
 

 

 دانشگاه شیراز های ایرانی شناسی گویش دوفصلنامه زبان

 1396، بهار و تابستان 1، شماره 2سال 

 148-124صص:  

 

 در گویش شورابی نظام مطابقه
 

 *شهرام گرامی

 چکیده

    جدا  شخصی، ضمایر شخصی قههای مطاب بست های فعلی، واژه شناسهنقش به این مقاله 

پردازد.  می ،ای های زبان کوهمره از گونه ،شورابی  هنظام مطابقدر  ها ن آنحوی روابط   و

نظام مطابقه در این بودن فعل،  دو عامل زمان دستوری فعل و الزم یا متعدی هپایبر

 همطابق   است.  مفعولی-غیرفاعلی   و   مفعولی-یعنی فاعلی  دوگانه،  صورت گویش به

های متعدی زمان حال  های الزم فارغ از هر زمانی و فعل مفعولی در فعل-فاعلی

مستقیم دارد. در  های فعلی با فعل مطابقه گیرد و  فاعل از طریق شناسه صورت می

دهد،  های گذشته رخ می های متعدی مشتق از زمان مفعولی که در فعل-غیرفاعلی همطابق

 های ضمیری با فعل مطابقه بست واژهندارد، ولی از طریق مستقیم  هفاعل با فعل مطابق

ی  ها بست های گویش شورابی، وجود دو دسته از واژه غیرمستقیم دارد. یکی از ویژگی

نحوی و نقشی از یکدیگر لحاظ صرفی،   است که در برخی موارد بهفاعلی و مفعولی 

شوند، اما نوع دوم  می نشان محسوب های نوع اول از نوع بی بست واژه ند.هست متفاوت

مفعولی مشابه فارسی معاصر است، اما در -اعلیه فدار هستند. شورابی در مطابق نشان

مفعولی، -غیرفاعلی مطابقه. تفاوت داردفارسی معاصر  بامفعولی، -غیرفاعلیه مطابق

 شود.  غیرفاعلی می-مطلق( و غیرفاعلی-کُنایی )کُناییبخشی،  های سه ردهشامل 
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 های کلیدی:  واژه

 .های فعلی شناسه، های شخصی بست نظام مطابقه، واژه

 

 مقدمه .1

شامل تعدادی روستا از جمله احمدآباد، شوراب در جنوب شیراز واقع است و  همنطق

( 35 :1386) باشد. سالمی آباد، شكرآباد، ده نو و دهدار و بگدانه می مهدی آباد، عباس

ه ایل سرخی و منطق واز نظر قومیت جزمردم این منطقه اگرچه که کند  می عنوان

هایی چون کوه سَلومَتی، کوه مُهارَه و  دلیل وجود کوه کوهمره سرخی هستند، اما به

 ، ازاستها  سوی کوه های آن سرخیها از  که عامل جدایی آن ،همچنین کوه مرتفع دَلو

اند. این مردم  کِدِنج شدهدارنگان به مرکزیت  و دهستان سیاخنظر تقسیمات کشوری جز

از این در  پیش ها آن اند. و اسكان یافته سال پیش به این نقاط کوچ کرده 300ود حد

های بُزپَر )غرب بخش گِرِه و باالده کازرون(، رَوَنی و الوَر )در منطقه  نام  نقاطی به

 (. 35: 1386اند )سالمی،  دشتی بوشهر( بوده

 (،1978) 1شده در مقاله کامری گانه معرفی الگوهای پنج پایهبر این مقاله بر آن است تا

های شخصی،  بست کرد واژهکارنقش و  مطابق با در گویش شورابی شخصی نظام مطابقه

(، فاعل فعل Sفاعل فعل الزم ) برای بازنمایی و ضمایر شخصی جدا های فعلی شناسه

های زبانی  داده بررسی و تحلیل .نمایدبررسی را  (Pمفعول فعل متعدی ) ( وAمتعدی )

رفته  کار های به مطابق با الگویو  بوده جمله 500که حاوی  است ای پرسشنامهمبتنی بر 

شناسی  در چارچوب رده( 1392دبیرمقدم ) نوشته های ایرانی شناسی زبان رده در کتاب

                                                             
1Comrie 
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منطقة شوراب  1حضوری با گویشوران بومی روش مصاحبه بههای زبانی  داده .استزبان 

