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 چکیده
 

 نزدیک به جمعیت بودن دارا با ،فارس استان مرودشت شهرستان سیدان بخشدر  واقع سیدان شهر  

 به ویژه گویش با با مردمانی دارای یخیتار یویژه یمنطقه یک در (1385هزار َتن )سرشماری 30

. شود می دیده ارگاتیو از هایی نشانه گویش این زبان دستور بررسی با. است سیدانی گویش نام

 گویش در مواقع بیشتر در. شود می صرف اسم گویش این زبان دستور در موارد برخی در همچنین

 های ویژگی از شماری به گویش این در. روند می کار به یکدیگر جای به اضافه های حرف سیدانی

 .خوریم برمی فرد به منحصر دستوری

 گویش این به اختصاص تنها رود می کار به سیدانی گویش در که هایی واژه از برخی ضمن در

 هایزبان از اندک تغییرات با ها آن از دیگر برخی و هندواروپایی هایریشه از هایی نشانه و داشته

 .است مانده دگاریا به میانه فارسی

 

 اسم صرف ارگاتیو، میانه، فارسی سیدانی، گویش سیدان،: کلیدی واژگان

 

 گفتارپیش
 

واقع شده که  ی یونسکوجهان یراثشده به عنوان مثبت یباستان یچند سازه و منطقه یاندر م سیدان

 یاست. فاصلهداده  یرا در خود جا یو ساسان یاشکان ی،هخامنش یالمی،مهم ا یهااز تمدن یآثار

 یلومترک 15و تا نقش رجب  60، تا پاسارگاد 5 و شهر استخر رستم، تا نقش10 یدجمشتا تخت یدانس

 شهر با فاصله ترینیکنزد یدان. سگویندیسخن م یدانیس یشو گو ارسیبه زبان ف یداناست. مردم س

که از  گویندیسخن م زیانگشگفت یشیبه گو یونداست. مردم س یوندبه شهر س یلومترک 10 کمتر از

 شناسان را به خود جلب کرده است.مندان و زباناز دانش یدور توجه شمار یهاگذشته

، (288: 1926 لنتس) ، لنتس (16: 1939 آندریاس) یاسچون آندرشناسان هماز شرق یشمار 

 یماد یشگو یرا دنباله یوندیس یشگو (5: 1969 مایرهوفر) یرهوفرو ما (10: 1931 میه) یهم

در  یزبان ماد ییرهجز یاگونهرا به یوند( و سیو بلوچ یمازن ی،تات یلکی،گ ی،خانواده با کرد)هم

 مرکزرا مربوط به  یوندیزبان س (564: 1383 لکوک) مانند لکوک یبرخ ینچناند. همپارس دانسته

ش سیدانی نیز باتوجه به در نتیجه گوی اند.دانستهی کاشان و محالت های ناحیهمشابه با گویش و یرانا

 تاثیرات احتمالی دارای اهمیت ویژه است.



شده است که  یافتگاه آرام یکمربوط به  میانهیبه زبان پارس یانبشتهسنگ یدانس ردیلَ در باغ 

 شرح است:  ینبرگردان آن بد

توسر پسر بیچاره بدبخت فرخ زاد دادویه )دادبه( در ماه فروردین و »

رخ هرمزد انوشیروان )مرحوم( بود )شد(. گران مست روز دی به دین، ف

)بیداد بسیار( در همان سال، ماه تیر و روز آسمان بر هرمزداد بود )شد(. 

 اسپرنگلینگ) «.این مست گران، بر پیران سر، بر فرخ زاد بود )شد(.

1953 :13) 

با  یول یدهانجام نرسها به در آن یعلم یهااست که کاوش یخیتار هایمکانی دارا یدانس ینچنهم 

شکسته که  یهامانند سنگ ستون یموارد یاهدهکه از منطقه انجام شده و مش هایییدتوجه به بازد

 یمنطقه، دارا ینگمان برد که ا توانیاند مهستند و در منطقه رها شده یهخامنشهای یحجار یدارا

 گیردیگران قرار مگردش یدزداکنون مورد باکه هم ییهاگاهاست. از جمله گردش یخیارزش تار

 یاب یاد، باغ ُبدره و سرآسغال(دختران، قصرغالت )غر(، چهلناز حوض ماهي )مورنجا توانیم

 کرد. 

