درباره »امثال ورنوسفادراني«
در شماره  ١٥نامه فرهنگستان )ص ٬ (٣١-٢٩مقالهاي با عنوان »امثال ورنوسفادراني« و ٬در
شماره  ١٧آن مجله )ص (٢١٩-٢١٧نيز ٬مطلبي درباره مقاله مذکور نوشته آقاي ذاـکري به
چاپ رسيد .الزم است در اينجا درباره اشکاالت و نقايص مـوجود در هـر دو نـوشته
توضيحاتي داده شود.
ِسده  ٬که از سال  ١٣٣٨همايون شهر و بعد از انقالب خميني شهر ناميده شد ٬همان گونه
فُ ـروشان١

رنوس فا ِدران  ٬خـوزان و
ـکه از نام آن پيداست ٬از سه د ِه بههمپيوسته به نامهاي َو ْ
تشکيل شده است .در ناحيه اول ٬گويشي معروف به ِوالتي )واليتي( متعلق به زيرگروه

غربي گويشهاي مرکزي ايران و ٬در دو ناحيه ديگر ٬لهجه يا گونهاي از فارسي
جنوب
ِ
ـکاربرد دارد .اصطالح والتي نام کامالً خاص به نظر نميرسد و در برخي مناطق ديگـر
استان اصفهان نيز ٬به همراه دو اصطالح محلي و دهاتي  ٬به کار ميرود و منظور اين است
ـکه اين گويش متعلق به واليت  ٬محل و ده مـعين است و بـا فـارسي تـفاوت دارد .٢پس٬
هرچند نام گويش ورنوسفادراني مناسبتر است ٬اصطالح گويش سدهي نيز ٬که در بـيشتر
نوشتههاي گويششناسي به کار رفته است ٬اشتباه نيست؛ زيرا ٬در برابر اصطالح لهجه

سدهي )لهجه فارسي رايج در دو ناحيه ديگر( قرار ميگيرد و از آن متمايز ميشود.
 benesfownـ xizun ٬ـperis§ un ٬

و ٬به گويش ورنوسفادراني

١ـ(ــاين سه قسمت ٬به لهجه فارسي محل ٬به ترتيب
)سدهي( ٬به ترتيب  venesfownـ iz§un/u« § zun ٬ـ pu« ru« § sun/piris§ un ٬تلفظ ميشوند.
زبانان منطقه اصفهان براي ناميدن اين گويش
وروب شهاي« ) (burobes§ eyiاصطالح ديگري است که فارسي
٢ـ(ـ ُ
ِ
ـ»ب ِ
و ٬به طور کلي ٬ديگر گويشهاي استان به کار ميبرند ٬ولي گويشوران خود آن را به کار نميبرند .اين واژه ترکيبي
امر » bureبيا « و » bes§ eبرو « است.
از دو فعل ِ

ـنامهها

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٢٣٩

نامهها

احتمال دارد گويش مورد اشاره ٬قبالً در دو ناحيه خوزان و فروشان نيز رواج داشته
ـکه بعدًا جاي خود را به فارسي داده است؛ همان گونه که ٬در حال حاضر ٬از محدوده
تکلم اين گويش در ورنوسفادران نيز کاسته شده و در دو محلّ ه از پنج مح ّل ه آن کاربرد
دارد .دليل اين حدس ٬شباهتهاي بين گويش ورنوسفادراني )سدهي( و لهجه سدهي
ـکنايي
است .مثالً دو واج چا
فارسي معيار ) '/ـ /و  /h/ـ( در هر دو مورد )ـگويش و لهجه(
ِ
ِ
حلقي تلفظ ميشوند .از شباهتهاي صرفي ميتوان به استفاده از پسوند  /-un/در سه
صيغه افعال )ماضي و مضارع( اشاره کرد . ٣شباهتهاي واژگاني موارد بيشتري را شامل
ميشود که در نوشته آقاي ذاـکري به شماري از آنهاـــ ولي با ذـکر اين مطلب که شـايد
خاص فروشان و يا خوزاناندـــ اشاره شده است .توضيح آن که شماري از اين واژهها در
ورنوسفادران و حتي مناطق ديگري از استان اصفهان نيز به کار ميروند .بـراي نـمونه٬
واژه

