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  هاي ايرانيشناسي زبانرده
 )دانشگاه بوعلي سيناعضو هيئت علمي ( مهندمحمد راسخ

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم  ،هاي ايرانيشناسي زبانردهمحمد،  ،مدبيرمقد
  .صفحه 1269+ بيست و سه + سيدو جلد، ، 1392، تهران )سمت(ها انساني دانشگاه

هاي برخي همگاني«اي با نام مقاله 1برگگرين اكنون نيم قرن از زماني كه جوزف
منتشر كرد  )1966در شده چاپ؛ تجديد1963(» داركيد ويژه بر توالي عناصر معنيأدستور با ت

 شناسيها در ردههمگاني ةشروع مطالع ةعنوان نقطشناسان از اين مقاله بهزبان. گذردمي
شناسي، عات زبانـاي در مطالبرگ باعث شد رهيافت تازهة گرينمقال. كنندزبان ياد مي

ناميد  شناختيدستور همگاني ردهتوان آن را ايجاد شود، كه مي ،هاي زبانويژه همگانيهب
ها ساختاري هستند كه در اكثر زبان ييهاهاي زباني ويژگيهمگاني. )XI: 1983هاوكينز (

 ؛شوندها با يكديگر شناخته ميزبان ةطريق بررسي و مقايس ها ازاين همگاني. ندامشترك
. يت داردـزباني بسيار اهمهاي بينيـشناسي، بررسعات ردهـدر مطال ،به همين دليل

 در كنار ،شناسانزبانكه جاآن سال رشد بسياري داشته است، تا پنجاهشناسي در اين رده
شناسي شناختي، از رويكرد سومي با نام گرايي و زبانرويكردهاي غالبي مانند صورت

                                                  
1)  J. H. Greenberg 
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ها، در اين سال .كنندياد مي )2003كرافت  ؛1383م دبيرمقد(شناختي رده  ـشناسي نقشيزبان
اند، پرداختهشناسي عالوه بر هزاران مقاله و صدها كتابي كه به موضوعات مختلف در رده

 هاينامه؛ در كنار درس)2011(و سانگ ) 2001( ت و ديگرانلمسپِجامع، ه 1ةنامدو دست
و  )2003(، كرافت )2001(، سانگ )1997(، ويلي )1989(، كامري )1989(مهمي مانند رامات 

به  ،همچنين. اندشناسي منتشر شدهرده ةبه طور مشخص در حيط )2013(موراوسيك 
هاي هاي زباني از زباناند به فراهم آوردن دادهشناسان سعي كردهكمك اينترنت، رده

 )www.linguistic.typology.org( شناسي زبانانجمن رده پايگاه مثالً. و تحليل آنها بپردازند مختلف
ها يكي از اين پايگاه. هاي زباني را فهرست كرده استداده ةهاي مختلفي دربارپايگاه

ساخت دستوري در  142 ةاست كه دربار )www.wals.info( اطلس جهاني ساختارهاي زباني
هاي مختلف نيز در در زبان را هاپراكندگي اين ويژگي ةهاي مختلف مقاله دارد و نقشزبان

شناختي در و نظام دادگان رده )www.surrey.ac.uk( پايگاه گروه صرفي سوري. خود دارد
همچنين در پايگاه . نيز دو پايگاه معتبر ديگر هستند )www.hum.uva.nl/TDS( دانشگاه آمستردام
نيز فهرستي از  )http://typo.uni-konstanz.de/archive( ها در دانشگاه كنستانز آلمانآرشيو همگاني

تعداد اين . اند آورده شده استهاي مختلف كشف شدههايي كه در زبانهمگاني
  .  مورد رسيده است 2029به  ،2012در تابستان  ،هاهمگاني
در  .اي و اينترنتي چقدر استهاي ايراني در اين منابع كتابخانها ببينيم سهم زبانام

شناسي است، تنها هاي ردهنامهكه يكي از جديدترين درس )2013(كتاب موراوسيك 
به بحث  ،دودعدر مواردي م ،نويسنده و زبان ايراني كه از آن نام برده شده فارسي است

جالب . هايي از اين زبان آورده استسازي در اين زبان پرداخته و مثالموصولي ةدربار
در كتاب كرافت . آورده است )1977(ن و كامري كينَ ةها را از مقالاينكه وي اين مثال

هاي در مورد پايگاه اما. اشاره فارسي و روشني هستند مورد هاي ايرانيِزبان )2003(
 ةدر رد ،مثالً در پايگاه اطلس جهاني ساختارهاي زباني ؛وضاع كمي بهتر استاينترنتي ا

ها در مقاالت اين مجموعه زبان آمده است و به اكثر اين زبان 26نام  ،هاي ايرانيزبان
در  ،ترين مشكل در اين اطلسمهم البته. هايي آورده شده استاشاره شده و از آنها مثال

                                                  
1) handbook 
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مثالً در مورد زبان  ؛ابعي است كه به آنها استناد شده استهاي ايراني، منمورد زبان
منبع اشاره شده است، اكثر آنها از منابع دستورهاي توصيفي قديم و  26فارسي، كه به 

  . منابع دست دوم است
به دليل داشتن تاريخ  ،هاي ايرانيتوان گفت با اينكه زبانبه طور خالصه مي   

فرد، از موارد هبمنابع مكتوب از مراحل مختلف تاريخي خود، و تنوع منحصر و مشخص
تاكنون جايگاه خود را در  ،شوندهاي زباني دنيا محسوب مينادر در ميان خانواده

دقيق آنها  ةهاي ايراني و مطالعحتماً توجه به زبان. اندشناختي پيدا نكردهمطالعات رده
در  ،زيرا ؛ل كندـكام ،كمتـدس ،شناختي را دگرگون ياتواند تصوير مطالعات ردهمي
هاي مورد مطالعه را زبان ةبايد گستر حد امكان،تا  ،اصل بر اين است كه ،شناسيرده

  .اعتمادتر شوند هاي حاصل ارزشمندتر و قابلها و تبيينبيشتر كرد تا تعميم
م متولد شده محمد دبيرمقد هاي ايرانيشناسي زبانردهكتاب  در چنين فضايي،

شناسي و ل و دوم به ردههاي اوفصل. اين كتاب از پانزده فصل تشكيل شده است. است
هاي سوم تا در فصل. هاي ايراني اختصاص داردجايگاه آن در علم زبان و زبان

ند از بلوچي، اچهاردهم به بررسي دوازده زبان ايراني پرداخته شده است كه عبارت
واني،د فسي، كردي، اورامي، لَالرستاني، تالشي، ولواري، نائيني، شهميرزادي، و كي، د

  .ست»ها و پيامدهايافته«فصل پانزدهم . تاتي
هاي ها، نشانهنوشتدر كنار جدول راهنماي آواها، كوته ،گفتارپيشقبل از  ،مدبيرمقد

