
  

 

  سیستانادبیاتبررسی 

2 

  
  

  :ومسفهرست دفتر 
  

  صفحه  شرح مطلب
  گفتار پیش -1
  

9  

  مقدمه -2
  

15  

  me:mo:n-e po:now 67 :ي نخست آسوکه -3
  خيال مهمان بي

  
 

  sowz-e pemma:-xâr  109 : ي دوم آسوکه -4
  خور سبز پنبه

 
 

  klâ-e now mbâra:k, čoqok-ak 143 :ي سوم آسوکه -5
  كاله نو مبارك، گنجشكك

   
 šaxlak-e boz; šaxlak-e me:š 193 :مچهاري  آسوکه -6

  ز، شاخك ميشك بشاخ
   

  de:vâl-e ke for-b-lammi  209 :ي پنجم آسوکه -7
  اري كه فروريختويد

   
  نامه  كتاب-٨

 233  
  
  
  



  

 

   3ادبیات داستانی، آسوکه، ج  
  

11  

  
  

  
  

 ْ   ث «P     ظ 
، از ادبیـات منثـور سیـستان اسـت و     »آسـوکه «ي  کتاب حاضر جلد سوم از زیرمجموعه  

موجـب  «ي ایـن کتـاب     خواننـده ي حافظ، چونان هنرهاي دیگـرِ       امید که خواندنش، به فرموده    
آید، درست متعلق و مربوط به همـین جـا     که آنچه در این جا میندارمهم یقین  ؛  »حرمان نشود 

در ایـن  . کند و ناگزیر باید جایی سـر بـاز کنـد     ست که به خاطر خطور می       باشد؛ اما خارخاري  
هـا   گفتن نیز نه در حال حاضر قصد تحلیل عینی و ذهنی و الهوتی و ناسـوتی محتـواي آسـوکه     

سـرا یـا واضـع و     پرداز و آسوکه که آسوکهاي  مایه روندر میان است و نه بیرون کشیدن پیام و د  
ــراي نفــی و اثبــات یــا رد جاعــل اصــلی  هــا و نوردهــا و  در چــین و شــکن و قبــول مفهــومی ب

مایـه    که خواننده و بیشتر، شنونده به آن بـن رود می انتظار    نه  و هاي داستان تعبیه کرده     پیچیدگی
  . یابد دست

گرچه وقوع آن نیـز دور نیـست و بایـد روزي، جـایی،     فعال داستان از این قرار نیست؛ ا     
؛ خــواه ي ایــن خطــوط و ســطور باشــد خــواه آن کــس نگارنــده. کــسی بــه آن مبــادرت کنــد

و دور آخـر  «کنـد  » از کنار مجلس گذر«اي که  ؛ خواه رونده  »از دارِ ملک آشنایی   «اي    خواننده
اساسـا کـارد بـر    کـسی کـه   ا نـه،   یا ناقدي که کمر همت بدین کار بسته باشد ی   نماید» در او اثر  
  .باشد کمر بسته

ي همـان عـوالم اسـت کـه در دو جلـد       خوانیم، ادامـه و دنبالـه   آنچه در این جلد نیز می    
 شاهد آن بودیم؛ تلـخ یـا شـیرین،    - ادبیات سیستان، بخش نثر، ادبیات داستانی، آسوکه       -پیشین

 ] h   بارت آ دض ٧ ا  از  ارن کا در   
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پیچیـده؛ آن چـه هـست، ایـن کـه      پاافتـاده یـا درشـتناك و     ْگوار یا ناگوار و ساده و پیش       خوش
 نـه بـا معیارهـاي    ؛شود با ترازوي منطـق و عقـل و علـم سـنجید          بسیاري از این محتواها را نه می      

هایی کـه قـراردادي و    رمزینهبه کمک نه  و ؛ نه با ابزار بازار شطح و طاماتعوالم سکر و جذبه   
ها نیز مانعی درکار  آن سنجش؛ در عین آن که براي    رنداند و همگان بر آن اتفاق نظر دا         جهانی

تـوان و   نمـی » طمـع شـعله  «شمار خواهدآمد؛ اما    نیست؛ سهل است؛ آزمونی نیز در این وادي به        
   .باید هم بست نمی

هاي مردمی ساده اسـت کـه چـون بارهـا و بارهـا بـه چـشم خـویش           این سخنان درددل  
» خانـه پنـاه از همـه آفـات     به میتا «اند   برخاسته،»بارد از این سقف مقرنس      فتنه می «اند که     دیده

ســخن جـنس  و اتاقـک اسـت کـه از    » کولـه «ي اینـان همـین کومـه و کلبــه و     خانـه  برنـد و مـی  
ره بپرسـند مگـر پـی بـه     «بنـشینند و  تاریخ  تا بر سر راه ،الي خویشااند درخورد قد و ب   برآورده

  !  همین مایه؛»مهمات برند
 وبیش فراتر از کمهایی   منتها با تجربه؛اند همین مردم معمولی  نیز  ها    آفریدگاران آسوکه 

 کـه  -این یکی قصد دارد پسر نوجوانش رادرمثل همگنان؛ بیشتر از همسایگان و خویشاوندان؛   
 بـه زبـانی کـه فکـر     -شـود  راهه کشیده مـی   به کج، به باور او، در غربت مرده داردپس از شويِ 

 آن ؛بیـاورد  -اندیشد مستقیم اسـت  میه  ک -طیراصکند کارسازتر است، نصیحت کند و به          می
ي اش بفهمانـد کـه رفتارهـا    ي ناتراشـیده  به همسایهاي،  از زبان سگی و گربه    خواهد    دیگري می 

چـرا زبـان سـگ و گربـه را برگزیـده؟ از آن رو کـه       . دور است  از خرد جمعی به    اش  چنانی  آن
پرواتـر   پـروا را بـی   ي بـی  همـسایه پـرده را از میـان برخواهدداشـت و        داند نصیحت مـستقیم،       می

   ؛خواهد کرد
   و چـون مند است همسرش گلهاش،  شریک تجاري یا شریک زندگانی  سومی از رفتار    

؛ چهـارمی بـر آن   اسـت  ، زبـانی رازوار برگزیـده  »نیست که از پرده برون افتد راز   «مصلحت هم   
ه است که سرپوشی بر رفتار ناخوشـایند خـویش بگـذارد و آن را بـه مـدد داسـتانی خودسـاخت                 

  ؛...هزار و یکمین نیز  و ن و ششمینتوجیه کند و پنجمی
قصد دارد در لبـاس طنـز و کنایـه از       ،تر از دیگران هم     خیال  ، این خوش  هم آخري این

 خان و سردار و کدخدا و دهخـدا شـکوه کنـد و سـخنش را بـه گـوش ایـن و آن                  ستمِعامالن  
 درآوردي حمایـتِ  ر چتـر مـن  آشـام، زیـ   خـوار و خـون   هایی مفت برساند؛ آخر مدتی است کنه 
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، هـر روز گوشـش را   »خـانِ خانـان    «-کنـد    تفـاوتی نمـی    -یـا » خـان « قید و شـرط     دریغ و بی    بی
سراي خان راهـی نیـست؛     دولتي درِ تا آستانه. برند برند و مالش را به ترفندي می      اي می   بهانه  به

زان «اگـر  ! گـر بـشود؟  و ا! ... »فلعلّی لک آت بـشهاب قـبس  «! ؛ خدا را چه دیدي؟    ... باشد که   
  ! ، چه شود«میانه یکی کارگر شود

 -دربانان و دوربـاش اما  برساند؛ » به عرض مبارك ملوکانه  «کند که برود و       دورخیز می 
  انبـوهِ ایـن گـروهِ  «؛ از جـنس همیـشگی    همیناننـد  یا از جنس آن جا نیز همینانندگویانِ  کورباش

بـه فرمـان و تأییـد خـان     ، ث و طریـق مـألوف  هاست بر عادت مورو  که قرن »ندانستن و توانستن  
، زن و فرزنـد و ملـک و    و کُنـد و زنجیـر دوسـتاق   ْگرمی چمـاق و سـرب داغ      خانان و به پشت   

انـد و   رسیده را خوان یغماي خویش کـرده  خمیده و رنج مشتی پشتو خر و خرمنِ   کومه و باغ    
انـد و بـه نیرویـی برکـشیده از هـول و        زر گرفته و برآورده دري چاروایی را      جمجمهاز آن سو    

انـد و بینـی     برسـاخته  و تقـدیس زمانـه، از آن، بتـی درخـور تـصدیق    ي   سلیم سـاده  هراس مردم   
 مقـدارِ  ي گـران  برخوردار از این ذخیرهسیر و پر و اند و  همگنان را بر درگاهش به خاك سوده      

هیچ راهـی و  رسیده که  این ستمچاره   بی. رانند   می اند و   شادکامی رانده    خر خویش به   ،ناآگاهی
 یا داریم بـر تـابوتی خـالی مویـه     م دادي هستلَاصال عنیست؛ هم  » م داد لَبه پاي ع  «نمونیش    راه
 يبـو کند تا  آن قدر گوهر عمر تلف می» مروت دنیا بر درِ اربابِ بی «  غرض، ! نیست؟ ؟کنیم  می

هـاي دیگـر را   » کـاله کاغـذي  «؛ بوي آالید می» را  آفتابی آن قلمرو ب   فضاي«اش    يتاج کاغذ 
» کاغـذین جامـه بـه خونـاب    «؛ دارد برمـی  »داد«و دل از  بنـدد  نـاگزیر دم فرومـی     ؛شـنود   هم مـی  

کند تا این بار به جـاي یـک گـوش     درد خویش را در قالبی از این دست فریاد میو  شوید؛    می
هـاي    به گوش-لوم نیست تا کی که متکی به چماق همان دربانان است و مع      -بی خاصیت خان  

. اي بگشاید و چه بسا که زمینه را براي شورشی همگانی فـراهم آرد  بسیار کسان برساند و عقده  
 تـا بـاز   اش وصال آن قیام دست خواهـد داد  اگر امروز نشد، صبر خدا بسیار است؛ به نوه و نبیره   

د و آبـی بـه   برکـش »  آن بـاد ایـن مبـاد؛  «ر فریـاد  از جـان و جگـ   » چرکین دیگر   با هزاران آستین  «
؛ و »دیگـران بخورنـد  «تـا فـردا   » ما بکاریم« امروز   ي ابديِ    در همان چرخه   آسیابی موهوم بریزد  

سـازي روز و روزگـار نیـز        »خـان «دسـتگاه    -»مـسلمانان، مـسلمانان، خـدا را      « -شگفت آن کـه   
 برنوپنـاه یـا   پناه باشـد یـا  ْ  چماقچه تفاوت که     ؛هایی دیگر است  »خان«چنان در کار ساختن       هم

د؛ گرچـه  نـ آی کـار مـی   چنـان بـه   هـم ها  و از قبیل این آسوکهها   و باز این آسوکه  ...پناه و   ْ  کالش
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و » نـسیم عیـار  «شـوالي  بپوشـد یـا     » رادمان پـسر ماهـک    « ي     این بار جامه   انامکان دارد پهلوانش  
 چـه  ...و »  عنکبـوتی مـرد «و » زورو«ردا و نقـاب    یا  » گوارا  چه«و  » زاپاتا«پوش    تنیا  » هود  رابین«

سـوار بـر   وار »کیـشوت  دن «یا بر سر بنهد» شا بزك جنگلی«هاي  دانیم؛ شاید هم این بار شاخ    می
! ، چه بی همراهی او زیبارویی»دولسینه دوتوبوزو«بانو چه با حضور  ؛  بتازاندبتازد و   » نانت  رسی«

ــن    ــد، ب ــا باش ــد و هرج ــان     هرچــه باش ــداوم می ــار م ــت؛ پیک ــان اس ــه هم ــ«مای ــشانده تدس ي  ن
همـان داسـتان کـه چـرخ از آن      !» خـدا ان خدا بر روي زمینکخلیفگ«و » خداي  کرده  جاخوش

   .»هنر در رفتن است نه در رسیدن«؛ با این همه برویم که »هزاران هزار دارد یاد«
  

õ õ õ õ  
  

هـا و   هـا، روش  بنـدي اعمـال و افعـال قهرمانـان آسـوکه      هـا، دسـته     مایـه   استخراج این بن  
قهرمانـان و ضـد   هـا،   هـاي آسـوکه   شخـصیت و جنـسیت  اي رویارویی قهرمانـان، تعـداد       ترفنده

هـا،   ها و ابزار و پوشش لشکرها، سالح  لشکرها، نوع و جنس قهرمانان و سیاهی        قهرمانان، سیاهی 
توصـیف شـهرها و   هـا،   هـا، آداب و رسـوم و سـنت     نـوش و پـوش شخـصیت      خور و خـواب و      

، ها گشایی ها و گره افکنی ها و فرودها، گره   اوجدهاي انتخابی،   بر  تحلیل شگردها و راه   ،  روستاها
هـا،   هـا و ناکـامی   روایـی  کـام ها، برخوردهاي اخالقی و غیراخالقی،  تنگناها و مفرها و گریزگاه  

هـا در   ها و مانند این ي این همه... ها و   و مکالمهها  ، زبان و گفتار روایت    ها  ها و پیروزي    شکست
هـا بـا دقـت و      پـس از گـردآوري آسـوکه    دیـر یـا زود، روزي،     کـه بایـد   شمار کارهایی است    

مگـر  «ي شـیراز    که به قول خواجهبه کار آیددر آن پیکارمان باشد که  . گیري شود   وسواس پی 
 سـانکو «اي نباشـد؛  »دولـسینه «؛ و چـه بـاك اگـر آن گـنج     »آبـاد  رسیم به گنجی در این خـراب    

  !باور کنیم. اند ک سکه دو روي ییی هم ما را بس که اینان»پانزا
  

 õ õ õ  
  



  

 

   3استانی، آسوکه، ج ادبیات د 
  

17  

  
  

 

ئ   س 
  :مواین چند و چون مدا از -9-2
  
  گونه نوشتن باز هم چه -9-2-1

پرسند کـه چـرا در نوشـتن ایـن      پرسند و حق هم دارند که می  پرسند و بسیار هم می      می
ه کنـیم و مگـر خـط فارسـی کنـونی چـه اشـکالی دارد کـ              ها از خط فونتیک استفاده می       کتاب
  .ها را بدان خط نوشت توان این کتاب نمی

 مـورد  چنـد پاسخ مختصر این که چندین دلیل براي چنین امري وجود دارد و فعـال بـه           
  :کنیم اي می آن اشاره

  و زبان پارسی رسمی امروز سیستانگویش تفاوت چندي و چونی  -9-2-1-1
 انی ایرانی است ي زب   دار چندین گنجینه    میراثامروزه  گویش سیستان،    -1 -9-2-1-1

هـاي   ها یادگاران اصیل زبان این گنجینه. است از دیرباز تاکنون در خود حفظ کردهها را    که آن 
  .هاست زبان پارسی معیار امروز فاقد آنباستانند که  پهلوي، اوستا و فارسی

ي باسـتانی آن اسـت    گفتنی است که مؤثرترین عامل در حفظ و حراست از این داشته            
اسـت؛ چـون    ندادهتازي  -پارسیهاي مشترك  ان تاکنون تن به کتابت با نویسهکه گویش سیست 

ي  ها را در سـه دسـته   اینک این ویژگی. ها پاسداري کند توانست از آن در غیر این صورت نمی  
  :دهیم کوتاهی توضیح می کنیم و به کلّی واجی، هجایی و واژگانی بخش می

ت وق   پایان  ن و  ی  ا   ما  پذ د    آغاز                                ا رد،   جام    ا  د     ا
ظ     رت حا



  

 

  سیستانادبیاتبررسی 

18 

  : بخش واجی-1 -1 -9-2-1-1
یی را در )ها واکه(ها   مصوتزون بر شش مصوت موجود و مشترك،  اف گویش سیستان 

 دیگر وجـود ندارنـد و چـون وجـود     است که در زبان پارسی رسمی امروز    خودش حفظ کرده  
هـا    واج ي نوشـتاري نیـز بـراي ثبـت آن     ي ویژه  ي نشانه تاز-خطّ مشترك امروز پارسی   ،  ندارند

ها وجود ندارند، چالش دیگـري اسـت     این نشانه این که به کدامین دلیل    - . است  درنظر نگرفته 
توان این گونه استدالل کرد که چون در آغـاز،      ازسوي دیگر نیز می    -!که فعال جاي آن نیست    

 و از همـین رهگـذر    هـا نداشـته   اي نیـز بـراي آن   ها بوده، نـشانه  فاقد این واج تازي   -پارسیخط  
  .است ها ازبین رفته بسیاري از این واج

 تنهـا یـک   ؛ امـا دیـد   را در پایان همین مقدمـه خـواهیم   )ها  واکه(ها  مصوتجدول کامل   
ها را روشن کنـد و بـه   »چرا«ي گویش سیستان کافی است که بسیاري از    ها  نگاه به جدول واکه   

تـوانیم از خـط    رغم خواست خود و دوستان نمی  ها پاسخ دهد؛ مثال همین که به        بسیاري از ابهام  
ي گویشی استفاده کنیم؛ خیلی ساده است؛ براي این همـه مـصوت      ها  فارسی براي نوشتن نمونه   

بـه  رسمی ارسی امروز زبان پهاي   مصوتي دیداري موجودِ چه باید کرد؟ افزون بر شش نشانه      
هـا   ي دیگر براي رساندن تلفظ درست گویش نیازمنـدیم کـه درصـورت ابـداع آن       نشانه) 9(نه  

منـد آمـوزش اسـت؛ درصـورتی کـه در        داشـت کـه خـود، نیاز        خـواهیم » شـترگاوپلنگ «خطی  
 ipaهـاي دیـداري فونتیـک     داریـم کـه نـشانه    وضعیت فعلی دست کـم دل بـه ایـن خـوش مـی        