را به قوم  یدانتبار مردم س یدکه شا یمادست آوردهگونه بهپازل ییهاتکه «یدانس»نام  یدرباره

و  دارد ترییشب یهابه پژوهش یازن این فرضیه هتبال. برساند یرانا یغربُکرد در شمال زبانیرانیا

 .جا تنها به چند نشانه در این زمینه اشاره می کنیمما در این

 یوجود قوم -2 یبودن زبان کرد یمادو  یدانیس مشترکات آن باو  یوندیس زبانبودن  یماد -1 

 یتوابع بخش مرکز از ییوجود روستا -3سیدان  بخش ( دریزدی)ا یزیدیرد کُ  یزدی یابا نام ا

در بخش  «یرکهَ » ییرهوجود عش -4 یدانبه نام س یران،در استان کردستان ا یجارشهرستان ب

 عشایر و ایالت) یمندان و سرهات یدان،س ییفهو عراق متشکل است از سه طا یهترک یران،کردستان ا

 ،1975 ویندفر) یبغرشاخه شمال یرانیاهای از زبان یُکرمانج بانکه به ز (120: 1963 ایران

 .گویندیسخن م (2008 پاول

 

 بزرگترین سیدان. است مشهور سیدانی گویش به که هستند خود ویژه گویشی دارای سیدان مردمان  

 شمال ایرانی هایزبان خانواده در شدن بندیدسته دلیل به سیوندی گویش. است سیوند به نزدیک شهر

 گویش. است بوده ایرانی غیر و ایرانی شناسانزبان توجه مورد دور هایگذشته از غرب شمال و

. اندپذیرفته تاثیر یکدیگر از احتماال جغرافیایی یمنطقه بودن نزدیک دلیل به سیدانی گویش و سیوندی

 گویش ی زمینه در ولی پذیرفته انجام فراوانی های پژوهش سیوندی گویش یدرباره اینکه باوجود

 شهر نزدیکی دلیل به که است حالی در این. است نگردیده انجام معتبری پژوهش تاکنون سیدانی

 اهمیت دارای سیدانی گویش یکدیگر، از گویش و زبان دو این احتمالی تاثیرپذیری و سیوند و سیدان

 .است توجهی فابل



 هایویژگی و آن اهمیت دارای نکات و سیدانی زبان دستور که است شده کوشیده جستار این در  

 ایرانی هایزبان و اوستایی و باستان پارسی مانند ایرانی باستانی هایزبان از زماندهبا دستوری

 با متفاوت هایواژه از نامهواژه یک و شده سنجیده و بررسی میانه فارسی و پارتی مانند میانه یدوره

 .است گردیده درج و گردآوری تحلیل و تجزیه جهت پیرامونی، های گویش و معیار فارسی زبان

 

 های دستور زبانی سیدانیبررسی ویژگی
 

 صرف شدن اسم

 

های ایرانی باستان در این ویژگی دستوری به شباهت گویش سیدانی و ریشه گرفتن آن از زبان

اسم صرف شده و پایان شدن پسوندی به افزوده های ایرانی باستان نیز، با زبانگونه است که این

 . اندگرفتههای گوناگون در جمله میحالت

 کنیم:در زیر به چند نمونه از این پرسمان اشاره می

 در جمله زیر حالت مفعولی دارد: -Xˇarәnah یواژه

Uγrәm kavaēm xˇarәnō mazdaδātәm yazamaide. 

 (9، بند 19فره کیانی نیرومند مزدا داده را می ستاییم. )یشت 

 مفعول بی واسطه

 

های ایرانی صرف اسم که بازمانده از دوره باستانی زباندر گویش سیدانی به ویژگی دستور زبانی 

 e–با گرفتن پسوند شده و است برمی خوریم. در این گویش، مفعول بی واسطه مشخص، صرف 

 شناخته می شود. برای نمونه:

bošqābe šokond. .بشقاب را شکست 

Deraxte ow bidi. .درخت را آب بده 

Divāre taketom kerd. کرد. دیوار را ویران 



Ketābe xondi. .کتاب را خواندی 

دوره میانه زبان  ag–در حالت جمع، ضمیرهای شخصی و واژه هایی که به ، این ویژگیالبته 

. شود می شناسانده ne پسوند گرفتن به صورت میانجی و nحرف با آمدن  ،فارسی ختم می شوند

 برای نمونه:

Xodā Tone berey čiči āfarid.  