مده از توصیف و تحلیل محتوای آ دست ههای ب . یافتهه استشدو ثبت  یآوانگار

 . شود میارائه  مقاله های بعدی بخشدر  ،الگوهای نظام مطابقه زمینه در نامهپرسش

 

 پیشینه پژوهش .2

زمینه  شناسی زبان در رده از منظرمند  اطالع دارد، پژوهشی نظامنگارنده ه ک تاآنجا

 کریمی انجام نشده است. مقالهشورابی  در گویششخصی نمایی و نظام مطابقه  حالت

های  های مطابقه در گویش تواند چارچوب مناسبی را برای طرح کلی نظام می( 1391)

  گرا نگارش شده است، به ه کمینهبرنام پایهکه بر ،ایرانی نو فراهم سازد. این مقاله کُنایی

، پردازد. در الگوی اول میهای ایرانی  رایج در ساخت کُنایی زبان ویتبیین نظری دو الگ

زمان گذشته حالت نمای کُنایی/ غیرفاعلی و مفعول حالت  فاعل در بندهای متعدی

های شخص،  صورت کامل در مشخصه بهالگوی این در فعل پذیرد.  نمای فاعلی می

بلوچی، کند. این الگو در کردی شمالی یا کُرمانجی،  شمار و جنس با مفعول مطابقه می

فعل  و تا حدودی تاتی کجلی رایج است. در الگوی دوم، فاعل تاتی کرینی، تاتی لردی

سازی  بست غیرفاعلی مضاعف یک واژه وسیله متعدی حالت کُنایی ندارد، بلكه به

سوم شخص  اسهفرض، یعنی وند/ شن شود. فعل با مفعول مطابقه ندارد و شكل پیش می

های ایرانی همچون دشتی، الرستانی،  پذیرد. این الگو در برخی دیگر از زبان مفرد می

                                                             
آباد منطقه  شده روستای عباس مند، محمد محمدی، محسن صفری جیحونی متولد و بزرگ از آقایان عادل لقایی5

ساکن روستای بگدانه که همگی از دانشجویان مهندسی دانشكده فنی شوراب و مهدی جباره ناصرو متولد و 

های نگارنده پاسخ دادند، بسیار  صورت حضوری، به پرسشنامه صبر و حوصله به شهید باهنر شیراز بوده و با

 .  سپاسگزارم
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مبنای و تاتی گیلوانی حاکم است. بر کردی مرکزی یا سورانی، تاتی دروی، تاتی کهلی

 . 1ای همایی دارد توان گفت که گویش شورابی تقریبا با چنین انگاره الگوی دوم، می

در  های ایرانی شناسی زبان ردههای ایرانی، کتاب شناسی زبان رده هدر زمین ترین اثر جامع

 شناختی دو پارامتر رده( است که براساس 1392تالیف دبیرمقدم )جلدی ای دو مجموعه

، عالوه بر بررسی زبان فارسی و سیر تاریخی آن، برخی 2بودگی ناییکُترتیب واژه و 

بلوچی، دوانی، الرستانی، تالشی/ طالشی، وفسی،  های های ایرانی نو از جمله زبان زبان

های کردی، اورامی، لكی، دلواری، نائینی، شهمیرزادی و تاتی را نیز توصیف و  زبان

های زبانی  و تحلیل داده کتاب پس از بررسی و تجزیه هتحلیل کرده است. نویسند

رانی، زبان های ای زبان که در میان گیرد میایرانی نتیجه  بردههای نام شده از زبان گردآوری

ند )دبیرمقدم، هست« مفعولی-فاعلی»لحاظ نظام مطابقه یكسره  فارسی و شهمیرزادی به

)یا   های مختلف بلوچی در ایران، بلوچی زابلی (. همچنین در میان گونه1222: 1392

کردی  های مختلف کردی جنوبی )شامل کردی کلهری و همان سیستانی( و گونه

نو   های ایرانی زبان  دیگر  دارند.«  مفعولی-فاعلی  » یكسره نظام مطابقهکرمانشاهی( نیز 

الشی، وفسی، کردی شده، شامل بلوچی )ایرانشهری(، دوانی، الرستانی، ت بررسی

هایی هستند که نظام  و تاتی زبان ی(، اورامی، لكی، دلواری، نائینیا )سنندجی و بانه

 است.   «دوگانه»ها  آن در همطابق

شناسی  بی سالمی، اثر دیگری در گویش، تالیف عبدالنشناسی فارس گنجینة گویش

ای و الرستانی اختصاص  های کوهمره دفتر چهارم این گنجینه، به گویشفارس است. 