 المللی است و کسانی، پژوهندگانی، متخصصانی در آن سوي مرزهاي سیاسی جهان ما نیـز        بین
  ها را با حفظ کیفیت گویش بخوانند؛ توانند این نوشته می

  
  :ایی بخش هج-2 -1 -9-2-1-1

، رایـج در زبـان پارسـی رسـمی امـروز     مـشترك   هجاي  ششگویش سیستان افزون بر     
، بـه  فعلـی کـه خـط    هجاي دیگـر دارد   چهاردهcVcc و cV ،cVcو   cv، cvc، cvccیعنی  

هـاي   واژهدرواقـع موجـود در ذهـن کـاربران آن اسـت و       کـه  -دلیل عهد ذهنی موجـود در آن  
اي کـه از آن یـاد    عهـدذهنی  عمال کارگشا باشد؛ چون تواند   نمی -کند  فارسی امروز را ثبت می    

هایی را  کند نه واژه قا میلي فارسی رسمی است و آن را ا نماي خواننده به خواندن با شیوه راهکردیم، 
  ؛است که تاکنون نشنیده
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  : بخش واژگانی-3 -1 -9-2-1-1

با ساختمان یی ها هاي مشترك با زبان پارسی رسمی واژه  گویش سیستان افزون بر واژه
و  kapp m-ba:raصـورت   نشینی در مـرز دو واژه بـه   هم حاصل -cccc–یا  -ccvهجایی 

اي برخـورد    پدیـده ن چنـی  کـه از بـدو خلقـتش بـا    -زبان امروزي  امثال آن دارد که براي پارسی     
هاي امروز انگلیسی یـا کـال اروپـایی     نماید؛ این موضوع حتی در واژه   تلفظ شدنی نمی   -هتشندا

خـورد؛ یعنـی فارسـی زبـان      دقیقا به چـشم مـی   اختمانی واژگانی متفاوت با فارسی دارند،  که س 
کوشد آن را با قوانین هجایی خودش تطبیق دهد؛ به همین دلیل با افزودن یکی دو مـصوت            می
شـکند و   هاي تلفظـی اوسـت، سـاختمان هجـایی آن را مـی       که مغایر با عادت   از واژه    جایی   در

ــه   ــیشــکل خودســاخته را ب ــرد کــار م ــل   و درمثــل واژهب ــایی ازقبی ، umbrella، studentه
bluetooth  وtraffic تبـــدیل بـــه umberella و estudent ،boluetooth و teraffic  

هـا   کند و ساختار واجی و هجایی واژه  این روند در گویش نیز به همین نحو عمل می         . شوند  می
  .ریزد را درهم می

بستگان زبان عربـی    ی بنیادینی از طریق طرفداران و دل      شاید نخستین بار چنین دگرگون    
  :کند الشعرا، بهار آن را چنین توصیف می در ایران صورت گرفته باشد که ملک

ري است کـه در  ري نیست و بالعکس لغاتی در زبان د هست که در دپهلويبعض لغات در  «
ـ ، راسیابفْ، تخرس، دنتاسپهلوي نیست؛ در پهلوي ابتدا به ساکن جائز بوده است مانند    فندیاتس ،

تقلید تازیان  که ابتدا به ساکن محال است، به تصور آن ها که بعدها به  و مانند آنریدونفْ، فندارمتس
  .)301: 1349بهار، (» اند آن لغات را با الف آورده

 بهها در سیستان  ها و مانند این  بسیاري از این واژه، برخالف زبان پارسی رسمی،امروزه
  .روند  به کار می-cccv یا حتی -ccvهمان سبک و سیاق پهلوي یعنی با هجاي آغازین 

 - که اتفاقا پرشمار نیـز هـستند  -هاي موجود در گویش را عنوان نمونه چنین واژه   اگر به 
  :ها توجه کنیم به خط فعلی بنویسیم، چه پیش خواهدآمد؛ به این نمونه

  پلت، کوچوت ، ده، غلو سولسک،پاتک سیه، لو گه/ بره، گلو/ دلو، گلو، بري، بر
  :خوانند ها را چنین می ها این واژه نتیجه از پیش معلوم است؛ همگان، یعنی غیر سیستانی

ر، گَــلُو ر یا ب رّي، ب رِي یا ب گَــلُو، ب ، لْو ؟، ؟10/ ي؟)روستا(= ، ده ، غلّو!، ؟!، ؟!؟/ د   
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هـا را   ها نیز بتوانند با ایـن خـط، آن   انیالبته هیچ تضمینی هم وجود ندارد که حتی سیست 
  .درست بخوانند

زبـان   کنیم تا فارسی هاي فرازنجیري استفاده می گذاریم و از نشانه  این بار پا را فراتر می     
  :هم بتواند آن را درست بخواند
رَ ي، ب رَ لُو، گْـلُو، ب ه، گَـلُو/  د رَ ه گَه/ بیک لُو، س ه، غْلوکسلُوِ س،پاتْ د ، پچ وتلَت، کو  

هاي کمکی استفاده کرده و درنتیجه خط را هـم شـلوغ و          که از نشانه   -ها  در این شکل  
  چه مقدار نزدیک به واقعیت زیر باشد؟خواندن کنید   فکر می-ایم  نازیبا کردهيتعبیر به

dlo:   ،glu:   ،brey   ،b-ra:/b-ra:   ،ga:low /ga:low   ،sya:-pâtk   ،sve:-
losk ،qlu ،da:-plat ،ko:čowt 

  
   گرایی اساس پژوهش، واقع -9-2-2

 
  . گویش آن طور که هست؛ نه آن طور که باید باشدثبتاصل نخست، 

عنوان معلم ادبیات و زبان فارسی گاهی در کوچه و خیابان هم اتفاق افتاده است کـه       به
 در سرگرم چانه زدنحتی دانم، به دو نفر که   اجماع علما می گفتاريآنچه را از غلط و درست 

گـاه میـان سـخن دوسـتان و       و این البته غیـر از پریـدن گـاه و بـی          ؛رو هستند هم ابالغ کنم      پیاده
  !؛ معلمی است دیگراست... ها و  ها و انجمن ها و جلسه ترها در نشست بزرگ

کـنم و بـه    هاي داخل اتوبوس، مترو، هواپیما و حتی گاري دستی هم توجه می      به نوشته 
وگـو را ایـن    گاهی اصال بـاب گفـت  دهم و  ارد نادرست را نشان میهرکسی دوروبرم باشد، مو   

  کنم؛ طوري باز می
 همین طـوري  ،نحوي برم و درس را به آموزانم می   ها را سوغاتی براي دانش      همین تحفه 

پاینـد تـا    شـهر را مـی  انـد، در و دیـوار    ها بس کـه حـساس شـد    ها هم، طفلکی ؛ آنکنم آغاز می 
شـوند   حواسشان هست یا نه، زمـانی متوجـه مـی   .  به کالس بیاورندچیزکی از این دست بیابند و 

هـا و   داشت زبان و ایراد گرفتن و نـق زدن بـه اعالمیـه    ي پاس ي درددل کردن درباره که به بهانه  
ي شـصت و پـنج کتـاب را درس     ي سی و هشت یا حتـی صـفحه   ها مثال تا صفحه     گپ و گفت  

انـد   گفتم کـه حـساس شـده   ! ها؟ آید؛ اما چه کنند طفلکی ؛ البته آه از نهادشان برمی... ام و     داده
  !دیگر
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ي آن دادسـخن بـدهم،    اي را انتخاب کنم و دربـاره  خواهم جمله اما همین من وقتی می  
گـزین کـنم؛ اصـالح کـنم و از      چـین و بـه   دهم قبال آن را برگـزینم؛ دسـت       به خودم اجازه نمی   
  . عنوان نمونه و مثال بیاورم بههاي ممکن بپیرایم و بعد آن را  اشتباهات و لغزش

 و همیشه بـر  -گویم ي سیستان را می   کار مجموعه  -ام  در این کار هم چنین رفتار کرده      
عنوان معلـم   ي تحقیق و پژوهش باید همان باشد که هست؛ نه آن که من به     ام که نمونه    این بوده 

، حتی توضیح دهم  مییحالبته در متن و حواشی توض. خواهم که باشد   ادبیات و زبان فارسی می    
  .کنم که این توضیحات، روزي، در جایی به کار اهل فن خواهدآمد  و فکر می؛واضحات

  ! در این معنی گفتیم و همین باشد(!) همین؛ یک نکته
  

*******  
ها، مخصوصا برگردانشان، بی بزك دوزك، بـی پیرایـه و آرایـه و تنهـا بـا                این آسوکه 

است؛ منظور از این نـوع نوشـته را    پیشکش شده فظیلال ت تحتبرگردان ساده و شاید بتوان گف  
ام، اما مایلم دوباره بر این نکته تأکید کنم کـه ایـن کـار از سـر عمـد و         تر هم توضیح داده     پیش

 کـه اسـاس آسـوکه بـر آن     - تا سبک و سیاق مطالب اصـلی در قالـب گفتـاري       است  قصد بوده 
  . محفوظ بماند-است

*******  
ها را در هر جاي این سرزمین و از هر زبانی شـنید و   بتوان این آسوکهبی تعارف؛ شاید  

شاید هم فردا در هر کتابی بتوان دید و خواند؛ این قـضیه، یعنـی مـتن اصـال در جنـب حواشـی        
تـوان   هایی را که نمـی  نقشی و ارزي ندارد؛ براي نگارنده، اصل فرصتی است که بتواند ویژگی       

توضـیح  . ارش آورد، در ایـن جـا برحـسب موقعیـت ارائـه کـرد      در متنی یا کتابی مستقل به نگـ      
  .خواهیم داد
  :ازجمله

  هاي دستوري   نکته-1 -9-2-2
این نکات دستوري هرچند در جلدهاي دیگـر همـین مجموعـه آمـده یـا خواهدآمـد،               
بحثی صرفا تحقیقی و تقریبا غیرکاربردي است؛ بدین معنا که در هـیچ زبـانی، کـسی صـرفا بـا         

جستارهاي دسـتوري،  کند؛ چون  گویش اشراف پیدا نمی/ ر زبان آن، به آن زبان     خواندن دستو 
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ي برسـاخته ارائـه    صورت مجرد، انتزاعی و خارج از بافت، بـا یکـی دو مثـال و نمونـه      معموال به 
واقعیـت وجـودي خـود را بـر      توانـد  اي در کاربرد نمی   روشن است که چنین مجموعه    . شود  می

هـاي واقعـی هـم مطـرح شـود،       متن مطرح شود و صـدالبته بـا نمونـه   کرسی بنشاند؛ اما وقتی در   
  :نمونه بیاوریماز محتواي همین کتاب ؛ تواند هویت و ماهیت واقعی خود را توجیه کند می

  هاي دستوري   نکته-1 -9-2-2
   تکرار-1-1 -9-2-2

âlâ i kor-xar-e emro ke âlâ gda βar xâ čârvey dang-e šta; bâr 
dâra dâra βa xa:rvâr; βa i seta:m ke xod -y-o xâ, čest, ze:r-e bâr, 
va:di niyya;  

 بـار دارد دارد  -اي شـده   که حاال دیگه براي خودش چارواي گُنـده   - امروز  خرِ  حاال این کره  
  خروار؛ به این نحو که خودش که، اصال، زیر بار، پیدا نیست؛  به

  :در این جمله و همانندهاي آن
dâra dâra =) ؛ تکرار براي تأکید است؛ این تأکید مفاهیم بسیار متفـاوتی  )د دارددار

 تکـرار شـود، نزدیـک شـدن     »آمـدن «تواند برحسب موقعیت منتقل کند؛ مـثال اگـر فعـل              را می 
اسـت؛    یعنی تا بغـل گـوش شـنونده رسـیده    »آید  می«رساند تا آن جا که آخرین         تدریجی را می  
 »گفـتن « رسـاند؛ تکـرار فعـلِ    شدن تـدریجی را مـی   اگر تکرار شود، دور »رفتن«برعکس، فعل  

دارد؛ بر این اساس باید فعـل  در کالم هاي ناالزم  و پافشاريحکایت از تکرارهاي غیرضروري     
ي  ي جملـه  منزلـه  گـاهی نیـز ایـن جملـه بـه     . ي مکرر دیگر را در بافت کالمی معنا کـرد      یا واژه 
، از ست و به دلیل وضوح براي مخاطـب ي آن غیر ضروري ا     که وابسته  رسد  به نظر می  اي    هسته

  .»] ...که[تو را دوست دارم دارم دارم « :شود؛ مثال  حذف میروساخت سخن
دسـتوري اسـت، از دیـدگاه    ظـاهر،   بهتوضیحی نیز بر این بیفزاییم که گرچه این مقوله         

 از تکرار؛ و آن جا نیز در جستار علم معانیي  ، در شاخهعلوم بالغی جاي طرح آن در ،دانان زبان
  .در حال حاضر جاي طرح آن در این مجال اندك نیست که است اطنابمبحث 

  هاي دستوري   نکته-1 -9-2-2
  التفات -1-2 -9-2-2
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 است که در عین حال بسیار التفاتي کامل سبکی از مبحث    هاي بند زیر، نمونه     فعل □
رو  هاي زیادي روبه  ابهامطلبد؛ در غیر این صورت، شنونده با اي می   هم رایج است و دقت ویژه     

  :خواهد شد
xodâ ke bad m-xâa, ma-go i tufa.ng par bašow me -y-a: az o:š-e 

soxte me rafta bu; anu yakk-e βa du n-ra:si ke ke alba:t mna xöv-â m-
ba:ra no das me, ma-go, βa mâša b-xara no ta fa:mo, ti:r, kuppa:sk, 
da:r šta;  

xâa-mbad xodâ ke  ← ) =؛)مضارع اخباري  
go-ma ← ) = رسد؛ اما بـه دلیـل سـاختی نهـی      ظاهرا مضارع التزامی به نظر می(نهی

  ؛))است
bašowng par .i tufa ←)  =؛)مضارع التزامی  

rafta bue soxte me -š:az o: a-y-me   ←)  =؛)ماضی بعید  
si:ra-na du βe -anu yakk ← =) ؛)ماضی ساده  
ra:ba-mâ -na xövt m:ke alba ← =) ؛)مضارع اخباري  
go-ma, das me no ← =) ؛)نهی  

xara-ba mâša β ← =) ؛)مضارع التزامی  
mo:fano ta  ← =) ؛)مضارع التزامی  

r šta:da, sk:kuppa, r:ti ← =) ماضی نقلی.(  
یکـی  ام رفته بود؛ هنـوز   خواهد، نگو این تفنگ پر باشد و من هم از یاد سوخته خدا که بد می  

سک «برد و دستم، نگو، به ماشه بخـورد و تـا بفهمـم، تیـر،      به دو نرسید که احتماال خوابم می  در » کوپـ
  .رفته

  
  هاي دستوري   نکته-1 -9-2-2

9-2-2- 1-3- yag ... e  
  

yag de:. bu ke ... . 
   ... .یک دهی بود که
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دل آن، یعنی   رسمی جایز نیست و معاپارسیدر » ي+ ... + یک «نشینی گروه اسمی   هم
yag ... e نیز به همان دالیل دستوري و معنایی زبان فارسی رسمی در گویش نباید بیاید؛ اما 

کنند و نه گویشوران سیـستانی؛    نه گویشوران معمولی در زبان فارسی این قاعده را مراعات می          
 گویش ي فارسی این اشتباه رایج است و هاي خانواده   ي گویش   از آن گذشته کمابیش در همه     

سیستان نیز از آن گروه مستثنا نیست؛ به دلیل مراعات سبک و سیاق گویش، در متن اصلی این      
  آوریم؛ نشینی افقی را عینا می هم

xâ râi karde yag qâsed-e βa de:yât-e du:r o nazduk 
  ؛ به دهات دور و نزدیکي قاصدیکبنابراین فرستادند 

yag čoqok-ak-e bu tond o te:z o felfeli:;  
   بود تند و تیز و فلفلی؛ي+ گنجشککـیک

  
  هاي دستوري   نکته-1 -9-2-2

  ماضی نقلی سیستانی و ماضی نقلی پارسی رسمی -1-4 -9-2-2
  :ایم تفصیل در جستار زیر بیان کرده این تفاوت را به

-1-3-4- ب -10-2-5-1-3-2-4( ←) 1390،  2 گروه فعلی    ،4ج(همین مجموعه،   
 -10-2-5-1-3-2-4  و نیز؛قلی در زبان پارسی رسمی و گویش سیستاني ماضی ن   مقایسه -1
  .)جزئی بامسند و جمله با فعل ماضی نقلی ي سه  تفاوت ساختاري جمله-5 -1-3-4-ب

عنـوان نمونـه    هـایی کـه در ایـن جـا بـه      گیریم که سـاخت  براساس آن مباحث نتیجه می  
چون ایـن دو مقولـه در     ؛اند  اخباريآوریم، برخالف ظاهرشان، ماضی نقلی نیستند؛ مضارع          می

 دقیقـا و کـامال   -ایـم   براساس آنچـه آورده -زبان پارسی رسمی یکسان ولی در گویش سیستان    
  .داد ها از نوعی دیگر است که در کنار هر کدام نشان خواهیم و ماضی نقلی آن متفاوت است

sowz-e sar o ku: baste galga:li: alaje šnaste -y-a myo:n-e 
pemma:-â  

  .ها  میان پنبهنشسته استراهی  خوردنی راه ي غِل سبزِ سر و ته بسته
âlâ-kâ da:r xo:ne owtâq šnaste -y-a; 

  ؛است نشستهحاال داخل اتاق پذیرایی 
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ها پی برد؛ اگـر مـضارع اخبـاري     توان به زمان آن ها می  با آزمون منفی ساختن این فعل     
هاسـت و اگـر ماضـی نقلـی باشـند، خودشـان منفـی         شود، فعل همـراه آن  باشند، آنچه منفی می 

