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  بنام ایزد پاك

  

  یشگفتارپ

  
هاي بسیاري در توصیف هاي ایرانی صورت گرفته و کتابپژوهش هاي بسیاري بر روي زبان

هاي مورد  گویش رودانی که از جمله زباناما در. گویش هاي مختلف ایرانی نوشته شده است

در دل شوقی براي انجام این کار . رایج در جنوب شرق ایران است کاري صورت نگرفته بود

  . سپاس خداوند را که فرصت داد آن را شروع کنیم و به انجام رسانیم داشتیم و

تواند اي که در بررسی وتوصیف گویش رودانی دارد میکتاب حاضر از یک سو به خاطر وظیفه

و از دیگر سو براي دانشجویان و دانش پژوهانی ارزشمند باشدبراي گویش وران رودانی مفید و

تواند کاربرد ها در طول زمان عالقمند هستند مینی و تغییرات این زبانهاي ایراکه به مطالعه زبان

چرا که بسیاري از ویژگیهاي فارسی میانه که در زبان فارسی نوین از بین رفته است، . داشته باشد

از نظر . شود و قابل مطالعه می باشدتر مانند رودانی هنوز یافت میهاي ایرانی دور افتادهزباندر

تواند به صالحدید کارشناسان عال ساده و واژگان بسیاري در این گویش وجود دارد که میدیگر اف

  .در ساخت واژگان جایگزین براي واژگان بیگانه در زبان فارسی کاربرد داشته باشد

به جایگاه گویش رودانی در بین زبانهاي ایرانی » سخن نخست«در این کتاب، ابتدا در بخش 

بخش اولِ کتاب به آواشناسی . رودان به خوانندگان معرفی شده است پرداخته شده و منطقه

در بخش دوم پیکره . پرداخته شده که مطالب آن ذیل دو فصل و یک پیوست سامان گرفته است

گویش رودانی در هفت فصل و دو پیوست به نگارش در آمده و در بخش سوم به معرفی تعدادي 

ر پایان نیز دو شعر رودانی جهت آشنائی بیشتر با کاربرد د. از واژگان رودانی پرداخته شده است

آوري و ضبط  واژگان یاري اس نثار عزیزانی که ما را در جمعسپ. گویش رودانی ارائه شده است

  . نمودند
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 را یاري فرمودنداز دوستان و اساتید محترم که در رفع کاستی هاي این اثر با نظرات خود ما

  . کمال تشکر و امتنان داریم  کتایون نمیرانیانباالخص سرکار خانم دکتر 

حاصل کار البته خالی از اشکال نیست که امیدواریم صاحبنظران منت گـذاشته کاستی هاي کار     

  .     را از طریق دفترانتشاراتی  اعالم فرمایند

  
  
  
  

  عبداالمیر زینلی خراجی                                                                                             
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  نشانه هاي آوائی

    

b   فارسی "ب "معادل  

p   فارسی "پ "معادل  

d   فارسی "د "معادل  

t   فارسی "ط  "و  "ت "معادل  

j   فارسی "ج"معادل  

č   فارسی "چ"معادل           

x   فارسی "خ"معادل    

r   فارسی "ر"معادل  

z   فارسی "ذ  "و  "ض  "، "ز "معادل  

s   فارسی "ث  "و  "ص  "،  "س "معادل  

š   فارسی "ش "معادل  

γ   فارسی "غ"معادل  

f   فارسی "ف "معادل  

k   فارسی "ك "معادل  

g  فارسی "گ "دل معا  

l   فارسی "ل "معادل  

m   فارسی "م "معادل  

n   فارسی "ن "معادل  

v   ولی: فارسی مانند  "و "معادل[ valī ]  

h   فارسی "ه "معادل  

y    یار: فارسی مانند  "ي"معادل[ yăr ]  

w  "مثال. که با دولب تلفظ می شود نه با لب پائین و دندان هاي باال  "و:   

wö stăden  این واج در فارسی نیست .یعنی ایستادن.  

رودانی   [ atăm’ ]اَتام: مثال . آغازین و میانی واژگان فارسی  "همزه  "معادل   ’

  به معنی می آیم
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a    فارسی "ـــَــ "معادل  

ă   فارسی "آ  "معادل  

e   فارسی "ـــِــ "معادل  

o   فارسی "ـــُــ  "معادل  

ī  ایران: مثال. فارسی  "اي "معادل[’īrăn] کیش ،[kīŝ  [rudănī]، رودانی[

  فارسی

u   رودان: مثال . فارسی  "او "معادل[rudăn] فارسی  

ow   روشن: واکه مرکب ، در کلماتی مانند[rowŝan] و جو[jow] فارسی  

ei   ري: واکه مرکب ، در کلماتی مانند[rei] و می[mei] فارسی  

ö   گوش: فارسی میانه ،  در کلماتی مانند  "واو مجهول  "واکه مرکب ، گونه اي از

[gö ŝ] و دوش[dö ŝ] واکه مرکب در  این. رودانی به معنی گوش و دیروز

  فارسی نیست

ê   فارسی میانه ،در کلماتی مانند  "یاء مجهول  "واکه مرکب ، گونه اي از :

  فارسی نیست این واکه مرکب در) . متضاد زود(معنی دیررودانی به [dêr]دیر

  

  نشانه هاي دیگر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

رودانی به معنی  [po:teg]پهتگ: کشش در واکه پیشین ، کشش جبرانی، مانند  :

در میانه واژه ظاهر نمی شود در جبران واکه قبل کشش دار   [h]  واج  .پوسیده

  میشود

  :رجوع شود به  ←

  :د بهنگاه کنی:     نگا -

دو طرف عالمت هم ارز یا هم معنی هستند  ، گاهی براي فاصله گذاري بین دو /      

  .استکلمه به کار رفته
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  سخن نخست

  

  

  زبان چیست ؟

اگرچه هر کس حداقل به یک زبان براي ایجاد ارتباط و بیان احساسات خود مسلط است، اما     

رسد سوال که زبان چیست؟ موضوع در نظر اول چنان پیش پا افتاده به نظر می در پاسخ به این

صحیح از زبان ارائه که بتواند تعریفیکه شاید کمتر کسی به آن توجه داشته باشد به طوري

هاي زبان را دستگاهی از نشانههر چند بدون شک در اهمیت آن همه اتفاق نظر دارند .دهد

این تعریف )1(.اند که براي ارتباط انسانی به کار می رودیف کردهاختیاري و قراردادي تعر

