
 

 

  

  

  

  

  

  ها و پسوندهاي گويش گناوه  پيشوند

  

  حسين جالل پور 

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي

  
  

  درآمد

  ها گناوه در گذشته

شناسان، آن  ، كه ستارهفارس خليجست از سواحل جنّابه به فتح اول و تشديد دوم، شهر كوچكي ا«
 درجه و عرض آن از سوي جنوب 77 طول آن از طرف مغرب .اند انستهرا واقع در اقليم سوم د

 ة ميل يا كمتر فاصله است و رو به روي آن در دريا جزير3 بين شهر جنابه و دريا . درجه است30
 بعضي از .ام  من چند بار اين بندر را ديده.خارك قرار گرفته، شمال آن بندر مهروبان است

 فرسخ 54اند، بين جنابه و سيراف  به بن طهمورث شاه ذكر كردهجهانگردان بناي آن را به جنا
  ). 165: 1956 ،ياقوت حموي(» .است

  : گناوه در اكنون

بندر كوچك » فارس خليج« كيلومتري شمال غربي بندر بوشهر در ساحل شمالي 156 ةبه فاصل«
 طول ةدقيق 31 درجه و 50 عرض شمالي نسبت به خط استوا و ة دقيق25 درجه و 29گناوه با 



 

  

  فارس محلي كرانه هاي خليج) نظم و نثر(ادبيات 2

در شمال آن بندر . شرقي به نصف النهار گرينويچ، به ارتفاع يك تا پنج متر از سطح دريا قرار دارد
» .شود  منتهي ميفارس خليججنوب و جنوب شرقي آن به برازجان و مغرب آن به . ديلم قرار دارد

  ).19: 1372 ،حميدي(
آن چنان كه شايسته است شهرستان گناوه دويست هزار گويشور دارد اما اين گويش   

هاي  شي گويهاي ديگر و حت ابل با زبانپژوهيده نشده است و از آن جايي كه زبان در تق
 اندازي پوستچهره عوض كردن است و در اين تر مدام در حال پوست انداختن و  نزديك

 كند؛ اين ضرورت دهد و يا تبديل به وجوه ديگر مي بسياري از وجود خود را يا از دست مي
ها ثبت  ها و ساختار جمله شود كه صورت نخستين و يا نزديك به نخستين اين واژه احساس مي

  . تري داشته باشند تر و علمي تر، سنجيده شود تا آيندگان بتوانند با زبان برخورد دقيق
اي متفاوت از آن كه در دو دهستان  گويش اين منطقه برگرفته از گويش لري است با لهجه  
در اين گويش هنوز كلماتي يافت . شود به آن صحبت مي» حيات داوود«و » يليراو«وسيع 

 يحت. اند فارسي رسمي امروز گم شدهاند و در زبان  شده شود كه در فارسي ميانه استفاده مي مي
هاي زبان  دهد به يقين از گذشته ها در اين گويش به شكلي است كه نشان مي ساختار بعضي جمله

توان در متون مستندي  گونه ساختارهاي نحوي را با اندكي جست و جو مي ايناند،  به ارث رسيده
ها و امثال آن» مثنوي معنوي«، »ثدور الم����«، »تاريخ بلعمي«، »ديوان رودكي«، »شاهنامه«چون 
  . ديد

» نداشت«در هنگام منفي شدن » برداشت«به عنوان مثال در گويش فارسي امروز فعل   
  :شود آيد؛ و به شكل نبرداشت فراگو مي مي» بر«بر سر » نفي«ناوه عالمت شود اما در گويش گ مي

  كه چندان كجا راه بگذاشتند 
  ) 119: 1386فردوسي  (             »                    .نبرداشتند«يكي چشم از ايرج 

ات سازد در غزلي كه در اين گويش بر سر فعل مي آيد و فعل پيشوندي مي» وا«پيشوند همچنين 
  :  استفاده داردةشمس به همين شكل سابق