 دلیل آفرید. خدا تو را به چه

Mane bokoši  

 من را بکشی.

Bačane vel mikone mire  

 بچه را رها می کند و می رود.

Zane mikoše  

 زن را می کشد.

jame doniyāne mizade  

 همه دانش های دنیا را می دانسته است.

Ali hamey šāxey deraxtāne šokondey bid  

 علی همه شاخه های درختان را شکسته بود.

bowbak ganji āxore omri hamey dardāne giroft uso mord.   

  گنجی آخر عمری همه دردها را گرفت آنگاه مرد. بابک

Zāāke mārduš uso ke hamle kerd eirān, hamane a dam košt  

 را از دم کشت. گاه که به ایران حمله کرد همهضحاک ماردوش آن 

 



خوریم و این دو گویش و زبان نی به صرف اسم برنمیی گویش سیدادر زبان سیوندی به وارونه

های باستانی ایران اند. یعنی گویش سیدانی از زبانهمجوار از این دیدگاه تاثیری روی یکدیگر نداشته

این ویژگی را تا امروز نگاه داشته ولی زبان سیوندی همانند زبان فارسی امروزی دارای این ویژگی 

 های گویش سیدانی را به زبان سیوندی بازگویی می کنیم:همان نمونهنیست. برای روشن شدن مطلب 

 Xodā Terā barey či āfarideš.  

 خدا تو را به چه دلیل آفرید.

Bere Merā bokoš.  

 من را بکشی.

eyāle veleš kerdān šiyān.  

 بچه را رها می کند و می رود.

žanešā kešteš  

 .کشترا  شزن

jame doniyā rā mizade.  

 همه دانش های دنیا را می دانسته است.

Ali hamu šāxegare eškendeše.  

 علی همه شاخه های درختان را شکسته بود.

bowbak ganji āxore omri hamu dardgare gorteš merd.   

  گنجی آخر عمری همه دردها را گرفت آنگاه مرد. بابک

 

جمع  یولی در گویش سیدانی نشانه است gar– جمع یهمان گونه که می بینیم در زبان سیوندی نشانه

 می شود. کار بردهبه ā–در فارسی امروزی است که به صورت اختصار  «ها»همان 



 

 واسطه با مفعول

 

ن فارسی به جای یکدیگر به کار در این گویش حرف های اضافه در بیشتر مواقع نسبت به زبا

 روند. برای نمونه:می

 .شود می بهره برده «از» اضافه حرف از «به» اضافه حرف جای به -1

Hamey kārāne dādan a mā   

 اند.همه کارها را به ما داده

  Da bale azet goftam i čiyāne nabar.  

 م این چیزها را نبر.گفت تو بهده بار 

a e/azi bugu  

 بگو او به

 

 می شود. کار بردهبه «با»حرف اضافه  «به»به جای حرف اضافه    -2

bā to marbuti ni  

  مربوط نیست. تو به

Fuzuliš bā to nowmade.  

 ش به تو نیامده است.افضولی

Bā to čče.  

 به تو چه

 



 استفاده می شود. «به»حرف اضافه  «از»به جای حرف اضافه با  -3

Be hamam jar mikerd.  

 دعوا می کرد. هم با همه

Rostam be hamam mijangid.  

 رستم با همه هم می جنگید.

 

بهره گرفته می شود که این ویژگی  «خود»از واژه  «با»حرف اضافه  یر بیشتر مواقع به جاد

 داران و اشیا یکسان است.جانی درباره

Xode čuq zadã a tu gordaš ke gordālaš pokid.  

 با چوب به پهلویش زدم که کلیه اش ترکید.

dišow xode bowāt raftey bidi owyāri?  

 آبیاری رفته بودی؟ دیشب با پدرت به

 diru tu kiče bāqe mimurti hasan xode selgeteš xordey bid zamin.  

 دیروز حسن در کوچه باغ میان موردی با موتورسیکلت زمین خورده بود.