ها و آواها نیست بلکه دستگاهی نظام یافته و اي درهم از واژهاشاره برآن دارد که زبان توده

همین نظام یافتگی زبان است که زبان آموزي را . ها استاي درهم بافته از آواها و واژهشبکه

هاي گفتاري، نکه هر واژه در زبان یک نشانه است که به صورتدیگر ای. سازدممکن می

در پشت هر نشانه یک معنی نهفته است و ارتباط بین لفظ . شودنوشتاري یا تصویري بیان می

و معنی قراردادي است، یعنی اینکه انسان براي هر معنی، لفظی گزیده است و این گزینش به 

و نکته آخر اینکه زبان با این رفته شده استصورت قراردادي در میان سخن گویان پذی

توضیحات، خاص انسان است و هیچ یک از موجودات دیگر از چنین پدیده ارتباطی پیچیده اي 

  .برخوردار نیستند

ترین نقش زبان ایجاد ارتباط  بین انسان هاست، اما زبان نقش هاي دیگر هم دارد، آیا اصلی     

ذهن براي تفکر به واژگان و نحو زبان نیازمند  راً؟ مسلما خیستتفکر بدون زبان امکان پذیر ا

توانیم به کمک زبان می. هاي ماستزبان سازمان دهنده ادراکات ، دریافت ها و تجربه. است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  267حبیب اهللا ، فارسی عمومی ص ،  عباسی -حی ، محمودفتو  -1
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- اگر شخص از ذوق هنري بهره برده باشد می. عواطف، احساسات و ادراکات خود را بیان کنیم 

تواند این احساسات و عواطف را به زبانی زیبا بیان کند یعنی به نوعی آفرینش هنري دست 

عالوه بر اینها زبان، عامل برقراري .اندستهبزند، شاعران، سخن وران و نویسندگان از این د

  . روابط اجتماعی استنظم و تثبیت و سازماندهی

ها و تجربیات خود را به کمک زبان به دیگران و نسل هاي بعد در طول زمان، بشر دانسته

  آیا ایجاد و توسعه تمدن بدون به کارگیري زبان ممکن بود؟. منتقل کرده است

ترین جوامع گیرند، حتی عقب ماندهانی از زبان براي ایجاد ارتباط بهره میکلیه جوامع انس     

هاي گیرند که خصوصیات و پیچیدگیبرند از زبانی بهره میکه در شرایط بدوي به سر می

  .خاص هر زبان کامل دیگر را داراست

  

  :خانواده هاي زبانی

شوند، واژگان جدید ساخته دچار تغییر می به نیاز جوامعها در طول زمان و با توجهزبان        

از سوي سخن گویان پذیرفته شوند وهاي دیگر به زبان وارد میشوند یا واژگانی از زبانمی

  .ندکنکنند، اما به هر حال استخوان بندي اصلی خود را حفظ میشوند، تغییر آوائی پیدا میمی

اند، گفتهمیاز جوامع که به یک زبان سخن هاي بزرگیبسیار اتفاق افتاده است گروه         

به تدریج و در طول زمان با قطع ارتباط بین این مهاجرین با . مجبور به مهاجرت شده اند

هاي مهاجر هم زبان دیگر و یا با سر زمین مادري، زبان هر گروه در مسیرهاي جداگانه و گروه

اند، ام تبدیل به یک زبان مستقل شدهاست وبه تدریج هر کدمنحصر بفرد تغییر و تحول یافته

آنها برخی از اما همه.اندزبانی با یکدیگر نبودهاي که این جوامع دیگر قادر به ارتباطبه گونه

زبان شناسان با بررسی ساختاري و آوائی اینگونه زبانها . اندهاي زبان مادر را حفظ کردهویژگی

خانواده ‹ها را به چندین اند و بر این اساس زبانها و تفاوتهاي آنها را تبیین کردهمشابهت

  .اندبزرگ و کوچک تقسیم کرده› زبانی

   :خانواده هاي زبانی عمده عبارتند از      

از  یو بخش بزرگ کایاروپا و آمر يهاساکنان قاره شتریزبان ب: هاي هندو اروپائیخانواده زبان

هاي است  زبان ییهند و اروپا يهاخانواده زبانيهااز زبان یکیقایاز آفر ییو بخش ها ایآس

، رومانیائی، رتغالیایرانی، هندي، اسالوي، بالتی، یونانی، فرانسوي، ایتالیائی، اسپانیولی، پ

سلتی، انگلیسی، آلمانی، هلندي، فنالندي، سوئدي، دانمارکی، نروژي و ایسلندي جزو خانواده 
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هاي ام خانواده هاي زبانی موجود، بدون شک زباناز میان تم. زبان هاي هندو اروپائی هستند

  .آنها محسوب می شود رینتهندو اروپایی، به لحاظ تعداد و موقعیت گویش وران از مهم

عبري هائوزا و امهري  شامل زبان هائی مانند عربی،: هاي آفریقائی ـ آسیائیزبان خانواده

  .است

  .کی و مغولی استشامل زبان هاي تر: زبان هاي آلتائیک  خانواده

  .، قفقازي، چینی ـ تبتی ، ژاپنی، کره اي از دیگرخانواده هاي زبانی هستنددراویدي

    :هاي هند وایرانی زبان

و  یرانیا يهازبان. هاي هندو اروپایی استهاي خانواده  زبانهندو ایرانی، یکی از شاخه شاخه

  .هستند یشاخه زبان نیدر ا يهند يزبان ها

  :هندي هاي زبان

، از زبان هند باستان، سانسکریت و بعد هند میانه  هاي رایج در شبه قاره هندبسیاري از زبان  

جدا شده ، هر کدام به طور متمایز، تحول یافته اند، در عین حال ویژگی هاي زبان مادر را حفظ 

 يران هندبعضی از زبان هاي هندي که صدها ملیون گویش ور در شبه قاره و مهاج. کرده اند

کشمیري،هندوستانی، اردو، هند :گویند اینها هستندتبار در سراسر جهان به آن سخن می

کتاب » ودا«سرودهاي .سندي، پنجابی، گجراتی و غیره  بهاري،شرقی،نپالی، آسامی،بنگالی،

مقدس هندوان که به زبان سانسکریت نگاشته شده است ، قدیمی ترین متن نوشتاري در میان 

  )1(. انهاي هندواروپایی استتمام زب

  :زبان هاي ایرانی

هاي ایرانی از لحاظ تاریخی به سه دوره ایرانی باستان ، ایرانی میانه و ایرانی نو دسته زبان

