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مقاله پژوهشی

مقدمه
فارسی در مقام زبان رسمی ایران دارای صورتهای گفتاری گوناگونی در بسیاری از شهرهای عمده ایران است.
یکی از این گونهها ،فارسی قزوینی است که علیرغم شباهتهای فراوان با فارسی تهرانی به لحاظ تلفظ،
واژگان ،و تا حدی صرف و نحو تفاوتهایی با آن دارد .در کتاب مختصر فارسی قزوینی کوشش شده است
واژههای مربوط به این گونۀ فارسی همراه با تلفظ (بهصورت واجنویسی) به همراه معنا فهرست شود .البته وقتی
خواننده با عنوان «فارسی قزوینی» روبهرو میشود انتظار دارد که کتاب بیشتر در مورد خصوصیات واجی،
صرفی ،نحوی و احتماالً واژگانی باشد ،در حالیکه این کتاب تنها واژهنامه مختصری است که تعداد واژههای
آن نیز بهطور صریح در مقدمه ذکر نشده است و مؤلف محترم تنها به موارد اندکی از ویژگیهای واجی ،صرفی/
نحوی این گونه از فارسی در مقدمه هفت صفحهای خود اشاره کرده است .با این حال ،با نگاهی به مدخلهای
این واژهنامه به همراه همان توضیحات مختصر میتوان بعضی از مشخصههای این گونه از فارسی را استخراج
نمود و بهطور کلی منبع مفیدی برای مطالعۀ این گونۀ زبان فارسی برای اهل فن است.
مؤلف کتاب خود قزوینی است و تا سیزده سالگی در این شهر زندگی میکرده است .شیوۀ جمعآوری دادههای
این کتاب بسیار سنتی بوده و طی سی سال به یاری حافظۀ مؤلف و ارتباط مستقیم با خویشاوندان نزدیک وی
جمعآوری شده است .این که مؤلف کتاب خود قزوینی است و دوران کودکی خود را در این شهر گذرانده است
از یک سو میتواند حُسن باشد ،زیرا سبب اشراف کامل وی در معنای دقیق بسیاری از کلمات محلی شده؛ از
سوی دیگر همین بومی بودنِ وی سبب عدم تمایز بسیاری از کلمات مشترک فارسی قزوینی و فارسی تهرانی
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یا رسمی شده است .مورد اخیر باعث شده تا اشتباهات عجیبی به اثر راه یابد .از جملۀ این اشتباهات ثبت کلمات
و اصطالحاتی است که قزوینی قلمداد شدهاند ،در حالیکه در فارسی رسمی و نیز فارسی گفتاری تهران با همان
تلفظ و معنا رواج دارند ،کلمات پرشمار زیر (با توجه به حجم بسیار ناچیز کتاب) از آن جملهاند:
آب رفتن :وضعیت پارچه یا لباسی که پس از شستن کوتاه یا کوچک شود؛ الدنگ :مرد بیغیرت؛ الو :آتش،
شعلۀ آتش؛ ایاق :دوست؛ پرپری :نازک ،بیدوام؛ تا به تا :دو چیز متفاوت که قاعدتاً باید یکسان باشند؛ تا کردن:
با کسی رفتار یا معاملهکردن ،مانند :هر چه بود با ما خوب تا نکرد؛ تنظیف :باند زخم؛ جان عزیز؛ چرک تاب؛
چنگک؛ حاضر یراق :آمادۀرفتن؛ خرغلت :غلتزدن روی زمین یا رختخواب بهطور مکرر؛ خال  :xalāمستراح؛
دراندشت :بسیار وسیع؛ دررو :راه خروج؛ دس دسکردن :کش دادن؛ دلرحم؛ دیرپز؛ راس راسکی؛ رف raf؛
ری :افزایش حجم برنج پس از پختن؛ ریدمان؛ زاغول :چشم زاغ؛ زیانریختن؛ زرتی؛ زیر گلرفتن؛ سر :ser
بیحس؛ س ِرشب؛ شانی  :šāniنوعی انگور سیاه؛ شیر به شیر؛ شیکم :شکم؛ طَبق طَبق (در اصطالحِ افادهها
طبق طبق)؛ عایدات :در آمد شغلی؛ قاق  :qāqنفر آخر ،آدم بیاهمیت؛ قی؛ کزدادن؛ کزکردن؛ کل کل :مجادله؛
گون  gavan؛ الم تا کام؛ لقد :لگد؛ مافنگی؛ ملّق زدن؛ ناسور؛ ندید بدید؛ نفس به شماره افتادن؛ نمور؛ هچل
هف؛ هشتش گروی نهش است؛ هونگ؛ هیچیندار؛ یک رودۀ راست تو شکمش نیست؛ یه ریز و جز آن.