شده هاي توصيفيي زبانموقعيت جغرافيا ةها، نقشقراردادي و راهنماي استفاده از مثال
اي كه هر زبان در كه با منطقهدهد كه به خوانندگان اين امكان را مي ،را آورده است

آمار جمعيت سخنگويان  ،در جدولي از آن، ترو مهم. شود، آشنا شوندجا صحبت ميآن
مثالً  ؛آورده است ،1390براساس اطالعات مركز آمار ايران در سال  ،ها را نيزاين زبان

سخن  ،به زبان دواني نفر 435دوان استان فارس،  ةگويد در منطقاين جدول به ما مي
اين اطالعات . نفر بوده است 276گويند و تعداد سخنگويان زبان نائيني در نائين مي

 به عبارت ،يا 1خطرمعرض  هاي درهاي ايراني زباندهد كه كدام يك از زباننشان مي

                                                  
1) endangered 
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سرعت هايي هستند كه گويشوران آنها بهخطر زبان هاي درزبان. ستانقراض ابهرو ديگر
ها انجام نشود، ممكن است در آينده اگر توصيفي از اين زبان ،شدن هستند وحال كم در

 هايعالوه بر زبان ،قطعاً. نتوان گويشوري را يافت تا براي توصيف زبان از او بهره گرفت
خطر ديگري نيز در ايران هستند كه توصيف آنها  درهاي مورد اشاره در اين كتاب، زبان

  .ضروري است
. پرداخته است گونهو  لهجه ،گويش، زبانگفتار، به تعريف مفاهيم ، در پيشنويسنده  

داند كه به جاي سه اصطالح ديگر به كار را اصطالحي پوششي و خنثي مي گونهوي 
را  گويش ؛دو فهم متقابل ندارند آنداند كه سخنگويان را دو گونه زباني ميزبان  ؛رودمي

هاي دو تفاوت ا بين آنام ،ها فهم متقابل دارندداند كه سخنگويان آنة زباني ميدو گون
داند كه فقط اي ميرا دو گونه لهجهو  ؛آوايي، واجي، واژگاني، و دستوري وجود دارد

شده در اين بررسي ةتمام دوازده گون ،اساس اين بر. هاي آوايي و واجي دارندتفاوت
هاي متفاوتي نيز هستند؛ مثالً اوزي، البته هركدام داراي گويش. هستند زبانكتاب 

به اين . هاي زبان الرستاني هستنداي برخي از گويشگراشي، خُنجي، بستكي و بيخه
اند و فرق آنها در هاي ايرانيالرستاني، تاتي، وفسي و فارسي تعدادي از زبان ،ترتيب

به عنوان زبان رسمي كشور برگزيده شده است و بقيه  ،از آن ميان ،است كه فارسي اين
به  گويشتوان از اصطالح كند كه نميدرستي تصريح مينويسنده به. اندهاي محليزبان
، گويش كرديدر  گويشزبان محلي و قومي استفاده كرد؛ يعني كاربرد اصطالح  ةمثاب

شود، غلط است شناسان ايراني ديده ميسوي برخي زبان، و نظاير آن، كه از گويش تاتي
  . ... ، و زبان تاتي، زبان كرديو بايد گفت 

شناسي اي آمده است كه آن را برنارد كامري، مدير گروه زبانگفتار، مقدمهپس از پيش
عمري را در  كامري. نوشته است )در شهر اليپزيك آلمان(كس پالنك پژوهشي م ةسسؤم

شناس حال حاضر در جهان شناسي زبان سپري كرده است و مشهورترين ردهرده ةمطالع
كند كه اين داند و عنوان ميمي »متخصص پيشتازي در سطح جهاني«م را وي دبيرمقد. است

يعني، از نظر وي،  ؛»دهدهاي ايراني را در طرح كلي گوناگوني بينازباني قرار ميزبان«كتاب 
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و  1ب واژهـي مهم آنها، يعني ترتيـژه دو ويژگـويه، بيـهاي ايرانايي با زبانـآشن
شناسان فراهم شود كه غالباً شود موارد زباني مهمي براي رده، باعث مي2بودگيناييـك

ها و كند كه درك بهتري از گوناگونياند و اين امكان را فراهم ميشدهناديده گرفته مي
  . ها فراهم شودهاي زبانهمگاني

در اين  ،مدبيرمقد. است» شناسي و جايگاه آن در علم زبانرده«ل كتاب اوعنوان فصل   
كتاب، و  موضوعي ةشناختي، گسترمطالعات رده ةشناسي زبان، پيشينبه تعريف رده ،فصل

شناسي را رده ،)25: 2001(به نقل از كامري  ،وي. ارگتيو پرداخته است/ ساختار كنايي
شناسي رده ةتاريخچ ،در ادامه ،نويسنده. تعريف كرده است »هانمند تنوع بين زبانظام ةمطالع«

گيري اين شكل ةنحو ،به صورت كامل ،را در قرن نوزدهم و بيستم بررسي كرده است و
رن نوزدهم، ـناسي قـشدر رده«كند وي عنوان مي. شناسي را نشان داده استحوزه از زبان

اي محدود از سازوكارهاي گرفت كه مبتني بود بر مشاهدههاي مختلف صورت ها به ردهبندي زباندسته
هاي مختلف لفهؤويژه همبستگي ميان مها و بهشناسي به همگانيدر قرن بيستم، رده. هاصرفي زبان

ها ارائه مند زبانهاي نظامها و گوناگونيتوانست توصيفي از اشتراك ،ترتيببدين ،ساختاري دست يافت و
شناسان به يافتن تبيين براي مشاهدات و رگ، ردهگرينبِ ةشناسي با مقالپس از تجديد حيات رده ،اام. دهد

هايي كه منظور اوست شامل اصولي است تبيين ).29ص ( »هاي خود اهتمام ورزيدندتوصيف
ميان  5و ناهماهنگ 4هماهنگ ةي ديگر، رابطيك توالي خاص بر شقّ 3ةهمچون غلب

ها برخي وابسته 7هاي زباني مختلف، تحركصورت 6مختلف، سنگينيهاي لفهؤماجزاي 
وي  .10و اقتصاد زباني 9، تصويرگونگي8هاي وابستهر گرهخّأهاي ديگر، تنسبت به وابسته

مثالي  ،براي سهولت درك ،هر يك از اين مفاهيم را به طور خالصه تعريف كرده و
اند و گرا مطرح كردهنقش شناسانِرده ها راكند كه اين تبيينوي عنوان مي. آورده است