نمونه هاي  به جاي  )2(زبان سنگ نبشته هاي هخامنشی و بخش متقدم اوستا. شودبندي می

.مانده از زبان ایران باستان است
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محققین با مشاهده و بررسی تشابهات زبان سانسکریت که زبان متون مذهبی هندوان است با متون پارسی  و یونانی باستان و زبان هاي -1

   .ه دادندرایج اروپا ، نظریه خویشاوندي این زبان ها را ارائ

در یسنا که مجموعه اي از . اوستا از مجموعه پنج کتاب تشکیل شده است به نام هاي یسنا ، یشتها ، ویسپرد ، وندیداد و خرده اوستا -2

 در. و بقیه اوستا متمایز است » یسنا « سرود هاي دینی و نیایشی است هفده سرود از لحاظ مختصات و ویژگیهاي زبانی از بخش هاي دیگر 
خوانده می شوند، کهنگی و قدمت نسبت به سایر بخش هاي اوستا مشخص است و واجد مشخصه هاي زبانی » گاهان « که  هااین سرود 

زبان شناسان بر این اساس زبان اوستائی را به دو . باستانی است که سینه به سینه نقل شده و در ابتداي دوره ساسانی نگارش یافته است 
  .اندتقسیم کرده» اوستائی متاٌخر « و » یم یا گاهاناوستائی متقد« بخش 
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اسانی همراه با هاي سو سکه نابعهاي عهد اشکانی، متون و مها و همچنین سکهاسناد و نوشته

هاي خر و متون مانوي بدست آمده در تورفان، از آثار به جاي مانده زبانأزبان اوستائی مت

ی نو از سده اول اسالمی، پس از فروپاشی امپراطوري زمان پیدایش ایران. ایرانی میانه هستند

  .ساسانیان آغاز می شود و تاکنون ادامه دارد

طبق تحقیقات زبانشناسان بر روي منابع به جاي مانده از ایران باستان و نوشته هاي ایران 

تحول و هاي ایرانی نو، پیوستگی این زبان ها به ایرانی باستان و میانه و مقایسه آنها با زبان

و  استانزبان هاي ایرانی نو، بازمانده هاي زبانهاي ایرانی ب.  تکامل آنها به اثبات رسیده است

  .صورت تحول یافته آنها محسوب می شوند

زبانها، زبان  غالب فالت ایران شامل ایران و افغانستان و بخش هائی از شبه قاره هند  این

بین النهرین، قفقاز، آسیاي میانه، چین و شبه هستند، همچنین گویش ورانی در آسیاي صغیر، 

هاي هندو اروپایی، به گستره دیگر زبان این ناحیه پهنه ایست تقریبا.جزیره عربستان دارند

هر چند از نظر تعداد گویش وران مشابهتی میان آنها نیست و پهنه گسترش زبان هاي ایرانی 

  .خود جاي داده استدرئنو به لحاظ شرایط سرزمینی تعداد نفوس کمتری

انبوه متون و نوشته هاي فارسی . شوددر سده سوم هجري قمري آغاز مینگارش ایرانی نو

دري که از این تاریخ تا سده  ششم هجري  به نگارش در آمده اند عمدتاً در شمال شرقی و 

ود آسیاي مرکزي پدید آمده اند، بنابراین تاثیر گویش هاي محلی غیر فارسی در آنها مشه

ششم هجري به بعد، تحت تاثیر یورش مغول، مرکز فرهنگی به غرب و مرکز  رناز ق. است 

تاثیرات زبانی این تغییرات در متونی که بعد از قرن ششم هجري نگارش . ایران منتقل شد

عالوه بر فارسی دري به زبان هاي ایرانی غیر فارسی . اند به روشنی قابل مشاهده است یافته

اند، از اند، نگاشته شدهفعالیت هاي ادبی با انگیزه هاي دینی بوده لبونی که اغدیگر نیز مت

گورامانی امروزي، منطقه کرمانشاه مربوط به فرقه (جمله نوشته هائی به زبان کردي، اورامانی 

ـ )مازندرانی امروزي(ـ طبري ) مربوط به فرقه زیدیه ، اکنون از بین رفته(ـ دیلمی  )اهل حق

مربوط به ایران (و نیزپشتو ) ر گرگان ، مربوط به فرقه حروفیه، اکنون از بین رفتهد(یگرگان

  )شرقی، از سده دهم هجري به بعد

هاي ایرانی، زبان فارسی، با پیشینه تاریخی و ادبی بی نظیر، برجسته میان تمام زبان در

ت نوشتاري، به عنوان این زبان در طول تاریخ با گنجینه وسیعی از ادبیا. باشدترینِ آنها می

زبان رسمی و زبان معیار، وسیله ارتباطی مردمان گوشه و کنار سرزمین بوده است و بیشرین 
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همچنین در بسیاري موارد ، در مسیر . هاي دیگر به جا گذاشته استرا بر روي زبان اثیرت

حل کرده  گسترش خود بسیاري از گویش هاي دیگر درون فالت ایران را از بین برده و در خود

. اندان، تا حد زیادي از بین رفتههاي میان تهران و خراسان به استثناي ناحیه سمنگویش. است

فارسی شدگی . ایران از خراسان تا سیستان گویش هائی چون گرگانی از بین رفته اند شرقدر 

، به  که قوم مغول تبار هزاره در افغانستان مرکزيتا افغانستان  هم گسترش دارد، به طوري

فرآیند فارسی شدن در این زمان نیز، با بر خورداري . گوینداي زبان فارسی سخن میگونه

امکانات رسانه اي همراه با موقعیت برتر به عنوان زبان رسمی اداري و آموزشی و  ازفرادستی 

به طور مثال در محدوده زبانی گویش . هاي ادبی بی بدیل با شدت بیشتري ادامه داردپشتوانه

جنوب شرق ایران شامل استان هرمزگان و جنوب استان هاي کرمان و فارس شدت یافته 

  .است

  

  :هاي نگارش نظام

شکل گیري ایرانی نو که هم زمان با اسالمی شدن بود خط عربی را براي نگارش به خدمت در 

ار مهم آن نمود، بر خی از کاستی هاي بسیاما چون در ابتدا براي این منظور نامناسب می. آورد

پ ـ (از جمله تحول بوجود آمده در نگارش خط عربی، ایجاد حروف فارسی . اصالح شده است

در همین حال موارد . در پشتو است ) ن◌ֽ ر ـ ◌ֽ ـد ֽ◌ ت ـ◌ֽ (و حروف بر گشته ) ـ چ   گـژـ 