بسیاری از کلمات فهرست شده نیز تنها به لحاظ تلفظ اندکی با فارسی معیار تفاوت دارند:
اجباری (اژباری)  :ežbāriدورۀ سربازی؛ بچهمدرسهای bačča madrasai؛ پیشبخاری piš ،bëxāri
 :bëxāriتاقچه؛ بوران bürān؛ بیداق  :beydāqبیدق ،پرچم؛ پپه papa؛ پخمه paxma؛ پسون فردا pasün
farad؛ پیسوز pisüz؛ توبۀ گرگ مرگ است؛ تنه  :ta:naهل؛ تیرکشیدن :درد کردن؛ جان به جانش بکنی
jān be jāneš bëkëni؛ خاک و خل xāke xël؛ دادار دودور dādār düdür؛ دبه درآوردن dabba
darāverdan؛ درکنی  :dare këniلگد زدن به باسن؛ دمرو damarü؛ دو به هم زن dëbehamzan؛ دوری
 :dŏriبشقاب؛ رج ،رش ،رژ raj, raš, raž؛ زرمبو zardambü؛ زنبه ( zambaمطابق با واجنویسی قاعدت ًا
مؤلف باید زمبه مینوشت)؛ زیرشلواری zir šelvāri؛ سرکتاب  :sar këtābطالعبینی؛ شلم شوروا šalam
šürvā؛ شومبول šumbül؛ شیکم پرکن šikam përkën؛ صد تا چاقو بسازد یکیاش دسته ندارد sad tā
čāqü besāzad yekkiš dasta nadārad؛ صفحه گذاشتن saffa g.؛ عروگوز are güz؛ عنبرنصارا
 ،ambar nasārāغوره qërra؛ ففاره  :faffāraفواره؛ فعلگی  :fa:lagiعملگیکردن؛ قدا بال :qadā balā
قضا بال ،اتفاق بد؛ قدیفه qadifa؛ کپه  kappaدر کپۀ مرگت را بذار؛ کشان کشان kašān kašān؛ کشیده
 :kašideسیلی؛ کم سو kam sü؛ کن دنیا را پاره کرده است (کن  :kënباسن)؛ گربهشور gërbašur؛ گلگی
gelagi؛ گلمژه gëlmëjja؛ لخت و عور loxte ur؛ لفّافه laffāfa؛ لقوه laqva؛ لگنچه laganča؛ لولو سر
خرمن lülü sar xarman؛ مال مردمخور māle mardëm xër؛ مردنی  :mërdaniالغر؛ مردهخور
mërdaxër؛ مفتکی mëftaki؛ مفتول maftül؛ مفسده mafsada؛ مقر (آمدن) mëqër؛ مندرس
mëndares؛ میانسال miānsāl؛ نخود naxüd؛ نسار nesār؛ نفله کردنnefla -؛ هره  :herraپیشآمدگی
جلو پنجره؛ هنّه هنّه :هن هن؛ یکرو  yerüو جز آن.

نشريه پژوهشهاي زبان شناسي تطبيقي

سال يازدهم -شماره  -22پاييز و زمستان 0011

289

از مهمترین و بدیهیترین الزامات یک واژهنامه ارائه شیوۀ تلفظ مدخلها بهصورت یکدست و بدون ابهام
است .به نظر نگارنده ،مؤلف محترم در این زمینه اهتمام الزم را نداشته است .علیرغم اینکه تقریباً تمامی
مدخلها دارای واجنویسی هستند ،ارزش آوایی نمادهای مورد استفاده بهخوبی روشن نیست و جدول راهنمای
تلفظ نیز که بعد از مقدمه کتاب قرار گرفته است ،کمک زیادی به ابهامزدایی از ارزش آوایی حروف التین
نمیکند .مثالً برای حروف <غ> و <ق> دو سلول جداگانه در نظر گرفته شده ،ولی معادل هر دو نماد  qاست.
