالت مس تقمی ن  ؤ م هایشود اما امسساخته می

های مجع وجود ندارد اما حالت مس تقمی و غریمس تقمی در متام هستند. متایز جنس در امس
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های مجع از یکدیگر مامتیزند. تنها در اتکس تاین و دانسفهاین، پااینۀ های رامندی برای امسگویش

. حالت مس تقمی برای (ibid.: 73-75)رود به اکر میمجع غریمس تقمی در حالت مس تقمی نزی 

ها، بریخ فاعل، حالت ندایی، عامل در زمان گذش تۀ فعل متعدی در بیشرت گویش دادننشان

حالت رود. ها مهچون مفعول مس تقمی نکره و مفعول حروف اضافۀ پسنی به اکر میمفعول

ی در بریخ ش تۀ فعل متعد  حالت اضایف، عامل در زمان گذ دادننشانغریمس تقمی برای 

ها مهچون مفعول مس تقمی معرفه، و مفعول بریخ حروف اضافۀ پسنی به ها، بریخ مفعولگویش

 .(ibid.: 96-116) روداکر می

های رامندی حفظ شده و برای در بیشرت گویش r(a)–یک حالت غریمس تقمی خمتوم به      

اکر  اشاره به روابط خانوادگی مهچون مادر، پدر، خواهر، برادر، داماد و غریه به هایامس

رای ها گسرتش ایفته و در بریخ موارد ب. اکربرد این حالت غریمس تقمی در بریخ گویشرودمی

 .(ibid.: 73) رودمیکشاورز نزی به اکر  مانندِ  ،اشاره به انسان هایامسحالت غریمس تقمی مفرد 

ها وجود ندارد و در عوض از ساخیت بومی در این گویش عنوانِ ت اضافۀ فاریس بهساخ     

گرید و از مضاف قرار می پیشالیه در رامندی شود. مضافساخت اضایف پیشنی اس تفاده می

 bare šiše،«خانۀ او» ândi mahalaمعموالً در حالت غریمس تقمی است. برای مثال: خیاریج 

« شاخ قوچ را بگری» qoč-e šâx begeآ ابدی ، ابراهمی«انن جو» yavine nun، «شیشۀ در»

(ibid.: 102-103) های رامندی برای مقایسه و در گویش« تر–». پسوند صفت برتر فاریس

رار قبدون تکیه پس از آ ن  a–و  آ یدمیامس از  پیشرود. صفت صفت برترین به اکر می عنوانِ به

 gujela berâ، سگزآ ابدی «تربرادر کوچک» jeqela berâآ ابدی . برای مثال: ابراهمیگریدمی

ای در های گزارها صفتام   نیستند، متایز جنسنشانگِر های اس نادی صفت«. تربرادر کوچک»

ر( او )مذک  » â xâr böسگزآ ابدی  برای مثال: ؛دهندها متایز جنس را نشان میبریخ گویش

 .(ibid.: 140-141)« ث( مریض بودن  ؤ او )م» âya xâra va، «مریض بود

پسنی مهراه اب ف اضافۀ های رامندی، اس تفاده از حرومامتیز گویشهای ویژگی یکی از     

از ها اندر هستند و معومًا پیشنی در این گویشحروف اضافۀ مفعول غریمس تقمی است. 

شعر فاریس  تأ ثریحتت ،در گفتار رمسی ای در اشعاراند و معداتً دیگر وام گرفته شدههای زابن

جنوب و  های اتیتبه برریس حروف اضافه در گویش (1969c)ایرشاطر . روندمیبه اکر 
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پس  توانندمیپسنی بدون تکیه هستند و حروف اضافۀ است. متام جنوب غریب قزوین پرداخته

داده  پسنی اب حالت غریمس تقمی نشانحرف اضافۀ از امس ای مضری به اکر روند. معومًا مفعول 

گویشوران نشان داده که تعامل  شدۀضبط هایمصاحبهاب برریس  (1392). پورقامس شودمی

حروف تعداد  روند افزاینده  سبب  زابانناتتسطح حتصیالت  رفنت ابالاب فاریس معیار و 

 .استشدهپیشنی اضافۀ 

. برای قائل هستند جانیبرامندی در بریخ موارد رفتار متفاویت برای جاندار و  هایگویش     

از  برای جانداران و kuپسنی حرف اضافۀ از  «در، از»مفهوم خیاریج برای در گویش مثال، 

u  اص و از ضامیر اشارۀ متفاویت برای اشخآ ابدی ابراهمیدر . شودمیاس تفاده  هاجانیببرای