هايي مانند فضاي تبيين. شوداطالق مي 11شناختيرده ـبه رويكرد آنها رويكرد نقشي

                                                  
1) word order     2) ergativity      3) dominance 

4) harmonic      5) disharmonic     6) heaviness 

7) mobility      8) dependent nodes later   9) iconicity 

10) economy      11) functional-typological approach  
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شناختي براي برخي  شناسانِهاي مطرح از سوي زباننيز تبيين 2معنايي ةو نقش 1مفهومي
هاي صوري به برخي تبيين ،در ادامه ،نويسنده. ها هستندشناختي زبانهاي ردهويژگي

ا كند، امها نيز اشاره ميزبانهاي مطرح از سوي دستوريان زايشي براي گوناگوني
داند شناختي ميرده ـيشناختي غالب در حال حاضر را رويكرد نقشمطالعات رده

موضوعي كتاب را مشخص كرده و آن را  ةگستر ،اين فصل ةدر ادام ،مدبيرمقد. )42ص(
 ،در بخش بعدي اين فصل ،وي. كرده است 3مطابقهو  ترتيب واژهمحدود به دو موضوع 

هاي حالت و مطابقه را اين اصطالح و نظام ةارگتيو پرداخته و تاريخچ/ ييبه ساختار كنا
امري م تحليل كاست كه دبيرمقد آنم اين بخش يكي از مباحث مه. شرح داده است

كامري . داندرا نادرست مي )هاي تاتي جنوبياز گويش(از نظام مطابقه در دانسفاني  )1978(
كند و در افعال مطابقه مي) S(فعل فقط با فاعل فعل الزم  ةعنوان كرده كه ستاك گذشت

كتاب  ةنويسند. كنداي در جمله مطابقه نميمتعدي گذشته، ستاك گذشته با هيچ سازه
شخص مفرد را ناديده  بست سومنقش واژه ،هادر اين مثال ،كه كامريكند مشخص مي

ا ميزبان آنها مفعول صريح كنند، امارجاع مي) A(گرفته و آنها به فاعل فعل متعدي 
. داندمي 4بخشيسه ،در دانسفاني ،نمايي راوي نظام حالت ،به اين ترتيب. جمله است

 ،ها از كنايي به مفعوليوقتي بحث تغيير زبان .اي در اين فصل توجه مرا جلب كردنكته
اشتباه تايپي رخ  )81ص () 3- 1(مطرح شده، در نقل شكل  ،)1994(به نقل از ديكسون 

رجوع به اين . بيايد مفعولي واژة بايد ،در اين شكل ،مطلق ةداده است، زيرا به جاي واژ
  .كندييد ميأاين نكته را ت )186 :1994(نمودار در كتاب ديكسون 

هاي نويسنده ابتدا به تبارشناسي زبان. است» هاي ايرانيزبان«فصل دوم كتاب عنوان 
هاي پيشين از ترتيب واژه در زبان فارسي ايراني اشاره كرده، سپس به مرور توصيف

رگ و كامري از شناساني چون گرينبِدر تحليل رده ،دهد كهوي نشان مي. پرداخته است
زيرا با اينكه توالي مفعول قبل از فعل در جمالت  ،ثنا بوده استترتيب واژه، فارسي است

اضافه، مضاف قبل از هاي مهمي مانند داشتن پيشخبري آن وجود دارد، در ويژگي
                                                  

1) conceptual space     2) semantic map      3) agreement 

4) tripartite 
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اسمي، رفتار اين زبان  ةاليه، صفت پس از موصوف، و بند موصولي پس از هستمضاف
 ةبه چند مطالعه دربار ،شدر اين بخ ،همچنين. است) VO(آغاز هاي فعلمانند زبان

 ،مدبيرمقد. اساس دستور زايشي و مطالعات آماري نيز اشاره شده است ترتيب واژه بر
شناختي ترتيب واژه به تعيين وضعيت رده ،)1992(دراير  ةبراساس مقال ،در بخش بعدي

هاي ديگر ايراني در وي اين چارچوب را براي زبان. در زبان فارسي پرداخته است
 24براي تحليل ترتيب واژه در زبان فارسي،  او،. فصول بعدي نيز به كار برده است

  . را برگزيده است 1همبستگي

را با ترتيب رخداد فعل نسبت به  yو  x ةلفمؤهر همبستگي ترتيب رخداد يك جفت «
با ترتيب  yو  xاگر ترتيب رخداد جفت  ،دراير تصريح كرده است كه. سنجدمفعول مي

جفت  yو  xگاه جفت آن ،رخداد فعل و مفعول به لحاظ آماري همبستگي نشان دهد

   ).119 ـ118ص( »شودخوانده مي همبستگي

ا در ام ،اضافه استتمايل به استفاده از پس فعل، ـهاي داراي ترتيب مفعولدر زبان ،مثالً
پس جفت حرف . شوداضافه ديده ميمفعول، تمايل به استفاده از پيش ـ هاي فعلزبان

الگو با فعل و گروه اضافه و گروه اسمي، جفت همبستگي است، كه حرف اضافه هم
همبستگي، آنها را در زبان  24پس از معرفي  ،نويسنده. الگو با مفعول استاسمي هم

خود  ةهاي منطقهم در مقايسه با زبان ،زبان فارسي« :فارسي بررسي كرده و نتيجه گرفته است
» قوي دارد) VO(مياني هاي فعلگرايش به سوي زبان ،هاي جهانو هم در مقايسه با زبان) آسياـ  اروپا(
رفتار  ةكننددراير تبيين 2انشعاب جهت ةگيرد كه نظرينتيجه مي همچنين وي. )128ص(

يكي اينكه زبان : كنداساس، دو فرضيه را مطرح مي اين بر ،گاهآن. زبان فارسي نيست
رده است و ديگر اينكه اين زبان اساساً زباني با ترتيب آزاد  تغييرِ ةفارسي در مرحل

به تحليل تاريخي زبان فارسي پرداخته  ،هاييد يا رد اين فرضيهأبراي ت ،وي. هاستواژه
فارسي باستان، فارسي ميانه  ةشناختي نحوي بين دورو نشان داده است كه تغييرات رده

مياني هاي فعلهاي زبانده است كه اين زبان امروزه بيشتر ويژگيو فارسي نو باعث ش

                                                  
1) correlation      2) branching direction 
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نشان داده است زبان  ،هفت استدالل ةبا ارائ ،عالوه بر اين، نويسنده. را داشته باشد
هاي ترتيب لفهؤم. )143ص(» زباني است با گرايش غالب تحليلي«فارسي از حيث صرفي نيز 

اضافه يا پيش(نوع حرف اضافه : رد استمو 24 شده در اين كتاب شاملبررسي ةواژ
اليه، توالي صفت اسمي و بند موصولي، توالي مضاف و مضاف ة، توالي هست)اضافهپس

اي، توالي فعل و قيد اضافه، توالي فعل و گروه حرف)تر از مينامانند بزرگ(و مبناي صفت 
بند پيرو، توالي و فعل  خواستنمسند، توالي فعل  /حالت، توالي فعل اسنادي و گزاره