اگر این غ و ق مانند فارسی تهرانی به یک صورت تلفظ میشوند چرا باید دو سلول جداگانه برای آنها در
نظرگرفت و دو شاهد متفاوت «غریب» و «قریب» را برگزید .نماد  oدر این جدول توضیح داده نشده ،ولی
توضیح آن را در مقدمه میتوان یافت .در این توضیح گفته شده است که نماد  oدر این کتاب پیشینتر و بستهتر
تلفظ میشود (مانند کلمه ترکی چورگ  .)čuragمعلوم نیست اگر قراراست  oتلفظش با تلفظ معمول این نماد
متفاوت باشد ،چرا نباید از نماد دیگری استفاده کرد .این پیچیدگی و ابهام با توضیح نماد  ëدر جدول راهنمای
تلفظ بیشتر میشود .در توضیح نماد اخیر نوشته شده «ضمه» و شاهد تو të /برای آن ارائه شده است .اگر
منظور از این نماد تلفظ ضمه در زبان فارسی است که باید از همان  oاستفاده میشد و اگر منظور تلفظ عربی
ضمه است ،باید نماد  uبرایش منظور میشد .همین ابهام در مورد نماد  üنیز وجود دارد ،و تنها در توضیح آن
«او» نوشته شده و شاهد  müšبرای آن منظور شده است .در اینجا نیز معلوم نیست مانند زبان آلمانی منظور
واکۀ پیشین شده بسته است یا تلفظی دیگر.
مشکل دیگر کاربرد نماد  āبرای نمایش واکۀ پیشین بسته است .از آنجا که کاربرد این واکه در قزوینی و
فارسی امروز تفاوتی ندارد ،بهتر بود از نماد رایجتر  âبرای این امر استفاده میشد ،زیرا نماد  āدر مطالعات
ایرانشناسی بهطور سنتی نمایانگر کشش واکه  aاست .مؤلف محترم برای نمایش کشش واکه ترجیح داده
است از نماد  /:/استفاده کند (مانند  aدر مقابل  ،)a:ولی در کاربرد این روش هم ثابت قدم نبوده است و مثالً
در مدخل «فجئه» از  aaاستفاده کرده است ( .)fëjaaاین ناهماهنگی در ارائه سرمدخلها و تلفظ آنها در موارد
دیگری نیز دیده میشود ،مثالً در بیشتر موارد ،نمایش صورت استنادی کلمات به خط فارسی و براساس تلفظ
قزوینی بوده است ،ولی در چندین مورد نیز سرمدخل درست مانند فارسی معیار ضبط شده است ،در حالیکه
تلفظ آن با فارسی معیار تفاوت دارد ،مانند موارد زیر:
عنبرنصارا  ،ambar nasārāغوره qërra؛ فحل fa:l؛ فعلگی fa:lagi؛ طبله  :talbaطبله؛ عطسه aska؛
گوسفند gësband؛ گچ  :gajگچ؛ صحرا sa:rā؛ گچ  :gajگچ؛ کول و بال külebāb؛ و جز آن.
بعضی از کلماتی که در فارسی قزوینی دو نوع تلفظ دارند ،بدون ارجاع دوجانبه در دو مدخل جداگانه آمدهاند،
مانند :جرقه  jereqqaو جلقه  jeleqqaکه هر دو به معنای «جلیقه» هستند .البته ارجاع به مدخل دیگر با
عالمت پیکان نیز بهکار رفته است ،مثل خوسرگ  ← xësergخسرگ.