 

 فعل صرف

ساخته  ey–، از بن ماضی و پسوند و بعید التزامیهای گذشته در گویش سیدانی ماده نقلی در زمان

 براین این زمان ها این گونه صرف می شوند:می شود. بنا

veysākidey bidam                   veysākidey bidim     

veysākidey bidi                         veysākidey bidin  

veysākidey bid                          veysākidey bidan 



 

 xowidey bidam/xowm raftey bid                  xowidey bidim/ xowmun raftey bid  

xowidey bidi/xowt raftey bid                          xowidey bidin/ xowtun raftey bid  

xowidey bid/ xowš raftey bid                         xowidey bidã/ xowšun raftey bid 

 

 gerbidey bāšam                         gerbidey bāšim 

gerbidey bāši                              gerbidey bāšin  

gerbidey bāše                              gerbidey bāšã 

 

 ارگاتیو در گویش سیدانی 

 

های که احتماال یادگاری از زبانخوریم که با اینهایی از ارگاتیو برمیدر گویش سیدانی به نشانه

 هایینشانه استمراری مضارع بخش در گویش این درانی است ولی دارای تفاوت است. باستانی ایر

 :نمونه برای. یابیم می شخص دوم و شخص اول یدرباره تنها را ارگاتیو از

  ردارب را این گویم می دارم

dari migi iye var do 

 ایگونه به ها صرف ردیگ در( استمراری مضارع در بودن ارگاتیو) نکته این که داشت توجه باید

 :نمونه برای. است دیگر

 بردار را آن گویم می او به دارم

 dari azeš migi uwe var do 

 بردارید را آن گویم می آنها به دارم

 dari azešun migi uwe var dārin 



در زبان های دوره میانه دیده  چهویژگی ارگاتیو بازمانده در گویش سیدانی متفاوت است با آنکه این

 ها دیدتوان  در این نمونهشود را میمی

 فارسی میانه ترفانی:

Guft kum zamῑg ud asmān, xwar ud māh, ā bud ādur, draxt ud urwar, dad ud 

dām ašmā rāy afurῑd. (acta 9, 74). 

 دام، برای شما آفریدم.گفت که زمین و آسمان، خور و ماه، آب و آتش، درخت و گیاه، دد و 

 پارتی ترفانی:

u-m winōh mār mānῑ puhr friyānag ō tō wisēδ kird… 

 (145، 1388)رضایی باغ بیدی،  و اینک پسر عزیز مار مانی را به سوی تو گسیل کردم...

گونه که مشاهده می شود در دوره میانه، ویژگی ارگاتیو برخالف گویش سیدانی تنها در زمان همان

  ی به کار برده می شده است.ماض

 ارگاتیو در زبان سیوندی

 

گردد. ولی این ویژگی زبانی، در سیوندی درست مانند مشاهده میسیوندی نیز  ارگاتیو در زبان

 . هایی داردسیدانی تفاوت ی میانه با ارگاتیو در گویشهای دورهارگاتیو درزبان

 :برای نمونه

 حرف زدن

Gapem deyān                      gapemā deyān 

Gapet deyān                        gapetā deyān 

Gapeš deyān                        gapešā deyān 

 

 نان خوردن



Nānem mofārd                    nānemā mofārd 

Nānet mofārd                      nānetā mofārd 

Nāneš mofārd                      nānešā mofārd 

 

 یک ویژگی زبانی مشابه دیگر در سیدانی و سیوندی

 

 خوریم که قابل توجه است و آن این است کههمچنین در گویش سیدانی به یک ویژگی دیگر برمی

رود که کار میهایی بهجمله هستند باالی برای گوینده اهمیت دارای واقع در که زیر هایجمله جایبه

 :مانند ،دهدنشان می اهمیتها را بیآن

 بکن خواهی می کاری هر

 بگو خواهی می چیزی هر

 برو خواهی می جا هر

 :روند می کار به هاجمله این

 بکن خواهی نمی کاری هر

 har kāri namixey boko 

 بگو خواهی نمی چیزی هر

 harči namixey bugu 

 برو خواهی نمی جا هر

 harjo nemixey boro 

 بان سیوندی وجود دارد. همان نمونه ها:همین ویژگی نیز در ز

 بکن خواهی نمی کاری هر

 har kāri namegāt beke 



 بگو خواهی نمی چیزی هر

 harči namegāt bāš 

 برو خواهی نمی جا هر

 hargoli nemegāt beši 

 