مانند بسيار (موصوف و صفت، توالي صفت اشاره و اسم، توالي قيد مقدار و صفت 
نمود، توالي ادات استفهام و جمله، توالي ـ  ، توالي فعل اصلي و فعل كمكي زمان)گبزر

، توالي حرف )مانند هنگامي كه او رفت(حرف ربط قيدي و بند  /بند قيدي 1پيرونماي
نمود و ستاك ـ  توالي فعل و فاعل، توالي عدد و اسم، توالي وند زمانتعريف و اسم، 

، توانستنفعل، توالي اسم و تكواژ آزاد ملكي، توالي فعل اصلي و فعل كمكي در مفهوم 
و توالي وند  ،واژه، توالي مفعول و فعلمتمم، حركت پرسش ةنما و جملتوالي متمم

  .ساز و ستاك فعلنفيم
هاي ي زبانيبه تحقيقات پيشين در ساختار كنا ،در بخش ديگري از اين فصل ،مدبيرمقد
وي ابتدا مباحث مربوط به ساختار كنايي در فارسي . پيدايش آن پرداخته است أايراني و منش

است را مرور  هاي بعدي به آنها نپرداختههاي ايراني نويي كه در فصلميانه و سپس زبان
شتيان استان يزد، دشده در اين بخش شامل گويش زرنو بررسيهاي ايراني زبان. كندمي

 ،در پايان اين بخش ،وي. زبان پشتو، گويش كُرمانجي، زبان يغنابي و زبان روشني
هاي ايراني سه نظريه وجود پيدايش ساخت كنايي در زبان أمنش ةكند كه دربارعنوان مي

توضيح  مؤلف ،در نهايت. هيگ ةكاردونا و شروو و نظري ةبنونيست، نظري ةنظري: دارد
اي فراهم آورده صفحه پنجاهاي نامههاي اين كتاب را از طريق پرسشدهد كه دادهمي

اي آن منطقه ةشدد و بزرگاند متولنامه پاسخ دادهين پرسشگويشوراني كه به ا. است
به  ،تحصيلي آنها در هر فصل ةهستند كه زبان مورد بحث بررسي شده و نام و سابق

هاي اين افراد بر روي نوار صوتي ضبط شده و پاسخ. ذكر شده است ،صورت مجزا
                                                  

1) subordinator 
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ييد أبراي ت. ه استكردآوانويسي و تقطيع صرفي، نحوي و معنايي  آنها را نويسنده سپس
ها و همچنين مثال. گوي حضوري نيز استفاده شده استواز گفت ،هاو تصحيح داده

. اندها مورد استفاده قرار گرفتههاي دستور اين زبانبمتون فراواني نيز از منابع و كتا
مثال «در پاراگراف آخر، سطر نخست،  :شودديده مي 166 ةيك اشتباه تايپي در صفح

  .  ذكر شود »83مثال «نادرست است و بايد  »84
. به بررسي يك زبان ايراني اختصاص دارد ،هر كدام ،هاي سوم تا چهاردهمفصل

موضوعي كه  ةاساس گستر م، بردبيرمقد. پردازدمي زبان بلوچيفصل سوم به بررسي 
هاي مورد بحث صحبت زبان ةترتيب واژه و مطابق ةتعريف كرده بود، در هر فصل دربار

از آن  ،هاي مختلفي از زبان بلوچي در اين فصل بررسي شده كهگويش. كرده است
و بلوچي بلوچان ايرانشهر  )دهقانان و شهريان(بلوچي اربابان  ةتوان به دو گونمي ،ميان

كند كه عنوان مي ،معيار ترتيب واژه در بلوچي 24پس از بررسي  ،مدبيرمقد. اشاره كرد
اي بيشتري را هلفهؤم ،هاي جهانآسيا و هم در مقايسه با زبان ـ هاي اروپاهم در مقايسه با زبان ،بلوچي«

مانند  ،از اين حيث ،بلوچي ،در واقع ).262ص(» مياني قوي در خود داردهاي فعلاز زبان
مياني قوي فعل ةهاي ردهاي ترتيب واژه از زبانلفهؤفارسي است و هردوي آنها در م

هايي نيز دارند كه نويسنده آنها را ها تفاوتلفهؤن دو زبان در برخي ميالبته ا. هستند
اين . زبان بلوچي توصيف شده است ةاين فصل، نظام مطابق ةدر ادام. داده است شرح

مطابقه در . ايرانشهري دوگانه است ابقه در بلوچيِطدهد نظام مها نشان ميبررسي
هاي داراي افعال متعدي با ستاك حال و افعال الزم با فاعل است و به صورت جمله

 ةبست عامل مطابقدي با ستاك گذشته، واژها در جمالت متعشود؛ امپسوند ظاهر مي
شده با اربابان در افعال ساخته بلوچيِ ةنظام مطابق ،ترتيباينبه. دهدفاعلي را نشان مي
مطلق  ـ ييكنا هشده با ستاك گذشتمفعولي و در برخي افعال ساخته ـستاك حال فاعلي

شود مفعول صريح كمتر ديده ميشده با ستاك گذشته مطابقه با ا در افعال ساختهام. است
كند كه وي عنوان مي. داندبخشي ميم اين وضعيت را نظام سهدبيرمقد ،درواقع ،و

ديده  بخشي در اين زبانهاي زيادي از تضعيف ساخت كنايي و ساخت سههمچنين نشانه
شود كه بخشي و مفعولي ديده ميهاي بينابيني بين ساخت كنايي، سهشود و ساختمي
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شدن مراحل تثبيت يا دستوري ،با بررسي دقيق ،مدبيرمقد. نامدمي 1ساخت آميختهآنها را 
به بررسي مطابقه  ،در ادامه ،وي. اربابان نشان داده است مفعولي را در بلوچيِ ـ ساخت فاعلي

شبيه  ،بيش و گرفته نظام مطابقه در اين گويش نيز كم در بلوچي بلوچان پرداخته و نتيجه
است  ممكن هاي نحويساخت«گيرد ها نتيجه ميايشان از اين بحث. بلوچي اربابان است
مفعولي،  ـهاي فاعليعالوه بر رده ،هابندي زبانو در رده )303ص(» پيوستاري و مدرج باشند

فصل به  ةادام. هاي آميخته را نيز ملحوظ كردبايد رده ،بخشيدوگانه و سهمطلق،  ـ ييكنا
هاي بلوچي مانند الشاري، زاهداني، خاشي، سراواني، بررسي نظام مطابقه در ديگر گويش

هاي ها گوناگونياين گويش. سيستاني، و بلوچي تركمنستان پرداخته است /زابلي
  .دهندمشخصي در نظام مطابقه نشان مي

غربي جنوبي  ةشاخهاي زبان دواني از زبان. اختصاص دارد زبان دوانيفصل چهارم به 
. شودصحبت مي )در استان فارس ،كيلومتري كازروندر دوازده(است كه در روستاي دوان 