عالوه بر این ،در بسیاری از سرمدخلها تلفظ کامل همکردهای فعلهای مرکب آمده است ،ولی این امر در
همه جا رعایت نشده و در بعضی موارد تنها به ذکر آوای نخستین همکرد فعلی اکتفا شده است ،مانند :صفحه
گذاشتن .saffa g.؛ تیر کشیدن tir k.؛ و قرکردن  :qer k.کتک شدید زدن .از این عجیبتر این است که در
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بعضی از مدخلها نیز تلفظ همکردهای فعلی نیامده و تنها آوای نخستین آنها ضبط شده ،مانند :فحل آمدن
.fa:l
با وجود تمامی این مشکالت روش شناختی در نمایش سرمدخلها و تلفظ آنها ،خوشبختانه هنوز میتوان
بعضی از خصوصیات آوایی فارسی قزوینی را استخراج نمود .بعضی از این خصوصیات به شرح زیر است:
 .1یکی از ویژگیهای مهم این گونه از فارسی وقوع واکههای کشیده  ،a:و به ندرت ( e:یای مجهول) در
آن است (مانند :بش باد  be:š bādو شرنی  :še:rniشیرینی) .در بسیاری از موارد کاربرد  a:ناظر بر تلفظ کهن
کلمات است ،ولی در بعضی کلمات نیز حذف یک همخوان (مانند فارسی معیار) باعث کشش جبرانی واکۀ
مجاور شده است:
تنه  :ta:naهل؛ جده  :ja:daجاده؛ صحرا  :sa:rāمحل کار کشاورزی بیرون شهر؛ دنه  :da:naتارعنکبوت؛
فحل آمدن  :fa:lدختری که از نظر جسمی و جنسی رشد کرده و آمادۀ شوهرکردن و باروری است؛ فعلگی
 :fa:lagiعملگی کردن؛ قهر qa:r؛ کری  :ka:riزالزالک؛ مجر  ma:jarشبکهبندی تحتانی کرسیهای چوبی
بزرگ که منقل آتش در میان آن قرار میگیرد؛ مده  :ma:daمعده؛ مطل  :ma:talمعطل.
 .2کاربرد تلفظ  aقدیم در جایگاه پایانی واژه که در فارسی معیار امروز منسوخ شده است:
آجیده ājida؛ المبه alamba؛ بیرجامه birjāma؛ بینه bina؛ پرچانه përčāna؛ پته pata؛ پوچه püča؛
عزیز مرده azizmërda؛ کشیده  kašidaو موارد بسیار دیگر.
عالوه بر این ،کاربرد  aقدیم به جای  eامروزی فارسی معیار را در بعضی مواضع کلمات دیگر نیز میتوان
مشاهده نمود:
پنجهکش ( panjakašدر «کش» از فعل کشیدن)؛ کشیده kašida؛ ترید  :taridتیلیت ،آبگوشتی که در
آن نان خرد شده ریخته و خیسانده باشند؛ چشم čašm؛
 .3کاربرد واکۀ  iدر برابر  eامروزی فارسی معیار در کلمۀ لینگ  :lingلنگ/پا.
 .4به لحاظ تاریخی در گونه های مختلف فارسی برای شکستن خوشه همخوانی آغازین یا درجآغازی1
صورت گرفته است و یا درجمیانی .2در درج آغازی معموالً یک واکه به آغاز کلمات اضافه میشود و در درج
میانی این واکه در میان دو همخوان قرار میگیرد .مثل تناوبهای اشتر /شتر ،ستاندن /استاندن ،شکستن/
اشکستن و جز آن .در فارسی قزوینی مواردی از درج آغازی قابل مشاهده است ،مانند :استاندن estāndan؛
اشکاف eškāf؛ و اسگالندن  .esgelānadanاین امر در کلمات قرضی نیز رخ داده است ،مانند :استول ëstül
(آلمانی .)Stuhl
عالوه بر درج آغازی برای شکستن خوشۀ همخوانی ،درج میانی واکه نیز در مواضع دیگری در کلمات اتفاق
افتاده است که با فارسی فرق دارد ،مانند :مثل پرچانه ( përačanaمؤلف اضافه شدن  aدر این کلمه را در

1. prothesis
2. epenthesis
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نتیجه نفوذ ترکی میداند تا خوشه صامتی کنار هم نباشند ،ص  ،)13باغدار bāqadār؛ سوسمار :süsemār
مارمولک؛ قطره  :qattaraکم ،کوچک؛ لبّ لیز  :labbelizلبریز.
1
درج میانی تنها مخصوص واکه نیست و بعضی اوقات شاهد درج همخوانی نیز هستیم ،مانند درج  dدر
کلمات تندور  :tandürتنور؛ و جهندم  :jahandamجهنم؛ یا درج  bدر کلمۀ چراغبانی  : čerāqbāniچراغانی؛
البته در کلمۀ اخیر درج  bاحتماالً به قیاس با کلماتی صورت گرفتهاست که به پسوند  –bānختم میشود.