ê )مشخصه قبلی مثل مصوت بلند میانی ô )و ( به خاطرمحو شدن آنها در فارسی معیار  (

کردي و بلوچی امروز ي هم مطابق با نیازهاي خاص شان نظام هاي نگارشی . هاده شدندکنار ن

درآسیاي مرکزي و قفقاز ابتدا  زبان هاي ایرانی را به  .اندبه وجود آورده یبر اساس خط عرب

اما اکنون الفباي سیریلی که مطابق با نیازهاي زبان هاي محلی . حروف التین می نگاشتند

  .ت، جاي الفباي التین را گرفته استمتحول شده اس

   .در گویش هاي جنوب شرق ایران، چنانچه ذکر شد سابقه نوشتاري مشخصی وجود ندارد    

  :ترین زبان هاي ایرانی نو مهم

  :ترین زبان هاي ایرانی نو را می توان به این شرح نام برد مهم

عنوان زبان رسمی، اداري، علمی،  از میان زبان هاي ایرانی ، زبان فارسی به  :فارسی-1

است ) پهلوي(این زبان دنباله بالفصل زبان فارسی میانه . آموزشی و ادبی بر جسته ترین است

که آن نیز به نوبت خود صورت تحول یافته و بالفصل فارسی باستان است که صورت نوشتاري 
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ایران، تاجیکستان و بخش این زبان، زبان عمده . هاي هخامنشی به جا مانده استکتیبه رآن د

  .بزرگی از افغانستان است و به میزان کمتري در ازبکستان بدان سخن می گویند

ملیون ها نفر در این دو . زبان متداول در شرق افغانستان و شمال پاکستان است: پشتو-2

و  کشور از گویش وران این زبان هستند این زبان اگر چه آکنده از لغات دخیل هندي ، عربی

فارسی است تا حدود زیادي ساختار قدیمی ایرانی خود را حفظ کرده است و با الفباي عربی 

پس از جدائی . پشتو داراي دو لهجه شمالی و جنوبی و لهجه هاي متعدد است. نوشته می شود

  .افغانستان از ایران، پشتو به دالئل سیاسی به زبان اول و غالب افغانستان درآمد

طقه وسیعی به نام کردستان در غرب ایران و همچنین در شمال عراق و در من: کردي-3

ملیون ها . جنوب شرق ترکیه متداول است و به میزان کمتري در سوریه نیز گویش ورانی دارد

-هاي متعددي در نواحی مختلف کردستان به کار میگویش. گویندنفر به زبان کردي سخن می

  .کُرمانجی، زازا، مکري، گورانی و غیره: مانند. می شوند خوانده» کردي « هارود که همگی آن

» سکائی میانه«در قسمت هائی از قفقاز متداول است و ظاهرا صورت تحول یافته : آسی-4

  .است

  .در ناحیه شرقی افغانستان متداول است: مونجانی-5

  .اکستان متداول استاي واقع در جنوب افغانستان و شمال پاین زبان در ناحیه: ارموري-6

در ناحیه کوهستانی مجاور پامیر که بخشی از آن جزو تاجیکستان است : هاي پامیريزبان-7

هاي متعدد مختلفی است ها شامل گویشاین زبان. رودو بخشی دیگر جزو افغانستان به کار می

  .و غیرهشُغنانی، سریکلی، بر تنگی، روشنی، میز غولمی ، اشکاشمی ، وخنی : از جمله 

هاي وسیعی از غرب و زبان مردم بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران و بخش: بلوچی-8

این زبان علیرغم اینکه در سوي شرقی ایران بدان سخن گفته . جنوب غربی پاکستان است 

می شود ، با توجه به مختصات و ویژگیهاي ساختاریش جزو زبان هاي ایرانی شمال غربی 

  .محسوب می شود

یکی از زبان هاي ایرانی است که در قسمتی از آذربائیجان ایران ، نواحی داغستان و : تاتی-9

  .جمهوري آذربائیجان به آن سخن می گویند

در ناحیه اي واقع در جنوب غربی دریاي مازندران به کار می رود ، همچنین : زبان تالشی -10

زبان تالشی از زبان هاي شمال . می گویند گویش ورانی در ناحیه قفقاز به این زبان سخن 

  .غربی ایران محسوب می شود
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این زبان و گویش هاي مختلف آن در ناحیه گیالن و دیلم در جنوب دریاي : زبان گیلکی -11

  .مازندران رواج دارد

از جمله زبان هاي ایرانی دوره جدید . در ناحیه مازندران متداول است : زبان طبري -12

  .می شود و ادبیات نوشتاري قابل توجهی دارد محسوب

در منطقه لرستان و درمیان قبائل بختیاري متداول است و : زبان هاي لري و بختیاري -13

  .دارد» لکی « و » لري « گویش هاي چندي از جمله 

در استان فارس عالوه بر فارسی که در شهرهاي بزرگ به کار می: هاي استان فارسزبان-14

ها به نام این زبان. استهاي متعددي متداولهاي کوچک هنوز گویشردر روستاها و شهودر

  .ـ ماسرمی و غیرهـ بورنیگونیـ پاپونیيکز رواج خود معروفند مانند سیوندروستاها و مرا

در نواحی مرکزي ایران در حواشی کویر زبان ها و گویش هاي : زبان هاي مرکزي ایران -15

. شهرهاي کوچک و روستاها وجود دارد که غالبا تعداد گویندگان آنها زیاد نیست مختلفی در

به . این زبانها با اینکه از نظر جغرافیائی به هم نزدیکند، از نظر ساختاري قرابت چندانی ندارند 

کامال از  یکه هر یک از این گویش ها به دلیل مختصات و ویژگیهاي ساختاري و آوائطوري

  .یز و متفاوتندیکدیگر متما

هاي مختلف سمنان از جمله السگردي ـ سرخه اي ـ  گویش:برخی از این زبان ها عبارتند از

  .سغگردي و شهمیر زادي

هاي نواحی بین کاشان و اصفهان مانند گویش هاي محالت ـ خوانسار ـ جوشقان ـ  گویش

  .و نیشون و غیره کشهلیمه ـ زفره ـ

  .ان زرتشتیان یزد و کرمان رواج دارداین گویش در می: یزدي  گویش

  .در منطقه نائین واقع در میان اصفهان و یزد رایج است: نا ئینی  گویش

  .در ناحیه انارك واقع در شمال نائین رواج دارد: انارکی  گویش

یش هائی به کار می رود که به در منطقه اي واقع در شمال غربی نائین گو: نطنزي  گویش

  .، یارندي و فریزندي خوانده می شوندنطنزيهاينام

  .در ناحیه بیابانک واقع در جنوب دشت کویر رواج دارد: گویش خوري 

گویند گان آن در مناطق . از زبان هاي ایرانی نو می باشند : زبان هاي جنوب شرق ایران-16