شناختي ترتيب واژه و مطابقه در اين زبان هاي ردهلفهؤبه م ،همچون فصل قبل ،نويسنده
تاتي،  هايي است كه، در مقايسه با بلوچي و كردي ودواني از زبان. پرداخته است

ها در نويسنده در مورد ترتيب واژه. آن صورت گرفته است ةي كمتري دربارهاپژوهش
مياني هاي فعلهمانند فارسي و بلوچي، مانند زبان ،گيرد كه اين زبان همدواني نتيجه مي

اي هم قبل از فعل و هم بعد از فعل واقع حرف اضافه گروه ،در اين زبان. قوي است
 ،عالوه بر اين. عطاف بيشتري نسبت به فارسي استداراي ان ،از اين حيث ،شود ومي

شبيه به كردي، اورامي، دلواري،  ،از اين حيث ،است و) æku-( ةمعرف ةدواني داراي نشان
الگوي  چند ،دوانيِ ةبا بررسي نظام مطابق ،مدبيرمقد. الرستاني و بلوچي اربابان است

ها، نظام مطابقه در برخي داده اساس بر ،كند كهوي عنوان مي. كندمطابقه را توصيف مي
مفعولي  ـهايي كه فعل ستاك حال دارد، نظام فاعليدر ساخت. اين زبان دوگانه است

هايهمچنين نمونه. بخشي استهاي با افعال گذشته، نظام مطابقه سها در ساختاست، ام 
فاعل و  ةوقتي مطابق ،شود وافعال گذشته ديده مي رگتيو درامعدودي نيز از ساخت 

                                                  
1) mixed 
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اين نام را خود . است 1دوبخشي هبست هستند، نظام مطابقمفعول هر دو به شكل واژه
متعدي و مفعول صريح به  فعلِ فاعلِ ،در آن ،دهد كهسنده براي نظامي پيشنهاد ميينو

  . فعل الزم هستند دو متفاوت از فاعلِِ گيرند و آنيك شكل نشانه مي
 زبان الرستانيترتيب واژه و نظام مطابقه در  فصل پنجم كتاب به توصيف و تحليل

شناختي هاي ردهلفهؤم بررسي. اختصاص دارد و گويش مورد بررسي در شهر الر رواج دارد
مياني قوي هاي فعلهاي زبانلفهؤدهد زبان الرستاني نيز بيشتر داراي مها نشان ميترتيب واژه

ا آورد، اممي فعل كمكي را بعد از فعل اصليدر مقايسه با زبان فارسي، الرستاني فقط . است
نيز ) ü-( ةمعرف ةهمچنين اين زبان نشان. دهدفارسي آن را قبل و بعد از فعل اصلي قرار مي

در افعال زمان  ،گيرد اين نظامنتيجه مي ،با بررسي مطابقه در گويش الري ،مدبيرمقد. دارد
اين  ةدر ادام ،نويسنده. مطلق است ـ ييكنا ،در افعال زمان گذشته ،مفعولي و ـفاعلي ،حال
 )هجري قمري 1179اي به سال نامه(يك متن از الري معاصر و يك متن قديم الري  ،فصل

هاي آوايي، صرفي و نحوي الري را خوبي ويژگياين دو متن به. را تحليل كرده است
هاي ر فعلكار مطابقه با فاعل د و بخش آخر اين فصل بررسي ساز. دهندنشان مي

  .شده با ستاك گذشته در گويش خُنجي زبان الرستاني استمتعدي ساخته
. پردازدهاي ايراني شمال غربي مياز زبان طالشي /زبان تالشيفصل ششم كتاب به 

شده در اين بررسي ةشود و گونشمالي، مركزي و جنوبي تقسيم مي ةتالشي به سه گون
كيلومتري شمال اردبيل و  40در  ،شمالي متعلق به روستاي عنبران باال ةكتاب گون

ها مشخص شناختي ترتيب واژهدر بررسي رده. نزديك مرز جمهوري آذربايجان است
 ،البته در اين زبان. مياني قوي را داردهاي فعلهاي زبانشده است كه اين زبان هم ويژگي

صفت  ؛شوداليه پيش از مضاف واقع ميمضاف ؛اضافه غالب استپس ،برعكس فارسي
 ؛رودفعل كمكي هميشه پس از فعل اصلي به كار مي ؛گيردپيش از موصوف قرار مي

هم  نمود دارد و  ـ هم پيشوند زمان ؛آيدحرف تعريف نكره و معرفه پس از اسم مي
م با بررسي نظا. بست ملكي پس از اسمآيد و پيو ضمير ملكي قبل از اسم مي ؛پسوند

 :مشخص شده است كه نظام مطابقه در اين زبان دوگانه است ،مطابقه در تالشي شمالي
                                                  

1) bipartite 
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ستاك  باشده ال ساختهـو در افعمفعولي  ـفاعلي ،ستاك حال باشده در افعال ساخته
مطابقه، داراي نظام حالت نظام البته اين گويش، عالوه بر . بخشي استسه ،گذشته
شخص مفرد و لدر شكل ضمير او: انددو صورت نماهاي اين گويش بهحالت. است
در  ،كند نظام حالتعنوان مي ،با بررسي نظام حالت در اين گويش ،مدبيرمقد. اضافهپس
ستاك ساخته شده با هاي فعل در ،مفعولي و ـفاعلي ،شده با ستاك حالهاي ساختهفعل

  . مطلق است ـييكنا ،گذشته
اختصاص  زبان وفسيكتاب به بررسي  فصل هفتم،، يعني لآخرين فصل از جلد او

ايراني  ةهاي شناخته شداز زبان ،)2004(هاي استيلو پژوهش بر اساس ،اين زبان. دارد
داند كه هم آورد كه وي وفسي را زباني ميم نقل قولي از استيلو ميدكتر دبيرمقد. است

هايي دارد و به صورت شباهتهاي فالت مركزي ايران زبان با هاي تاتي و همبا زبان
شناختي ترتيب واژه با بررسي رده. ها قرار دادتوان آن را در يكي از اين گروهقطعي نمي

پاياني هاي فعللفهؤدر مقايسه با فارسي، م ،مشخص شده است اين زبان ،در وفسي نيز
پايان قوي فعل ةلفؤم 14آسيا، در وفسي  ـهاي اروپادر مقايسه با زبان. بيشتري دارد
فارسي اساساً  ،طور مشخصبه. گونه هستندلفه اينؤم 12ا در فارسي ام ،وجود دارد

. 1اضافهاضافه و هم پيرااضافه دارد هم پسا وفسي هم پيشام ،اي استاضافهپيش
بررسي نظام . شوداليه پيش از مضاف واقع ميدر وفسي، برعكس فارسي، مضاف همچنين