oškâr

)ص ٬ (٢١٧به معني »روزنه و سوراخ ديوار که آب جوي را به باغ هـدايت مـيکند« کـه

داراي صـورتهاي ديگـري چـون

ošnâl/ošnâr(i)/oškâl

نـيز هست ٬و يـا واژه

âlulat

)ص (٢١٧به معني »برادرـزن« که در ورنوسفادران و گز  âlö:latـ ٬در اصـفهان و روسـتاهاي
منطقه لنجان
ميشود .واژه

hâlulet

و در

kuluxusun

ورنامخواست )در نـزديکي زريـنشهر اصـفهان( hâleylat

تـلفظ

)ص (٢١٨به معني »ـکلوخاندازان« اصالً يک واژه گـويشي است

» kuluـکلوخ« xus ٬

)بُن مضارع »زدن /انداختن«( و

تکواژ
مرکب از سه
ِ
پس از ذـکر اين مقدمه ٬به بررسي مثلهاي ورنوسفادراني مندرج در شماره  ١٥مجله
un

)پسوند اسم زمان(.
ِ

ميپردازيم.٤
شماري از اين امثال فارسي است و نميتوان آنها را مختص به اين گويش دانست و
به آنها عنوان گويشي داد؛ هرچند ممکن است بـا تـبديل واژههـاي فـارسي بـه مـعادل
ـگويشي به کار رود؛ مانند »موش در سوراخ نميرفت) «...مَ ث َِل  (٢١که گويشوران آن را بـه کـار
نميبرند و آن را فارسي ميدانند .همچنين برخي ديگر از اين مثلها ٬که شايد در فارسي

ـکاربرد ندارد ٬در برخي لهجهها و گويشهاي منطقه اصفهان نيز ٬بـا تـفاوت انـدکي در
َل اول که به صورت »اين زوري که به /در نايت ميکني به /در
واژهها ٬به کار ميروند ٬مانند مث ِ
فارسي فروشان.
٣ـ(ــمانند فعل ) » kotek midand(-unـکتک ميدهند = ميزنند « در لهجه
ِ
٤ـ(ــدر مقاله اصلي ٬شمار اين امثال بيست و سه تاست ٬ولي شمارهـگذاري نشدهاند .در اينجا ٬به هنگام اشاره
و ارجاع به اين امثال ٬به جاي تکرار َم ثَل ٬از شماره استفاده ميشود.

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٢٤٠

نامهها

نامهها

پايت کن« نيز در مناطقي از استان گفته ميشود.
نويسي برخي َم َث لها ٬واژههاي فارسي به جاي گويشي به کار رفته است و
در واج
ِ
اين َمثَ لها ٬در واقع ٬تلفيقي از فارسي و گويش ورنوسفادراني است .معادل گويشي اين
واژهها عبارتاند از » tureشغال« )مَ ثَل (٨؛ » ö:sarافسار« )مَ ثَل (٩؛ » tumجريب« » dem ٬رو«

)مَ ثَل (١٣؛ » telشکم« )مَ ثَل (١٧؛ » sahbصبح« )مَ ثَل (١٩؛ » axenيارو« )مَ ثَل (٢٢؛ § cuj§ i
xo

»ـگنجشک« ٬

»با« )مَ ثَل آخر(.
در برخي موارد ٬معادل گويشي با فارسي تنها در يک مصوت يا صامت اندک تفاوتي

دارد؛
مانند » bâyedبايد« )مَ ثَل (٣؛ » xerâbخراب« )مَ ثَل (١٠؛ » § caleچلّ ه« )مَ ثَل (١٩؛ » teqârتغار«
ِ
»س م«
)مَ ثَل (٢٠؛ » bâhârبهار« )مَ ثَل (٢٠؛ » surâqسراغ« )مَ ثَل (٢٢؛ » müšموش« )مَ ثَل (٢١؛ ُ sumb
)مَ ثَل (٣؛ ُ » dumbد م« )مَ ثَل (٢١؛ » valgبرگ« )مَ ثَل (١٤؛ » narzنذر« )مَ ثَل (١٤؛ » gendumـگـندم«