 «آ ن» ji ،jiaث( و ن  ؤ ر و ممذک  برای ترتیب )به «این» jime ،jima: شودمیاش یاء اس تفاده 

 )بدون متایز «آ ن» āna ،«این» manaا ( برای اشخاص، ام  ثمؤن  ر و مذک  برای ترتیب )به

ایت اشاره تنها برای جانداران رع جنس( برای اش یاء. در سگزآ ابدی، متایز جنس در ضامیرِ 

د، اب لکمۀ قبلش تعریف نشده ابش کهدرصوریت. مفعول دارای حالت مفعویل ای برایی شودمی

 .(Yarshater, 1969b: 21)شود اب حالت غریمس تقمی نشان داده می جاندار بودن در صورتتنها 

. ضامیر مس تقل شوندمیتقس می  بس یتپییضامیر رامندی به دو گروه ضامیر مس تقل و ضامیر      

 خشصسومشامل صورت مس تقمی و غریمس تقمی است. ضامیر مس تقل معموالً متایز جنس را در 

. برای روندمی. حالت مس تقمی ضامیر خشیص برای فاعل و عامل به اکر دهندمیمفرد نشان 

من » az menomeاسفروریین  ،«ما مریض هستمی» amâ nâxešiēmآ ابدی ابراهمی مثال:

ضامیر خشیص  «.فته استر( برف را رُ او)مذک  » â farfa=š derutayخیاریج  ،«آ میمنی

، پسنیحرف اضافۀ مس تقمی و غریمس تقمی، و مفعول غریمس تقمی عالوه بر نقش اضایف، مفعول 

 čemen šavi baw. مهچون خیاریج رونداکر میضامیر و صفات ملکی نزی به  عنوانِ به

 ešta pulخوزنیین  ،«ر( را نگریاو )مذک   اموال» âči mâl umagur ،«من را بیاور پریاهن»

unemidiem «سگزآ ابدی  ،«دمهپس منیتو را  پولjie vâtan «ر( بگواو )مذک   به» ،

مفعول، مضری  عنوانِ بس یت بهضامیر پیی«. پرمساز تو می» ešta ku âmparsemخیاریج 

سگزآ ابدی  مانندِ  ؛روندمیی گذش ته به اکر و اشاره به عامل در بندهای متعد   ملکی

bediam=eš «خیاریج  ،«من او را دیدمčarvâ=š berut=eš «گوسفندانش را  او
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در رامندی، دو مضری اشارۀ  «.درخت را انداخیت تو» deraxt=i bâšiخیاریج  ،«فروخت

اکر دور و نزدیک وجود دارد و دو صورِت مس تقمی و غریمس تقمی برای هر یک از آ هنا به 

ها جنس در ضامیر اشارۀ مس تقمی و غریمس تقمی نزی مامتیز است. برای در بریخ گویش رود.می

)مجع  «اآ هن» âhâث مفرد مس تقمی(، ن  ؤ ر و م)مذک   «آ ن» âخیاریج: دور  بهمنونه، ضامیر اشارۀ 

ث مفرد غریمس تقمی(، ن  ؤ )م «آ ن» ândi-aر مفرد غریمس تقمی(، )مذک   «آ ن» ândi مس تقمی(،

ândi-un «مجع غریمس تقمی(  «اآ هن((ibid.: 147-179). 

چهار وجه  وهای رامندی بر اساس دو ریشۀ حال و گذش ته است نظام فعیل گویش     

 ر مفردنظام فعیل وجود دارد. فعل بر اساس دو شام اینامری، اخباری، الزتامی، و دعایی در 

دس توری خمتلف اب پیشوندهای فعیل و ریشه و  هایزمان شود.ساخته میو مجع و سه خشص 

ینده از ندارد و برای بیان آ   ایویژهآ ینده در اتیت ساخت  زمان. شوندمیپااینۀ مناسب ساخته 

مفرد و  خشصسومرامندی معموالً جنس فاعل را در  هایفعل. شودمیمضارع اخباری اس تفاده 

. وجه اخباری دارای پنج زمان حال، دهندمیمفرد نشان  خشصدومو  خشصلاو  ندرت در به

زی دارای دو و مایض بعید است. وجه الزتامی ن نقیلمایض ساده، مایض اس متراری، مایض 

 . حنوۀکندمیزمان حال و اکمل است. وجه دعایی تنها دارای یک زمان است که به آ ینده اشاره 