  :شوند می
  :مضارع اخباري مثبت -1

da:r xo:ne owtâq šnaste -y-a; 
  است؛  داخل اتاق پذیرایی نشسته

  :مضارع اخباري منفی -2
da:r xo:ne owtâq šnaste -niyy-a; 

  ست؛ نی داخل اتاق پذیرایی نشسته
  :ماضی نقلی مثبت -3

da:r xo:ne owtâq šnasta; 
  است؛ داخل اتاق پذیرایی نشسته

  :منفیماضی نقلی  -4
da:r xo:ne owtâq na-šnasta; 

  ست؛ا  نشستهنداخل اتاق پذیرایی 
ها در گویش متفاوت است؛ اما در زبان پارسی   بینیم، شکل ظاهري آن     طوري که می    به

خیص ایـن   کاربردي و رایج نیست؛ به همین دلیل همواره مشکل تش2ي    رسمی صورت شماره  
  .دو مقوله در میان است

am-tow townim paronde-y-ow ošpul me:-now ... 
  ...زند و  انداخته و سوت می» وري یک«] خود را[همان طور 
  ...زند و   و سوت می استانداخته» وري یک«همان طور 

اللفظی به پارسی رسمی برگردانـد؛   ي تحت   شیوه  شاید این یک جمله را هرگز نتوان به       
  . ن ازلحاظ ساخت دستوري با آن متفاوت استچو

paronda) فعل نیست؛ صفت مفعولی است که مسند واقع شده) انداخته/ پرانده.  
مفعـول آن نیـست؛ جملـه     ] خـود [ماحصل این کـه ایـن جملـه ماضـی نقلـی نیـست و                  

  .کند جزئی مسندخواه است؛ از نوعی که با زبان پارسی رسمی تطبیق نمی سه
  

  هاي معنایی  ه نکت-2 -9-2-2
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   چندمعنایی واژه-1 -2 -9-2-2
 

کـار رفـتن    هاي دیگر یا به نشینی با واژه روند؛ هم همواره به یک معنا به کار نمی  ها    واژه
کاهـد یـا اصـال آن را تغییـر      افزایـد یـا از آن مـی      هاي دیگر، چیزي به معنایشان مـی        در موقعیت 

  :دهد؛ این چند مورد را بررسی کنیم می
9-2-2- 2- 1-1- em =) همین(؛ am) همان(  

em  =)دهـد؛   نمـی » همین«این واژه گاهی ، ازجمله در چنین کارکردي معناي     ): همین
 کار آن را هـم در همـین جـا خـوب انجـام         البتهي معمولی نیست؛      یعنی فقط یک صفت اشاره    

 دهـد یـا بهتـر اسـت بگـوییم مفهـوم        دهد، در چنین کارکردهایی معناي تمامت هرچیـز مـی           می
  . به همین عمر؛ یعنی در تمام عمر =βa em 'omrانحصار دارد؛ مثال  

em ta'mo:m-e xurd o ka:lo:n-e i de: xey a:m a:m-ba:st bude; 
  همین تمام خرد و کالن این ده با هم متحد بودند

سد؛ اما بدون آن هم چیزي کم دارد؛ چون بر کلیت نظر بر  در این جا زائد به emشاید  
  .ندک تأکید می

am) همان(:  
am 'yag ka:lâk-e eyzom-e xâ na-bâd monda baša ke ma: bi:ne?!  

  ! باشد که ما هم ببینیم؟ ي هیزمی هم نباید مانده همان یک پشته
  ... .دهد؛ حتی یک پشته هم  می» حتی« معناي amدر این جا 

b-za βa am taš'nak-e takšâd ke xey zmi: yakke ša! 
  !سر تکشاد که با زمین یکی شدزد به همان فرق 

هـاي   شاید مجموع این تفاوت معنایی را ناشـی از آن دانـست کـه معمـوال ایـن صـفت              
 همـراه خـود   ي واژهربـا هـستند؛ امـا در ایـن کارکردهـا تکیـه را بـه           اشاره در جاي خود، تکیـه     

  .ایم هاي باال مشخص کرده جملهجاي تکیه را در . دهند می
 
9-2-2- 2- 1-2- xâ   
 و کننـد؛ در ایـن بـاره ایـن جـا و آن جـا بـسیار سـخن گفتـه                 معنا مـی  » که« واژه را    این

 معنـایی ثابـت و همیـشگی نـدارد؛ ایـن      xâاکه زیر؛ ایم  و هنوز به انتهاي ماجرا نرسیده  مای  نوشته
که معنایشان یا حتـی معانیـشان   » شفاف«هاي   است در برابر واژه   » تیره«هاي    واژه در ردیف واژه   
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 هر جا معنـایی  xâدر همین مجموعه خواهیم دید که . یچ و خم و سرراست است  روشن و بی پ   
  :دهد دیگر می
9-2-2- 2- 1-2-1-   

xâ = ش / ــَت / مــَ  ضمیرهاي کوتـاه ي  همهمعادل تنهایی   به ـِـشان در  / ــِتان / ــِمان / ــَ
  :فارسی رسمی معیار امروز

az dar |e/ə| doko:n-e xâ b-y-o:ma xo:ne xâ;  
  اش؛  خانه] به[اش آمد  هاز در مغاز

 نیـز مطـابق بـا آن    xâکافی اسـت در ایـن جملـه شـخص فعـل را تغییـر دهـیم، معنـاي              
  :شود دگرگون می

az dar |e/ə| doko:n-e xâ b-y-o:mad-o xo:ne xâ;  
  ام؛  خانه] به[ام آمدم  از در مغازه

az dar |e/ə| doko:n-e xâ b-y-o:mad-i xo:ne xâ;  
   ات؛ خانه] به [يدات آم از در مغازه

az dar |e/ə| doko:n-e xâ b-y-o:mad-e xo:ne xâ;  
  :)این جمله براي سه شخص جمع یکسان است(

 شـان  از در مغـازه / تان خانه] به[ید  آمد تان  از در مغازه  / مان  خانه] به[یم   آمد مان  از در مغازه  
  ؛ شان خانه] به[ند آمد

az de,yât-e xâ me:-goft-ak o az zan o go:,če xâ 
  .اش گفت و از زن و بچه  میشاز دهات

  :اما اگر جاي تکیه تغییر کند، این برگردان ناقص است و باید اصالح شود
az deyât-e ,xâ me:-goft-ak o az zan o go:če ,xâ 

  .شي خود  گفت و از زن و بچه  می خودشاز دهات
  
9-2-2- 2- 1-2-2-   

xâ =   معادلمخود /تخود /شـان در فارسـی رسـمی      خودِ/ تانخودِ/ انمخودِ/ شخود
  :)براي تغییر معنا قرینه الزم است (معیار امروز

az xâ bo-go; 
  از خودم بگویم

az xâ bo-gak; 



  

 

  سیستانادبیاتبررسی 

28 

  از خودت بگو
az xâ bo-ga; 

  از خودش بگوید
az xâ bo-ge; 

  / از خودشان بگویند/ از خودتان بگویید/ از خودمان بگوییم
  
9-2-2- 2- 1-2-3-   

xâ =  ش / ــَت / مدل ضـمیرهاي کوتـاه ـَ   معـا   در فارسـی »را«+ ـِـشان  / ــِتان / ــِمان / ــَ
  :رسمی معیار امروز

sadâ xâ pow ka 
  .صدایش را بلند کرد

 نیـز مطـابق بـا آن    xâکافی اسـت در ایـن جملـه شـخص فعـل را تغییـر دهـیم، معنـاي              
  :شود دگرگون می

sadâ xâ pow kard-o 
  صدایم را بلند کردم

sadâ xâ pow kard-i 
  صدایت را بلند کردي

sadâ xâ pow ka 
  صدایش را بلند کرد

sadâ xâ pow kard-e 
  / صدایشان را بلند کردند/ صدایتان را بلند کردید/ یم را بلند کردمانصدای

b-ga âlâ del xâ nga: m-dâro; 
  دارم؛ نگه میم را گفت حاال دل

čaqal-key xâ me:-xârd-ak  
  کرد ی مش راهای)گردش(=   گردِشَک

i čletta: noâr-ka-ke xâ in jâ pâki:za la:t me:-ka  
  لمباند  این جا میش را این آویزان هم ناهارکَ

peynar tommon o longo:te xâ, a:r sa ro:z-e yag ley me:-dâ ke 
zan |ə/e| sâb-xo:na βar o b-šo:ra;  

خانـه بـرایش     زن صـاحب داد کـه  هر سه روزي یک بـار مـی  اش را   شلوار و عمامه  ] و[پیراهن
  .بشوید
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xâ =  وقتی باxod ،بیاید xod را به xotکند  بدل می.  
xot xâ kašš-o-vâ-kašš me:-dâd-ak 

 داد  میو قوس خودش را کش

xot xâ qip me:-kow bur me:-ša; 
  .رفت کرد و بیرون می خودش را کامال سیر می

  
9-2-2- 2- 1-2-4-   

xâ = که«معناي در ؛ که«:  
βa čaš me xâ âšnâ xâ b-tâβi 

  .به چشم من که آشنا که تابید
di:dan-a xâ di:da bu;1  

   که دیده بود؛] را[دیدن 
gofta: 'ra:ft-o-šod; yag-sun-a xâ n-me-šo;  

  شود؛ طرفه که نمی ؛ یک»رفت و شد'«اند  گفته
modâm xâ mâ na-bâad b-y-a:;  

 .مدام که ما نباید بیاییم

b-gofte b-y-â ta a:m-šowr ša: no yag fekr-e xâ bo-kne 
  .صالح شویم و یک فکري که بکنیم گفتند بیا تا هم

pa:tir-e da:rd-e del a: xâ asta; eyf-e i ârd-e xarida-xâri 
niyya?!  

  ! درد هم که هست؛ حیف این آردِ خریدنی نیست؟ دل] باعث[فطیرِ 
  
9-2-2- 2- 1-2-5-   

xâ =  آخه«/ »آخر«در معناي«  
xâ i am-n-a ke a:r sâl mowqi: kaval-tarak-â ke ... 

  ...ها که   خربزه-آخر این همان است که هر سال موقع هندوانه
xâ na ke a:r va:da va:de âxer m-tâβi?! 

  !رسید؟ نظر می ي آخر به آخر نه این که هر وعده وعده
xâ na-mtow bolxomow sengolokk-a!  

  !استغده  پز و غده آخه همچین نیم
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9-2-2- 2- 1-2-6-   
xâ =  باألخره«در معناي«  

  (=dga یـا  gdaي   همـراه بـا واژه  ، در ایـن کـارکرد  xâتمایل غالب بر این است کـه     
  .بیاید) دیگر

xâ gda yag šow sâb-xo:na re:za-parsi ka 
  .هایی کرد کوتاه و متعدد خانه پرسش دیگر، یک شب صاحبباألخره 

xâ anu xâ |gda| ešo βa em zad o gi:r bude ke ji:x-e duyyom o 
siyyom pow ša;  

  بودند که جیغ دوم و سوم برخاست؛ ] گرفتار[ها هنوز به همین هیرو ویر باألخره که این
âqey ke šma ra dâro, xâ |gda| βa em das o gi:r b-ra:side jâ-e 

ke sadâ m-y-o:ma;  
جایی که ]به[، باألخره در همین گیرودار رسیدند )آقایی که شما باشید(آقایی که شما را دارم   

  .آمد صدا می
xâ |gda| parde b-ša ke katxodâ: xey ruš-sve:d-e de: βar-ra:si 

  .سفید ده رسید باألخره خدا رحم کرد که کدخدا با ریش
  
9-2-2- 2- 1-2-7-   

xâ =  در معناي»...«  
xâ ta now! i xâ am âqâ-ke -y-a ke de:dey m-kattow m-y-âa! 

  .آید این که همان آقایک است که دارد آرام و سنگین می! ...
xâ ta now! eš-ko xâ ne:š zda bu no mâ be:-xβa:r! 

  !خبر ها که سر زده بود و ما بی این ! ...
xâ gda now! âqey me, qabâ-qotni xâ anu βa-ra: na-šta! 

  !راه نیفتاده آقاي من، قبا کتانی که هنوز به! ...
  
9-2-2- 2- 1-2-8-   

xâ =  در معناي»...«  
xâ b-zade no b-kottide no rey xâ ba-gra.fte no b-ro ke dâri! 

  ! زدند و کوبیدند و راهشان را گرفتند و دِ برو که رفتی... 
xâ aga to n-me-ra:sidi xâ xu:n-e sya:va:š-e šta bu! 

  !بود شده] برپا[که خون سیاوشی رسیدي   اگر تو نمی... 
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xâ to xub kardi ke myo:tâš-a ba-gra:fti 
  .تو خوب کردي که میانه را گرفتی... 

ــر آن اســت کــه  ◘ ــده ب ــف xâ نگارن ــان پارســی رســمی   8 و 7هــاي  در ردی ــه زب ب
 ترجمه حس یـا حالـت مـشترکی بـراي     برگرداندنی نیست؛ زیرا باید در دو سوي مبدأ و مقصدِ    

فهمی مشترك ایجـاد کـرد؛ مـثال اگـر میـوه،      ن براساس آن بیان یک پدیده موجود باشد تا بتوا      
اي دیگـر فاقـد آن، طبعـا بـراي آن      اي از جهـان موجـود باشـد و گوشـه       غذا یا سنتی در گوشـه     

هاي فراوان توضیح  توان یافت و باید آن را با کمک جمله ي نامشترك، نام مشترکی نمی    پدیده
  .داد

  
  هاي تلفظی  نکته-9-2-2-3
  دگی واکهکشی -9-2-2-3-1

  1ي  نمونه
yag de:. bu ke gard, mardom -y-o jollâ bude; 

  ي مردمش بافنده بودند؛ یک دهی بود که همه
de: =) ده(  ؛de:. =) تنها تنها و  ،در گویش سیستان» دِهی«و » دِه«؛ تفاوت تلفظ )دهی

 ایـن،  در گرو اندکی کشیدگی بیشتر مصوت پایانی است؛ آن هم در سخن گفتن با تأمل؛ جـز         
  .بایست فقط از سیاق جمله به این تفاوت پی برد می

  
  2ي  نمونه

sâat-teyri: βa-kašš-e bu;  
  گذرانی خوبی بود؛  وقت

 و [y]و میـانجی  پایـان واژه   /i/ ادغام :sâat-teyri ي واژه در /i/دلیل کشیدگی واج    
عیار در گـروه اسـمی   اي را در پارسی رسمی م     است؛ مثال معادل چنین واژه     eي وابستگی     نشانه
  .ناب+ ـِ + ي + زیبائی «: توان شاهد بود که تلفظ آن چنین است می» زیبائی ناب«

  .دهد را انجام می» ـِ+ ي « در گویش، این کشیدگی، کار 
  
   دگرگونی واکه-9-2-2-3-2

  :شود  می/i/ بدل به /y/ در مجاورت /e/ها واج  در این نمونه



  

 

  سیستانادبیاتبررسی 

32 

  ي نخست نمونه
am ja: klakk-i -y-o da:r sowrak o rowšan-do:n-a;  

  همان جا هم سرش در روزن خانه و پنجره است؛
  ؛)او (o)+ فک (klak ←هاي مشابه اصل چنین است در این نمونه و نمونه

  :مراحل دگرگونی چنین است
ي پـسین    از آن رو که آمادگی مشدد شدن دارد، وقتـی وابـسته          klakواج پایانی   : الف

  آید؛  درمیklakkصورت  بهگیرد،  الیه می مضاف
واج ) الیـه  مـضاف (عنـوان وابـسته    بـه ) او (oو ) مـضاف (عنوان هسته   به klakkمیان  : ب

/e/گیرد  ، پیوند وابستگی قرار می←  klakk + e + o؛  
 ← گفتیم  -e – o-3-7-3-2-3-3ي    در این مرحله براساس قانونی که به شماره       : پ

 و  /e/میـان   ) بندي آواهاي میانجی در گویش زابل       دسته -3-2-3-3جلد نخست، آواشناسی،    (
/o/ واج میانجی /y/گیرد   قرار می← klakk + e + y + o؛  

 جاي خود /e/شود که    موجب می/y/ و /e/گرایی  این نیز پایان ماجرا نیست؛ هم     : ت
  .klakk-i -y-o ← بدهد و بشود همان چیزي که در این جا آمد/i/را به 

  ي دوم نمونه
anu čaš čapp-e -y-o peš bu → anu čaš čapp-i -y-o peš bu 

  هنوز چشم چپش بسته بود
  ي سوم نمونه

sabr-i -y-o zyâd-a 
  صبرش زیاد است

  
   مباحث کلی واژگانی-4 -9-2-2
  

  درآمد
ي گویش یا زبان نیست؛ این سخن عام است؛ اما بخـش       ایم که واژه نماینده     بارها گفته 

ها در کـاربرد   ن بیشتر پیوند داشته باشد که در آن، معموال واژهخاص آن شاید به گویش سیستا     
ایـن  . رونـد  شان بـه کـار مـی   صورت قاموسی تر به ند و غالبا کم  شو  هاي بسیار می    دچار دگرگونی 
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ها از بسیار کم تا بسیار زیاد اسـت؛   قاعده هم باز همه جا کامال صادق نیست؛ زیرا میزان تفاوت     
توانـد بـا احاطـه بـر تمـام واژگـان ایـن         خن آن است که کسی نمـی اما در هر حال معناي این س   
  .طلبد اي می مند و معیار صحبت کند که شرایط و امکانات ویژه گویش، سیستانی قاعده