  بر من گذشت عشق و من اندر عقب شدم 
  )97: 1386مولوي، (و لقمه كرد و مرا خورد چون عقاب            » واگشت«



 

  

3   ها و پسوندهاي گويش گناوه  پيشوند

  

يكي از : سازد هاي مورد نياز خود را از دو راه مي نويسان عقيده دارند زبان فارسي واژهدستور  
و ديگر از راه » اشتقاق«هاي فعل، يعني از راه  ها و ستاك ها و ماده ها به واژه»وند«راه پيوستن 

سازي در گويش مورد بحث  ههاي واژ راه. »تركيب«ها به يكديگر يا  افزودن و سر هم كردن واژه
  . بيش همانند زبان فارسي استنيز كما

هاي  ها و ستاك  و مادهها ها به واژه »وند«اي نو از راه افزودن  اشتقاق يعني ساختن و گرفتن واژه«
  ). 134: 1377رضايي (» .ها فعل
ه در ذهن خود هيچ اي هستند اما شنوند هاي تازه هاي ساخته شده از اين راه، واژه واژه  

هاي اشتقاقي در گويش  اين واژه. شناسد ها را ميكند و به آساني آن با آنها احساس نمي» غرابتي«
  . ها »پسوند«شوند و يا  يها ساخته م »پيشوند«گناوه يا به كمك 

  . نحو-3 ، صرف يا سازه شناسي-2 ، آواشناسي-1: دستور زبان شامل سه بخش عمده است«
 عمده تتوان به دو قسم  را مي]تكواژ[. گوييم  مي]تكواژ[ دار زبان را ترين جزء معني  كوچك

  . نامستقل مقيد يا وابسته و يا ]تكواژ[ -2 ، آزاد يا مستقل]تكواژ[ -1: تقسيم كرد
  . پدر، مادر، خوبي، در، از:  نيز به كار رود مانندآن است كه به تنهايي و مستقل: ادتكواژ آز

يا كلمات ديگر همراه است ها  رود و هميشه با تكواژ آن است كه به تنهايي به كار نمي: تكواژ مقيد
   ).74: 1382ورد فرشيد(» .آورد اي به وجود مي  زه تاةكلم... ها و با آن
 ةاي با نگاه به دو منطق ي گويش گناوه»ها پسوند«و » ها پيشوند«در اين مقاله سعي شده است   

 ةاين دو دهستان مسافتي بيش از يكصد كيلومتر از كنار. بررسي شود» حيات داوود«و » ليراوي«
  . اند  را به خود اختصاص دادهفارس خليج
  

  ها پيشوند: الف

   i/ اي -1
» مي« فعل است و كاربرد و معني آن درست مانند ةسي است كه ويژفار» مي«تلفظ گويشي 

به اين شكل كه در پيوستن به فعل گذشته معني استمرار و در پيوستن به فعل . باشد فارسي مي
  : دهد مضارع معني اخبار مي



 

  

  فارس محلي كرانه هاي خليج) نظم و نثر(ادبيات 4

  روم  مي     irom  ايرم 
  مي توانم      itarom ايترم 
  گويم  مي     igom ايگم 

  bâ/  با  -2
  : سازد پيوندد و صفت مي ميبا اسم 
 bâadabبا ادب      Bâxodâبا خدا 

   bi/ بي-3
  : سازد به اسم مي پيوندد و صفت مي

  ) گناه بي(   bigonæگنَ  بي  ) پدر بي(   bibowبو  بي
   kolæ/  كلَ -4

  : در اصل صفت است نه وند به معني كوتاه، ولي در گويش گناوه تنها كاربرد پيشوندي دارد
          كل گوش       كل دهس 

Kolædahs) دست كوتاه (  kolæ guŝ) گوش بريده (  
   gohr/ گهر-5

  : است معني زمان ةشود و در بردارند پيشوندي است كه به قيد وارد مي
   صبحگاه gohr sobگهرصب 
   عصر gohr pasinگهرپسين 