درجپایانی 2نیز در کلمات زیر مشاهده شده است:
بدن  :bëdanبده (فعل امر از مصدر دادن)؛ رادیون  :rādiunرادیو؛
عالوه بر موارد فوق ،درج یک هجا (همخوان +واکه) نیز در این گونه از فارسی قابل مشاهده است ،مانند:
تالفتی  :talāfatiتالفی؛
 .5عالوه بر درج ،در فارسی قزوینی حذف آغازی ،3حذف میانی 4و حذف پایانی 5نیز قابل مشاهده است:
حذف آغازی :tefāq :اتفاق ،پیش آمد؛
حذف میانی :čarči :چرخچی ،فروشنده دوره گرد؛  :dasambuدستنبو؛ کد  :këdکند ،غیرتیز؛ سف :saf
سهو؛  :samvarسماور؛
حذف پایانی :xërnā :خرناس؛  :xëšخشک؛  :māماه؛  :mërvāriمروارید؛ و : vajjaوجب.
 .6کاربرد  aدر بعضی از مواضع که در فارسی معیار  âبهکار میرود و برعکس:
سوغت  :sŏqatسوغات؛ نالبکی  :nālbakiنعلبکی؛
< .7ک> و <گ> در فارسی قزوینی بهصورت پیشکامی تلفظ میشوند و مؤلف در مقدمۀ کتاب به این
مطلب اشاره میکند ،ولی در واجنویسیها از همان نمادهای  kو  gبرای نمایش این تلفظها استفاده مینماید.
 .8کاربرد  dدر بعضی مواضع که در فارسی امروز  zبهکار میرود:
حادق  :hādeqحاذق؛ قدا بال  :qadā balāقضا بال ،اتفاق بد؛ قراده  :qorādaقراضه؛ گمبذ :gëmbaz
گنبد.
 .9کاربرد همخوان انسدادی -سایشی  čدر بعضی از مواضع که در فارسی معیار  sیا  šبهکار میرود:
چرش  :čerešسریش؛ چلتوک čaltuk؛ شلتوک.
 .11کاربرد  lدر مواضعی که در فارسی معیار  rرایج است:
انجیل  :anjilانجیر؛ تلپ  :tëlpترب؛ تلپچه tëlëpče؛ تلخان  :talxānترخون؛ لبّ لیز  :labbelizلبریز؛
لوتّین  :lëtteynرتیل؛

1. excrescence
2. paragoge
3. aphaeresis/aphesis
4. syncope
5. apocope
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البته در یک مورد نیز  rدر جایگاه  lفارسی امروز بهکار رفته است :جرقه  :jereqqaجلیقه .با این حال ،در
مدخلی جداگانه صورت «جلقه  »jeleqqaنیز ثبت شده.
 .11کاربرد  vدر بعضی مواضع میان واکهای که بهطور معمول در فارسی معیار از  bاستفاده میشود :بادوان
bādevān؛ تاوه tāva؛
البته عکس این موضوع نیز در دو سرمدخل دیده شده است:
بفا  :bafāوفا؛ جرباجر  :jerbājerجرواجز ،پاره پاره کردن؛
 .12کاربرد  bدر مقابل  fفارسی و برعکس:
گوسفند gësband؛ مشرفه  :mašrafaظرف بلوری ،مشربه.
 .13کاربرد  qدر مقابل همزه (همخوان انسدادی چاکنائی) امروزی در جایگاه پایانی:
جوغ  :jëqجوع ،سیری ناپذیری.
 .14کاربرد  yدر مواضعی که در فارسی امروز  hبهکار میرود ،مانند:کهنه  :këynayکهنه؛
 .15کاربرد  xدر برابر  qفارسیِ معیار امروزی:
تیخ  :tixتیغ؛ چخچخه  :čaxčaxiجغجغه.
 .16کاربرد  xدر جایگاه  fفارسی معیار ،مانند :خشار  xešārیا  :xošārفشار.
 .17کاربرد  gدر برابر  kفارسی ،مانند :خنیگ  :xënigخنک.
 .18کاربرد  dدر برابر  tفارسی معیار :داس  :dāsتاس ،سر بدون مو.
 .19کاربرد  hدر مقابل همزه (همخوان انسدادی-چاکنایی) فارسی معیار در کلمۀ زاهو  :zāhüزائو.