کنـیم؛ مـثال    مثـال همـراه مـی   دو آوریم و بـا یـک    بخشی از این سخن را در این جا می    
 کـه اشـتراك   -هـاي دیگـر ایـران    ي گـویش    در گویش سیستان، تقریبا مثل همـه      » آب«ي    واژه

شود؛ اما اگر اغراق نباشد، شاید   تلفظ میow  -ویژه در واژگان ابتدایی بسیار است      لفظیشان به 
کـاربرد  . رود تر این واژه را همین طور که هست، به کار مـی   کم،سیستانیگویشور بتوان گفت  

کند؛ به این موضوع توجـه   یر میگاهی آن منتفی نیست؛ اما غالبا تلفظ آن بسته به جایگاه تغی  گه
  :کنیم

  :ها نمونه
ow  
ow هـا، یعنـی در     واژهنـشینی  هـم ي  ؛ امـا در زنجیـره    است نشان معیار، مفرد    ي بی   گونه
ي آزاد هـم،   هـا نـه گونـه    ها و زیرگونـه  شود و از آن جا که این گونه  می  دگرگونیجمله دچار   

  : جاي هم به کار بردها را به توان آن اند، نمی »درتوزیع تکمیلی«بلکه 
) phonological process/ phonetic process(این مطلب بخـشی از فراینـدهاي آوایـی   (

 بررسی کردیم و در هفت بخـش   فرآیندهاي آوایی-3-3ذیل تر،  پیشدر گویش سیستان است که      
ی بـه  شدن تقابل واجی و تغییـرات هجـای   اي، خنثی ، کشش واکه  جایی دگرگونی، افزونی، کاستی، جابه   
 نیز زیـر همـین   /ö/ي  به زیرگونه /ow/ تبدیل واج افزون بر آن از . تشریح و توضیح آن پرداختیم    

 ).هاي آن را برشمردیم  سخن گفتیم و ویژگی-11-11-2-2ي  عنوان به شماره

  موصوف/ ي گروه اسمی مضاف هسته  ي گروه اسمی مفعول هسته  ي گروه اسمی معطوف هسته
'ö-v o 'ö-v a 'ö-v e 

  : گروه اسمی معطوف قرار گیردي هستهي آب  اگر واژه -1
če b-xâi, če n-xâi, zenda ra az ö-v o 'no: xâ ma:sar n-me-šo 

  .چه بخواهی، چه نخواهی، زنده را از آب و نان که گزیري نیست
بندي قاموسی خارج   برخالف جدول باال که خود نیز نوعی دسته  –حتی در این جا نیز      

کند و به آخرین هجـاي گـروه اسـمی معطـوف        محل تکیه تغییر می    -اربرد است ي ک   از چرخه 
  .گردد منتقل می
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  :ي گروه اسمی مفعول قرار گیرد ي آب هسته  اگر واژه-2
gonâ: dâra; 'ö-v-a ru: zmi: ma-re:z 

  !گناه دارد؛ آب را روي زمین نریز
 و صـفت قـرار   موصوف/ الیه ي گروه اسمی مضاف و مضاف  ي آب هسته     اگر واژه  -3

  :گیرد
'ö-v-e no:βa:r / 'ö-v-e luš{š}2 

  آلود آب گل/ آب نهر
  :هاي زیر را نیز ببینیم ها، جدول با حذف نمونه -4

  ö'v-â   معیار، جمع/ نشان بیقاموسی ي  گونه** 
       نشینی ي هم در زنجیرهکاربردي ي  گونه* 

  موصوف/ روه اسمی مضافي گ هسته  ي گروه اسمی مفعول هسته  ي گروه اسمی معطوف هسته
ö-'v-ow ö-'v a ö-'v-ey 

  
  ow-'ke    عاطفی، مفردقاموسی ي  گونه** 

       نشینی ي هم در زنجیرهکاربردي ي  گونه* 
  موصوف/ ي گروه اسمی مضاف هسته  ي گروه اسمی مفعول هسته  ي گروه اسمی معطوف هسته

ow-'k-ow ow-'k a ow-'k-ey 
  

  öw-'kâ    ععاطفی، جمقاموسی ي  گونه** 
       نشینی ي هم در زنجیرهکاربردي ي  گونه* 

  موصوف/ ي گروه اسمی مضاف هسته  ي گروه اسمی مفعول هسته  ي گروه اسمی معطوف هسته
ow-'k-ow ow-'k a ow-'k-ey 

  
  ow-ka-'kâ    فوق عاطفی، جمعقاموسی ي  گونه** 

     ow-ka-'kâ  نشینی ي هم در زنجیرهکاربردي ي  گونه* 
  موصوف/ ي گروه اسمی مضاف هسته  ي گروه اسمی مفعول هسته   گروه اسمی معطوفي هسته

ow-ka-'k-ow ow-ka-'ka ow-ka-'key 
  mi:row ←را ببینیم؛ شکل قاموسی » میراب«ي مرکب  از همین واژه، واژه
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az katxodâ:-e šo b-gi ta ra:at o mi.röv o čavak3 o âxond o 
molley šo,  

 ر تا میراب و زیردست میراب و آخوند و مالیشاناز کدخدایشان بگی

  
در آیـد؛ مـثال    نیـز مـی  » آب«صـورت    ها که بگذریم، گاهی همین واژه بـه         از این نمونه  

  : زیرموارد
âb-o-xojâb, âb-xorešt, âb-a:mbâr, be:-âb4, da:s-βa-âb, kanâr-âb  
 

  pemma ← ؛ شکل قاموسی»پنبه«ي  واژه -3-2 -9-2-2
 /phonological process(  بخـش دیگـري از فراینـدهاي آوایـی    ایـن مطلـب نیـز   (

phonetic process(واج -1-2-1-3-3تر، ذیل جدول   در گویش سیستان است که پیش /a/ 
 ي کلمهآن جا گفتیم که  بررسی کردیم و در فرآیندهاي آواییپایانی از جستار  /a/ و بخش دوم، واج

  : آید  همیشه به این شکل درمی،بگیردالیه  مضاف صفت یا  پسینِي  اگر وابستهaپایان به 
← y + a- میانجیe +=) کسره ( ← e-  

 آیـد، کـلّ   ؛ و نیز در جدولی کـه بخـشی از آن مـی   شود  بدل میe پسین به   aبه بیان دیگر    یا  
  :فرایند را توضیح دادیم

تلفظ گروه اسمی در گویش   معنا
  سیستان

تلفظ گروه اسمی در فارسی 
 وع دگرگونی ن  اصل واژه  رسمی

  )ابدال(  xo:ne+ ... xâne+y +e+ ... xo:na  ...يِ خانه
  :بینیم ها را می براي نمونه این واژه

  pemma ←؛ شکل قاموسی »پنبه«ي  واژه
  :کند اش تغییر می ي پایانی گیرد، واکه ي پسین می این واژه وقتی وابسته

pemme xâ xod-šo me:-kâšte  
 تندکاش شان را خودشان می پنبه

a:m pemme sved-ak dešte no a:m pemme bor-ak  
ك ي سفیدك داشتند و هم پنبه هم پنبه ي بور.  

  :کند اش را حفظ می ترکیب شکل قاموسیدر گاهی واژه 
da:r em pemma-kâri -y-â me:-ga:šte 

  .گشتند ها می کاري در همین پنبه
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اي  ؛ کـشش واکــه کنــد اش را حفـظ نمـی   ایـن واژه گـاهی در ترکیــب شـکل قاموســی   
  :گیرد می

sowz-e pemma:-xâr 
  خور سبز پنبه

esm-i -y-o sowz-e pemma:-xâr-a 
  .است» خوار سبز پنبه«اسمش 

اش را حفـظ   گیـرد، شـکل قاموسـی      مـی ) ي جمـع      نـشانه (ي پـسین      وقتی وابسته ویژه    به
  :گیرد اي می کند؛ کشش واکه نمی

šnaste -y-a myo:n-e pemma:-â  
  ها ن پنبهنشسته است میا

  :کند اش را حفظ می وقتی مفعول است، شکل قاموسی
kâla:k-ey pemma ra m-xâra ke m-xâra 

 .دخور د که میخور هاي پنبه را می بوته

  longo:ta ←؛ شکل قاموسی longo:taي  واژه □
  :کند اش تغییر می ي پایانی گیرد، واکه می) الیه مضاف(ي پسین  این واژه وقتی وابسته

peynar tommon o longo:te xâ, a:r sa ro:z-e yag ley me:-dâ ke 
zan |ə/e| sâb-xo:na βar o b-šo:ra;  

خانـه بـرایش    داد کـه زن صـاحب   اش را هر سه روزي یک بـار مـی    شلوار و عمامه  ] و[پیراهن
  .بشوید

زدایـی و   دو فراینـد کـشش  گیـرد،   مـی ) ي جمـع  نـشانه (ي پـسین    این واژه وقتی وابـسته    
  :گیرد ایی را با هم میافز کشش

longota:-ey xâ xey a:m da:jg b-dâde 
  .هایشان را به هم گره زدند عمامه
  ku:ča ←؛ شکل قاموسی »کوچه«ي   واژه□

  :کند اش تغییر می ي پایانی گیرد، واکه می) الیه مضاف(ي پسین  این واژه وقتی وابسته
ku:če βar šo vâ karde  

   .اي برایشان باز کردند کوچه
  golla ←؛ شکل قاموسی »گلوله«ي   واژه□

sropp o bâru:t o fiša:ng o golle či:z-e ke βa kâr buda, rext-ada 
da:r a:r du lu:le tufa.ng 
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بوده در هر دو  ، ریخته)الزم بوده(= کار بوده  اي چیزي که به سرب و باروت و فشنگ و گلوله
 .ي تفنگ لوله

  
  mollâ ←؛ شکل قاموسی »مال«ي   واژه□

ویژه  ، به)//â دگرگونی واج -4-2-1-3-3(ي  این فرایند را زیر عنوان و شماره
 پایان ي اگر واژه پیش از این بررسی کرده و نشان دادیم که) -2-2-1-4-2-1-3-3( جستار 

) د باشنکره» ي« یا هاي پسین صفت یا یکی از انواع الیه مضافاین وابسته ممکن است ( پسین ي  وابسته/â/به 
ي اضافه و  کسره(+ e ) آواي میانجی(+ y ) واج پایانی (â ←آید  به این شکل درمی،بگیرد
  :؛ مثال← ey) صفت

  âqey me  âqâ . منِ+  ـ+ي+آقا
  molley qla: agjâ rafta?  mollâ ده کجا رفته؟ ـ ِ+ي+مال
 bâley raf   bâlâ  .رف  ِـ+ي+باال

  :یم را ببیني دیگريها در این جا نیز نمونه
az katxodâ:-e šo b-gi ta ra:at o miröv o čavak o âxond o 

molley šo,  
  .از کدخدایشان بگیر تا میراب و زیردست میراب و آخوند و مالیشان

 
das-o-kâr o da:s-rešt-e šo ij jâ5 âf n-me-ša 

شد رِشتشان هیچ جا یافت نمی  هنرمندي و دست.  
borr-e âdam-e xurd o ka:lo:n-e no go:čow pačče da:r em 

pemma-kâri -y-â me:-ga:šte no xurd o ka:lo: βa joppak o ji: no βa 
tamošâ bude  

گشتند و کوچک و بزرگ به  ها می کاري اي در همین پنبه مچه گروهی آدم خرد و کالنی و بچه
  .بودند] مشغول[کوبی و دویدن و به تماشا  پاي

  
   تغییرات هجایی-5 -9-2-2

 -7-3-3 (←ي   بـه شـماره     است کـه    مطلب نیز یکی دیگر از فرایندهاي آوایی       این
هجاهاي زبان یا گـویش وقتـی در یـک    توضیح دادیم و در آن جا گفتیم که       ) تغییرات هجایی 

آیـد؛ یـا    گیرنـد، یکـی از ایـن دو حالـت برایـشان پـیش مـی        ي آوایی کنار هم قرار مـی   زنجیره
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هـا بـا    در آغـاز یـا پایـان هجاهـا هرگونـه آمیختگـی آن      نـشین   هاي هـم  هاي آوایی واج  مشخصه
سازند و در نتیجه هیچ گونه تغییـري در سـاختمان هجـایی هـیچ یـک          دیگر را ناممکن می     یک

ریـزد یـا     نظم هجـایی دیگـري را درهـم مـی    ،نشین شود یا این که یکی از این دو هم  ایجاد نمی 
شـود؛ یعنـی از درازاي    مـی خـوش دگرگـونی    هجایی بـر اثـر ترکیـب بـا هجـایی دیگـر دسـت         

  شود؛ ي آن کاسته یا بدان افزوده می زنجیره
یکی از نخـستین نتـایج   «ي جلد دوم این مجموعه از قول سوسور آوردیم که   در مقدمه 

دیگـر   اي است که دو یـا چنـد واحـد زبـان را بـه یـک             گسستن پیوند دستوري   ،ي آوایی   پدیده
 تشخیص اشتقاق یـک واژه را  ،ه تحولی از این دست  افتد ک   پیوندد؛ براي مثال گاه اتفاق می       می

اي را کـه میـان دو    ي طبیعـی  تحـول آوایـی رابطـه   ... و نیـز  ... سازد  ي دیگر ناممکن می     از واژه 
نوع دیگر تأثیر دستوري ... گسلد  ي واحد وجود داشته است، می صورت تصریفی از یک واژه  

انـد،    در تثبیت ارزش آن واژه سـهیم بـوده  تغییر آوایی این است که اجزاي متمایز یک واژه که 
تحـول  ... شود  ناپذیر می دهند و واژه مبدل به یک کل تقسیم     پذیري خود را از دست می       تجزیه
  6.»سازد ي نخست مخدوش و سپس غیر ممکن می  تقطیع زبانی را در مرحله،آوایی

  :ها را ببینیم نمونه
  1ي  نمونه

bâz a: č-me-dono! 
  !مدان باز هم چه می

č-me-dono در اصــل از دو گــروه اســمی če||z|e|| و گــروه فعلــی m-do:no 
تنهـا تفکیـک     درآمـده کـه نـه   č-me-donoنشینی مستمر بـه شـکل      دلیل هم   ترکیب شده و به   

   7.است هاي بنیادین شده هجایی آن بلکه تفکیک واژگانی آن نیز دستخوش دگرگونی
  2ي  نمونه

٨č-kâr  
تــشکیل ) کــار (= kârو ) چــه (= čeو گــروه اســمی ایــن نمونــه نیــز در اصــل، از د

  :است شده
xodâ ra âlem-a č-kâr mow kardan-a! 

  !داند چه خواهدکرد خدا می
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   کاربردهاي خاص-6 -9-2-2
o:š ko; peš-ta:r ma-ro ke yag âzâr-košte âteš-mojâz-e am myo:tâš 

de:de âsâk βa:-m-dâra; ke aga pow šo, faqat xodâ ra âlem-a č-kâr mow 
kardan-a! 

(= کنـد    باش؛ جلوتر نرو که یک کوفتی تندخویی همـان وسـط دارد اسـتراحت مـی         مواظب
  ! چه خواهدکرد)داند  خدا میفقط (= عالم است] را[خدا فقط ؛ که اگر برخیزد، )گیرد خستگی می
  

جزئـی   ي اسـنادي سـه   معنـا یـک جملـه    ظـاهر و بـه    که به  -روشن نیست در این جمله    
کنـد؛ امـا همـین گونـه کـه هـست، کـاربردي و بـسیار نیـز           چه مـی » را«ي مفعولی      نشانه  -است

هاي اندکی دارد و زایا   نمونه،سوم شخص مفردساخت   با همین    لبته این جمله   ا .پرکاربرد است 
  .هم نیست

arf-e qors az me be-pors9. 
  .حرف اساسی را از من بپرس

  در این جمله 
   ؛از زبان پارسی رسمی استگرفته  وام be-porsفعل  -1
  10.است  مفعول حذف شدهبدون دلیل از پایان گروه اسمی» را«ي مفعولی   نشانه-2

  .فراوان دارداج واین جمله با همین فعل، در گویش ر
to be-jommo: lab-a; ta me be-do:no tab-a11!  