»مَ ثَل.(١٧
در چند مورد ٬ترجمه مثل با صورت واجنويسيشده آن تطابق ندارد» nâd :نايت«
)مَ ثَل» (١دهانت« ؛ » bemeziبريني« )مَ ثَل» (٤بشاشي« ؛ ser essu

»سير بشود« )مَ ثَل» (١٤سير کنم« ؛

» buweميشود« )مَ ثَل» (١٥شود« ؛ » xeruweميخورد« )مَ ـثَل» (١٨بـخورد« ؛ » xeriyeمـيخوري«
)مَ ثَل» (١٩بخوري« ؛ » beriyeميبَري« )مَ ثَل» (١٩ميگيري« ؛ » em menيک من« )مَ ثَل آخر( »نيم من«

ترجمه شده است.
چند واژه به دو يا حتي سه شکل متفاوت و بدون رعـايت شـيوه واحـد و ثـابت
مانند
واجنويسي شدهاند؛
ِ

» ke/koـکه« )مَ ثَلهاي ١و (٢؛ beidâ/peydâ

» /ßessu esu/essuبشود« )مَ ثَلهاي  ١٢و (١٤؛ -ue/-uve/-uwe

»پيدا« )مَ ثَلهاي ٦و (٢٠؛

تکواژ شناسه فعل سومشخص

مفرد ) (-uو تکواژ نمود استمراري ) (-eکه گاه با درج آواي ميانجي ]) [wمَ ثَلهاي ٨ ٬٦ـ١١ ٬
و  (١٥و گاه با درج آواي ميانجي ]) [vمَ ثَل (٨و گاه بدون درج آواي ميانجي )مَ ثَ لهاي٬١٦ ٬١٥

 (١٨ ٬١٧واجنويسي شدهانـد؛ نشـانه اضـافه

گـاهي /-i/

)مَ ـثَلهاي (٢٠ ٬١٣ ٬٦و

گـاهي /-e/

فـعل
)مَ ثَلهاي (٢٠ ٬١٧ ٬١٦ ٬٤ثبت شده است که صورت صحيح همان  /-i/است؛
ِ
تکواژ ِ
ماضي نقلي متعدي يک بار به صورت ) /-o/مَ ثَل (٤و دو بار به صورت ) /-u/مَ ثَلهاي ١٠و
ِ
 (١٤آمده که هر دو شکل نادرست است و شکل صحيح

تکواژ /-ö/
ِ

است.

توضيح برخي َمثَلها کامل و درست نيست .به عنوان نمونهَ ٬مثَل ٦در وصف کسي

است که »هرچه پيدا ميکند و به دست ميآورد ٬بيهوده و براي موارد غير ضروري خرج مـيکند« .در

ـنامهها

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٢٤١

نامهها

ضمن ٬صورت صحيح اين َمثَل )ـکه در اصفهان نيز کاربرد دارد( »هرچه که پيدا ميکند خرج

اَتينا ميکند« است و کلمه »عيال« در آن به کار نرفته استَ .مثَل  ٨کامالً اشتباه معني شده و
منظور اصلي اين است که »همزمان انجام دو کار امکانپذير نيست«َ .مثَ ل ١٤به اين معني است

ـکه »ـکسي کاري را براي ديگري و به اسم ديگري انجام ميدهد ولي سود و منفعت خود را از انجام آن در

نظر دارد و خود سود آن را ميبرد«َ .مثَل آخر نيز ٬عالوه بر مورد اشارهشده در مقاله ٬در يک

معني ديگر نيز کاربرد دارد و آن اين است که »برخي از کارها به درد سرش نميارزد ٬يعني کاري

است با دردـسر و زحمت فراوان ولي بازده و نتيجه آن بسيار کم و ناچيز است«.
به علت در نظر نگرفتن خصوصيات دستوري و واژگان اين گويش ٬مرز تکواژها و
واژهها رعايت نشده و يا واژهها نادرست واجنويسي شده است .جالبترين نمونه ترکيب
ٌ
مضاف اليه( » sob-i senصـبح تـابستان« در مَـثَ ل) ١٩خـربزه را اـگـر شب چـله
اضافي )مضاف و
ِ
بخوري (...است .معادل گويشي صبح  sahbو معادل گـويشي تـابستان  tâvassunاست و