 .21کاربرد  fدر برابر  vفارسی امروز در کلمۀ سف  :safسهو؛
 .21کاربرد  qدر برابر  gفارسی معیار در کلمۀ قاراج  :qārājگاراژ؛
 .22استفاده از  qدر برابر  kفارسی معیار در کلمۀ قالغ  :qallāqکالغ؛
 .23کاربرد  šدر برابر  čفارسی در کلمۀ ماش  :māšماچ ،بوسه.
 .24کاربرد  jدر برابر  žفارسی معیار در کلمۀ مجّه  :majjaمژه.
 .25کاربرد  hدر برابر  xفارسی معیار در کلمۀ هندق  :handaqخندق.
 .26همگونی همخوانی در کلمۀ مبّق  :mebbaqمطبخ ،آشپزخانه.
 .27قلب یا جابجایی در زنجیرۀ آوایی در کلمات پهنام  :pahnāmپنهان؛ طبله  :talbaطبله؛ عطسه ؛ نادوان
 :nādevānناودان؛
غیر از خصوصیات آوایی مختص گونۀ قزوینی ،خصوصیات صرفی و نحوی متمایز از فارسی معیار نیز در
این گونه قابل مشاهده است ،بعضی از این خصوصیات مربوط به مواردی است که در فارسی معیار از بین رفته
است و بعضی دیگر نیز نشاندهندۀ خصوصیات بسیار کهنی است که بهطور معمول در زبانهای ایرانی شمال
غربی بیشتر دیده میشود و نه زبانهای ایرانی جنوب غربی از جمله زبان فارسی .تمامی این خصوصیات متمایز
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صرفی و نحوی از سرمدخلها و شواهد ارائه شده در این واژهنامه استخراج شده است .بعضی از این خصوصیات
مهم به شرح زیر است:
 .1در این واژهنامه کلمههای مرکبی دیده میشود که از دو جزء تشکیل شدهاند و تکواژ اتصالی –  -aآنها
را به یکدیگر متصل کرده است .در موارد مذکور ابتدا هستۀ اسمی میآید و سپس توصیفکنندۀ آن .البته در
مواردی که توصیفکننده به واکه ختم میشود کلمۀ اتصالی بهکار نمیرود:
اخته زغال axta zëqāl؛ بلهگوش  :bala güšبلبلهگوش؛ تختهپول  :taxtapülبسته بودن جایی [در مورد
ریشۀ پول در این ترکیب توضیحی داده نشدهاست]؛ جانهزن  :jānazanزن جوان (مؤلف به اشتباه نوشته است
که این ترکیب احتماالً اول زن جوان بوده که بعدها جانزن شده در صورتیکه این کلمه با توجه به تکواژ
اتصالی مسلماً ترتیب اولیۀ کلمه بوده است ،درست مانند بعضی از زبانهای ایرانی شمال غربی)؛ دوه نظر
 :davanazarآدم بدقیافه و زمخت با صورت خشن (مؤلف :دوه  davaصورت تغییریافتۀ کلمۀ دیو است و دوه
نظر به معنای «دیوسیما»ست)؛ رفتهکس  :raftakasکسی که باید برود (مؤلف :این الگو در لهجۀ قزوینی
زایاست :بردهکس ،آوردهکس؛ خریدهکس)؛ زینگیراب  :zingirābآب زیپو؛ سختسر  :saxtasarسرسخت؛
سگسیله  :saga silaترکیبی تحقیر آمیز برای نامیدن بچههای یک فرد ،بهویژه هنگامی که زیاد و کوچک
باشند (سگ سیلههایش را انداخته بود دنبالش آمده بود اینجا saga silahāšā endāxta büd dënbāleš
)ümada büd injā؛ شورهخره  :šura xarraغذایی که بیش از حد شور شده باشد؛ عروسیخانه :arüsi xāna
خانهای که در آن مراسم عروسی برپاست؛ قابدسمال  :qāb dasmālدستمالِ قاب؛ کاغذدستمالی kāqez
 :dasmāliدستمالکاغذی؛ کله چهارشنبه  :këla čārambaچهارشنبه سوری؛ گرگ زر  :gërgazarکسی که
لباس و کفش خود را خیلی زود پاره میکند و از بین میبرد .احتماالً زر صورت تغییر یافته در (از مصدر دریدن=
پاره کردن) باید باشد .کسی که مانند گرگ میدرد [البته اگر چنین باشد ،یعنی  zشمال غربی هنوز در این گونه
در این کلمه برجای مانده است که متناظر  dدر زبانهای جنوب غربی است]؛ گلهترشی :ترشی انگور (گله
 :gellaانگور حبه و جدا شده از خوشه)؛ گوگال  :gügālسرگینغلطان؛ مردهمار  :mërdamārموذی و حیلهگر
اما به ظاهر مظلوم ،مارمولک؛ موشهغول  : mušaqülتلهموش ،مولف :احتماالً تغییر شکلی از موش غل است؛
«نکرده کار» در ترکیب :نکرده کار نمیرود به کار :کسی که کار نکرده باشد ،حاضر نیست کاری را انجام دهد.