  !تو بجنبان لب را؛ تا من بدانم تب را
 خـالف هنجـار   be-do:no و :be-jommoدو فعل   در این اصطالح پرکاربرد نیز      

اي از موارد دیگر،   این آمیختگی برخالف پارهبه زبان پارسی رسمی است؛ اما تقریبا  گویش و   
  .شود ناموجه شمرده نمی

  
   خواندن-7 -9-2-2
  

  گونه خوانی متن تا چه اندازه اهمیت دارد؟ چه
  گونه باید خواند؟ متن را چه

  گونه است؟ روش درست خواندن متن، براي مقاصد گوناگون چه
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  :کنیم به این مثال ساده قناعت می
  یم و می در ساغر اندازیمبیا تا گل برافشان

سنت شده است و نیز بسیار هم معمـول، کـه بـه پیـروي از عروضـیان، بـراي تـشخیص               
  :درست تعداد افاعیل عروضی، این مصراع شعر حافظ را چنین بخوانیم

فر بی یا تا گُل     بشانی    م ر نْ می د م(  دا زي سا     غَ ر(  
  :ي نیست، از نثر نمونه بیاوریمفرمایید این شعر است و گزیر اگر می

  :نویسیم این طور می
  ... .گفتم اول بار که بیام این جا؛ نباید از اون روزاي سخت و 

  :خوانیم اما این طور می
  ... .ل بار که بیا مین جا؛ نباي د زون روزاي سخ ت  ت مو وگف

کنـیم؛   مراعـات نمـی  هـا را   تر، ما هنگام سخن گفتن رودررو، حریم واژه    به سخن ساده  
گذریم تا به گروه و به جمله برسیم؛  شکنیم و از جغرافیاي واژه می ها را درهم می     مرزهاي واژه 

سازیم تا به متن برسیم که اصل سـخن همـان     ها را نیز دچار این سرنوشت می        و حتی گاه جمله   
  ... .است؛ نه واج و واژه و 

  هاي بشري چنین است ي زبان در همه
  

تفـصیل، در جلـد نخـست ایـن      یستان نیز چنـین اسـت و ایـن مطلـب را بـه        در گویش س  
 در آن .ایـم    روشن کرده  ) فرآیندهاي آوایی  -3-3 ← (فرایندهاي آوایی ، زیر عنوان    مجموعه

ي عناصـر اسـت و هـیچ     شرح توضیح دادیم که تأثیرگذاري و تأثیرپـذیري ویژگـی همـه            جا به 
زبان نیز مشمول همین قاعـده  .  در امان مانده باشدشناسیم که از این تأثیرپذیري    عنصري را نمی  

  :نگریم این جا به دو نمونه از آنچه در جلد نخست آمده، می. شود می
  در جمله افزونی واکه - 2-2-1- 3-3

باواجگــاه مــشترك یــا  خــوان  وقتــی دو هــمگفتــار ي در زنجیــره -3-3-2-2-2-1
  :داینفزا می (ə)ها  شدگی تلفظ بین آن  براي آسان،یندانزدیک به هم از پی هم بی

 xâra- mə-omš ) =خورد  میمشا(؛ ra:ba- mə-kapp  =)گیرد گاز می(.  
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اي بـا آرایـش      از واژه  پـیش  vc(c)-اي با آرایش واجی پایـانی          اگر واژه  -3-3-2-2-2-2
 پدیـد آرد، در  -vccc(c)v-چـون   لی آن دو، آرایـشی هـم  ا بیاید که توccvواجی آغازي  

  :هایی مثل ه جملهجد و در نتینایفزا می əمرز آن دو واژه 
marq kot šta  =)است مرغ کرچ شده(و  kârd klanč šta  =) به )است شده قراضهکارد 
  :آیند صورت زیر در می

marq kot-ə šta و  kârd klanč-ə šta  

معموال در سخن گفـتن، بـرخالف نوشـتن،    گویشور، گیریم که   نتیجه می   اساس بر این 
 خللـی در فهـم موضـوع ایجـاد     خـالف قاعـده  د؛ اما ایـن  رگذا مییر پا زرا واژ    مرز واژه و تک   

ی آشنایی چنـدانی نداشـته باشـیم و آن را نـه از طریـق سـخن       گویش/ کند؛ ولی اگر با زبان    نمی
باشیم، این عدم تفکیک یـا آمیختگـی بـیش از حـد      گفتن بلکه از طریق کتاب و نوشته آموخته   

از آن گزیـري  گـردد؛ بـاوجود ایـن     تفهـیم و تفـاهم مـی   دیگر، باعث اخـالل در        ها به یک    واژه
بـسی بیـشتر از پارسـی    گویش سیستان  -گنجد  که فعال در این جا نمی   -به دالیل فراوان  نیست؛  

 و هـم فهـم آن را از راه   خواندن مـتن هم گردد و درنتیجه      آمیختگی می   رسمی دچار این درهم   
هـا کـه در    ان، به برخی از این اشـکال در گویش سیستکند؛    براي مبتدي بسیار دشوار می     گوش

  :ها توجه کنیم ي برخورد با آن آید و نیز نحوه خواندن متن پیش می
همـین جـا هـم از     (em ja: az šme -y-a; za:mat-e dâro: ي نخـست  نمونـه  □

  ).شماست؛ زحمتی دارم] آنِ[
؛ روشـن اسـت   vcccvcv: آرایـی اسـت    داراي این واجaz šme -y-aدر این نمونه 

بنـابراین،  ؛ /š/ و/z/ویـژه بـا تـوالی دو واج         بـه نمایـد؛     مـشکل مـی    vcccvي    ه تلفظ زنجیـره   ک
درپـی   هاي پـی  ي صامت افزاید؛ زنجیره  یک مصوت می،درپی هاي پی گویشور در میان صامت  

 یا یکی vcəc-cv ← a-zəš-me -y-a ← :شکلاین تر شود؛ به  شکند تا تلفظ آسان را می
  .vc-cv ← aš-me -y-a ←: ؛ به این شکلکند ن را حذف میدرپی آ هاي پی از واج



  

 

  سیستانادبیاتبررسی 

42 

-xodâ omr-e tra omr-e nu: kona; deqqiyat-a to m: ي دوم  نمونـه □
ba:ri; ka:nduk-a to me:-ni; βa kalg to m-pe:či;)     خدا عمرت را عمـر نـوح کنـد؛

  ).پیچی  تو میkalg  کنی؛ به را تو می ka:ndukکشی؛  مشقتش را تو می
  :  اول، برهم زدن نظم موجود هجاییتغییر

om-re-tra-om-re ... ← om-ret-ra-om-re ...  
  : تغییر دوم، برهم زدن نظم موجود هجایی

deq-qi-ya-ta-to-mba:-ri ← deq-qi-ya-ta-tom-ba:-ri  
  :  افزایش±تغییر سوم، برهم زدن نظم موجود هجایی 

βa-kalg-to-mpe:-či  ← βa-kal-gə-tom-pe:-či    
  :  افزایش±غییر سوم، برهم زدن نظم موجود هجایی ت

pey-ney-bdo:-zo-trizz-ndâ-ra ← pey-neyb-do:-zot-riz-zen-dâ-ra  
  

  ... اشتباهات امالیی، ویرایشی، نگارشی، -8 -9-2-2
   یک یادآوري الزم

بودم؛ اما نه چنان واضـح کـه بتـوان بـر آن      از گوشه و کنار، کم و بیش چیزهایی شنیده  
بودنـد جلـد دوم آسـوکه غلـط بـسیار دارد؛ نثـرش گـاهی معیـوب اســت؛           نهـاد؛ گفتـه  انگـشت 
  ... !انگارانه و  ها سهل یندي جمله

ین  بعدها چنـ -خواستند طرفه آن که این جماعت همه از دوستان نزدیک بودند که نمی   
 گـردد؛  - که من باشـم   - ایرادگیریشان باعث رنجش و کدورت خاطر مبارك نویسنده        -شنیدم

چنان در ذهن خودشان ریـشه   زهازه به چنین دوستانی که یک تذکر ساده را دریغ کردند تا هم   
  !الخ... بدواند و 

 پناه دل به دریا زد و مثل همیـشه   تا آن هنگام که دوست بزرگوار؛ آقاي ابراهیم نصرت        
بنـدي در   پوشی گفت که صفحات فالن و فالن اشتباه امالیی دارد و جمله بی ریا و نفاق و پرده    

هـا   بندهاي فالن و فالن از بهمان صفحه ایراد دستوري و نگارشی دارد و کاربرد قیدها و صفت        
  ... !هاي پایه و پیرو در این جا و آن جا خالف هنجار است و  و جمله

هـاي دیگـران    هـایی کـه بـراي نوشـته      تـوجهی    برخی از بـی    !گفتم دیدي اي دل غافل؟    
چـون آن   بـردار نیـست؛ هـم    شمردم، این بار دامن خودم را گرفت و بد هم گرفـت؛ شـوخی      می
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زحمـت    و انگـشتانی کـه بـه   »تنی لرزلـرزان و رخ سـندروس  « با -هستکه  یادتان  -ي خدا   بنده
  ؛ ...فیه برخوردم و صفحات کتاب را ورق بزنند، به مطالب مانحن توانستند  می

کوتاهی از هیچ کس نیست؛ متوجه خود صاحب این قلـم اسـت کـه درسـت توضـیح                
ي کالم کند یا از این قبیل معاذیر  اطالهاست؛ شاید براي توضیح جا کم آورده یا نخواسته        نداده
خش از داد که این ب هاي دیگران، توضیح کافی می   اي از نوشته    باید در مقام نقل پاره    . پذیر  نادل
هاي کتاب به قلم و انشاي او نیست؛ عینا از صفحات فالن و فالن کتاب عکـس گرفتـه و           نوشته

اسـت و کوتــاهی    کـه دقیـق نگفتـه   -اسـت  کـم و کاسـت در کتـاب آورده    هـا را بـی   آن عکـس 
  .-گیرد است و به گردن می کرده

  .خواهد با توضیح زیر، آن نقص را جبران کند و اکنون می... 
 کتاب 68 و 67 کتاب آسوکه، جلد دوم، تصویر صفحات 221 و 220 صفحات   -الف

ي  نامـه  دوست است با مشخصاتی که در کتـاب      هاي افشار، اثر خواندنی آقاي هادي غالم        افسانه
   .همان جلد آمده است

  280 تـا  270 و 2 و 1 آسوکه، جلـد دوم، تـصویر صـفحات    234 تا 222 صفحات  -ب
 است با مشخصاتی کـه در  رزشمند جناب محمداعظم سیستانیاشناسی سسیتان، اثر    دمرکتاب م 
  .ي همان جلد آمده است نامه کتاب

  :توضیح الزم
اند، به نظر نگارنده ناشی از تفـاوت   هایی که دوستان بر این صفحات وارد کرده     اشکال

ي خـودش سـبک و    هر کسی بـراي نوشـته  . هایی که باید مثال اصالح شوند نه غلطسبک است   
ي  د که در گزینش آن مجاز است و جزئی از حریم اوست و نگارنده به خود اجـازه        سیاقی دار 

هـا را در ایـن کتـاب نقـل      دخل و تصرف در آن حریم را نداده؛ به همین دلیل عـین آن نوشـته              
شـد توضـیحاتی در    اي مـوارد مـی    باز هم اگر تصویر نبود و متن بود، شاید در پـاره         .است  کرده

  .سر نگشتحواشی داد که آن نیز می
  

   بیان عاطفی-9 -9-2-2
   وند عاطفی-1 -9 -9-2-2
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ایـم؛   به این موضـوع پرداختـه   ) کنیم   ادعا هم می   -15، مقدمه،   2آسوکه، ج  (←تر  پیش
  :آوریم این جا تنها نمونه می

  1ي  نمونه
amâ βa-ram sar-ka-ke zβo:n-ke xâ m-jâvide  

  گرفتند  اما فورا سر زبانشان را گاز می
sar-ka-ke zβo:n-ke xâ =) نوك زبان در این جمله بـا دو  / ؛ سر)سر زبانشان را

اسـت کـه    آمـده  ke-ي عـاطفی  و خود زبان همراه بـا یـک نـشانه    )ke- و   ka- (ي عاطفی   نشانه
  .دهد  افزایش می بسیاري عاطفی سخن را حوزه

  2ي  نمونه
βar-m-ga:rda da:r xo:na; jokk-e xâ dam-ka-ke m-za:na;  

  زند؛ ي کوتاهی زانو بر زمین می د داخل اتاق؛ لحظهگرد برمی
  .دنآور ي عاطفی می آن را با دو نشانه) دم(= تر نشان دادن زمان  به منظور هرچه کوتاه

  3ي  نمونه
maga čez bu?! yag parz-ke čoqok-ak-e xâ bešta:r na-bu!  

كِ گنجشککی که بیشتر نبود یک ریزه! مگر چه بود؟   ! اَ
  4ي  نمونه
  :تواند وند عاطفی بگیرد تی قید هم میح

katxodâ:: be-stâ am ja:rak o čakk-i -y-o kil ša 
 کدخدا ایستاد همان جایک و گردنش کج شد

  
   تکرار-2 -9 -9-2-2

هاي عاطفی کردن سخن است؛ هرچه مقدار تکـرار بیـشتر باشـد،     تکرار نیز یکی از راه    
تـر گردانـد، بـر     ي مطلـب تـشنه   شـنونده را بـراي ادامـه    اما  ؛البته با این شرط که به مالل نینجامد       

  :افزاید؛ به تکرار زیر توجه کنیم زیبایی سخن می
bu no bu ta yag ro de:r ka; eyra: ša; n-y-o:ma; ro:z yag 

neyza b-y-o:ma ble:; amâ čoqok-ak n-y-o:ma; ma:l-e čâšt b-ša; n-
y-o:ma; nim-ro ša; n-y-o:ma; nmâz-e pi:šin xonda ša12; n-y-o:ma; 

ro:z tow a: βa:-dešt; n-y-o:ma; ma:l-e xa:mur ša13; n-y-o:ma; 
a:ftow belkol tow-ni:m ša; n-y-o:ma; mollâ nmâz-e de:gar a: b-
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xond-ak; če xondan-e?! das pow na ba-ška14; anu a: n-y-o:ma; 
ma:l-e ta:ndur ša; n-y-o:ma; ro:z-for-ša:d ša; n-y-o:ma; ma:l-e 
šo:m-e qari:bo: b-šow n-y-o:ma; n-y-o:ma ke n-y-o:ma 15!   

؛ آفتاب یـک نیـزه آمـد بـاال؛ امـا      نیامدبود و بود تا یک روز دیر کرد؛ دیروقت شد؛  
؛ نیامـد شد؛  ؛ نماز ظهر خواندهنیامد؛ ظهر شد؛  نیامد؛ هنگام چاشت شد؛     نیامدگنجشکک  

؛ آفتاب کامال کـج شـد؛    نیامدهنگام خمیر شد؛     ؛نیامدمایل شد؛   ] به سمت غرب  [آفتاب هم 
دسـت و پـایش را شکـست؛ هنـوز هـم      ! ؛ مال نماز دیگر را هـم خوانـد؛ چـه خوانـدنی؟       نیامد
 کـه  نیامـد ؛ نیامـد ؛ زمان شام غریبان شد و نیامد؛ غروب شد؛ نیامد؛ زمان تنور شد؛  نیامد
  !نیامد

  
   چینش اجزاي جمله-10 -9-2-2

تـوان   گیـرد؛ یعنـی نمـی    اس اصول بالغی سخن انجـام مـی  این موضوع در گویش براس  
کش و معیار دستوري دقیقی براي چینش اجزاي جملـه ارائـه داد و مـثال سـاخت جملـه را           خط

 ← مفعول یا مثل زبان پارسی رسمی براساس نهـاد    ← فعل   ←نهاد براساس   یمثل زبان انگلیس  
غـاز  آتـرین جـزء آن    با مهـم گویشور سیستانی جمله را   .  فعل حتمی و قطعی گرفت     ←مفعول  
  :هاي زیر بنگریم دهد؛ به نمونه ترتیب اهمیت اجزا ادامه می کند و به می

ška:st karde xalq βa am sun-e sadâ  
  .جوم آوردند مردم به همان سمت صداه

ešo b-ra:side myo:n-e alqe jam-ba:st 
  ي توده، ها رسیدند میان حلقه این

b-di yag čiz-e gard o qond-e qollak-e  
  

ru xâ b-ka sun-e ruš-sve:d-e âbâdi  
  .سفید آبادي رویش را گرداند سمت ریش

sey b-ko to 
 .نگاه کن تو

xâ gda bur-tâz bur-tâz, a:r asp-aki -y-o a:r xar-aki: b-tâxte 
pešvâz 

   .سواري و هر خرسواري تاختند پیشباز این بود که دیگه بتاز بتاز، هر اسب
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xâ râi karde yag qâsed-e βa de:yât-e du:r o nazduk 
  بنابراین فرستادند یک قاصدي به دهات دور و نزدیک؛

  
  

  نگاهی به گذشته -9-2-3
نیــز گفتــیم و در جلــد دوم » :kenje ša:r-e zâedo«در جلــد نخــست آســوکه از 

بعی که ایـن  اش را اندکی کاویدیم و از منا    هاي تاریخی و محلی     نگاهی به آن داشتیم؛ ریشه     نیم
، بـه نقـل از   االعـالم زرکلـی  داسـتانی همتـاي آن را نیـز از       . ها آمـده، نـام بـردیم        داستان در آن  

 البلدان، االغانی، معجم هاي معجم این حکایت در کتاب  وگفتیم که    ي دهخدا آوردیم    نامه  لغت
  .االعیان هم آمده است االخبار و وفیات ما استعجم، تاریخ طبري، عیون

 که باز هم تاس هاي دیگري نیز آمده ین بیفزاییم که حکایت اخیر در کتاباین جا بر ا  
، انـدکی پژوهـشگران را بـه فکـر      و یکسانی بـیش از حـد، خـود       ي همگی یکسان است     مایه  بن
  :هایی از آن را ببینیم ؛ نمونهبرد میفرو

  االمم  به نقل از تجارب-9-2-3-1
ته شـدن آن خـود داسـتانی    این کتاب جـز کتـاب معـروف ابـن مـسکویه اسـت و نوشـ             

ایــن کتــاب را دانــشگاه فردوســی مــشهد چــاپ  .  کــه بایــد در مقدمــه خوانــد -خوانــدنی دارد
ذکـر   « بخـش موضـوع مـوردنظر مـا در   . دید نامه خواهیم مشخصات آن را در کتاب    . است  کرده

  :است این کتاب چنین آمده» سلطنت شاپوربن بهرام
 شـاپور نـام کردنـد و او را شـاپور ذواالکتـاف      و آن پسر که بعد از وفـات بهـرام متولـد شـد      

. کردند غارت میو ملک عجم یازده سال بر این صفت بماند که از هر طرفی از بالد ایشان ... خواندند 
اهل طی به محاربت درآمدند و طاقت استقامت . متوجه خیل طی گشت... ساله شد  چون شاپور پانزده  

 توقف نمود باز ساختگی کرد و بر سر نیک سال در مدای.. .قریب پنج هزار کس اسیر کرد . نداشتند
و چند مدت بـه   شاپور نزول فرمود. ضیزن به مدینه در کنار فرات تحصن جست     . ضیزن غسان رفت  

بعد از آن ملَیکه، دختر ضیزن یـک روز از بـاالي سـور بـر شـاپور          . ي محاصره مشغول گشت     محاربه
چه شاپور اجمل و احسن . گیر شد و عاشق او شد  جايمحبت شاپور در دلش. مشرف شد و نظر کرد    