مفعولي  ـفاعلي ةداراي نظام مطابق ،در زمان حال ،دهد اين زبانوفسي نشان مي ةمطابق
همچنين . شودمطلق ديده مي ـييبخشي و كنادو الگوي سه ،ا در زمان گذشتهاست، ام

منفصل شخصي  نما، ضميرهايحالت: شودنظام حالت در وفسي با سه شيوه نشان داده مي
نويسي و تحليل كوتاهي از وفسي آمده و واج ةقص ،در پايان اين فصل. واژهو شكل پرسش

  .شده است
 ، يعني فصل هشتم،اين فصل. شودآغاز مي زبان كرديجلد دوم كتاب با بررسي 

در . مثال از زبان كردي در آن آمده است 709صفحه است و  200ل و حدود بسيار مفص
هاي مختلف كردي، شامل كردي بانه، كردي سنندج، كردي كلهري، اين فصل از گونه

                                                  
1) circumposition 
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كردي كرماشاني، كردي مهابادي، كردي ايالمي، كردي سليمانيه و كردي كُرمانجي 
ها در كردي سنندج شناختي ترتيب واژهنويسنده ابتدا به توصيف رده. صحبت شده است

در مقياس  هم«ه است اين دو گويش پرداخته و نتيجه گرفت )هاي كردي مركزياز گويش(و بانه 
مياني قوي فعلهاي توجهي به زبانهاي جهان، تمايل قابلآسيا و هم در مقياس زبانـ  هاي اروپازبان
در اين  ،نيز )هاي كردي جنوبياز گويش(همچنين كردي كلهري و كرماشاني . )647ص(» دارند

، نويسنده الگوي مطابقه در كردي بانه را. مياني قوي هستندهاي فعلدر گروه زبان ،مقايسه
بخشي مطلق و سه ـييبه دو صورت كنا ،در زمان گذشته ،مفعولي و ـفاعلي در زمان حال،

ا در ام ،مفعولي است ـفاعلي ، در زمان حالدر مقايسه، مطابقه در كردي سنندجي. داندمي
از طرف . مطلق و دوبخشي ـييبخشي، كناسه: شودزمان گذشته سه امكان مختلف ديده مي

ديگر، بررسي نظام مطابقه در گويش كلهري و كرماشاني نشان داده است كه تنها الگوي 
در مقابل، در چهار گويش . است مفعولي ـمطابقه در اين دو گويش، در هر دو زمان، فاعلي

نشده بر وجود نظام حالت دوگانه يافت  اي دالّسنندجي، بانه، كلهري و كرماشاني نشانه
ها و نظام حالت در هر دو گروه گويشي يكسان و همانند است و به لحاظ صورت اسم«است و 

الً نظام گيرد كه اوها نتيجه ميم از اين بحثدبيرمقد. )739ص(» ضميرهاي شخصي خنثي است
در  ،هاي دستوري هستند و ثانياًنقش ندادكار جدا براي نشان و حالت و نظام مطابقه دو ساز

كار براي  و ترين سازاب، نظام مطابقه بنياديـده در اين كتـشهاي ايراني بررسيزبان
از  تر برخي ديگراين فصل به بررسي اجمالي ةادام. هاي دستوري استنمودن نقشمشخص
 ةنكت م در بحث پيامدهاي نظري در اين فصل بهدبيرمقد. هاي كردي اختصاص داردگويش

گويد، از پنج نظام حالت سخن مي وقتي كامري ،دارد كهوي عنوان مي .كندمهمي اشاره مي
و ] فعل متعدي فاعل= [ Aيكساني براي  ة، كه در آن نشان)e( ةرد«كند كه نظام پنجم عنوان مي ةدربار

P ] =مفعول [اي متمايز براي شود و نشانهبه خدمت گرفته ميS ]وجود دارد، ظاهراً به ] فاعل فعل الزم
كامري براي اين رده نامي انتخاب  ).334: 1978كامري (» نمايي يافت نشده استعنوان نظام حالت

در كردي سنندجي «اشاره از سوي كامري  وردـم ةكند كه ردم ادعا ميدبيرمقد. نكرده است
 ةرا رد 1غيرفاعليـ غيرفاعلي ةوي اين رد. )790ص(» شود بلكه بسيار نيز زايا هستتنها يافت مينه

                                                  
1) oblique-oblique 
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هاي ايراني براي زبان ةنامد و اين يافته را يكي از دستاوردهاي مهم مطالعمي دوبخشي
  .داندشناسي ميرده ةحوز

اورامي، يا هورامي يا اوراماني متعلق به . است زبان اوراميفصل نهم كتاب موضوع 
بررسي در اين  شمال غربي است و گويش مورد هاي ايرانيزبان گوراني از زبان ةشاخ

عالوه بر خود  ،اين گروه گويشي. فصل گويش شهر پاوه، در استان كرمانشاه است
هاي ترتيب واژه در لفهؤبا بررسي م. گوراني و اورامي، شامل باجيالني و زازا نيز هست

. يش داردمياني قوي گراهاي فعلاورامي مشخص شده است كه اين زبان نيز به زبان
ترتيب گروه  ؛اضافهاضافه دارد و هم پسهم پيش ،برعكس فارسي ،البته اين زبان

با . ندارد» كه«نماي معادل متمم ةو نشان ؛اي آن نسبت به فعل آزاد استاضافهحرف
مفعولي  ـنظام فاعلي ،در زمان حال ،مشخص شده كه ،بررسي نظام مطابقه در اورامي نيز

در  ،عالوه بر اين. شودق ديده ميـمطل ـيينظام كنا ،زمان گذشتها در حاكم است، ام
وجود دارد كه با مفعول صريح افعال داراي ستاك  -i/-y نماي غيرفاعليحالت ،اورامي

  . روداليه به كار ميساخت مضاف و مضاف اي و بااضافهحال، با گروه حرف
هاي ايراني شمال غربي است، زباني از گروه زبان زبان لكي ةفصل دهم كتاب دربار

شده در گويش بررسي. كه در مناطقي از لرستان، كرمانشاه، همدان و ايالم رواج دارد
ها در اين زبان نيز بررسي ترتيب واژه. اين فصل گويش كوهدشت و نورآباد است

گروه  ،برعكس فارسي ،البته اين زبان. مياني قوي استهاي فعلحاكي از گرايش آن به زبان
و  ؛زمان آينده ندارد ةفعل كمكي نشان ؛برده كار ميباي را قبل و بعد از فعل اضافهحرف

ا ام ،مفعولي است ـفاعلي ،در زمان حال ،الگوي مطابقه. نيز ندارد ،»آيا«ادات استفهام، مانند 
  .مطلق است ـييبخشي و كنادر زمان گذشته به دو صورت سه