ج فارس و در وسیعی از استان هاي  کرمان و فارس، تمامی استان هرمزگان و بیشتر جزایر خلی

این زبان ها که به گروه . شبه جزیره مسندم متعلق به عمان در جنوب تنگه هرمز پراکنده اند 
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هاي ادبی و نوشتاري بوده و کاربرد عمدتا زبان هاي ایرانی جنوب غربی تعلق دارند، فاقد سنت

جالب  اما با توجه به مو قعیت جغرافیائی سکونت گویش وران و ویژگی هاي. شفاهی دارند

ایرانی جدید  يهاي مهم در مطالعه زبان هاتوجه ساختاري زبان و اصوات از جمله زبان

این زبان ها را به سه دسته عمده الرستانی ـ کُمزاري و بشکردي تقسیم . شوندمحسوب می 

  .کرده اند

غیره  اش، خُنج ، ارد ، فداغ و، اوز، گَر)بیخو(گویش مردم الر، بستَک ، بیخه : الرستانی

گروه هاي مهاجر مهمی از الرستانی ها در شیراز، بندر عباس و دبی ساکن هستند که . باشدمی

 هاز موقعیت هاي اجتماعی ، اقتصادي برجسته اي در آن مناطق بر خوردار هستند وهمچنان ب

  .گویش خود سخن می گویند

زاره ، ساکنان کُمزار در راس زبان کُمزاري را گروه هائی از طایفه شَحوح در بخش کُم: کُمزاري

شبه جزیره المسندم عمان
)

1
 (

همچنین در جزیره و نیز در دباء ، خَصب و روستاهاي اطراف و

را  دگویش وران کُمزاري با سماجت واژگان و ساختار ایرانی زبان خو. الرك به کار می برند

   .ده اندطی سالیان حفظ کردرحاشیه دریائی از گویش وران زبان عربی در

بشکَرد در شرق استان هرمزگان  بشکَردي نامی است که براي گویش منطقه: بشکَردي

اما در این نوع تقسیم بندي بشکَردي هم به زبان خاص . به کار می رود ) درفارسی بشاکَرد (

زیر رده هاي این . مردم بشاکَرد و هم به صورت عام به گویش هاي پیرامون اطالق می شود 

  :از ندان عبارتزب

رودباري همراه با جوس و دینار بر در استان کرمان ـ رودانی ـ مینابی ـ هرمزي در شرق ) الف

  .استان هرمزگان و گویش هاي ناحیه بندر عباس

) در شرق(ـ ـ درزهـ گُورناطراف رشته کوه مارز همراه با رمشک: بشکَردي شمالی) ب

در ( ـ یاریچ ـ گشمیرانانـ دورک)در جنوب غربی(شنو سردشت ـ اَنگُهران ـ بیورچ ـ ب

  .)لشما

شامل شاهباوك ـ گراهون ـ پیرو ـ پارمونت ـ گوافر که برخی از اینها : بشکردي جنوبی ) ج 

.پیزگی نامیده می شوند
    مطالعات این . آمریکائی صورت گرفته است/ بندي فوق توسط زبان شناسان اروپائی دسته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسندم بخش هاي شمالی سلطان نشین عمان و . این شبه جزیره هشت واحد سیاسی کوچک و بزرگ را در بر می گیرد -1

ن شیخ نشین هاي دبی ، شارجه ، راس بخش هاي خاوري شیخ نشین ابو ظبی را شامل می شود در حالیکه تمام سر زمی

  الخیمه ، عجمان ، ام القوین و فجیره درون آن قرار دارد
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هاي پراکنده نمایندگان اي و بر اساس یادداشتدانشمندان بر اساس تحقیقیات کتابخانه

سیاسی و نظامی اروپائی در خلیج فارس است که تحقیق و نمونه برداري از گویش مردم منطقه 

.کرده اندرا جالب توجه یافته و به ثبت موادي از زبان آنها اقدام دیت خومحل مامور

این مطالب . به دقت بررسی کرده است › تروِر . پ . ا‹ را سروان » گویش کمزاري « به طور مثال 

گریر ‹ در خلیج فارس گرد آورد و به ) نماینده دولت انگلیس ( › کاکس . ز . پ ‹ را بعدا سرگرد 

نسخه اي از این واژه نامه › مر گنشتیرنه ‹ . فرستاد› مرگنشتیرنه ‹وي نیز آنها را براي  داد› سن 

را رونویسی کرد و این نسخه اینک در موسسه مطالعات هندو ایرانی دانشگاه اُسلو نگهداري 

می شود
)

1
(

  

  

  :زبان هاي جنوب شرق موقعیت

ها، زبان نیها سخن گفته می شود و ااناز زب يابخش وسیعی از جنوب شرق ایران به دسته در

به دالیل تاریخی و شرایط خاص جغرافیائی ، دور بودن . هاي متعدد دارندها و لهجهگویش ریز

ها به عنوان نبود سنت نوشتاري و به این دلیل که این زبان ،یاز مراکز سیاسی و قدرت فرهنگ

اند و بوده است، معیار سازي نشده يطقه اقومی خاص به کار نرفته  و کاربرد آنها درون من زبان

بنابراین جاي تعجب نیست اگر استنباط عام از زبان واحد بین گویش . کاربرد شفاهی دارند

وران وجود نداشته باشد تا آنجا که نام واحد هم ندارد  و در هر منطقه بر اساس ناحیه سکونت 

هاي هم جوار یعنی بلوچی در با زبانبا این وجود در مقایسه . شود گویش وران نامگذاري می

شرق، فارسی در شمال و غرب وعربی در جنوب نوعی احساس هم فهمی و هم زبانی و اشتراك 

از سوي دیگر از دید مثال  ناظر فارسی زبان یا بلوچ در . گویش در بین گویش وران وجود دارد