ي تـوام؛ بـراي    زاده از محارم خود، عورتی به سِرّ پیش شاپور فرستاد و گفت من عم . ملوك عجم بود  
اگر با مـن  . خواهم ام و تو را می  اکنون بر تو عاشق شده 16.نوش بنت نرسی است     آن که مادرم، دخت   

احدي از نسوان ملک به من مفوض فرمایی، حیلتی سازم که این کنی که بی مشارکت  عهد و میثاق می  



  

 

   3استانی، آسوکه، ج ادبیات د 
  

47  

 و گفت به هرچه فرمودي، قیام نمایم و از اشارت شاپور از این قضیه فرحان گشت. حصار مفتوح شود
اس و حفَظه که گـرد   . تو تجاوز نکنم و بدین صورت عهدنامه نوشت        دختر کنیزکان را بفرستاد تا حرّ

ي خوب سـقی کردنـد و گفـت ملـک شـما را عزیـز داشـته و ضـیافت            هنهگردیدند، شراب ک    سور می 
چون مست شدند و بخفتیدند، دختر کنیزکان را فرمـود تـا فـتح بـاب حـصن کردنـد و            . است  فرموده

قتل آورد و ضیزن را با صد کس از اهـل   شاپور با ابطال جنود دررفت و هرکه را دید از آن عساکر به       
  .بیت و اشراف اسیر گرفت

دان شاپور بر تختی زرین نشست و دختر بر جنـبش؛ پـس بفرمـود تـا اسـرا را حاضـر               بامدا
دختر خود را دید بر جنب شاپور نشسته؛ گفت تو را چه . اول کسی که دررفت، ضیزن بود. گردانیدند

کـردم؟ بـدو التفـات نکـرد؛      آیا در تربیت تـو تقـصیري مـی     . اهللا علیک   اهللا سلّطه   بود اي دختر؟ ویلک   
صن بـود،  ها برکندند و رها کردنـد و هرچـه در آن حـ       افناش کردند و تمامت اسرا را کتف       بفرمود تا 

و با خـدم و  گردید و بفرمود تا از براي دختر قصري رفیع منیع بنا کردند حمل کرده به ملک خود باز    
یک سال بگذشت و هـیچ  . غایت مشعوف جمال آن دختر بود       شاپور به . حشم در آن متوطن گردانید    

پر (= که حشو آن ریش طیر زنان خود را بدو اتیان و اختیار نکرد و در این اثنا شبی بر فراشی یک از 
گفـت در  . شـاپور از موجـب آن سـؤال کـرد        . دختر را اضطرابی تمام پیدا شد     . بود، خفته بودند  ) مرغ

ي فراش یک ورق مورد یافتند که در پهلـوي     بعد از تفحص بلیغ در میانه     . فراش چیزي خشن هست   
شـاپور گفـت پـدرت غـذاي تـو از چـه طعـامی        . بود و گوشت و پوست خراشـیده     دختر اثر آن مانده   

کرد؟ گفت غذاي من غیر مخ و شکر طبرزد و گوشت مرغ چیزي دیگر نبود و آشامیدن آب انـار      می
شاپور چون این سخن بشنید، بر . ملیسی؛ و لباس در شتا خز و زربافت، و در صیف کتان کنفی مرصع 

گونه  کرد، غدر کرد؛ من چه خود خایف شد که با پدري که او را بر این نوع رعایت و تربیت می        نفس  
تعالی دعاي ضیزن مستجاب  قتل آورده و حق پس باوجود محبت بفرمود تا او را به       . بدو اعتماد نمایم  

  .)209االمم،  ،تجارب--(ي عمر از آن حرکت غمگین بود  گاه شاپور پشیمان شد و همه آن. کرد
  ، متن عربیاالمم  به نقل از تجارب-9-2-3-2  

إلی سابوربن اردشیرالملک  انتهی ثم  
فمن وجوه المکائدالغریبه ما تـم علـی رجـلٍ مـن الجرامقـۀ یقـال لـه الـساطرون، و هوالـذي             

م  تکریت بین دجله و فرات فی مدینه یقال لها الحضر، و زع الَضیزنَ، و کان ینزل بجبال«العرب  تُسمیه
  ).70: 1366مسکویه، ... (و کان لِلضیزنِ هذا ابنه یقال لها النضیره ... العرب  بن الکلبی أنّه من هشام

  االمم، متن فارسی بخوانیم تجاربي این داستان را از  ترجمه
  االمم، متن فارسی  به نقل از تجارب-9-2-3-3  

  .گاه پادشاهی به شاپور، پور اردشیر رسید آن
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بر مردي از جرامقه با نام ساطرون که تازیان وي را ضـیزن  که بود شگفت آن  هاي    از نیرنگ 
هـاي تکریـت در میـان دجلـه و فـرات، در شـهري بـا نـام حــضْر          وي در کـوه . خواننـد، کارسـاز آمـد   

، و هم اوست که سرزمین جزیره را از هشام کلبی گوید که وي از تازیان قضاعه است. است زیسته  می
  .ازیان قضاعه برون از شمار با وي بودند و پادشاهی وي تا شام رسیدآن خویش کرد و از ت

 و چـون  بود، ضـیزن بخـشی از پیرامـون سـواد را بگرفـت           گاه که شاپور به خراسان رفته       آن
ضـیزن چنـان کـه    . شاپور از خراسان بازگشت، به سوي ضیزن شتافت و در بیرون دژ وي فرود آمـد      

  :اعشی گوید. یافت ژ بماند و شاپور بر وي دست نمیاعشی، میمون قیس سراید، دو سال در د
...  

با زنانی که . ضیزن را دختري بود نضیره نام که چون خون زنانه دید، از شهر بیرونش کردند
شاپور نیـز سـخت نکـوروي    . وي از زیباترین زنان روزگار خود بود   . کردند  دیدند، چنین می    خون می 

  :سپس به شاپور نوشت. شاپور را بدید، به وي دل باختروزي نضیره نزد شاپور رفت و چون . بود
  ؟»اگر راه ویران کردن باروي شهر و کشتن پدرم را به تو بنمایم، به من چه پاداش دهی«

  .»ي خویش کنم تو را از زنان خویش برتر دارم و تو را ویژه. فرمان توراست«: شاپور گفت
ي  سـپس نـشانه  . ا از پـاي بیفتادنـد  سپس نضیره نیرنـگ زد و بـه نگهبانـان مـی بنوشـانید تـ           

زور گـشود و   پس، شاپور نردبانی بر بارو نهاد و بـاال رفـت و دژ را بـه   . به شاپور بنمودگاه دژ را      رخنه
چنان که کس از .  نیز تازیان قضاعه را که پشتیبان وي بودند، همه را نابود کردونگهبانان و ضیزن را   

  ...شاپور شهر خضر را ویران ساخت . ایشان نماند که تا امروز شناخته شود
...  

گویند که نضیره . التمر با وي جفت شد شاپور نضیره دختر ضیزن را با خویش ببرد و در عین
نالید که رویـه از پرنیـان داشـت و درونـش بـه کـژ        در آن شب نخوابید و از درشتی بستر خویش می  

ناگهان دید که برگ موردي در چین . ستي وي از چی شاپور نگریست که بداند ناله. پر بود) ابریشم(
  .است شکم نرمش بمانده و آن را آزرده

  ؟»خورانیده است شگفتا، مگر پدر تو را چه می«: از وي پرسید
  .»کره، مغز، انگبین زنبوران دوشیزه و می ناب«: نضیره گفت
و تو را خورانیدت، با تو نوآشناترم  که چنان میبه پدرت سوگند که من از وي   «: شاپور گفت 

  .»بیش از او بیازارم
پس فرمود تا مردي بر اسبی سرکش برنشست و گیسوان نضیره را بـه دم اسـب ببـستند و            

  ).131: 1369مسکویه، ... (اسب را بتازانیدند تا نضیره به چند پاره شد
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ی     -9-2-4 م  ر ن بار  ن ؛ا و م             باز 
�ریک ادبی هـم مثـل    اي ثبت و ضبط مرده  باز هم ناگزیر از تکرار این سخنیم که بر         

شکل کتاب و از جنس کاغـد و مقـوا و    ي موارد باید آن را نوشت؛ و هنوز هم گویا باید به      بقیه
توان شنید و از شـنیدن آن لـذت بـرد؛ امـا       را می و داستان  شیرازه و جلد نوشت؛ زیرا خود شعر      

آن یک لذت بردن است ولی از  را نه؛ چون غرض اصلی از    و داستان  ي شعر   وگو درباره   گفت
لـذت  «هـا و نیـز چنـد و چـونِ      گوشـه  ها و گُم این، بحث کردن در چند و چون و ابعاد و گوشه        

؛ و درست به همین دلیل بـی فـشردن کتـاب در مـشت، حـس خوانـدن بـه آدمـی دسـت             »بردن
  دهد؛ نمی

�ي گرفتـه نمـی           کتاب  هـا متفاوتنـد؛ برخـی    شـوند؛ حافظـه   هاي صوتی نیز هنـوز جـد 
ي شنیداري؛ اما اکثریت با آنان است که ایـن هـر دو را     ي دیداري دارند و برخی حافظه       حافظه

کـار    که بـی -گویند هنگام گوش دادن به مطلب، چشم دانند و می    با هم و در کنار هم الزم می       
پـردازد و از   گردد و به نخستین موضوع نگریستنی می گاهی می  طبق عادت به دنبال تکیه   -است
شود؛ پـس هنـوز هـم بایـد کتـاب را بـه اکثـر خواننـدگان بـا            و توجه خواننده کاسته می   تمرکز

  حروف دیداري و در صفحات کاغذي عرضه کرد؛
� براي ثبت و - ایرانی و فرنگی ندارد-دانیم که خط از هر نوع آن    این را نیز همه می     

  ضبط کردن هنوز بسیار نارساست؛ 
�د، نه علمی و نه اقتصادي و نه بـه مـصلحت؛ بایـد        ابداع خطّ تازه شاید نه عملی باش       

تـا آن زمـان نیـز    . اي اندیـشید  به نحوي که تقریبا مورد پذیرش همه باشد، براي این مهـم چـاره       
توان دست روي دست گذاشت و نوشتن را موکول به ابداع خطی همه جانبه و بی اشـکال              نمی

کنیم و هر جـا آن   راي این منظور استفاده می بipaالمللی  و ایراد کرد؛ بنابر این فعال از خط بین     
  افزاییم؛ هایی برآن می را نیز ناکافی یافتیم، نشانه

�بینـد کـه از خـط موجـود فارسـی نیـز درکنـار          البته نگارنده فعال هـیچ ایـرادي نمـی      
 هـر  -هـا  ي عـام ایـن نوشـته    هاي آوانگاري استفاده کند؛ آن هم به این منظور که خواننده        نوشته

 با سوادي متوسط بتواند از خط فارسی استفاده کند و البته که آنچه او را در ایـن امـر     -که باشد 
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ي دیــداريِ وي باشــد کــه خوانــدن  یــاري خواهــدنمود، شــاید عهــد ذهنــی موجــود در حافظــه
توانـد ادعـا کنـد کـه      زبـانی نمـی   کند؛ یعنی هیچ فارسی هاي نوشتاري را برایش ممکن می   نشانه
توانـد از روي همـین نوشـته درسـت بخوانـد؛ زیـرا تـاکنون ندیـده و             میرا  » سمک  گم«ي    واژه

ک  گُـم «ضبط درسـت ایـن واژه   . اي ندارد نشنیده و نسبت به آن هیچ عهدذهنی  م بـه معنـاي   » سـ
تـوانیم آن را درسـت    دارکوب است و چون گوش و چشم ما بدان آگاهی قبلـی نداشـته، نمـی            

 بـدون  -ایـم   چون قبال شـنیده -تر از آن را ر و طوالنیت هایی پیچیده  بخوانیم؛ درصورتی که واژه   
  .سادگی تلفظ کنیم توانیم به اعراب هم، در نخستین برخورد دیداري می

� جایی باید به این امر اساسی هم بپردازیم که عهد ذهنی مـورد نظـر بـراي مخـاطبی             
ون حاصـل  ي زبـان فارسـی کـارآیی واقعـی دارد؛ چـ      گوییم، تنها در حوزه که از آن سخن می    

ها تحصیل و تلقین و تکرار در مدرسه و جامعه است؛ به همـین دلیـل، بـراي ثبـت و ضـبط          سال
ها نه خط فارسی، با مشکالت آوایی فراوانش وافی به مقـصود ماسـت و نـه حتـی خـط          گویش

تواند مشکل را حل کند؛ مشکل اساسی، افـزون بـر کـم و بیـشی           طور کامل می     به ipaفونتیک  
اي نیندیـشیده اسـت و درسـت     هاییست که تاکنون علم بـراي آن چـاره         برزنجیريها، در ز    واکه

هـاي منحـصر بـه هـر زبـان یـا گویـشی را حفـظ یـا منتقـل            هاست که ویژگی همین زبرزنجیري 
  کند؛ می

�که عمـري را بـر   » خنج«ي    ، صاحب گنجینه  آقاي جواد شهنازي    دوست بزرگوارم،  
پایان نیاز دارد، در برابـر    دیگر تا پایان این راه بیسر آن گذاشته و هنوز هم به یک عمر یدکی    

 ایـشان که ي ا   تازي را، با شیوه-ي انکارهاي من اصرار دارد که خط فعلی مشترك پارسی           همه
ها، به کار بگیریم و تا آن  کم آسوکه ها، فعال دست  براي نوشتن باقی این آسوکه   ،استفاده کرده 
دارم؛ امـا هنـوز    سـپاس مـی  .  بر دوش بگیرد، هم خوداست که زحمت نوشتنش را جا پیش رفته  

ام؛  هاي دیگر بـدان پرداختـه   مقدمه و مقدمهشوم که در آغاز این  ها متوسل می   هم به همان بهانه   
  : را هم تازگی به آن افزودم، البته در پاسخ ایشاني تازه این چند بهانه
� سـواد خوانـدن و    کـه غالبـا هـم   -سال که بگـذریم     نخست آن که از یک قشر کالن       

انـد و   ي متوسـطه آشـنا شـده     باقی مردم این مرز پرگهر با خـط فونتیـک در دوره   -نوشتن ندارد 
  توانند بخوانند؛  ناگزیر بی استعانت غیر نیز می
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�گزین ساختن آن با خط فونتیک، یک سـوم   دوم آن که با افزودن خط تازه، نه جاي  
  ود؛ش به حجم و ناگزیر به بهاي کتاب افزوده می

  تـا فرمایند که بهانه بهانه است و بایـد اصـل آن را از میـان برداشـت          ایشان در پاسخ می   
یـافتن  کننـد؛ امـا مـن در پـی      بار را هـم تأییـد مـی        نماند؛ آن یک سوم اضافه    موجبی براي بهانه    

هاي بیشترم که فعال بدان تن ندهم؛ چون هنوز هم بـرآنم کـه ایـن خـط موجـود امکانـات                بهانه
  .ا از گویش خواهدگرفت؛ همان طور که از زبان ستانده استبسیاري ر
�هـا تـابع الفبـاي     خـوان  ایـم، در هـم      ترتیب الفبایی که در این مجموعه انتخاب کرده        

 که براي آن حکمی صـادر نـشده و تعدادشـان بـیش از دو        -ها  فارسی رسمی است اما در واکه     
  :کنیم به این شرح، استفاده می فعال از ترتیب واجگاه، -برابر زبان پارسی رسمی است

  

م-١  -9-2-4 ن    او      

  

 تلفظ نشانه تلفظ نشانه

b انفجاري  ب  β  سایشی ب  
p پ  t  ،طت   
s  س، صث ،  j ج  
č چ h هـ ، ح 
x خ d د 

z ظ، ض، ز، ذ r  ر  
ž ژ š ش 

 ، قغ q ء/ ع ?/، - ؟/ء
f ف k ك 

g گ l ل 

m م n ن 

v و y  ي 



  

 

  سیستانادبیاتبررسی 

52 

    ا  و - ٢ -9-2-4

  
دی  شا   -٣ -9-2-4 رد ا ی   ا    

�اي است در کالم که معمـوال در   شده  حذف ،آید  می[      ] آنچه داخل این عالمت      
ـ ؛ساخت موجود اسـت   ژرف روسـاخت  ازتـوان آن را    یـا مـی  ؛ا اکنـون در روسـاخت نیامـده    ام 

  ؛حذف کرد
�  ؛شود ر برخورد با واکه ظاهر می د،آید می{    } آنچه داخل این نشانه  
�  کاررود،  به شکل زیر به{    } اگر این نشانه

  
یعنـی عـالوه بـر    ... بدین معناست که حق انتخاب از بین دو یا چند عنـصر وجـود دارد      

  کند؛ ها با موقعیت تطبیق می ي عناصر داخل قالب، هربار یکی از آن صحیح بودن همه

 تلفظ نشانه تلفظ نشانه

i کوتاه  اي  i: کشیده  اي  
ə  ِخیلی کوتاها  e  ِکوتاه ا  

e:  ِکشیده ا  ey هاي نی، می در واژه( اي( 

a َکوتاه  ا  a: َکشیده ا  
u کوتاه او  u: کشیده  او  
ow هاي جو، نو در واژه( او(  ö ي واج زیرگونه ow ← 2-2-11- واج /ow/  

o اُ کوتاه  o: هاُ کشید  
â کوتاه  آ  â: کشیده  آ  

١- ...  
٢- ... 
٣- ... 
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� و اگر بین ؛کار روند توانند به جاي هم به    بیاید، آن دو می     /ي   نشانه اگر بین دو واج    
 بـه معنـاي    /ي  در بیشتر مـوارد نـشانه  . آزاد همندي بیاید، آن دو گونه  /ي نشانهواژه  واژ    تکدو  
  است،» یا«