 :کندمی استفاده زیر هایجمله از نیاید شاخوش چیزی از فرد که صورتی در گویش این در

 badoman دآیمی بدم

 badete آیدمی بدت

 badeše آید می بدش

 badomunan آیدمی بدمان

 badetonan آیدمی بدتان

 badešune آیدمی بدشان

 

 نامهواژه
 

 pišow ادرار ows آبستن

 gārešt  آروغ sakal استخوان

 penje انگشت amokhte عادت کردن

 gond  بیضه Jun, tane  بدن

 čene چانه kāseysar جمجمه

 kowfe  سرفه ba'čedun  رحم

 gordāle کلیه zāni  زانو

 balgak الله گوش seqseqe سکسکه



 ,low,lowlibir لب

owlowče 
 šāšdun مثانه

 āsak دستاس zir farmuni سینی

 sizãn سوزن خیاطی merzeng  مژه

 qem  قیف dowri, labtaxt بشقاب

 šartin کاسه huluxordan تاب بازی

 qasiun استفراغ rowne تابوت

ابزار سنگی خرد کردن 

 حبوبات

āsak وسیله باد دادن خرمن owsin 

 kāsepošt الک پشت gurkan  سمور

 pet پشم xākeštari ترش کردن معده

 endāxtã, bāreš سقط جنین

rafte 
 bijišk گنجشک

 ,Xeftak کپک روی غذا

purmak 
 xāg تخم پرنده

 benj سلزنبور ع bowogutu پدربزرگ

 sowz سبز malaq ملخ

 So:l آشتی gow واحد زمین کشاورزی

 diye  دیگر nax یک تار مو

 azendow  دوباره baqal یک دسته غله

 pospiyāzi صورتی yečārak یک چهارم من

 dāreyi ثروت nimčārak نصف چارک

 Got, gap بزرگ gerbe گریه

 dur دیر dir دور

 dar بیرون(برون ) pošidan برخاستن

 bidan بودن Jahandam جهنم

 permičidan پژمردن jelo قدیم

 Girā kerdan روشن کردن Owue golāl dādi آب را ریختی؟

 Derowšidan لرزیدن He هست

 sul عقل oftidan افتادن

 futur شاهکار ondāxtan انداختن



 ,veysākidan ایستادن

veysidan 
 qalun الکی

 beši  بمیری čulus چوب نیمه سوخته

 ,Qādme ریسمان

resmun  
 šever آویزان، شل

 

 غرب ایرانهای شمال و شمالبرخی واژگان مشترک سیدانی و زبان

 

مشترک هستند و احتماال بخشی از این  (1989 اشمیت)غرب ایران های شمال و شمالها در گویش سیدانی با زبانبرخی واژه

های به صورت برخی از این واژه وجود داشته.در درازای تاریخ که میان گویش سیدانی و سیوندی ها در اثر تبادالتی است واژه

های روستاهای پیرامونی مشترک از زبان فارسی در سیوندی و سیدانی وجود دارد که احتماال از طریق گویش سیدانی و گویش

هایی توانند از دسته واژهغربی ایران مشترک است میلهای شمال و شمابه زبان سیوندی وارد شده و برخی دیگر که با زبان

 غرب به سیدانی وارد شده اند.های شمال و شمالباشند که از زبان سیوندی یا دیگر زبان

ها در بسیار زیاد است و یادکرد از همگی آن)به ویژه در میان گویش سیدانی و زبان سیوندی( البته شمار این واژگان مشترک 

 کنیم.های برگزیده بسنده میگنجد. در نتیجه به برخی از واژهجستار نمی چهارچوب این

 