ی متفاوت است. الزم و متعد   هایفعلگذش ته در رامندی بنی  هایزمانساخت و حنو 

هیی ـ مشاب  صورِت به شوندمیکه اب ریشۀ حال ساخته  هاییزمانی در الزم و متعد   هایفعل

که  هاییزمانحال اخباری و الزتامی است.  دعایی،شامل امری،  هازمان. این شوندمیرصف 

 برای افعال الزم شامل مایض ساده، مایض اس متراری، مایض شوندمیاب ریشۀ گذش ته ساخته 

ی در زمان گذش ته از الگوی نقیل و نقیل الزتامی، و مایض بعید است. ساخت فعل متعد  

 تنها دارای یک صورت پایه برای هر هافعلبه این صورت که این  کند؛میمتفاویت پریوی 

. شودمیفعل الزم در آ ن زمان دس توری ساخته  مفردِ  خشصسوم مانندزمان هستند که معموالً 

جود این ساخت در مایض ساده، مایض اس متراری، مایض نقیل و نقیل الزتامی، و مایض بعید و 

 .(ibid.: 180-269)دارد 
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 حنوی هایویژگی

ی از نوعی ساخت کنایی ضعیف های رامندی در زمان گذش تۀ فعل متعد  در بیشرت گویش

صورت ساخت  ترینسستبنی رفنت است.  از ا این ساخت در حالام   ،شوداس تفاده می

. در شودمیکنایی در اتکس تاین، خیاریج، سگزآ ابدی، دانسفهاین، اسفروریین و خوزنیین دیده 

شود و مفعول مس تقمی مهچون ساخت حال اب حالت مس تقمی نشان داده میها عامل این گویش

آ ابدی میو ابراهدر وضعییت میانه قرار دارند. در خیاریج آ ابدی و ابراهمی. چایل شودمیی تلق  

 .(ibid.: 74, 236) شودمیاب حالت غریفاعیل نشان داده  سالکهندر گفتار نسل  ندرتبه عامل

ه های رامندی بی گذش ته در گویشمتعد   هایمجهلاشاره به عامل در  بس یتپییمعموالً مضری 

رف پسوند به انتهای یک امس، صفت، قید، مضری، ح صورِت به تواندمی. این مضری رودمیاکر 

 .(1388 ،همند)راخسصل شود ای فعل مت   ربط

  های رامندیهای گویشای از واژهمنونه

 ؛«پریاهن» šavi ؛«کوچه» kifčiya ؛«سگ» aspa ؛«مرغ» karga ؛«کفش» pâjâr خیاریج:

sorri «؛«گهل pilla «؛«بزرگ bujil «؛«کوچک espi «؛«سفید ahrâ «؛«فردا sahrâ 

یِب آ  » kava؛ «قرمز» âl ؛«هبار» vâhâr ؛«زیر» jir ؛«ابال» juvar ؛«امروز» âru ؛«فرداپس»

 ؛«لثه»  ziya ؛«جوی آ ب» keuza ؛«صرا» čul ؛«نوه» ruvazâ ؛«سزب» sauz ؛«کبود

jilliya «؛«جوجه čalâga «؛«گنجشک muma «(1383 ،)آ قاعلیخاین «هنال . 

 čia؛ «اس تخوان» xasta؛ «آ س یاابن» songor ؛«آ رجن»areškenjia ؛ «آ ب» owa سگزآ ابدی:     

 ؛«برف»  farfa ؛«بدن» yun ؛«بد» pis ؛«ابفنت» vetan ؛«ابد» vâ ؛«امشب» ašun ؛«ااتق»

valja «؛«برگ senča «؛«بشقاب fel  «؛«پول dâra «؛«درخت bud «؛«ران maračina 

 taša ؛«پشتالک» tusbâgia ؛«گنجشک» veškenj ؛«گالیب» ambori ؛«گردو» yuz ؛«گربه»

 . «هنال»

 ؛«اشک» arsa ؛«اجاق» kela ؛«آ مدن» beymian ؛«آ س تنی» angala آ ابدی:ابراهمی     

veyma «؛«ابدام zâru «؛«چبه، کودک berâ «؛«برادر heyvar «؛«برادرشوهر makka 

 xoya ؛«کفش» muja ؛«بیل» bara ؛«هبرت» naktar ؛«خوب» xâr ؛«تبالل، ذر  »
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 gingâla ؛«در» bar ؛«خواهرشوهر» fesida ؛«صورت» dim ؛«پنبه» luka ؛«پارو»

 .(165 -134: 1337 ،امحد)آ ل «مگس» niâsa ؛«سوسک»

 

 کتابنامه

 رامند. هتران: ،جس تاری در زابن و ادبیات اتیت(، 1383د )محم  آ قاعلیخاین، عیل

 .هتران: س پهر ا،های بلوک زهرنشنیاتت(، 1337)، جالل امحدآ ل

 :12 ـ، مشزمنیانیر افرهنگ ، «رامند ای بس یار دیرآ مده بر لهجه  اشاره»(، 1343) ـــــــــــــــــــــــــ

329-323. 