ـکلمهاي با تلفظ  senبه معني »تابستان« و احتما ًال بازمانده واژه
ِ
غـلط واژه
تکـواژي
ـگويش وجود ندارد .اين تـرکيب اضـافي ٬در واقـع ٬نـتيجه تـقطيع
ِ
ِ
ِ
 so-viss-emبه معني »صد و بيستم« است که در آن » soصد«  ٬گونهاي از تکواژ  sâکه در
هندواروپايي *sem-

اعداد ترکيبي ظاهر

ميشودviss ٬

»بيست« و

-em

در اين

»اُم« )پسوند صفت ترتيبي( معني ميدهد.

براي مزيد فايده ٬شکل صحيح اين امثال همراه با توضيحاتي آورده ميشود.٥
مَ ثَ ل» in zur-i ko be nâ-d âriye be pâ-d bâre (١اين زوري که به نايت ميآوري به پايت
بياور«.
َم ثَ ل» kâr-i ko xo-m nakerâm dot-u (٢ـکاري که خودم نکنم دختر است«.

توضيح آن که واژه آخر ترکيبي است از دو تکواژ

» dotدختر« و u

»است« .به کار رفتن

واژه دختر در اين َمثَ ل ٬که به نظر عجيب ميآيد ٬شايد با اين باور عاميانه قديمي مردم

مربوط باشد که دختر و ٬به طور کلي ٬زن موجود کاملي نيست .مؤيد اين حدس آن است
ـکه در اصفهان َمثَلي با همين معني ٬يعني ّ
دال بر کامل نبودن کاري که ديگري انجام دهد٬

وجود دارد که در آن ٬براي رساندن معني »ـکامل و درست بودن« از واژه پسر استفاده شده
است :اـگر خودم بودم پسر ميشد  .در هر صورت ٬به علت نامأنوس و عجيب بودن کاربرد

واژه دختر در اين َمثَل ٬بعضي معني واژه آخر

)(dot-u

را »دوتاست« ميدانند که ايرادش

نويسي امثال ٬تقطيع تکواژي فقط در مورد پيواژهها و نشانه معرفه رعايت شده است.
٥ـ(ــدر واج
ِ

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٢٤٢

نامهها

اين است که معادل جمله

نامهها

دوتاست dü-tâ-u

ميشود نه  dot-uـ.

مَ ثَ لهاي ٣و  (٥اين دو َمثَل ٬همان گونه که آقاي ذاـکري )ص (٢١٩اشاره کردهانـد ٬در

واقع ٬دو جمله از يک داستان يا َمثَل است .در گونه ديگري از اين داستان ٬شخص مورد
ـز
اشاره تُ نگفروش است نه خارکن .در توضيح آقاي ذاـکـري ٬شـخص خـارکن اهـل َگ ِ

ُب رخوار است ولي جمالت واجنويسيشده به گويش ورنوسفادراني است .توضيح آن که
بين دو گويش گزي و ورنوسفادراني تفاوتهايي وجود دارد ٬از جمله حذف واج
خوشههاي صامت

/rt/

و

/rs/

/r/

از

در گويش ورنوسفادراني است .هـمچنين در دو گـويش

فعل دانستن يکي از افعال بيقاعده است؛ به اين معني که ٬در ساخت مضارع
مورد اشاره ِ
استمراري /-e/

اخباري آن ٬از پسوند نمو ِد
صيغههاي اين فعل در دو نوشته مورد اشاره » zuniميداني« و » zunuميداند« است .ذيالً٬
استفاده نميشود .بنابراين ٬واجنويسي صحيح