هاي ایرانی که در باناین ز. شودسرتاسر منطقه نوعی همگونی و هم جنسی گویش احساس می

هاي مسلط هاي متمادي توانسته اند موجودیت خود را در قبال زبانها و هزارهطول سده

همجوار فارسی، بلوچی و عربی حفظ کنند و نیازهاي ارتباطی، احساسی و اطالعاتی گویش 

، زندوران خود را برآورده سا

ي، توسعه نهاد هاي آموزش همگانی و در دوران معاصر، تحت تاثیرامکانات تکنولوژیک رسانه ا

.نفوذ نهادهاي اداري به دورافتاده ترین نقاط ، در حال تحلیل رفتن در زبان رسمی هستند 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تویراستار رودیگر اشمی) جلد دوم ( راهنماي زبان هاي ایرانی -1
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تمایل گویش . بیشتري دارد شدتاین پدیده در شهرها و در میان نخبگان و تحصیل کردگان 

فارسی  فرآیندفارسی زبان شدن فرزندان،به سرعت، بخصوص در شهرهاي بزرگتر، به رانو

در بیشتر موارد این فرزندان به طور کامل با زبان مادري بیگانه میشوند . شدگی کمک می کند

در حاشیه ناحیه گویش این زبان ها ، در طول سده ها مجاورت زبانی ، به . فهمند و آن را نمی

منجر › بلوچی گوئی ‹ یا › فارسی گوئی ‹ هائی شکل گرفته است که در مواردي به مگوئیمرور ه

آباد در شمال بندر عباس و به طور مثال در مناطقی از شمال غربی جیرفت یا حاجی. شده است

آن واژه هاي زبان محلی  درستان و بستک به گویشی سخن گفته می شود کهبرخی نواحی الر

یا در رودبار و قلعه گنج در شرق به همین . در قالب ساخت جمله هاي فارسی آورده می شود 

  .دیده می شود› بلوچی گوئی ‹ ترتیب 

کوه هاي ، تعدد واژگان و اصطالحات  زبان هاي جنوب شرق ،  در زبان ساکنان شمال  متقابال

. جبال بارز به طور مثال نرماشیر و بم، که اساسا منطقه گویش فارسی است، جالب توجه است

همچنین در بلوچیِ مناطق غرب بلوچستان مانند دلگان و جلگه چاه هاشم تاثیر واژگانی 

  .مشاهده است لرودباري  قاب

  :قومی هویت

با این وجود براي گویش . است از زبان مشترك یکی از مشخصه هاي هویت قومی يبرخوردار

ها به این زبان. هاي جنوب شرق ایران نمی توان هویت قومیِ خاصی تعریف کردوران زبان

تنها . شوندهمراه گویش وران آنها بر اساس شهرها و روستاها و ناحیه سکونت شناخته می

در مناطق  در شرق. شوندشناخته می› شحوح‹ گویش وران زبان کُمزاري در قالب قبیله 

همجوار بلوچستان، تحت تاثیر فرهنگ بلوچی، بعضی روابط و پیوندهاي شبه قبیله اي وجود 

  .دارد اما از عمومیت و جامعیت  قبیله بر خوردار نیست

تمام زبان هاي ایرانی نو، زبان هاي جنوب شرق ایران  بسیار مهجور افتاده اند و  بیناز

.اندوختگان داخل کشور کمتر مورد توجه قرار گرفتهبخصوص از طرف زبانشناسان و دانش آم

آوري واژگان و تشریح بعضی خصوصیات گویش هاي به جز چند کتاب پراکنده که به جمع

اند، کار چندانی در این زمینه صورت کهنوجی و بندر عباسی پرداخته ـالرستانی ، جیرفتی 

  .نگرفته است
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بی بضاعتی و کم  بروقوف  علیرغمرودانی هستند  گان که از گویش وراناین دفتر، نگارند در

مایگی خود ، با تکیه بر دانش زبانی خویش و دانسته هائی که به طریق خود آموختگی کسب 

از  "رودانی  "اند، اقدام به جمع آوري برخی افعال و واژگان و بررسی گذرائی از  گویش نموده

همت اساتید و اهل فن کارهاي  ینده بهامید است در آ. میان این دسته زبانها نموده اند

  .تري در این زمینه صورت بگیردجدي

  

  :گویش رودانی

نودژ، جغین ،  مناطقِ گویشِ ساکنان. گویش رودانی گویش مردم رودان و مناطق همجوار است

رودخانه و تا حدي منوجان و دره کُندر از آمیختگی و در هم تنیدگی دو گویش رودانی و 

  .کل گرفته استرودباري ش

در کرمان رشته کوهی است که از غرب به شرق کشیده شده است و در  :حدود جغرافیائی گویش

این رشته کوه . رسدهاي بلوچستان میتر نمداد به بیابانانتهاي شرقی خود از طریق کوه کوتاه

ته ساکنان این که در گذش  "بارز"نامند که ظاهرا نام خود را از قومی به نام را جبال بارز می

 [ dêbărest ] "یبارِستد "رکز رودان نیز نواحی بوده اند گرفته است، نام محلی و قدیم م

ها همواره اسناد رسمی و نوشتهاست همانطور که در "دهبارز "است که ظاهرا صورت ابدال 

وده رسد عمدتا محدکه به دریا میناحیه جنوبی جبال بارز تا جائی. چنین نگاشته شده است

غرب به ها در شمال و شمالرودباري، رودانی، مینابی و بشکَردي، این گویش. چهار گویش است

قسمت وسیعی از . شونددر شرق به محدوده زبان بلوچی محدود میمحدوده زبان فارسی و

تقریبا تمام منطقه کهنوج و رودبار و منوجان و بخش شمالی رودخانه در منطقه جیرفت و

بخش جنوبی . است این مناطق در استان کرمان واقع شده اند "رودباري"محدوده گویش

میناب و توابع آن در محدوده . گویندسخن می "مینابی  "رسد به گویش منطقه که به دریا می

است ) به فارسی بشاکرد(هاي بشکَرد گویش ساکنان کوه "بشکردي ". این گویش قرار دارند

 "گویش .  طقه قرار دارد و از شرق به بلوچستان می رسدشرقی این من جنوبکه در سمت 

جنوب شرقی به گویش بشکردي، از طرف از جنوب به محدوده گویش مینابی، از"رودانی 

. غرب به گویش ناحیه بندر عباس و در سایر نقاط به محدوده گویش رودباري محدود است

  .گان واقع استدر استان هرمز کرديمحدوده سه گویش رودانی، مینابی و بش
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رودان دشتی است دره اي و گرمسیر که رود نه چندان پر آب اما دائمی رودان از میان آن 