                                                             
ر مفعول مطلق، درصورت عدم حضو-مفعولی، رده کُنایی-گفتنی است که در گویش شورابی،در انگاره غیرفاعلی 6

 های مفعولی در پایان فعل به مفعول صریح، غیرصریح و ازی اشاره دارند. صورت اسم یا ضمیر جدا، شناسه به
2
 ergativity  
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گوید که گویش شورابی پیوندی  میگفتار دفتر چهارم  ( در پیش1386) سالمی. دارد

گرچه ا بر این باور است که او. است الرستانیای و گروه  های گروه کوهمره بین گویش

های دستوری، واژگانی و گاه آوایی دارند، تا حدی که  ، تفاوتزبانی این دو گروه

ا از اهمیت ام ،فهمد تر می فهمد یا کم گویشوران یک گویش، گویش دیگری را نمی

ص خصو هدو گروه ب به ساخت کهن دستوری هر خاصی برخوردارند. این امر باتوجه

 های گذشته متعدی که دارای ساخت کُنایی هستند ویژه فعل ها و به در ساختمان فعل

جزو شاخه جنوب  ،دو گروه هر نیز شناسی نظر زبان از  شود؛ افزون بر این، توجیه می

های زبان  شوند و در اصل بازماندگانی از لهجه های ایرانی محسوب می غربی زبان

جدول آوانگار، نویسنده به  در این دفتر، پس از ارائه د.هستن فارسی میانه یا پهلوی

پردازد. نكات  های الرستانی می گویش  و معرفی نكات دستوری در گویش شورابی 

های دستوری مختلف حال و  های الزم و متعدی در زمان های فعل شناسه دستوری

فعل با فاعل،  ههای فعلی، فعل مجهول، مطابق های کمكی، پیشوند گذشته، صرف فعل

شامل  را ت و موصوفالیه و صف نشانه مصدر، اسم معرفه و نكره، مضاف و مضاف

های مختلف مطرح شده  های موضوعی در حوزه شود. در بخش دیگر این دفتر، واژه می

شود. با وجود  می بیانها  ها در این گویش های فارسی و معادل آن جمله پایان،و در 

 رغم که علی های زبانی مختلفی دارد و شوراب گونههمره سرخی وک هاین، منطق

 نیز دارند.   هایی دیگر، تفاوتیكهای فراوان زبانی به  شباهت
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 مطابقه گانه . الگوهای پنج3

)فاعل فعل الزم(،  S محتمل برای اختصاص حالت به ( پنج نظام منطقا1978ًکامری )

A (و )فاعل فعل متعدی P  )طور  هب در ادامه که دهد میارائه )مفعول فعل متعدی

 .شوند میبیان  خالصه

کار برده    نمای یكسانی به ایگاه نحوی، حالتدر این رده، برای هر سه جالف. خنثی: 

 نما ممكن است صفر باشد.     شود. این حالت می

                  S 

A                               P 

 

دارند و  نمای یكسان )حالت فاعلی( حالتA  و S ،در این رده مفعولی: -)ب( فاعلی

 رود.  کار می )حالت مفعولی( به Pنمای دیگری برای  حالت

 

 

دارند و نمای یكسان )حالت مطلق(  حالت P و S در این رده مطلق:-)ج( کُنایی

 رود. کار می )حالت کُنایی( به Aنمای دیگری برای  حالت

 

 

شود که در میان  بینی می نمای متفاوت پیش در این رده، سه حالت :)د( سه بخشی

 .              (1978، )کامری است نادر نسبتاهای جهان  زبان

S 

A P 

S 

A                          P  

S 

A                          P  



 

 

 

 

 های ایرانی  شناسی گویش دوفصلنامه زبان                                     130

چنین که  معتقد استاختیار نكرده است،  برای این رده نامی کهکامری  .....:)هـ (

 Pو  Aاین، به لحاظ نظری در این رده، وجود شود. با  دنیا یافت نمی های در زباننظامی 

 حالت نمای متفاوتی دارد.  Sدارند و ی نمای یكسان حالت

S 

A                            P  

که همانا از طریق  دهد میها را توضیح  نمائی در زبان دیگری از حالت هکامری جلو 

: 1392نمایی را صرفی دانسته است )دبیرمقدم،  حالت ههر دو شیو اواست.  1فعل مطابقه

63             .) 