هاي ايراني جنوب اين زبان از زبان. موضوع فصل يازدهم كتاب است دلواريزبان 
غربي است و گويش تنگسيري كه در مناطق ساحلي تنگستان بوشهر رواج دارد در اين 

هاي از زبان ،هاشناسي ترتيب واژهاز حيث رده ،اين زبان نيز. فصل بررسي شده است
فارسي دارد و تنها تفاوت آن نداشتن  يز بانمياني قوي است و شباهت بسياري فعل

كار  و براي نشان دادن مطابقه با فاعل دو ساز ،دلواري. است» آيا« مانند ادات استفهام
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هاي مطابقه در جمالت حاوي ستاك فعل گذشته و استفاده از بستاستفاده از پي: دارد
مفعولي و در زمان  ـنظام مطابقه در زمان حال فاعلي. پسوندهاي مطابقه در زمان حال

  . مطلق است ـييبخشي و كناگذشته به دو صورت سه
هاي فالت مركزي در گروه شمال غربي از زبان زبان نائينيفصل دوازدهم به بررسي 

كيلومتري  35در  ،شده متعلق به گويش روستاي نيستانكگويش بررسي. اختصاص دارد
دهد اين ژه در نائيني نيز نشان ميهاي ترتيب والفهؤم. نائين، در استان اصفهان است

مياني قوي گرايش دارد و تنها تفاوت آن با زبان فارسي هاي فعلزبان ةزبان به رد
ولي  ،مفعولي است ـفاعلي ،در زمان حال ،نائيني ةرد. است» آيا«نداشتن ادات استفهام 

هيچ در اين زبان . شودبخشي و دوبخشي ديده ميدر زمان گذشته به دو صورت سه
  .نمايي وجود نداردپسوند حالت

موضوع بررسي فصل سيزدهم است كه در شهميرزاد استان سمنان  زبان شهميرزادي
جالب در مورد  ةنكت. هاي ايراني شمال غربي استزبان ةاين زبان از شاخ. رايج است

مشخص شده است  ،هاشناختي ترتيب واژهدر بررسي رده ،زبان شهميرزادي اين است كه
هاي زبان ةهاي ايراني بررسي شده، گرايش به سوي ردزبان، برخالف بسياري از زبان اين
قوي  ميانيهاي فعلهاي آن با فارسي، كه گرايش به زبانتفاوت. پاياني قوي داردفعل

 ؛اي استاضافهپس ،برعكس فارسي ،شهميرزادي. اين تمايز است ةدهنددارد، نشان
صفت قبل از  ؛آيدپيش از صفت مي مبناي مقايسه غالباً ؛آيداليه قبل از مضاف ميمضاف

حرف  ؛ادات استفهام ندارد ؛فعل كمكي ندارد ،براي زمان آينده ؛گيردموصوف قرار مي
بررسي نظام مطابقه در . شودو تكواژ آزاد ملكي قبل از اسم واقع مي ؛تعريف نكره ندارد

ها دارد و زمان ةمفعولي را در هم ـليدهد اين زبان نظام فاعشهميرزادي نيز نشان مي
  . گيردمفعولي صورت نمي ةگاه مطابقهيچ

، كه فصل چهاردهم به آن شده در اين كتاب استآخرين زبان بررسي زبان تاتي
هاي متعدد هاي ايراني شمال غربي است و گويشاي از زبانتاتي شاخه. اختصاص دارد

. ارس تا شمال ساوه، گسترده است ةانوسيعي، از جنوب رودخ ةكه در منطق دارد
زهرا و تاكستان بين بوئين ،شده در اين فصل گويش روستاي چال يا شالگويش بررسي
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دهد گويش چالي از زبان ها نشان ميشناختي ترتيب واژههاي ردهلفهؤبررسي م. است
هاي هاي زبانلفهؤآسيا و جهان، داراي توازن بين م ـهاي اروپادرمقايسه با زبان ،تاتي
 ؛اي استاضافهپس: هايي با فارسي داردتفاوت نيز تاتي. مياني استپاياني و فعلفعل

صفت قبل  ؛آيدصفت همواره پس از مبناي مقايسه مي ؛آيدمياليه پيش از مضاف مضاف
 ؛ندارد» آيا«فعل كمكي ندارد، ادات استفهام معادل  ،براي بيان آينده ؛آيداز موصوف مي

در زمان  ،نظام مطابقه در تاتي چال. آيدتعريف نكره و معرفه پيش از اسم مي و حرف
در  ،همچنين. بخشي و دوبخشي استسه ،در زمان گذشته ،ست وامفعولي  ـفاعلي ،حال

مفعولي و در زمان  ـفاعلي ،در زمان حال ،شود كهنظام حالت نيز ديده مي ،اين زبان
  . بخشي استگذشته سه

هاي هاي فصلم ابتدا به يافتهدبيرمقد. ست»ها و پيامدهايافته«آخر كتاب عنوان فصل 
هاي ايراني را شرح داده شناختي زبانرده ةقبل پرداخته و سپس پيامدهاي نظري مطالع

هاي فارسي، بلوچي، دواني، الرستاني، ها، زبانهاي ترتيب واژهلفهؤاز حيث م. است
مياني قوي همبستگي فعل ةهاي رد، و نائيني با زبانوفسي، كردي، اورامي، لكي، دلواري

پاياني قوي هاي فعلبيشتري دارند؛ و تالشي، شهميرزادي و تاتي گرايش بيشتري به زبان
وضعيتي بينابيني در حدفاصل ميان «هاي ايراني نو گيرد زباننويسنده نتيجه مي ،دركل. دارند
پاياني قوي را به خود اختصاص فعل ةاعالي رد ةنمون مياني قوي وفعل ةهاي ردزبان 1اعالي ةنمون
شناختي مشترك و هاي ردهلفهؤنويسنده به م ،اين فصل ةدر ادام ).1196ص(» اندداده

هاي ايراني لفه در زبانؤپانزده م. هاي ايراني نو پرداخته استغيرمشترك در زبان
لفه ؤم 9ها در و اين زبان )بند موصولي يا عدد و اسم+ اسمي ةمانند توالي هست( دمشترك هستن
بخش بعدي اين فصل تحليل . )اضافه، يا توالي موصوف و صفتمانند نوع حرف(تفاوت دارند 

ثير أشناسي است و همچنين از تمباحث نظري دستور زايشي و رده ةها در گستريافته
شناسي نظام مطابقه در بحث رده. ستهاي ايراني سخن گفته شده افارسي بر ديگر زبان

به لحاظ نظام  ،عنوان شده است كه فقط فارسي و شهميرزادي ،هاي ايرانيدر زبان
در  ،طوركليبه. دوگانه دارند ةها نظام مطابقاند و ساير زبانمفعولي ـيكسر فاعلي ه،مطابق