 تالشی/تاتی بلوچی کردی مازندرانی گیلکی آذری سیوندی سیدانی فارسی

نازک، 

 پشتکم
tonok tonok     tanekk  

  mošk      mošk موش

  kap kap kap    dap دهان

  bijišk bonješk     bingišt گنجشک

  did did     di ددو

  kowg kowg     kug کبک

  yak      yak یک

  balg   )الهیجانی(balg valg  balg برگ

  nāšto nāštey     nāštā صبحانه

   kilil kilil    kilil کلید

 ,veysidan ایستادن

veysikidan 
veysakiyan veysidan      

  bong vāng     bāng اذان

حرکت 

 کردن
row 

kerdan row kerdan       

      sabo sabā sabā فردا

عصر، 

 غروب
pasin pasin pasin      

   lowče     loč لب



  xāg xāgene     hāyk تخم مرغ

    ow ow owa  o آب

    dir dir   dir دور

       gerbidan gerdan گریستن

  kapar kapar     kāpār کپر

 bun bān      bun پشت بام

      sot sod نردبان
Serd, 

sordā 

       xerxuruk xerxeruk گلو، حلق
xertelāqe, 

xerta 

       kurik کرچ
Kuluk, 

kolk 

       bowoarre bāāare یناپدر

 

 برخی واژگان مشترک سیوندی و سیدانی

 

 سیدانی سیوندی فارسی

 mečelle mičelle دارد یدارخر

 māzze māzze ستون فقرات یچهماه

 gāsam gāsam یدشا

 rājāne rājune یانهراز

 bi bid بود

 raxt raxt پوشاک، لباس

 tu tu داخل، درون

 miyān miyun وسط

 nām num اسم

 vehtar bextar بهتر

 valg balg برگ

 bune bune بهانه

 jā āj رخت خواب

 bejak bijik بگریز

 biyam bidam بودم

 vāng bong صدا



 Veysike biyam  Veysikidey bidam بودم تادهیسا

 )آمد( Ši:šod )رفت( Ši:šod رفت/آمد

 tombiya tombidan  یختنفرور

 rombiya rombidan )خراب شدن(  یختنفرو ر

 raxāne ruxune رودخانه 

 ow ow آّب

 qodow qodow  )جزغاله(سوخته 

 šow šow شب 

 borje borje  ینپرچ

 owsen owsin چنگک 

 owšā owše (یاطخانه )ح

 usā uso گاهآن

 eškaft eškaft غار

 nāxoš nāxoš یضمر

 dāne dune سرطان

 janjāl janjāl غشلو

 xezmat xezmat خدمت

 raxtak raxtak یسمونیس

 jaqan juqan هاون

 majak majak یبادام کوه

 xer xer گلو

 jerondan jerondan پاره کردن

 let let نصف یمه،ن

 aduwe aduwe یهادو

 tāk tāk ، تنهاتک

 čārzāni čārzāni چهار زانو

 sop sop سبد نان

 garmsir garmsir قشالق

 Benj  benj زنبور



 (574: 1383 لکوک)

 dir dir دور

 gutu gutu بزرگ

 pati pati برهنه

 eštow eštow شتاب، عجله

 delankouz delankouz آویزان

 čelengar čolongar آهنگر

 

 انگلیسی  چند واژه همانند با زبان

 

 انگلیسی سیدانی فارسی

 boloze Blaze شعله کشیدن، شعله ور شدن

 tāl  Tall بلندا

 gās Guess حدس، گمان

 gow Cow گاو

 cofe Cough سرفه

 liter Little کوچک

 

 چند واژه همانند با فارسی میانه

 

 شکل فارسی میانه خود را تا به امروز حفظ کرده اند و به کار می روند. مانند:برخی واژه ها در این گویش 

 persuk پرستو

 essedan گرفتن

 pasin بعد از ظهر

 dul دلو آب

 gordāle کلیه

 gās حدس، گمان

 duš شانه

 



 

 گیرینتیجه
 

 گویش که دش آشکار سیدانی زبان دستور و واژگان فهرست بررسی و ثبت از پس پژوهش این در

 هایزبان یشاخه از گویشی و دارد تفاوت معیار فارسی با مواردی در خود زبان دستور در سیدانی

 هایزبان با هاییشباهت دارای که اسم صرف و ارگاتیو از هایینشانه. آیدمی شماربه غربی جنوب

 دارا بر افزون سیوند، با اریجوهم به توجه با چنینهم. شودمی دیده گویش این دراست  باستان ایرانی

 هایزبان با توجه قابل مشترک واژگان دارای فرد،منحصربه واژگان از باارزشی یگنجینه بودن