کلمات مرکبی که احتماالً بسیار متأخرتر هستند با ترتیبی مانند زبان فارسی ساخته شدهاند و برای اتصال
دو جزء به هم مانند فارسی از کسرۀ اضافه استفاده شده است:
درکنی  :dare këniلگد زدن به باسن؛ سر شب  :sare šabاوایل شب؛ شرّ شب  :šarre šabموجودی
خیالی که نیمهشب در کسوت آدمی آشنا و خوب به سراغ کسی که در خواب است میآید؛ شکِ شی šakke
 :šeyرطوبت موجود در هوا؛ قابِ قمارخانه qabe qomārxāna؛ کهنۀ بینمازی :këynaye binamāzi
پارچهای که زنها در دورۀ قاعدگی به خود میگذاشتند.
البته حداقل یک مورد اتصال با جزء ( aبه جای کسرۀ اضافه) نیز در این واژهنامه وجود دارد:
باد دیوانه bāda divāna؛
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 .2واژهبست عطفی در فارسی قزوینی بیشتر بهصورت  –eنمود یافته است:
گل شل  :gele šelگل و شل؛ لخت و عور loxte ur؛ خاک و خل xāke xël؛ زاد و رود  :zāderüdنسل،
فرزندان؛ آیند روند āyand-e-ravand؛ کول و بال  külebābو جز آن.
کاربرد  āبه جای  eدر ترکیب راستا حسینی =( rāstā hëseyniراست و حسینی ،صادقانه) احتماالً در نتیجه
هماهنگی واکهای با واکۀ هجای اول کلمۀ  rāstāرخ داده است.
 .3فعل «دانستن» در دو معنا کاربرد دارد:
(الف) در معنای اصلی که با فارسی معیار تفاوتی ندارد:
 اسمش را می دانی؟?esmeša medāni؛(ب) و نیز به جای فعل وجهی «توانستن»:
 دو کالس درس بخوان تا اگر حمال شدی بدانی پته [نام کاال] را بخوانی میتوانی فرش ببافی؟ ?medāni farš bebāfi .4کاربرد پر بسامد پسوند  . –akiاین پسوند بیشتر قیدساز است ،ولی در موارد محدودی اسمساز نیز هست:
پسپسکی  :paspasakiبهطرف عقب حرکت کردن؛ خوابیدنکی  :xābidanakiدر حال درازکش و خوابیده؛
دخترکی  :dëxtarakiبکارت؛ راسراسکی rās rāsaki؛ شبکی  :šabakiهنگام شب ،دیروقت؛ غروبکی
 : qorübakiهنگام غروب؛ کن کنکی  :kën kënakiحرکت بچه پیش از مرحلۀ بلندشدن و روی پا راهرفتن؛
واستادنکی ،نشستنکی  :nešastanakiبهطور نشسته؛ مفتکی mëftaki؛ واستادنکی  :vāstādanakiدر حال
ایستاده؛
 .5پسوند  -elکه معنای افزایشی دارند:
قرل  :qarelبچهای که زود ناراحت میشود و قهر میکند [قهرو]؛ گردل  gerdelدر ترکیب گردل مردل:
دختر نسبتاً چاق و خوشگل؛ تسل  :teselچسو (تس :چس).
صورت  ālدر کلمۀ تیخالک =( tixālakجوجه تیغی؛ تیخ  :tixتیغ) نیز احتماالً تکواژگونه پسوند  -elاست.
پسوند  –akنیز در کلماتی مثل دستک  :dastakخزینه کوچک و چاچولک باز  čāčulakbāzدر معنی «حقه
باز» نیز بهکار رفته است.