                                                  
1)  prototype 
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هاي حاوي نيز در جمله هاي حاوي فعل الزم ودر جمله«هاي ايراني داراي نظام دوگانه، زبان
هاي حاوي در جمله«ا ، ام)1223ص(» مفعولي است ـفعل متعدي داراي ستاك حال، نظام مطابقه فاعلي

م همچنين دبيرمقد. )1224ص(» مفعولي است ـفعل متعدي با ستاك گذشته، نظام مطابقه غيرِفاعلي
اينكه نظام مطابقه يگانه يا نظام فارغ از «هاي ايراني رايج در ايران، در زبان ،كندتصريح مي

كاري است بنيادي در نحو  و نظام مطابقه ساز: كنديك حكم كلي صدق مي ،مطابقه دوگانه داشته باشند
  . )1225ص(» هاي ايراني ايرانزبان

هاي شناسي زبانردههاي مختلف كتاب اكنون كه به صورت بسيار فشرده به فصل
  :توان برشمردكلي اين كتاب را مياشاره كرديم، ده ويژگي  ايراني

بررسي و ميزان  مورد هاي نو ايرانيِاين كتاب از حيث تعداد زبان ـ وسعت و جامعيت. 1
  . نظيراستنظير نباشد، كماگر بي ،شناختي در اين زمينههاي ردهداده

اين هاي فراوان از در كنار فارسي، و آوردن مثال ،بررسي حداقل دوازده زبان ـ دقّت .2
ها مهم ويژه اگر ميزان دقت در اشاره به مثالهفرسا، بها، كاري است بسيار طاقتزبان
ا قطعاً اغالط تايپي پيدا شود، ام ،در موارد معدودي ،ممكن است در اين كتاب. باشد

  . زدني استشواهد زباني و استناد به منابع مثال ةكاررفته در ارائدقت به
كند و ميزان تعدد منابعي كه نويسنده به آنها اشاره مي ـ وعاشراف نويسنده بر موض. 3

نشان از  ،همگي ،شناسيرده ةشده در حيطها و مقاالت چاپآشنايي وي با كتاب
  .شده در كتاب دارداشراف باالي وي بر موضوعات مطرح

به عنوان يك كتاب  ،از اين پس ،هاي ايرانيشناسي زبانردهقطعاً كتاب  ـ كتاب مرجع. 4
شناسي هاي ايراني و ردهزبان ةشناساني كه در حيطمرجع براي تمام محققان و زبان

رفته كارهمچنين الگوي به. كنند، مورد استفاده قرار خواهد گرفتمطالعه و تحقيق مي
مطالعات  شود گام بزرگي درها و وسعت منابع باعث ميد مثالدر اين كتاب، تعد

  .هاي ايراني برداشته شودبانشناسي زرده
 )1232ص(» زمانيِ درزمانيهم«م با نگاهي كه خود آن را دبيرمقد ـ نگاه درزماني در كنار همزماني. 5

ها نيازمند آشنايي با زماني زبانهاي همنامد، نشان داده است تا چه ميزان بررسي ويژگيمي
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تواند بر تحوالت زماني ميهم هايهاي درزماني آنهاست و تا چه ميزان تحليلويژگي
  .تاريخي پرتو افكند

نظير را هاي مذكور اين كتاب صفت كماگر براي هريك از ويژگيـ  هاي فراوانمثال. 6
 ؛نظير را آوردكاررفته در اين كتاب بايد صفت بيهاي بهذكر كنيم، براي تعداد مثال

 مربوط به زبان بلوچي،ثال و در فصل م 709 ،مثالً در فصل مربوط به زبان كردي
  .مثال آمده است 447

دهند مي ها نشانهرچه داده ،در اين كتاب ،مدبيرمقد ـ هابه جاي نظريه ،هاكيد بر دادهأت. 7
 ؛ييد يا اثبات نظريه يا الگوي خاصي باشدأكند و سعي ندارد به دنبال ترا تحليل مي

هاي كند يك الگو را در زبانمثالً در مورد الگوهاي مختلف نظام مطابقه، سعي نمي
طرفانه هاي بيها، تحليلبا تكيه بر داده ،مورد بررسي پيدا كند و آن را ثابت كند بلكه

  .دهدارائه مي
ها، در دو مبحث مطابقه و ترتيب واژه ـ نشان دادن تمام الگوهاي ممكن مطابقه و ترتيب واژه. 8

الگويي  )شخص لفقط در ضماير اومثالً (خاص دستور  ةاگر در زباني در يك محدود
 دستور وجود ندارد، باز هم در تحليل نويسنده جاي گرفته ةمشاهده شده كه در بقي

براي به دست آوردن يكدستي، سعي در حذف مورد يا  ديگر به عبارت. است
  .مطلبي، هرچند ناچيز، نشده است

ها، فصل از هاي فراوان، در برخيعالوه بر مثالـ  هازبان از آوردن متوني براي تحليل برخي. 9
هاي مربوط به زبان الرستاني و وفسي، متوني نيز آورده شده و به از جمله فصل

اين كار هم الگويي است براي كارهاي بعدي و هم . صورت كامل تحليل شده است
  .شودهاي مذكور ميباعث آشنايي هرچه بيشتر خوانندگان با زبان

 ةشناختي بدون پايمطالعات رده ـ پردازي صرفجاي نظريه توصيف كامل و دقيق به. 10
گرا هاي صورتهرچقدر در ديدگاه. ها ناقص استتوصيفي قوي و كامل از زبان

توصيف  ،شناختي، در مطالعات ردهرنگاست و توصيف كمي پردازي جدنظريه
در اين  ،توصيفي كه. آيدها برميها از دل اين توصيفضروري و مهم است و نظريه

هاي ايراني صورت گرفته هاي ترتيب واژه و نظام مطابقه در زبانلفهؤاز م ،كتاب
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اند كه جايگاه هايي نيز برآمدهها، نظريهاز دل اين توصيف ،البته. نظير استاست، بي
  .دهندهاي جهان نشان ميهاي ايراني را در ميان زبانهاي زبانو ويژگي

كه نوشتن آن بيسـت سـال ذهـن     ،صفحه را 1300يك به آخر اينكه، كتابي نزد ةنكت
مـن  . طور كامل در اين چند صفحه معرفي كردتوان بهنويسنده را مشغول كرده است، نمي

شناسي گام بزرگي در جهت رشد زبان ،با نوشتن اين كتاب ،متوانم بگويم دبيرمقدفقط مي
كتاب را به خواندن اين . استدر ايران و نزديك كردن اين علم به سطوح جهاني برداشته 

بـه دليـل تنـوع زبـاني و      ،ايـران را . كـنم شناسي توصـيه مـي  دانشجويان و محققان زبان
شناسان ها، بهشت زبانهاي مختلف تاريخي زباندردسترس بودن اسناد مكتوب از دوره

  .   اي از اين بهشت را به تصوير كشيده استاين كتاب گوشه. نامندمي
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