اين حکايت به صورت واجنويسيشده آورده ميشود.
ye buwâ-yi t ungiferâ bo. t ungiyâ-râ bâr xar-oy kat -o beybat ša:r ko
be frâ šu. xar dem yaxâ -de bilizâ-vo da kaft (â ) dem zimin . t em um
)tungiyâ beymarâ. axen vegatâ kiye. vaxti ko berasâ ru kiye, biydi(yâ
?ko § zen-oy dâru giye keruwe. beypasâ § ced-u
§ zen-oy biyât ko meli beštö dem bâlc§ e-vo kâse § ciniyâ-y beymarö. axen
dem-oy bâlâ âsmun kat-o biyât: â xodâ! in kârâ ko to keriye, ege
mun bekerâm mâs be dem-om mâlende-vo ru § cârvâz§ âr-de
garnendeme. un bâlâvâ ništey-yo asiye, na zuni ٦ (baladi) na pasiye.
meli(c§ i)-yâ ko bâyed sumbulc§ i/sumb eti bânj§ ulc§ i/bâj§ e tiye tâ bešu
dem bâlc§ e-vo § cini-yâ-râ beymaru. xar-(e ٧-r)â ko bâyed bânj§ ulc§ i/bânj§ e
eti sumbulc§ i/sumb tiye, tâ belaxšu dem yaxâ-vo tungiyâ-râ beymaru.

بار خر کرد و برد شهر که بفروشد .خر روي
»يک بابايي )شخصي( تُنگفروش بود .تُنگها را ِ

يخها ُسر خورد و افتاد روي زمين .تمام تُنگها شکست .مرد )يارو( برگشت خانه .وقتي که

رسيد توي خانه٬ديد که زنش دارد گريه ميکند .پرسيد :چته؟ زنش گفت که گربه رفته روي تاقچه
و کاسه چينيها را شکسته .مرد )يارو( رويش را باال آسمان کرد )به سمت آسمان کرد( و گفت:
اي خدا! اين کارها که تو ميکني ٬اـگر من بکنم ٬ماست به رويم ميمالند و توي چهار بـازار
)تمامـبا زار( ميگردانندم .آن باالها نشستهاي و نگاه ميکني ٬نه ميداني )بلدي( نه ميپرسي.

٦ـ(ــدر توضيح آقاي ذاـکري )ص ٬ (٢١٩افعال به صيغه سوم شخص مفرد آمده است.
٧ـ(ــتکواژ  -eنشانه معرفه است.

ـنامهها

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٢٤٣

نامهها

ـگربه را ٬که بايد ُس م بدهي ٬پنجه )پنجول( ميدهي تا برود روي تاقچه و چينيها را بشکند.
خر را ٬که بايد پنجه )پنجول( بدهيُ ٬سم ميدهي تا بلغزد روي يخها و تنگها را بشکند«.
توضيح آن که جزء -ulc§ i
-uli/e

و

-c
§ i

در پايان

واژههاي  sumbulc§ iو bânj§ ulc§ i

ترکيبي از دو تکواژ

است که به معني تصغير و حتي تحبيب ٬در برخي مناطق استان اصفهان٬

نويسي ار ائهشده براي َمثَل) ٣ص (٣٠دو فعل ماضي نقلي وجود دارد
ـکاربرد دارد .در واج
ِ

ـکه ٬در يکي ٬عامل )تکواژ  -dـ( به مفعول پيوسته و ٬در مورد ديگر ٬اين حالت رخ نداده

است و شکــل صـحيح هـمان حـالت اول ٬يـعني پـيوستن عـامل بـه مـفعول است .در
واج
نويسي آقاي ذاـکري نيز )ص ٬ (٢١٩ضمير پيوسته سوم شخص مفرد يک بار به صورت
ِ
 (somb-oy) -oyو يک بار به صورت  (bânj§ e-š) -šآمده که صورت دوم نادرست است.
مَ ثَ ل» veš(še)gi-d naxotö ko gur/ayn puwo yâr bemezi (٤ـگرسنگي نخوردهاي که گور/
دهان پدر يار بريني«.
مَ ثَ ل» harc§ i ko peydâ keruwe xarj§ -i ateynâ keruwe (٦هرچه که پيدا ميکند خرج اَتينا
ميکند«.
مَ ثَ لُ » mate bitizâ-vo verossâ (٧مرده تيز داد و برخاست«.