گـویش اتیت دانسـفهان بـر پایـۀ برانمـۀ  یااضـافهحرفبـرریس گـروه »(، 1392اکـرب )پورقامس، عیل

دکـرت مرجـان طـاهری  اس تاد راهـامن:ش نایس مهگاین، انمۀ اکرش نایس ارشد زابن، پااین«گرامکینه

 اتکس تان. ، واحداسکویی، دانشگاه آ زاد اسالمی

ت مجموعه مقاال، «یس اترخیی معنا و اکربرد واژۀ اتتبرر»الف(،  1383) نرصهللادی املشی، پورمحم  

 -161: 1ش نایس، ج(، زابن و زابن1381خرداد  30- 27، )ش نایسخنس تنی هامیش میل  ایران

175. 

کتاب مـاه ، «هانشنی جنوب قزوین به گزارش سفرانمهمناطق اتت»ب(،  1383) ـــــــــــــــــــــــــــ

 .73 -68 :89-88، مشــ اسفند، هبمن و اترخی و جغرافیا

(، گلگشت اتت )چهارده داس تان کواته اتیت به 1391) ، مرمیدرزی رامندی /درزی رامندی، هادی

 ین.زابن فاریس(، قزوین: اندیشۀ زر  

، 4 ، دوره  ش نایسگویش، «های ایراینمنایی افرتایق در بریخ زابنمفعول»(، 1386د )همند، محم  راخس

  .32-2 :2و 1 ــمش

ــــه پییشــــ  نگــــاهی رده»(، 1388) ـــــــــــــــــــــــــــــ ، «های مضــــریی در زابن اتیتبســــتناخیت ب

 .10 -1: 1ـ ، مش1 س ،ش نایسهای زابنپژوهش

 ، اتکس تان: سال.(، اتیتاتکس تان، اتت)فرهنگ اتیت اتکس تان (، 1390رحامین، رضا )



  توصیف گویش اتیِت رامندی 83

 ، اتکس تان: سال.اترخی و فرهنگ اتت در اس تان قزوین(، 1390رحامین، هبمن )

، هتران: فرهنگس تان زابن و ادب های ایرانها و گویشیف زابنمعر  (، 1380بیدی، حسن ) ابغییضار 

 فاریس.

-22 :3 ـ، مشزمنیفرهنگ ایران ،«رسالۀ لغات فرس قدمی اهایل رامند(. »1334س توده، منوچهر )

77. 

ــوک، پــری )ل ــ یۀ درایی خــزر و گویشگویش»(، 1383ک ــامل غــرب ایــرانهــای هــای حاش  ،«ش

، ترمجـۀ حسـن یـتدیگـر امش رو :، ویراسـ تار(2)ج های ایراینراهامنی زابن ،515 -489صص

 .بیدی و مهاکران، هتران: ققنوسرضایی ابغ

 هتران: بنگاه ترمجه و ،دانش نامه  ایران و اسالم ،69-61ص ،«آ ذری(. »1354ایرشاطر، احسان )
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Description of Tâti Râmandi Dialect 
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Abstract 

 

Tâti-ye Râmandi refers to a group of Iranian dialects that are common 

in the Rāmand region in the south and southwest of Qazvin at the foot 
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of Mount Rāmand. This region has the largest Tati-speaking population 

in Iran. Dialects of Ramand region of Qazvin province are common in 

Tâkestân and Buin-Zahrâ counties. They include the dialects of the 

cities of Takestan and Esfarvarin and the villages of Qarqasin, Xoruzān 

and Mahmudâbad in Tâkestân county, and also the cities of Šâl, 

Dânsefahân, Sagzâbâd and the villages of Ebrâhimâbâd, Xuznin, Xiâraǰ, 

Qalʻe-Ganǰi, Šâdmahân, Meškin-Tappeh, Xeyrâbâd and Qalʻe-ʻAbdol-

Rabâbâd in Buin-Zahrâ county. 
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