 .6در فارسی معیار پسوند اسم ساز  –āبه صفاتی چون گرم ،اضافه میشود و اسم میسازد (گرما) .در فارسی
از این پسوند برای ساختن اسم «سرما» (به قیاس با «گرما») استفاده شده است .کاربرد این پسوند در فارسی
قزوینی بسیار بیشتر است و نقش قیدسازی نیز دارد .وقوع آن را در موارد زیر میتوانیم مشاهده کنیم:
تاریکا [ :tārikāهنگام] تاریکی؛ خنکا  :xënakāهنگام خنکی؛ روشنا :هنگام روشنی؛ رفتنا  :raftanāهنگام
رفتن؛ برگشتنا :هنگام برگشتن.
 .7پسوند  –čiدر این گونه ظاهراً کاربرد بیشتری نسبت به فارسی دارد:
چاپچی  :čāpčiچاخان ،دروغگو؛ چرچی  :čarčiچرخچی ،فروشنده دورهگرد؛ خجه خبرچی :xajja xabarči
زنی که از این به آن خبر میبرد؛
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عالوه بر خصوصیات آوایی ،صرفی و نحوی ذکر شده فوق ،به لحاظ واژگانی نیز فارسی قزوینی دارای
ویژگیهایی است که آن را از زبان فارسی معیار و فارسی تهرانی متمایز میکند .بیشترین تفاوت مربوط به ورود
کلمات و اصطالحات ترکی به این گونه از فارسی است .ولی نکته جالب توجه به لحاظ تاریخی ،کاربرد بعضی
از کلمات و اصطالحات (البته با اختالفات تلفظی اندک) است که بیشتر در زبانهای ایرانی شمال غربی دیده
میشود و میتواند نشان دهندۀ زبان کهن این منطقه باشد .بعضی از این کلمات به قرار زیر است:
چکن  :čakanچانه؛ چیلیک دان  :čilakdānچینهدان مرغ؛ خسرگ ،خوسرگ  :xësergمادر شوهر؛ دو
خاله  :dëxālaتیرکمان (مؤلف :احتماالً تحریفی از دو الخه)؛ رشگ  :rešgتخم شپش؛ ساغ  :sāqسالم؛ سفیل
 :safilسرگردان ،در سفیل و سرگردان؛ سوج  :sujسوز ،سرما؛ سیبیج ،سیبیجه sibij, sibija؛ شبکور :šabkür
خفاش ،شیالن  :šilānبهصورت شیالن کشیدن بهکار میرود و معنی آن «ثروتمند بودن ،مرفه بودن و افاده و
تکبر ناشی از آن است؛ غزازیل ( azāzilبچه ناآرام)؛ لس  :lasفلج؛ میتیل  :mitilپارچۀ اصلی لحاف ،تشک یا
بالش.
از خصوصیات کهن دیگر باقیماندن پیش اضافۀ «اندر» در اصطالح «اندر قریب»  =( andar qaribنزدیک
از نظر زمانی) است .عالوه بر این افعال بسیطی در قزوینی دیده میشود که در فارسی کاربردی ندارند:
تخیدن  texidanخوردن (توهین آمیز)؛ استاندن  estāndanخریدن؛ اسگالندن  esgelāndanپاره کردن؛
تسیدن  :tesidanچسیدن؛ تلیدن  telidanگندیدن؛ چرپاندن ( :čerpāndanترکی) زدن شالق یا ترکه یا
سیلی به کسی؛ سوختاندن  :sëxtāndanسوزاندن؛ کراندن  :kërāndanکشاندن به دنبال خود.
بعضی از معناهای افعال بسیط قزوینی نیز ،علیرغم شباهت لفظی ،با معناهای امروزی فارسی معیار
تفاوتهایی دارد:
پرداختن  :pardāxtanتکیه دادن چیزی به دیوار؛ چریدن ( čëridanترکی) خشک شدن درخت یا میوه؛
خواباندن  xābāndanزیر مرغ تخمگذاشتن و جوجه کشیدن؛ کاویدن  kāvidanسر به سر گذاشتن با کسی
و او را اذیت کردن؛ به کسی رفتن :نظر کسی را خواستن ،اگر به من بروی اصالً نباید برایش جایزه بخری؛
در پایان امیدواریم مؤلف محترم در صورت صالحدید موارد ذکر شده در این مختصر را در چاپ دوم احتمالی
این کتاب مدّ نظر قرار دهند.