6-م /ma   
  : سازد و مبالغه ميپيوندد و صفتي منفي در مفهوم فاعلي  اين پيشوند به ستاك مضارع مي

   Maborمبر      matarsمترس 
   ni/ ني-7

 فعل است و كاربرد و معني آن درست ةفارسي است كه ويژ» نمي«تلفظ گويشي » ني«پيشوند 
باشد به اين ترتيب كه هنگام پيوستن به فعل گذشته معني استمرار و در  فارسي مي» نمي«مانند 

  : دهد پيوستن به مضارع معني اخبار مي



 

  

5   ها و پسوندهاي گويش گناوه  پيشوند

  

  روم   نميnirom  يرم ن
  خواهم   نميnixom نيخم 
  گويم   نميnigom نيگم 
  رفتم  نميnirahtom  نيرهتم 

   na/ نَ  -8
است كه براي منفي كردن فعل به كار » نه«همان پيشوند نفي فارسي، يعني » na/ن«پيشوند : الف
  : شوند  افعال با اين پيشوند منفي ميةرود هم مي

   naguنگو   nadaromندارم 
   nagofti      نگفتي 

  : سازد پيوندد و صفتي در مفهوم فاعلي و مبالغه مي گاهي به ستاك مضارع مي: ب
   naborنبر      načarنچر 
  : سازد پيوندد و صفت مي به صفت مي: پ

   نپخته، ناپخته، خام  napoxtæنپخت      بد مزه naxaŝنخش 
  : سازد پيوندد و صفت مي به ستاك مضارع مي: ت
  napazنپز 
  : ي فارسي»نا«به جاي : ث

      ناپيدا nadiyarنديار        
   nâ/  نا-9

پيوندد و صفت  هاي فعل مي ي فارسي است كه به اسم و انواع صفت و ستاك»نا«همان پيشوند 
  : سازد مي
 nâkas                    ناكسnâjens              با اسم مانند ناجنس: الف

 nâravâ                 روابا صفت مانند نا: ب

  ) نابود (nâbid      با ستاك ماضي مانند نابيد: پ
 vâ/  وا-10



 

  

  فارس محلي كرانه هاي خليج) نظم و نثر(ادبيات 6

  . شود شود و در هنگام نفرين از آن استفاده مي پيشوندي است كه به ستاك فعل اضافه مي: الف
Vâ nowmæوانومه :  

  .) خواهيم بيايد كه نميالهي كه نيايد يا اين(
  . سازد فارسي و فعل پيشوندي مي» بر«شود به معني  ل اضافه ميگاهي به عنوان پيشوند به فع: ب

 Vâgaŝt برگشت: واگشت

 vâgard       برگرد  : واگرد

 Var/  ور-11

» ور«اي مواقع  فارسي است كه در خود فارسي نيز در پاره» بر«اي پيشوند  تلفظ گويشي گناوه
  : شود فراگو مي
  با مصدر 
  عمل آوردن varumadanوراومدن 

  باال بردن ديوار var âverdanوردن    آور
  . شود  تلفظ ميver گاهي اين پيشوند

   hom/ هم-11
  : سازد پيوندد و صفت مي فارسي است كه بيشتر به اسم مي» هم«اين پيشوند تلفظ گويشي 

 hombâzi               همبازي

 همساد    homsâdæ همسايه    
  جناق  باHomriŝ    همريش

  

  ها  پسوند: ب

/ آ -1
∧

a  
  . رود اين پسوند در چند مورد به كار مي

  : سازد پيوندد و صفت فاعل مي به ستاك مضارع مي: الف



 

  

7   ها و پسوندهاي گويش گناوه  پيشوند

  

 Binâ                بينا  

  :  تحذير و يادآوري،به فعل مي پيوندد براي آگاهي: ب
        حتماً بيا Biyovâ            بيوا