َم ثَ ل» ture yâ vezuwe yâ ü kašuwe (٨توره )شغال( يا ميدود يا عو ميکشد )عوعو ميکند(«.
مَ ثَ ل» § cezu ö:sar be kün xar basse-u (٩چرا افسار به ...خر بسته است؟«

مَ ثَ ل» kori oštor-om bale katö ko sar bar kiye-m-a xerâb keru (١٠ـک ُّره شتر بزرگ

ـکردهام که سرـدر خانهام را خراب کند«.

اين مثل را ميتوان ٬عالوه بر صيغه اول شخص مفرد ٬به صيغههاي ديگر فعلي نيز
آورد.
مَ ثَ ل» kalvâbend az meli nonor-de xoš-oy yuwe (١١ـکلوابند )چينيبستزن( از گربه نُنُر
خوشش ميآيد«.
مَ ثَ ل» pi ko ziyâd essu be kün mâlende (١٢پي که زياد بشود به ...ميمالند«.

مَ ثَ ل» harki ye tum late dâru, reng-o-dem mess-i mate dâru (١٣هرکه يک جريب
لته )قطعه زمين کشاورزي( دارد ٬رنگ و رو مثل مرده دارد«.

صورت ديگري از اين َمثَل نيز وجود دارد:
harki dâru ye tum late, reng-o-dem-oy mess-i mate.
narz-om bekatö vec
مَ ثَ ل§ e-m xeb essu, âš valg bepešâm tel-om ser essu (١٤

»نذر کردهام بچهام خوب بشود ٬آش برگ )آش رشته( بپزم دلم سير بشود«.

٢٤٤

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
نامهها

نامهها

مَ ثَ ل» mâr ko pir buwe vezaq kün-oy nuwe (١٥مار که پير ميشود وزغ  ...اَش ميگذارد«.
َم َث ل» § câqu dasse xo-y-â no:nuwe (١٦چاقو دسته خودش را نمي ُبرد«.
مَ ثَ ل» nun(-i) gendum tel pulâdi-y guwe (١٧نان گندم دل )شکم( پوالدي ميخواهد«.

مَ ثَ ل» harki ebize xeruwe pâ larz-oy-am nikuwe (١٨هر که خربزه ميخورد ٬پاي لرزش
هم مينشيند«.
َم ثَ ل(١٩
ebize-râ ko šö § cale xeriye (bexeri), netij§ e-y-â sovissem (bâhâr) beriye/veniye

»خربزه را که شب چله ميخوري )بخوري( ٬نتيجهاش را صد و بيستم )بهار( ميبري /ميبيني«.
مَ ثَ ل» sâl(-i) xeb az bâhâr-oy peydâ-u-vo mâss(-i) toroš az teqâr-oy (٢٠سـال
خوب از بهارش پيداست و ماست ترش از تغارش«.
مَ ثَ ل» müš ru oloki (kiye-y) naša:, § jâru-y be dumb-oy basse (٢١موش توي سوراخ
)خانهاش( نميرفت ٬جارو به دمش ميبست«.
مَ ثَ ل» yeki-yâ re (be) âbâdi-yun nata:, surâq kiye kadxodâ-y gite (٢٢يکي را راه
)به( آبادي نميدادند ٬سراغ خانه کدخدا را ميگرفت«.

در واجنويسي اين مثل در مقاله اصلي )ص ٬ (٣١عامل )فاعل منطقي( اصالً در نظر گرفته
نشده است .در گونه ديگري از اين مثل )ولي با کاربرد کمتر(  ٬عامل به مفعول جمله ) (yekiو
يا جزء غير فعلي فعل مرکب

)(re

ميتواند وصل شود:

yeki-yâ re-yun be âbâdi... / yeki-yun re be âbâdi...

َم ثَ ل» sâttâ § cuj§ i em men-u xo § jâkk-o § jikk-o šivan-u (٢٣صد تا گنجشک يک من است
با جيکجيک و شيون است«.

در گونه ديگري از اين مثل ٬به جاي

em men

»يک من«  ٬از

nem men

»نيم من« استفاده

ميشود.
محمدمهدي اسماعيلي
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