 

 شورابی های اصلی در الگوهای نظام مطابقه . سازه4

 . شود  ارائه میشورابی  ههای مشارک در نظام مطابق سازه ،پیش از هر چیزدر این بخش، 

 

 (مفعولیضمایر فاعلی جدا ) فاعلی/ . 4-1

 ضمایر فاعلی جدا( 1)جدول 

 جمع مفرد 

1 2 3 1 2 3 

 me to hey/une mā šomā(yal) heyšu /unāle شخص

 

عبارت دیگر،  ی دارند. بههای فاعلی و مفعولی شكل یكسان در حالت (1جدول )ضمایر 

سه جایگاه نحوی فاعل فعل  نمای واحدی )یعنی حالت خنثی یا صفر( برای هر حالت

تنی است که . گفوجود دارد( P( و مفعول فعل متعدی )A(، فاعل فعل متعدی )S)الزم 

                                                             
1 Verb-agreement 



 

 

 

 131   یشوراب شینظام مطابقه در گو

 

جدا در حالت مفعولی وجود  ی برای اسم و ضمیرخاص در گویش شورابی، نشانه

( P( و مفعول فعل متعدی )A(، فاعل فعل متعدی )Sندارد. بنابراین، فاعل فعل الزم )

های دستوری حالت   ر تمام زمانجدا د صورت ضمیر خواه به و صورت اسم خواه به

منطقا محتمل کامری،  مطابق با پنج نظام ،خنثی و بدون نشانه خواهند داشت. بنابراین

مفعولی، یعنی -در الگوی فاعلی .داردرا  «الف یا خنثی»وضعیت  ،شورابی از این حیث

فعلی به های  های متعدی زمان حال، شناسه فارغ از هر زمانی و فعل ،های الزم در فعل

مفعولی در   -در الگوی غیرفاعلیفعل (. اما 3و  1های  فاعل اشاره دارند )نمونه

های  بست شناسه فاعلی ندارد و فاعل تنها از طریق واژه ن گذشته،های متعدی زما فعل

 (.2 ه)نمون شود فاعلی شناسایی می

                                                    heyšu /unāle m-ay-en             آیند. ها می آن .1

      ها اخباری آن -آی-ش ج3                                                                           

 من او را دیدم.  .2

me hey om=di                                                                                       

 ش م او من 1دید=                                                                                      

 بینی.    تو من را می .3

to me mi-ben-e                                                                                      
 اخباری من تو -بین -م ش2                                                                           

 

 های فاعلی/ مفعولی . شناسه4-2

های الزم و متعدی داللت دارند  فاعل فعل ههای فعلی ب مفعولی شناسه-فاعلی هدر انگار

 -در رده کُنایی فقط ،های فعلی شناسهمفعولی، -(. در الگوی غیرفاعلی3و1های  )نمونه

 تا 4های  روند و به مفعول صریح، غیرصریح و ازی اشاره دارند )نمونه کار می مطلق به

6 .) 
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 های فاعلی/ مفعولی (شناسه2)جدول 

 جمع مفرد 

1 2 3 1 2 3 

 am/om a/-i/-e(y) -e/-ø/-u/- i /-ak -um -i -en- شخص
 

 را دید.  و. او ت4
                                                                                       eš=ded-e  

 دید=او-ش م2                                                                                 

 ان گفتم.  ت . به5
ma=got-i                                                                                                             

 م ش1گفت=-ج ش2                                                                            

 . از شماها کتاب گرفتند.   6
ketāb šā=geret-i                                                                                               

 ج کتاب ش3گرفت=-ج ش2                                                                    
 

 دوم هاول و دست های فاعلی و مفعولی دسته بست واژه .4-3

نشان و  ه اول بیهای دست بست شود. واژه بست مشاهده می در این گویش دو دسته واژه

های مفرد   در صیغه« زدن»، فعل 7در نمونه دار هستند.  دوم نشان های دسته بست واژه

 .است  شدهظاهر  اول دسته های زمان گذشته، با دو گونه از واژه بست

 دسته اول و دسته دوم یو مفعول یفاعل یها بست واژه( 3) جدول

 جمع مفرد 

1 2 3 1 2 3 

دستة اول شورابی  
om/me= et(d)/te= eš/=še mu= tu= šu= 

 شورابی دستة دوم
ma= ta = ša= mā= tā= šā= 
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 . صرف فعل زدن در زمان گذشته: 7

  eš ze/ še=ze زد     et=ze/te=zeزدی       om=ze/me=zeزدم  

  =zešuزدند      tu=zeزدید     mu=zeزدیم 
 

 روند. کار می در موارد زیر به «دوم دسته  های بست واژه»