 ام  ماً گفته   حتgoftomâ       گفتما 

  : سازد پيوندد و آن را منادا مي به اسم مي: پ
 xodâyâ       خدايا

  : به صفت براي نشان دادن تعجب و شگفتي و كثرت: ت
  بسيار خوش است    xaŝâ           خشا
  خيلي سبزه است  Sowzâ         سوزا

  .) شود تر از حالت معمول ادا مي قدري كشيده» آ«در اين حالت اين (
   al/ َ ل- -2

 : شود ها اضافه ميواقع جمع بستن كلمات به پايان آن جمع است و در مةاين پسوند نشان

   gapal)     ها حرف(گپل     
   daftaral) ها دفتر(=دفترَل    
   hunayal)      ها خانه(هونيل   
   daral)         درها(درل     

   esun/ اسون -3
 : عني مكاني و زماني مي دهدفارسي است كه م» تانِس«همان 

  قبرستان       qabresunقبرسون   : مكاني
  تابستان        tavesun   تاوسون : زماني
  زمستان   zemesun      زمسون     

  eŝt/ اشت -4
  : ها به همين صورت كهن خود باقي مانده است در برخي واژه

 xoreŝt                       خرشت



 

  

  فارس محلي كرانه هاي خليج) نظم و نثر(ادبيات 8

  sarzaneŝt      سرزنش   سرزنشت 
 Xâreštخارشت     خارش        

   ak) /َ ك-(ك  اَ -5
  : گاهي عالمت معرفه است: الف

    آن مردmerdak       مردك 
    آن زن    zanak        كزن
  :  نسبتةو گاهي نيز نشان: ب

  ceŝmak      چشمك 
  ابرو:     برم    ابرو باال انداختن bormak      برمك  

          گاومانند  gâyakگايك     
   toxmak       تخمك

   om: ماُ -6
  :  كاربرد عدد ترتيبي مثل صفت است.زداس پيوندد و عدد ترتيبي مي به عدد اصلي مي

          دوم doyom      ديم        سوم        seyomسيم    
  يكمي: ود افزوده ش(i)» ي«اي صفت دارد ممكن است پسوند  گاهي پايان اين عدد كه گونه

   /u) و( او -7
  : رود در گويش گناوه در چند مورد به كار مي

  : سازد پيوندد و صفت مي به اسم مي: الف
   araqu            )عرق كرده(عرقو             
   Melmelu                )پشمالو(=مل ملو           
 ravâtu)  بسيار غيبت كننده(رواتو             

  : آيد  تصغير يا تحبيب به آخر اسم در ميةنشانگاهي به : ب
   doxtaru          دخترو 

  : گيرد  معرفه قرار ميةگاهي نشان: پ



 

  

9   ها و پسوندهاي گويش گناوه  پيشوند

  

   doxtaru          دخترو 
   safidu          سفيدو  

  : سازد آيد و آن را منادا مي مي آخر اسم درگاهي مثل عالمت ندا : ت
  ) حسن   =(hasanu          هسنو  
  ) علي= علو            (alu               الو  
   Uk/ اوك  -8

  : دهد گيرد و شباهت و همانندي را نشان مي در پايان اسم و صفت قرار مي
        گياهي است خودرو و ترش مزه tereŝuk           ترشوك 

  پرستو      Peleŝtuk        پلشتوك   
  و  گياهي است خودرgandomukگندموك          

   i)/ي( اي -9
  : سازد هاي گوناگون صفت مي پيوندد و با نسبت به پايان اسم مي: الف

 داراي تيغ زياد    xârxâri         خارخاري

 بوشهري    buŝehri          ري بوش

  تركي    terki               تركي
  دم چتري     dimčatri        ديم چتري

  نمدي    nemedi               نمدي
  ) مجازاً نازك(پوست پيازي     puspiazi       زيپوس پيا
 شكستني   eŝkahsani           اشكهسني

 گازوئيلي     gâzâyeli           گازايلي 

  سيگاري    segari              سگاري
   كه آن جاست  ] چيزي[    unjeni             اونجني
 امسالي     omsâli             امسالي 