هاي مردم رودان سبز در ها و مزارع و خانهدر دو طرف این رود ، باغستان. همیشه جاري است 

در دو آن  تهاي پر جمعیشهر رودان و روستا. سترده استهاي اطراف گگاه کوهسبز تا ریشه

اي درمیان اي جزیرهاي به هم پیوسته قرار دارند و نیز ناحیهسوي شرقی و غربی رود به گونه

زیند که بیشترها می"کوهکی  "در کوه ها . ها استِرود دارد که  آبادان و  پوشیده از باغستان

ز جوشد ا یدامدارند و گاه در زمین هاي محدود کوهستان، هرجا که چشمه هست و آبی م

. دست همت خویش درختان بر آورده اند،  و کشت و زرعی نیز، گرچه اندك، به راه انداخته اند

از میان احشام . رودانیان در گذشته، بیشتر به کشت و زرع و پرورش احشام اشتغال داشتند

. است رپرورش بز رونق بیشتري داشت چون بز به نسبت  با شرایط آب و هوائی منطقه سازگارت

هاي آبیاري و در نواحی دورتر با حفر قنات و ه مردم حاشیه  رود با حفر جدول و کانالدر گذشت

رساندند و در هواي گرم و مرطوب ها آب را به کشتزارها و باغات خود میانتقال آب چشمه

  .پرداختندرودان به کشاورزي می

مدنی دیگر، وجود همراه با آثار ت )1(قدیمی ترین نمونه خط جهان در منطقه جیرفت   کشف

این . یک تمدن شکوفا، در بیش از پنج هزار سال پیش را در این منطقه آشکار کرده است 

در تپه   "سر اورل استاین "کشف اشیائی  توسط . تمدن از جنوب به دریا می رسیده است 

ه تصاویر به جاي ماند. نشان داد که رودان در دوران پیش از تاریخ مسکون بوده است) 2(میر

. )3(کندمی اند این نظر را تاییداز آن دوران در باد افشانِ رودخانه که بر سنگ ترسیم شده

در دوران باستان یکی از اسکندریه هاي منسوب به اسکندر مقدونی در این منطقه وجود 

بالش گرد تغییر نام داد و اکنون روستائی به نام گالشکرد در  هداشت که در زمان اشکانیان ب

یاد آور وجود  این شهر باستانی ) غرب کهنوج و جنوب شرقی جیرفت(رودان  یغرب شمال

  .است

هاي هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان ران باستان ومیانه در امپراطوريدودرهمه این گستره

در . قرار داشته است و با تصرف کرمان به دست مسلمانان، جزئی از امپراطوري اسالمی  شد 

می دادند ،تشکیل  "بلوچ  "و  "کوچ  "ل اسالمی عمده ساکنان منطقه را دو قوم سده هاي او

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  19/10/1384خبرگزاري میراث فرهنگی ، -1

  ن تا بندر عباسرئیس زاده،سید علی اصغر،ازکرما:مترجم-استاین،سراورل-2

  12/4/1384خبرگزاري میراث فرهنگی ، -3
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ها مسکن داشتند، مقدسی ها ساکن دشتها بودند و کوچ ها بیشتر در کوه ها و دامنه کوه وچبل

.زبان کوچ ها را نامفهوم ذکر کرده است 

در قرن پنجم هجري ملک قاوورد سلجوقی مقاومت بلوچ ها را در هم شکست و آنها را به 

از آن به بعد . حیله در هم کوبید باقوم کوچ را نیز . راند) بلوچستان کنونی (ن مکران سرزمی

  در جیرفت و› دشت کوچ ‹ تنها چند نام مکان مثل  . نامی از کوچ در تاریخ نرفته است 

 شتریشاید ب.  در رودان یادآور سکونت  قوم کوچ در این پهنه باقی مانده است› کوچندر ‹ 

قوم کوچ باشند که تحت فشار  يی رودبار، رودان، بشکَرد و میناب بازمانده هاساکنین کنون

ریج تحلیل رفته و مضمحل شده ترکمانهاي سلجوقی ، هویت آنها به عنوان یک قوم به تد

گسترده ساکنین فعلی منطقه از نقطه اي دیگر به این همگانی و مدرکی دال بر مهاجرت  ؛باشد

  .قرن پنجم هجري وجود ندارد سرزمین در سده هاي بعد از

جانشینان قاوورد (قرن پنجم و ششم هجري در زمان حکومت سلجوقیان کرمان  در

در قرنِ هفتم ، که از جیرفت به عنوان پایتخت )2(و در حکومت قراختائیان)1()سلجوقی

زمستانی شاهان سلجوقی کرمان و بعد قراختائیان  نام برده شده است ، رودان که به مرکز 

فارس بسیار نزدیک بود ، از رونق قابل توجهی بر خوردار بود  یجحکومت هرمزان در کناره خل

رودان در این زمان به گذر گاهی براي عبور . و شاهزاده نشین آن حکومت محسوب میشد

در نزدیکی  "کُمادین  "کاروانهاي بیشمار، که کاال را از بنادر جنوبی به سوي باراندازِ پر رونق 

   .آسیاي میانه حمل می کردند تبدیل شده بود يت کنونی و از آنجا به سوجیرف

پیامد یورش خانمان برانداز مغول به ایران ، این بخش از سر زمین نیز از قتل و غارت این  در

قوم در امان نماند و در مدت دو قرن که ایران در معرض بی نظمی و بی رسمی جنگجویان و 

ردمان همواره در معرض تاخت و تاز و چپاول ترك و تاتار و مغول قرار ایلخانان مغول بود، این م

براي نمونه در حمله تکوداریان به منطقه ، قتل و غارت هولناکی اتفاق افتاد و قوم . اشتندد

مهاجم در بازگشت به پایگاه خود در خراسان ده هزار راس گاو جزو کاالهاي به غنیمت گرفته 

ن چپاول ها و خونریزي هاي پیاپی رمق را از اقتصاد منطقه گرفت و ای.شده به همراه داشتند 

. را در یاس و نومیدي و بی تکلیفی فرو گذاشت دمانمر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هجري قمري کرمان را از  440در سال . لکشاه سلجوقی بود ملک قاوورد پسر چغري بیک برادر آلب ارسالن و عموي م-1

  .چنگ آل بویه در آورد و خود و جانشینانش به مدت یک قرن و نیم بر کرمان حکومت کردند

  .هجري قمري دوام آورد 703هجري قمري تاسیس کرد و تا سال  621حکومت قراختائیان را حاجب براق در سال -2
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از آنکه در بخشهائی چنین دور از مرکز قوام یابد، در آتش شورش نظم و رونق صفوي نیز پیش 