�  ؛ اختیاري است،آید  می|  |آنچه داخل این نشانه  
�ي همراه آن نماد ممکن است در محور  دهد؛ یعنی نشانه    یم» با یا بی  « معناي   ± نماد   

  .نشینی بیاید یا نیاید هم
�المثلی  اي یا ضرب آید؛ یعنی اگر بخواهیم جمله   به جاي گروه اسمی می     □ي     نشانه 

 را بـه  □سـرِ  «کنیم؛ مـثال    استفاده می□ي  نقل کنیم که جاي اسمی در آن خالی باشد، از نشانه          
  تواند در محل چارگوش بیاید؛ اي می ه؟ روشن است که هر گروه اسمییعنی چ» تاق کوبیدن
 �بـراي  . اسـت primary accent  اولّیـه / نخستین/ قويي  تکیهبه معناي » '«ي  نشانه

  ي سیستان؛  فصل یک از جلد نخست مجموعه←توضیح بیشتر 
� secondary or weak   17فرعـی / دومین/ ضعیفي  تکیهبه معناي » ‚«ي   نشانه

accent18ي سیستان؛  فصل یک از جلد نخست مجموعه←براي توضیح بیشتر .  است  
�و اگـر  » .«ي کشش است؛ اگر اندك باشد، با یـک نقطـه   نشانه» .، :« نقطه و دو نقطه  

اي از  هاي استثنایی کـشش واکـه   ویژه در جمله گاهی نیز، به. دهیم نشان می» :«بسیار، با دو نقطه  
هاي کشش واجی یعنی نقطه و دو نقطـه   د و ممکن است تعداد نشانهگرد  حد متعارف افزون می   

آیـد و   شمار مـی  هاي واجی گویش سیستان به      در هرصورت کشش جزو مشخصه    . افزایش یابد 
ي گفتاري را تـشکیل   ي تمایزدهنده بسامد آن در گویش بسیار زیاد است و خود یک مشخصه       

  دهد؛ می
ایـم   الخط فونتیک نقطه نگذاشـته  ري در رسمهاي خب  یکی از دالیلی که در پایان جمله      

  .نیز همین موضوع است
  

  سپاس -9-2-5
گزاري آن قـدر   ریم که روال معمول سپاسنگتر به این موضوع ب گفتیم این بار گسترده   

ماند؛ اما این بار از سر ضرورتی  است که کسی را رغبت به خواندن آن بخش نمی تکراري شده
  .ین دین است و مباد که بر گردن آدمی بماندپردازیم که ع به این کار می
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از این جا آغاز کنیم که در هـر کـاري همـواره گروهـی هـستند کـه آن کـار را پـیش            
  رسد برند؛ یک تنه هیچ کاري به سامان نمی می

هـا   خوریم و چه نتیجـه  ي نانی را که می   که بود که محاسبه کرده بود افراد پشت صحنه        
  : انوري بود.تر، از بسیاري کارها بگویم ن کار و نه؛ گستردهحاال از ای؛ ... و و آمارها

  آگهی نانی خوري تا تو نادانسته و بی  ور نهصد تن بباید پیشهآن شنیدستی که 
آیند و نـه خـود مـشتاقند     میما  دید درنه و شوند   اند که نه دیده می     ت صحنه کسانی پش 

  ؛که در دیدرس باشند
  ؛نبودشان بسیار محسوس استد، اگر نباشناند که  کسانی پشت صحنه

   :المثلی داریم که ما مردم سیستان هم که ضرب
â kâr ko bâš; â kâr βa ra:-ko =)  باش[کن  راه به]رو[یا کارکن باش یا کار.([  

همیشه هم کار کـردن مهـم نیـست؛ کـار راه انـداختن و مـدیریت کـردن و بـه سـامان                   
  !ست و چیزي بیشرساندن هم کم از کار کردن نیست؛ گاهی بیش ا

  :گوید المثلی داریم که می باز هم ما مردم سیستان ضرب
oštor bâr-e xâ m-ba:ra; eybat-e sâeb madat-a =)     شـتر بـار خـودش را

  1).کننده است کمک] ش[هیبت صاحب] اما[برد؛  می
ي آن که پشت صحنه اسـت، گـاهی بـسیار     »ها  هی«روشن است؛ نیاز به دلیل ندارد که        

  .طریقی موجه نیز باشد ویژه که صاحب هیبت به ؛ بهکارساز است
به رایگان و با شـادي  ها  ها و البته فقط برخی از آن   از آن برخی   که   اند  ها چند دسته    آدم

گذارنـد؛ امتیـاز هـم     کنند؛ سهل است؛ در طبق مـی    و سرزندگی رهنمودهاي خویش را هبه می      
اي بیابنـد و بـه اصـالح آن     ا در نوشتهکنند تا عیبی ر دهند؛ وقت و سوي چشم هم صرف می    می

  :ي بارزند گیران دو دسته جویان و عیب م که عیبیراستی همین جا بگوی. بکوشند

                                                
اي است که از هیبت و  شکوه و عظمت نیست؛ ویژگیالمثل سیستانی ترس یا   مقصود از هیبت در این ضرب- 1

ها هیبت دادن مراد است  ویژه آن که در این قبیل جایگاه مهابت خیزد و دیگران را زیر تأثیر خویش قرار دهد؛ به         
  .آید ي شتربان از آن برمی»ها هی«که در آن فرهنگ همان 



  

 

   3استانی، آسوکه، ج ادبیات د 
  

55  

کنند تا عیب بیابند و آن عیب را بـر سـر دسـت     وجو می   نخست کسانی که فقط جست    
ن از ایـن  ؛ و به خیـال خودشـا  » پشت سر رفته موبه مو گویند  ،چون شانه با هزار زبان    «... کنند و   

  ؛نمد کالهی براي خودشان بدوزند
نکرد؛ تنها به یک شرط کوچک؛ و آن این اسـت       » خطا«شود    همین جا بیفزایم که می    

  !نکنیم» کار«که اگر بخواهیم در کارمان عیب و خطا نباشد، اصال 
قامـت و   کنـیم؛ دسـت پـشت کمـر حلقـه کـردن و راسـت        در آن صورت خطا هم نمی  

ي  قـامتی خـود را بـه رخ دیگـران کـشیدن و بـه قـول مـردم دنیادیـده          کشیده راه رفتن و راسـت  
هـا راسـت در چـشم     ي دگرگـونی  ؛ و در هنگامـه šax-e sowr alqač-e be:-eybسیستان 

  .اي ندارد؛ بگذریم دیگران چشم دوختن و ادعاي گزاف کردن، هیچ هزینه
ن برتـرین خـدمت   ها را رفع کنند و ای کنند به قصد این که آن       یابی می   کسانی هم عیب  

  .است
هایی از ایـن دو    با آدم-گویم  شهري و روستایی را می-همین من در زندگی دوزیستم    

ام که شاید بد نباشـد داسـتان یکـی دو نفرشـان را بخوانیـد و بدانیـد؛        جنس بسیار برخورد داشته 
  شود؛ دست کم باعث انبساط خاطر که می

ها هر ده روز نخـست   ؛ آن وقت1340  تا1335هاي    گردد به سال     نخستین آدم برمی   -1
 مهمـان روسـتائیان باصـفاي ده مالعبـداهللا و ده میـران میـانکنگی         ،جمعـی و هیئتـی      دسته،  محرم

کردیم؛ میان آن دو به  اتراق میده روزه  سیستان بودیم؛ دو روستاي آبا اجدادي؛ در این دو ده           
 بامـداد  دهما هر روز حدود ساعت پاي االغ نیم ساعتی فاصله بود؛ شبی این جا و شبی آن جا؛ ا       

 و نهایی براي اجـراي بعـد از ظهـر داشـتیم و      عمومی(repetition)در ده میران نشست مقابله    
ام خـود را یـک سـر و گـردن      من با تکیه به دوسه کالس سـواد دبـستانی    . تیمفای  باید حضور می  

 کـه  - هـم نگـاه سرزنـشگر پـدر    اي نبـود؛  دانستم؛ اما چـاره     نیاز از تکرار می     باالتر از اقران و بی    
 کـه بـه هـر    - و هم نگـاه منتظـر حاضـران   -الخطاب بود سخنش در آن جمع براي همگان فصل     

هـایی را   کشیدند و گویا خـودي  ام را می انتظار اشتباه و ناتوانی  ها     که برخی از آن    ، نه همه  ،حال
داد تـا بـر    ت مـی  دست به دس-دیدند تا پسري از شهر آمده را       ها ارجح می    روي نیمکت ذخیره  

تر خجالتی شـدن خـودم در آن جمـع همیـشه کـار را نزدیـک        انکارم غلبه کنم؛ اما از همه مهم  
خاست و بـی آن کـه    اي برمی آمد که به جاهاي باریک بکشاند که ناگهان صدایی از گوشه  می
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د و خوان پاي من از حفظ می من حتی فرصت یا جرئت کنم منبع صدا را ببینم، عین نسخه را پابه  
مـردي  عاقلـه  ها صاحب صدا را ندیدم و وقتی دیدم، باور نکردم که        تا مدت . رساند  ام می   یاري

رسـانی کنـد؛ و    بردم، با آن همـه تـسلط یـاري     بدو نمی نیز در پتو پیچیده که گمانِ داشتن سواد      
شد؛ هرکه در  شگفت آن که بعدا دیدم که این لطف فقط به راستاي من نبود؛ همه را شامل می     

توانست به هر دلیلـی بخوانـد یـا دسـت و پـایش را گـم        ماند؛ یعنی یا نسخه را نمی ایی فرومی ج
پیرمرد همیشه در کنجـی خزیـده بـود و تـا     . رسید کرد، این صداي فریادرس به فریادش می        می
پتـوي  .  پیچیـده بـود و چمباتمـه زده   borakدیـدمش، در پتـویی نـازك سـفري       ها که می    سال

شـد و گـاهِ بیـرون رفـتن زینـت بـر و دوشـش و گـاه نشـستن             ز سجاده می  اش گاهِ نما    همیشگی
عاقبـت  . رفت، بسته به دماي هوا زیرانـداز یـا باالپوشـش    پوشش وي و آن گاه که به خواب می 

گونه در یاد داشت که شمر و امام  هم پی نبردم که آن پیر در پتو پیچیده این همه مکالمه را چه       
و جعفر و زینب هم گاهی چشم و گـاهی گـوش بـه دهـان او     و سکینه و خولی و قاسم و عون         

گرفتند و از پس توقفی اندك دوباره پاي در رکاب  اش مدد می    دوختند و از انفاس عیسوي      می
 هـر  -شـد دیـد   اش را درسـت نمـی    که هرگز هـم چهـره  -پیرمرد. راندند کردند و هموار می     می

 باالتر نشستن و هر آنچه از صف نعـال  یا ،، فراتر از سد رمق تعارفی را هم به خوردن و نوشیدن      
کرد که سـر و گـردن    کرد و فقط به این بسنده می ترش بکشاند، مؤدبانه با تکان دستی رد می    رب

  .ي پیراهن فرو ببرد را بیشتر در یقه
  
کـردم و در جمـع     بسیار زیارت می1362 تا 1353هاي    ي سال    نفر دوم را در فاصله     -2

 دیگـر  فریـاد الحـول  آمـدم؛   شگفت مـی  ر کار بزرگان دانش و ادب بهکاران، از نقدهایش ب    هم
  !شنیدنی بوداز دیدن ژرفاي دریاي دانش ایشان کاران  هم

شناسـی و    تا سـتاره -شد  که علمی هنوز نوپا تلقی می-شناسی ي نقد ایشان از زبان   زمینه
ي علمـی پـا     و رشته بود؛ هرگز ندیدم در هیچ شاخه گسترده... شناسی و  شناسی و اسطوره  نسخه

 گرفـت یـا در   خرده می» گارد کیرکه«پس بکشد و از نقد فروماند؛ اگرچه از سخنانش وقتی بر        
ي  منـــاظرهداد و بحــث را از آن جـــا تــا    داد ســـخن مــی » فراشــناخت «بــاب اصــول نظـــري   

 بالتهـذی   علیعبداهللا ي مال کشاند و براي اثبات سخنش از حاشیه   می کاپلستون با راسل برتراند
  !آمد و سرزنش ابوریحان ، بوي طعنه بر افالطون میآورد شاهد می
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. هـا دسـت خیـري داشـت     ي زمینـه  هاي داوطلبانه در همه   ایشان نیز همواره براي کمک    
برقی بگیر تا عمـل   کافی بود بداند کسی نیازمند کمک است؛ نوع نیاز مهم نبود؛ از خریدن اره         

خـود  . آمـد کـه بتوانـد    خره از ایشان آن مقدار کار برمـی ؛ باأل...زیبایی بینی و هوا کردن فیل و  
. ي کافی براي دیگران کاشته است که اکنون بتواند درو کنـد   اندازه  ایشان بر این باور بود که به      

؛ ...زد، تـو گـویی درهـاي رحمـت گـشوده شـده و        هر روي ایشان که آستین کمک باال می        به
شد که هیچ تـوفیقی بـا آن     و نهان آدمی کم می   اي از دوش و دل      دغدغه. دیگر کار تمام است   
کردي و از شادي رسیدن به مطلـوب گلـت از گـل     ها سیر می   در آسمان . یاراي برابري نداشت  

گذشـت و   گذشـت و بـاز مـدتی دیگـر مـی      گذشت و مدتی دیگر می  شکفت؛ اما مدتی می     می
بـه روي مبـارك   افتـادي و ایـشان    اندك تو از صرافت موضوع می   گذشت و اندك    ها می   مدت
  ! آوردند آوردند که نمی نمی

شـد و مـثال اگـر     دادي، اصـرار ایـشان آغـاز مـی         سرانجام زمانی که اعالم انصراف مـی      
ي درهـا را بـه رویـت     رسید و همـه  موضوع مورد بحث کتابی از آن تو بود که باید به چاپ می      

آمدنـد کـه    ان درمـی بودنـد، ناگهـ   ي نجات و حالل مشکلت شـده  دیدي و ایشان فرشته    بسته می 
برنـد   ي پایانی رسیده و دوستان ایشان دارند تمام تالششان را به کار می   اکنون که کار به مرحله    

نـه؛ اصـال ایـن کتـاب غوغـا      ! هـا قـرار گیـرد، انـصراف؟       ي آینده کتـاب پـشت ویتـرین         تا هفته 
بـود و   ن ساختهفرمودند کتاب غوغا خواهدکرد که تنها از ایشا خواهدکرد؛ با چنان اطمینانی می    

  !بایست چنین گوهرشناسی می! بودي تو خودت را دست کم گرفته! بس
آمـد کـه دسـت و پـاي      شدي و نزدیـک مـی   خود می بگذریم که تو ناگهان از خود بی   

آمد و  ي آینده می ؛ هفته...کردي و  ي آینده در ابرها سیر می ایشان را غرق بوسه کنی و تا هفته    
؛ پس از سالی بـاز انـصراف و   ...کشید و به دو ماه و   شت و به ماه می    گذ  تر هم می    ي آینده   هفته

رّا      ... باز اصرار ایشان و باز       ج لُمرسید کـه   و در نهایت به جایی می... به قول تازیان و ماضیان ه
تر از آبـروي   شدي؛ چرا که ایشان مبالغی گزاف از جیب مبارك و مبالغی گزاف کار می تو بده 

  ... ! اي و  بود و تو قدرناشناسی کرده ردهمبارك هزینه ک
رَفت، واهللا، باهللا، تاهللاخالیق؛ این من إنْْصکند؟ اما مگر پوستین رها می! ؛ قَد !  