  : شود پيوندد و حاصل مصدر مي به پايان صفت مي: ب



 

  

  فارس محلي كرانه هاي خليج) نظم و نثر(ادبيات 10

 deŝmeni           دشمني 

   خوشي    xaŝi            خشي 
  : ey) /ِ ي-( اي -10
نسبي و مصدري » ي«يابند، به جاي پسوند  پايان مي» e/ه«يا » â/آ«هاي  هايي كه با صامت واژه

به جاي آن » ِي-«افتد و  ها ميد، به اين شكل كه صامت پاياني آنپيوند ها ميبه آن» ey/ِي-«پسوند 
  : گيرد قرار مي
  : شوند ختم مي» â/آ«هايي كه به  واژه: الف

   gedey) گدايي(=  گدي 
   garmey) گرمايي(=  گرمي 

  : شوند ختم مي» /ه«هايي كه به  واژه: ب
  ) تشنگي    (teŝney          تشني 
  ) گرسنگي   (gosney         گسني
  : سازد پيوندد كه اسم و حاصل مصدر مي ي تركيبات ميبه صفت و برخ» â/آ«به جاي : پ

 derâzey        درازي

 rušney       روشني

  : دهد كه به صفت اضافه شد، آفت و بيماري را نشان ميپس از اين: ت
   safidey    سفيدي 

   ik/ ايك  -11
ي اين ها نسبت پهلوي و فارسي است كه در برخي واژه» يك«همان پسوند » ik/ايك«پسوند 

  : اند و چه بسا از فارسي به اين گويش راه يافته باشند گويش نيز بازمانده
 bârik        باريك 

  târik        تاريك 
  ) نزديك = (nezik         نزيك 
   bun/  بون-12



 

  

11   ها و پسوندهاي گويش گناوه  پيشوند

  

  : شود فارسي است كه به اين شكل تلفظ مي» bân/بان«همان پسوند 
 bâqbun      باغبون

   ar/َ ر- -13
  : سازد مي) تفضيلي(د زبان فارسي صفت برتر مانن
  بدتر   batar              بتر

  بهتر   bextar          بختر
14- چ /čæ 

  : شود و پسوند تصغير است فارسي است كه به اين شكل فراگو مي» چه«همان 
   باخچbaxčæ باغچه     

  dun/ دون -15
  . يكسان است» دان« با فارسي است و كاربرد و معني آن» دان«تلفظ گويشي 

   nemekdun          نمكدون 
   qandun            قندون 
   nundun            نوندون
   goldun            گلدون
  كاهدان     kahdun            كهدون
  غقفس مر     kolidun          كليدون 

   pun/ پون-16
  : فارسي رسمي به معناي نگهبان است» بان«برابر با 
        گاوچرانgâpun          گاپون 
         چوپان         čipunچيپون 

 jâ/ جا-17

  : رود فارسي كه در معناي مكاني آن به كار مي» گاه«اين پسوند برابر با 
 گاه خرمن  xarmanjâ      خرمن جا 
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   هگا وعده   vahdajâ      وهدجا     
   esan      /  اسن-18

به . سازد پيوندد و مصدر مي  فعل ميةاين پسوند به پايان ريش. ي فارسي استمصدر» دن«برابر با 
  : گيرد شوند به جاي اين پسوند قرار مي ختم مي» يدن«هايي كه به  اين شكل كه در پايان فعل

  دويدن   dovesan         دوسن 
  خنديدن    xandesan       خندسن
  پريدن      pehresan         پهرسن
  از گريه دست كشيدن    vâlovesan       والوسن 

 kâr/  كار-19

 gârگار 

  : شود تلفظ مي» گار«و گاهي » كار«در فارسي است كه گاهي » كار«كاركرد آن مثل 
 xâsegâr        خاسگار

 xedmatkâr     خدمتكار

   درگاه ةفارسي در كلم» گاه«به جاي 
       darkerدر كار 

   kunæ/ كونه -20
تبديل » گ«به » ه«در اين كلمات مانند فارسي . »ه«فارسي در كلمات مختوم به » ةگان«همان پسوند 