 این از که است باستان آذری و گیلکی بلوچی، سیوندی، مانند غربیشمال و شمال یشاخه ایرانی

 یمیانه فارسی شکل واژگان از جهیتو قابل شمار در .است اهمیت دارای شناسانزبان برای دیدگاه

. !هستند معناهم بیش و کم و یکسان انگلیسی زبان با که خوریمبرمی واژگانی به گاه و شده حفظ آنها

همچنین در سنجش دو ویژگی دستورزبانی خاص گویش سیدانی با سیوندی، روشن شد که در 

این ویژگی و سیوندی مانند زبان  های اندک و در صرف اسم سیدانی دارایارگاتیو، دارای شباهت

 باعث سیوند با سیدان شهر نزدیکی دهدمی نشان هابررسیفارسی امروزی بدون این ویژگی است.  

 .است شده یکدیگر از گویش دو این تاثیرپذیری

 

 منابع
 .1383احمدی گیوی، حسن؛ انوری، حسن. دستور زبان فارسی. انتشارات فاطمی،  -1

زبان شناختی و دستوری گویش زرتشتیان شریف آباد  قدردان، مهرداد. بررسی -2

 .1386اردکان یزد. رخشید، 

اکبرزاده، داریوش؛ طاووسی، محمود. کتیبه های فارسی میانه )پهلوی ساسانی(. نقش  -3

 .1385هستی، فرهیختگان هنرهای سنتی، 

 اشمیت، رودریگر. راهنمای زبان های ایرانی )جلد دوم زبان های ایرانی نو(. ترجمه -4

 .1383آرمان بختیاری؛ عسکر بهرامی؛ حسن رضایی باغ بیدی؛نگین صالحی نیا. ققنوس، 

 .1388رضایی باغ بیدی، حسن. راهنمای زبان پارتی )پهلوی اشکانی(. ققنوس،  -5

 .1377 اساطیر،. ابراهیم پورداود .ها یشت -6

. ایرانی های زبان راهنمای. «ایران غرب جنوب های گویش: »1383. پیر لکوک، -7

 اشمیت دریگررو

 «سواد حسب بر هاآبادی سطح تا جمعیت ،1385 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری» -8

 .1385 ایران، آمار مرکز. 



 

1-  Andreas, F.C., Christensen, A., Iranische Dialektaufzeichnungen aus 

dem Nachlass, von F.C. 

2- Andreas. Zusammen mit Kaj Barr und W.B. Henning bearb. und hrsg. 

von Arthur Christensen: Erster Teil: Sâ ª va«ndâª , ya«zdâ ª und soª â ª. 

Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenchaften zu Go«ttingen. 

3- Phil.-hist. kl.,3. Folge. B., 1939. 

4-  Lentz, W., ``Die nordiranische Elemente in der neupersischen 

Literatursprache bei Firdosi. Zeitschrift fur Indologie und Iranistik. 

Leipzig, 1926. 

5-   Meillet, A., Grammaire du vieux-perse.2 e¨ d., entierement corrige¨ e 

et augmente¨ e par E¨. Benveniste, 1931 

6-   Mayrhofer, M., ``Die Rekonstruktion des Medischen. Anzeiger der 

osterreichischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. kl: Jg. 1968 

(105), N.1. Wien, 1969  

7-   Sprengling, M. Third Century Iran Sapor Kartir. Orien. Ins. Un. Chicago. 

1953,  p. 13. 

8-   “Ilāt va ʿašāyer-e Irān,” in Komisiun-e melli-e Yune-sko dar Irān 

(UNESCO), Irān-šahr I, Tehran, 1342 Š./1963, pp. 114-66. 

9- Windfuhr, Gernot (1975), “Isoglosses: A Sketch on Persians and 

Parthians, Kurds and Medes”, Monumentum H.S. Nyberg II (Acta 

Iranica-5), Leiden: 457–471 

10- Paul, Ludwig (2008). "Kurdish language I. History of the Kurdish 

language". In Yarshater, Ehsan. Encyclopædia Iranica. London and New 

York: Routledge. Retrieved 28 August 2013. 

11- Schmitt, Rüdiger: "Compendium Linguarum Iranicarum". Reichert, 

Wiesbaden, 1989. 

 

 

 