ي منـزل ایـشان دارد      هایش هنوز توي تاقچـه      نویس  کتاب کجاست؟ انکشف که دست    
 !است  عتیقه که شده- اگر چاپ نشده-خورد؛ دست کم خاك می
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پناه کتاب ننوشته است؛ حرفـی نیـست؛ امـا           وارم، آقاي ابراهیم نصرت    دوست بزرگ  -3
 -کار بـرد   این اصطالح را بهشود اگر ب-ها نویسانده است بسی کتابتعبیري شاید بتوان گفت      به

تر باشد؛ بسیارند کسانی که عمـري از   و در این حکمتی است که شاید از کتاب نوشتن باارزش  
انـد؛ در زي   اند؛ اشتباهاتشان اصالح شده؛ راه افتـاده      شان سود برده  ي ای   سوزانه  هاي دل   راهنمایی

اي را  اند و گاهی یک سخن یا رهنمود ایشان توانـسته زاویـه          نویسندگان و پژوهشگران درآمده   
شده، تصحیح کند و نوشته و نویسنده را به راه بیاورد؛ پس شاید بتـوان   که به انحراف منتهی می  

  . ارزشمندتر و ارجمندتر از نوشتن استخود، در نفس خودکه همین کار، ادعا کرد 
شـان برخـیِ آمـدگان و رفتگـان      سان کـه همـواره خـوان و خانـه      چنان و بدان    ایشان هم 

ي  انـد، از سـفره   است و بی پاسبان و حاجب و دربان، بسیاري از خوان کرمشان سـود بـرده           بوده
بسیار کسان را از این دست . اند مند شده گرفت و گیر و نامحدود بهره   ي علمشان نیز بی     گسترده

برخـوردار  از ایـن نعمـت    در طول چهل سال حشرونشر با ایـشان همـواره   نیزشناسم و خود،    می
   .ام بوده

  
    یک مورد دیگر هم؛-4

  : شدآغازاین است؛ یا این طور 
ی المللـ   در بیست و هفتمین نمایشگاه بین1393 یازدهم اردیبهشت ،شنبه بعد از ظهر پنج   

ي  شـده  هـاي گـم   هاي شبستان به دنبال یـافتن بخـش   لني سا کننده  در گرماي خفه  ،تهرانکتاب  
سـالن سرشـار از   .  از سـاقه بریـد و شکـست   - که خیر مبینـاد -خودم بودم که روزگاري، دستی   

جمعیت با آن مایه رطوبت ناشی از عرق ریختن خلق مشتاق کتاب و البته دسـت خـالی، بـراي           
هایی که تقریبـا بالفاصـله بـه آشـی      لیس زدن به بستنی. نمود تا راه رفتن عادي   تر می   شنا مناسب 

  .رساند، کارساز نبود هاي آبی که بیشتر به تعریق مدد می شد و سرکشیدن بطري رقیق بدل می
بـود و   بودم که در آن سوي مرز جـا مانـده  از خویش در به دنبال آن بخشی      من اما دربه  

و جـوي آنچـه    هـاي افغانـستان را در جـست      غرفـه . پیمود  هی دیگر می   را  داشت البته یقینا امروز  
 و زیـر  است، زیرورو کردم بودهو همتایان و هماالنم بردم روزي روزگاري از آن من  گمان می 

شـده   ارث و میراث پایمـال بود که  ؛ اما دریغ؛ آن جا نیز کسی به صرافت آن نیفتاده  و رو کردند  
بیـاران   افـروزان و آتـش    سم سـتوران آشـوبگران و جنـگ      خورد شده زیر    خورد و خاك    و سال 
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را از زیر و زبر خاك برگیرد و بر رف و » تفرقه بینداز و حکومت کن«شمول  هاي جهان  معرکه
بود، افسوس بود و دریغ؛  ي آنچه مانده   ؛ همه کارآید  تاق بنهد مگر روزي روزگاري کسی را به       

شـده نـشانی داشـته     شایست از همان گـم   ندکه می پرسان جوانی را سراغ داد      تا آن دم که پرسان    
 ایـن  دوشـی،  بـه  خانـه اما آوارگی و یقین دارد که هست؛ داند که چیزي هست؛      می باشد؛ گفت 

هـاي فرهنـگ بیندیـشد؛     روزها دل و دماغی براي کسی نگذاشته تا هنگام کوچ و فرار بـه پـاره         
محمـدجواد   مـن نیـز؛ امـا از    شـناخت کـه    یکی دو کتاب چاپ شده را می ، از میان آن همه    ولی

 گفت و کاري که در این وانفسا به جایی و البته نه به سـرانجام و فرجـام رسـانده باشـد؛           خاوري
هـایی را   ي غرفـه  جوان از تقال بازنایـستاد؛ همـه  . گفت؛ ولی یافت نشد  را می هاي هزارستان   قصه

ش از آن بـود کـه بتوانـد    شناخت، وارسی کرد؛ نبود؛ اما اشـتیاق مـن بـراي یـافتن آن بـی       که می 
اش  تواند بـی بیـع و شـرا هبـه     اش بگیرد؛ گفت که یک جلد از آن مجموعه را دارد و می   نادیده

دانست و نه من  نه او نام و نشانی از من می. شد نادیده گرفت  را نمی  شیرینی   کند؛ چنین پیشنهاد  
  از او؛ اما نشانی مرا گرفت و رفت؛

 »پـشت کـوه قـاف   «زود، پیک آمد و یک جلد کتاب بهشت، صبح    شنبه، سیزدهم اردي    
بود؛ همو  فرستاده رضا جعفري سید علیبودند؛   را آورد؛ از قم فرستادهمحمد جواد خاوريي  نوشته

پـاي شـوق،    ي منتهاي طلبم، تمام آن بعداز ظهر، از سر معرفت، همراه با مـن، بـه       زده  که حیرت 
ام، در آن گرماي مضاعف   شاید بتواند براي تشنگی را سر زد تا   ... هاي افغانستان و      ي غرفه   همه

بود پـشت پـاکتی کـه البـد       فقط تمبر چسبانده هممعادل بهاي کتاب  طرفه آن که    . پاسخی بیابد 
ــست  ــز پ ــدر نی ــه همــین ق ــت رنــگ و  خان ــه   چــسب وي مبارکــه باب ــاکتش از او مطالب  لعــاب پ

  ! است  بوده کرده
نیکـی   ن است که در ایـن دیباچـه او را بـه   آید، همی خداش اجر دهاد؛ آنچه از من برمی   

 در جـاي  -ي مـن دارد   که مشترکات فراوانـی بـا گنجینـه   -اش یاد کنم و آرزو کنم که از هدیه   
  .خود سود برم

  
گـزاري    از ایـن بزرگـواران نیـز سـپاس    کند که وظیفه ایجاب میاست؛  هنوز پایان نیافته  

  : تا اداي دینی باشدشود
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هـا و   ي محتـرم مـردم سیـستان، بـراي همراهـی      ، نماینـده دکتـر سـید بـاقر حـسینی      آقاي  
  هایشان؛ دلی هم

 ، مدیرکل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان اسـتان سیـستان    حسن معزّي آقاي  
  هایشان؛ و بلوچستان، براي بزرگواري

ي  از مجموعـه » تیغ جهان«، کتاب اني ارزشمندش ، براي هدیهتیغ علی بردبار جهانآقاي  
   خراسان؛هاي افسانه

و صحافی شان در چاپ  جانبه هاي هم کاري ها و هم    سوزي   براي دل  بدیل رخشانی آقاي  
  ؛مناسب کتاب

ل که تشویق هم  و باز هم دست آخر اهل و عیال و باشندگان خانه را که نه تنها تحم
  .کنند، سپاس می

  

 õ õ õ õ  
  

بـا تمـام تـوان    زاندند و تر از ما بر این سـرمایه دل سـو   و نیز سپاس آنان را که بسی پیش    
 سـابق  ارباب، علی ظفرمند غالمآقاي خواستند آن را حفظ کنند؛ در این میان سهم ارباب خودم،   

  . هاي بسیار دور، در این راه به کار بست یادکردنی است که تالش خود را در سال
متــل سیــستانی شــنگول و منگــول یــا همــان پنیــرك و شــنیرك و   « داســتان ،در ادامــه

و بـه نقـل از قلـم ایـشان     عینـا   - که ما در جلد نخست ادبیات سیستان آوردیـم  -را» کهخاکستری
 کیهـان هفتـه  (ي سی و دوم کتاب کیهان  آوریم که در شماره میگزاري از ایشان  قصد سپاس  به
  .است چاپ شده) کتاب هفته= 

  .باز هم سپاس
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|  م   ظ رچ 
  
1 - di:dan a xâ di:da bu:; =)   ؛ این ساخت امروزه در فارسی رسمی گفتاري هم ) که دیده بود]را[دیدن

   که دیده بود؛ دیدنُ:است ي مفعولی فقط ـُ باقی مانده وجود دارد؛ اما از نشانه
 secondary or  فرعی/ دومین/ ضعیف ي تکیه -1-30-2-4-1 ◘ (←  در این موارد تغییر جاي تکیه، قوي یا ضعیف- 2

weak accent (  و نیـز←)◘  اولّیـه  /  نخـستین    /قـوي ي  تکیـه  -2-30-2-4-1 primary accent از ایـن  1ج ←؛ 
  .کند چندان تفاوتی در اصل قضیه نمی )مجموعه

3 - čavakکند و مأمور ابالغ نوبت آب به اهالی است فرمان او کار می  کسی است که زیردست میراب و به.  
4 - be:-âb   ي میانجی میان دو مـصوت   هاي دیگري که در زبان پارسی رسمی طبق قاعده، باید همزه    و نیز نمونه

  .آیند ي میانجی می باشند، در گویش، با حذف کامل همزه داشته
5 - ij jâ  =) ؛ در اصل )جاهیچič jâتبدیل ؛رو آن را چنین تغییر داده است گونی کامل پس  است که هم /č / در

ič =) به ) هیچ/j/.   
شناسـی عمـومی، ترجمـه کـورش      ي زبـان   سوسـور، فردینـان دو، دوره  ← براي آگاهی بیشتر در این زمینـه     - 6

ي   سوسـور، فردینـان دو، دوره  یـی ، تغییـرات آوا 2، فـصل  1378، تهـران، چـاپ اول،       صفوي، انتشارات هـرمس   
  .، پیامدهاي دستوري تحول آوایی3 همان، فصل شناسی عمومی، زبان

7 - č-me-dono   هاي این فعل، در این  ي ساخت ي همین یک ساخت نیست؛ همه  دگرگونی هجایی ویژه  ؛ این
  :اند کارکرد به همین سرنوشت دچار شده

  .ج. ش  - م- ش-3  - م- ش-2  - م- ش-1
č-me-dono  č-me-doni č-me-dona č-me-done 

  
بـود، ایـن جـا بـه آن       است؛ امـا چـون در مـتن نیامـده    دگرگونی هجاییي مناسبی از این    نمونه štowي    واژه - 8
دچار فرایند حذف  če + towrاست که در دگرگونی نخست، » طور+ چه «پردازیم؛ این واژه معادل فارسی      می
حذف دیگري صورت گرفته تـا چیـنش آن بـا    و در گام بعدي است  درآمده če + tow ← و به شکل است  شده

 باعث شده تـا  /t/و  /č/نشینی دو واج  ؛ در این مرحله هم  čtow ←تناسب پیدا کند   ccv، یعنی   هجاهاي گویش 
/č/ به /š/ناپذیر امروزي  صورت تفکیک  بدل شود و واژه بهštowدرآید .  

9 - arf e qors az me be-pors =) حرف محکم و خبـر صـحیح را از   / حرف درست را/ حرف اساسی را
  .است در سیستان  زدي گسترده ؛ زبان)من بپرس
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 و arf-e qors-a az me be-pors: اسـت  ز این چنین بـوده توان توجیه کرد که جمله پیش ا  اگرچه می- 10
  .است ي مفعولی براثر تکرار، در گفتار حذف شده اندك نشانه اندك

11 - to be-jommo: lab a; ta me be-do:no tab a=)         ؛ )تـو بجنبـان لـب را؛ تـا مـن بـدانم تـب را
 ي کوچک به یک اشاره در این معنا که ؛ي گویش در سیستان  »آمیخته«ي    المثلی بسیار رایج است به گونه       ضرب

  .کنم از جانب تو من موقعیت را درك می
12 - nmâz e pi:šin ša  =) ساالن نمـاز   ساالن و کالن در سیستان، هنوز هم میان بزرگ؛ )نماز ظهر فرارسید

 بیهقـی، تفـسیر   در متون کهن ایران، ازجمله تاریخ سیستان، تاریخ. ظهر نماز پیشین است و نماز عصر، نماز دیگر    
  .نیز چنین است... االولیاء عطار و  ابوالفتوح رازي، تذکره

13 - ma:l e xa:mur; ma:l ta:ndur; ma:l e šo:m e qari:bo: )  زمـان  ؛خمیرکـردن آرد هنگـام 
ي مـردم سیـستان    تشریفات خمیرکردن آرد به تقویم و ساعت کـار روزانـه    ؛  )؛ هنگام شام غریبان   تنور] افروختن[

 چون تا فرارسیدن زمان پخت حـدود دو سـاعت یـا انـدکی بیـشتر بـه طـول         واستعت سه بعد از ظهر   ساحدود  
برد؛ مقارن غروب خورشید، یعنـی حـدود شـش     ساعتی زمان می کشد و تا آماده شدن تنور براي پخت نیز نیم  می

براي م غریبان است؛ پس از برچیده شدن اسباب و وسایل تنور و پخت نیز نماز شا   . شود  عصر کار پخت آغاز می    
  .158، ص 4 گلستانه، مزار، ←آگاهی از ساعت محلی مردم سیستان 

14 - das pow na ba-ška =) ؛ دسـت و پـاي نمـاز را    ))دسـت و پـاي نمـاز را شکـست    (= دست و پایش را
  .»زده نماز را به پایان بردن شتاب«: اي آشناست به معناي شکستن کنایه

بنـدي   تـوان افـزود کـه از جهـت فاصـله      بر آنچه در این متن از دیدگاه تکرار گفتیم، این تکرارها را نیز می        - 15
ي زمانی مناسـبی کـه شـنونده انتظـار آن را      یت دارند؛ یعنی درست در فاصلهزمانی و روایی مثل مورد پیشین اهم 

زبانی  کند و او را در مقاطع زمانی مشخصی به هم این امر به دقت مخاطب روایت بسیار کمک می. آیند دارد، می 
  :افزاید هت بر توجه بیشتر او میدارد و از همین ج گو وامی گویی با آسوکه و هم

bu no bu ta yag ro de:r ka; eyra: ša; n-y-o:ma; ro:z yag neyza b-y-o:ma ble:; amâ 
čoqok-ak n-y-o:ma; ma:l-e čâšt b-ša; n-y-o:ma; nim-ro ša; n-y-o:ma; nmâz-e 
pi:šin xonda ša; n-y-o:ma; ro:z tow a: βa:-dešt; n-y-o:ma; ma:l-e xa:mur ša; n-y-
o:ma; a:ftow belkol tow-ni:m ša; n-y-o:ma; mollâ nmâz-e de:gar a: b-xond-ak; 
če xondan-e?! das pow na ba-ška; anu a: n-y-o:ma; ma:l-e ta:ndur ša; n-y-o:ma; 
ro:z-for-ša:d ša; n-y-o:ma; ma:l-e šo:m-e qari:bo: b-šow n-y-o:ma; n-y-o:ma ke 
n-y-o:ma!  

 .است  همان کتاب آمده206 نوش در ص  احوال و نسب دخت- 16

ایم و آن هم تنها در خط  بر انتخاب کرده  محل تکیه، قوي یا ضعیف را، پیش از نخستین مصوت هجاي تکیه-17
  :دلیل مشکالت فنی گذاشتن تکیه روي خط فارسی ممکن نشد؛ مثال فونتیک؛ زیرا به

mo:'ka, sa:'bâ, mollâ'sey, a:'li, te:'ša,    
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هـاي آن و   ترین بخـش   که از قضا مهم-هاي گویشی این کتاب ارنده براي خواندن بخشي اصلی نگ    دغدغه -18
ها،  اي و لزوم مراعات آن هاي واکه خوان فراوان یا کشش هاي هم  افزون بر وجود خوشه -بندي آن است    استخوان

ن تکیـه از  اهمیت انگاشت  چون برخالف سادگی ظاهري و بی- قوي و ضعیف یا اصلی و فرعی ندارد    -تکیه است 
کنیم؛ البته اگر پاي  آن جا که ما، خود، از راه گوش با تکیه سروکار داریم، درباب آن هیچ مشکلی احساس نمی    

ي مشکالت است            این دغدغه نویسنده . شنیدن در میان باشد؛ اما وقتی کار به خواندن بکشد، آغاز رخ نمودن جد
هـاي بعـدي ایـن      صـوتی را بـراي ایـن کتـاب و کتـاب     cdي نـوار و   اسـت و از ایـن رو تهیـه    را آنی رهـا نکـرده     

بیند؛ اما هنوز مقدمات کار فراهم نیست و روشن هم نیست تا کی؛ با علم به این مـشکل     زیرمجموعه ضروري می  
ایم درصورت لزوم تکیه را در متن سیستانی نوشته بیاوریم؛ اما براي آن که خود، عـایقی        است که کوشش کرده   

-3 ←ي این کتاب براساس آنچه در مبحث تکیـه   گذاریم که خواننده د، اصل را بر این میدر راه خواندن نگرد   
تواند  ایم، از این موضوع آگاهی دارد یا می ي چهارم فصل سوم جلد نخست گویش سیستان آورده      از بهره  -4-1

فت و قید تکیـه روي  بختانه چون در بیشتر موارد ازقبیل اسم و ص درصورت لزوم به آن مراجعه نماید و باز خوش   
داند، گذاشتن تکیه را در آن مواضع خاص منتفی دانستیم و تنها  هجاي پایانی است و مخاطب این موضوع را می        

  .انجامید ي تکیه را آوردیم که نبود آن به بدخوانی می در مواردي نشانه
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  ادبيات سيستان،
  ٣، جتاني، آسوكهبخش نثر، ادبيات داس

me:mo:n-e po:now  
  خيال مهمان بي
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me:mo:n-e po:now١ 
  
  2خیال مهمان بی

yag bandey xodâ-e doko-dâr-e, yag ro, be:gey ta:ng-e3 ke gda 
a:ftow čest βa ru: âsmo: laka:tow šta bu, az dar-|e/ə| doko:n-e xâ b-
y-o:ma xo:ne xâ;  

ز، دیرهنگام عصر که دیگـر آفتـاب کـامال بـه     داري، یک رو ي خدایی دکان بندهیک  
  اش؛  خانه] به[اش آمد  بود، از در مغازه روي آسمان آویزان شده

zan -y-o b-ga  
mosalmo:4, βar mešmâ me:mo: omda; em pe:š-ka-ke pow to5; 

âlâ-kâ6 da:r xo:ne owtâq7 šnaste -y-a8; 
  :زنش گفت

تـو؛ حـاال داخـل اتـاق پـذیرایی      آمدن ی پیش از  ککمسلمان؛ براي ما مهمان آمده؛ همین اند      
  است؛ نشسته

ma.rd-e xo:na b-ga  
me:mo:, βa qowl-e ma:rdom-e qa:di:m, barakat-e xo:ne -y-a; 

âmad; xoš âmad9; n-gofti kena; 
  :مرد خانه گفت 

  آمد؛ نگفتی کی هست؛ مهمان به قول مردم قدیم برکت خانه است؛ آمد؛ خوش
za: b-ga  
la:ley10; βa čaš me xâ âšnâ xâ b-tâβi11; amâ ma:an n-fa:mido 

kena; βa mand-e me xâ yak o du ley gda: xo:ne mešmâ omda baša; 
amâ am-tow βa-kašš-o-rad βa o:š-e me niyya; âlâ to b-ro; xot to kma 
šnâxtani12 

  :زن گفت
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