  . شود مي
   bacakunæ      بچكونَ  

   akey/َ كي-  21
  : كند پيوندد و عيب و آفت را بازگو مي به صفت مي

       sowzakiسوزكي 
   sehaki        سهكي
   aki/ اَكي -22



 

  

13   ها و پسوندهاي گويش گناوه  پيشوند

  

  » ي«ت مختوم به  نسبت است در كلماةنشان -الف
  مند به ماهي عالقه   miyaki        ميكي
  مند به چايي عالقه  ĉeyaki      چيكي 

  : كند شود و آن را به صفت تبديل مي به اسم اضافه مي: ب
  šowakiشوكي        شبانه 

   gey/گي  -23
  : فارسي است كه كاربرد زماني دارد» گاه«اين پسوند تلفظ گويشي 

  ) گاه صبح   (sobgey     صبگي 
  ) عصر (pasingey   پسينگي 

   geyni/ گيني -24
  .است و به همان معني» gey/گي«همان پسوند 

 gâ/ گا -25

  : فارسي است و تنها كاربرد مكاني دارد» گاه«تلفظ گويشي 
  kârgâ     كارگا 
   gar/  گر -26

  : پيوندد و به پيشه داللت دارد مانند گر فارسي است به اسم ذات مي
    âhengarآهنگر 
   gari/ گري -27

  : دهد پيوندد و تعلق و پيوستگي و نزديكي بين دو نفر را نشان مي به اسم مي
   رفتار برادرانهkokâgariككاگري                     
  .  با هم خواهرانه رفتار كردنdedugariددوگري                     

   gal/  گل -28
  : نيز جمع بسته شوند» َ ل-«اين كلمات مي توانند با . ي معدود جمع است در كلماتةنشان
  .) شوند ختم مي» ن«آيد كه به  رسد اين پسوند جمع با كلماتي مي به نظر مي(
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  ها                   زنzangal              زنگل 
  ...       پدرم و         bowmingalبومينگل 
  ها        نان          nungal             نونگل

  ...         مادرم و deymingal         ديمينگل 
  ها                    اينingal              اينگل

  ها                  آنungal            اونگل  
  .) شوند جمع بسته نمي al/ َل –اينگل و اونگل با (

 vât/  وات -29

ها را شود و آن دهند اضافه مي كوچكي ميمعناي كمي و هايي كه  پسوندي است كه به پايان واژه
  : كند تر و ريزتر مي  كوچك

  هاي هر چيز        ريزهxordavât      خردوات 
            مقدار بسيار كم perzavât         پرزات  
          بسيار كم modavât        مداوت  

    li/  لي-30
  : كند تبديل مي» دوست داشتني و عزيز«ن اسم را به چسبد و آ پسوندي است كه به اسم مي

 آقاي عزيز  âqâli            آقالي

 نيماي عزيز  nimâli          نيمالي 

  . شوند ختم مي» â/آ«هايي است كه به  رسد اين پسوند مختص اسم به نظر مي
   ali/َلي  -31

هم  اگر دشنام حتيشود و  اده ميپيوندد و در مواقع دشنام از آن استف پسوندي است كه به اسم مي
  . نباشد بار معنايي منفي دارد

  .اند  او چسبيدههها ب    كسي كه هميشه بچهbečyali        بچيلي     
  پسر :كر = korali) ها است كسي كه هميشه با بچه(كرَلي         

   Yak/  يك-32
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  : شود به صفت و حرف اضافه مي» هم«به معني 
   bey yak) با هم    (= يك             بي

   ri yak) روي هم(= ري يك              
   men yak) در هم (= من يك               

   Lun/  لون -33
  : ظرفي فارسي است در كلماتي مانند» دان«پسوند 

 maŝkalun) مكشدان (=  مشكَلون      

      kutalun) كود دان(=كوتَلون         
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