دوران نادر همه در جنگ گذشت و در پی اش کشمکش جنگ ساالران و . افغان ها سوخت

به هرحال در . رخوت و نکبت بود رقدرت طلبان بود تا نوبت به نظم قاجاري رسید که سراس

تهاي پراکنده مشاهده گران خودي و بیگانه دهه هاي منتهی به قرن بیستم، چنانچه از یادداش

بر می آید وحتی در دهه هاي اول قرن بیستم، آنچنان که از خاطرات سالخوردگان، مستقیم یا 

همه جاي این منطقه بوده است در نفالکت و نکبتی فراگیر چنابه نقل قول، میتوان دریافت،

و انبارهاي آکنده از کاال همراه با  که صحبت از رونق و آبادانی و شهرهاي بزرگ با بازار ها

سده هاي اولیه اسالمی آن را تجاري از هند و یونان و روم، آنچنان که جغرافی نویسان در

مشاهده و گزارش کرده  اشرح داده اند و مارکوپولوي ونیزي در قرن سیزدهم میالدي آن ر

  .است، به دروغی بزرگ یا رویائی ناممکن می مانست

این موج  ر با قرار گرفتن ایران در مسیر توسعه و پیشرفت ، این منطقه نیز ازدهه هاي اخی در

اکنون عالوه بر کشاورزي که به کمک سیستم هاي نوین بهره برداري از .بی نصیب نمانده است

گیرد، مشاغل اداري و کار در شرکتها،  آب هاي زیر سطحی و آبرسانی پیشرفته صورت می

، معادن ، انواع مشاغل خدماتی و کسب و تجارت نیز به آن افزوده شده کارخانه ها، کارگاه ها 

  .است و بسیاري از نو خاستگان به علم آموزي مشغولند

سواد عمومی در سال هاي گذشته ، همانند با سطح سواد عمومی در کل کشور پائین  میزان

و نیز ) وسا ، سادات، امرا ، رخوانین ( ، قشرِ › مال ، آخوند ‹ عالوه بر قشرِ اجتماعی . بوده است

 ماعاقشارِ دیگر اجت. و کوهکی ها ، به تحصیل فرزندان خود عالقه مند بودند  )1(بلوچ کاره ها

  .به سواد آموزي داشتند  يانگیزه و نیاز کمتر

در رودان . عموم ساکنین ، اسالم است و اکثر قریب به اتفاق شیعه جعفري هستند  دین

ا عالوه بر کارکرد خاص خود ، محل تجمع عمومی هنگام اعالم عمومی مساجد و حسینیه ه

. ومحل اسکان و  پذیرائی از اردو ها و کاروانها ي تجار و زائرین محسوب می شد 

سادات و . منازل بزرگان و روساي محل پذیرائی می شدند ردراویش و مساکین و ابن سبیل د

در کارهاي قضائی و عقد و انفصال  قراردادها و شیوخ عموما از معتمدین و محترمین بودند و 

اما  تصمیم نهائی غالبا . پیوندها ، ازدواج و طالق و میانجیگري در منازعات دخالت می کردند 

  .شد و دیگران ملزم به اطاعت بودند میاز طرف خان ها و روساي محل گرفته 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .رودباري  سخن می گویند بلوچ کاره می گویند / بلوچ تبارها  را که به  گویش محلی  رودانی  -1
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ها به صبر و حلم و دوراندیشی شهره بودند و خاطرات بسیاري از ایستادگی در برابر  رودانی

  .متجاوزان و زیاده طلبان دارند 

ها و مینابی ها بر ها با رودباريپیوندهاي خونی و خویشاوندي در همه طبقات رودانیاز قدیم 

اند اما به طور معمول در امور  دهقرار بوده است و در جنگ ها و حوادث روزگار در کنار هم بو

به طور کلی زندگی مردم در گذشته ساده و اقتصاد آنها . کرده اندداخلی یکدیگر دخالت نمی

  .شتی بودبیشتر معی

گویش رودانی داراي زیر گویش ها و لهجه هاي متعددي است، به طوري که گاه ممکن است دو 

هائی از جغین و در گویش مردم نودژ و قسمت. هاي متفاوت باشندروستاي مجاور داراي لهجه

ه اند که این گویش ها را میشود برودخانه دو گویش رودباري و رودانی آنچنان در هم تنیده

ها همچنین به عواملی لهجه. عنوان زیر گویش هر دو گویش رودانی و رودباري به حساب آورد

مانند موقعیت اجتماعی، میزان سواد ، طبقه اجتماعی و نوع اشتغال فرد و حتی به جنسیت 

  .کندفرد بستگی پیدا می

و جز اندك  رودانی زبان محاوره است و فاقد هرگونه منبع  قدمت دار نوشتاري است گویش

.اي  بدین گویش  یافت نشده استشعر و نوشته هاي پراکنده  در سال هاي اخیر، نوشته

آوري واژگان و افعال در این دفتر تالش شده است بیشتر از ذخیره واژگانی افراد  درجمع

سالخورده بهره گرفته شود بنابراین بسیاري از واژگان و افعال و اصطالحات ممکن است براي 

سعی شده است در هر مورد تلفظ و کاربرد مصطلح واژه ثبت . ترها چندان مانوس نباشدجوان

توان بود که هرکدام از واژگان ممکن است در زیر گویش هاي متعدد موجود نمی رشود، اما منک

   .باشندداراي تلفظ یا حتی کاربرد معنائی متفاوت

ته زبان هاي ایرانی جنوب غربی محسوب گویش رودانی از جمله زبان هاي ایرانی نو و جزو دس

می شود و بنابراین با بسیاري از زبان هاي ایرانی که خاستگاه آنها جنوب غربی  است همسانی 

یعنی گونه اي از زبان فارسی که . یکی از این زبان ها زبان فارسی رسمی است . و نزدیکی دارد

شود و نه فارسی ز آن بهره برده میدرنگارش و ادبیات و آموزش رسمی و در رادیو تلوزیون ا

از آنجا که . محاوره اي که هرکدام از شهرهاي فارسی زبان ممکن است بدان سخن بگویند

داند ، براي بررسی گویش رودانی ، الزم بود که همه جا مخاطبِ این دفتر قاعدتاٌ فارسی را می

  .قیاس با فارسی رسمی بررسی شود رگویش  د

  