 مفعولی -فاعلی ش مفعول صریح و غیرصریح در انگارهدر نق -

                                                       گویی. شان می . به.8
                                                                                 šā=mi-gey-e 

 جش 3اخباری= -گو-ش م2                                                                       

   کنم. ها را نصیحت می . آن9

nesiyat mi-kon-om                                                                                šā= 

   ش ج3اخباری نصیحت= -کن-ش م1                                                    

 های مطلق، در نقش فاعلی هستند و با شناسه-کُنایی مفعولی، رده -غیرفاعلی در انگاره

 . 1روند کار می ل غیرصریح و ازی اشاره دارند، بهبه مفعو مفعولی که معموال

 . را گمراه کردی . تو ما10

                   ta=gomrā  kerd-um                                                                   

                                                 ش م   2کرد گمراه=-ش ج1                                                                          

 . شماها کتاب را گرفتیم. از 11

ketāb-u mā=geret-i                                                                                       

 کتاب-ش ج معرفه1گرفت=-جش  2                                                              

 . شماها به من گفتید.12

                                                                                                    tā=got-am 

 ج ش2گفت= -ش م2                                                                               

 

                                                             
های مفعولی صریح نیز  با شناسه دوم ههای دست بست مطلق، هرچند که واژه-الزم به ذکر است که در رده کُنایی 8

 .همراه شوندهای مفعولی غیرصریح یا ازی  با شناسه اند، اما گرایش غالب آن است که  ظاهر شده
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 . . من داستان را به تو گفتم13

dāstān-u  ma=got-e                                                                                      
 داستان -ش م معرفه1گفت=-م ش2                                                               

 بخشی  رده سه ،مفعولی -غیرفاعلی در نقش فاعلی در انگاره -
 باز کردم.من( در را با کلید . )14

                                                                     (me) der-u bā kelil  ma=vā-ki             
 ش م کلید با معرفه در )من(1باز= -کرد                                                           

 ها را گمراه کردی.  . تو آن15
heyšu  ta=gomrā ki                                                                                       

 ها آن  ش م2کرد گمراه=                                                                              

 ای اضافه در نقش مفعول پس -

 .پیش من بنشین.16
ma=peš  hu-ne                                                                                                      

 ش.م1التزامی پیش=-نشین                                                                            

 . همراهش )با او( برو.         17
ša=pā  bo-de                                                                                                  

 ش.م3التزامی پا )با(=-رو                                                                            

 . بیا پیش من.  18
biyow ma=peš       

        بیا   ش.م1پیش=         

 . با من بیا. 19
ma=pā bi-yow                                                                                               

 ش.م 1التزامی با=-آی                                                                                  

 .  آورم . برایت غذا می20

ta=si qazā m-ār-om                                                                                        
 ش م2اخباری غذا برای=-آور-ش م1                                                               

کسی یا کسانی را در رویداد خاصی دیده است  که شخصا تاکید گوینده مبنی بر این -

 نمایی(.  گواهبست در نقش  واژه)
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د دارد. در این تاکیبر وقوع فعلی که شاهد آن بوده،  25 تا 21های  در نمونهگوینده 

 های مذکور اضافه کرده است. )خودم( را به اختیار به جمله نگارنده واژه ،خصوص

 دیدمها را در بازی  . من )خودم( آن21

                                                                        .me bāzi ma=ded-en 

 ش.م بازی من      1دید=-ش.ج3                                                              

 ام. . من )خودم( شما را هنگام دزدی دیده22
me dozi ma=ded-e-s-i                                                                                    

 من ش.م دزدی1دید=-اسم مفعول-است-ش.ج2                                        

 

     . من )خودم( او را در بازی فوتبال دیدم.23
       me futbāl ma=di-Ø                                   

 ش.م فوتبال من1دید=-ش.م 3                                                             

 ها )خودم( تقلب گرفتم.  از آن. 24
tagalob ma=geret-en                                                                                     

 ش.م تقلب1گرفت=-ش.ج3                                                                

 .را دیدید . شماها ما25

tā=ded-um                                                                                                     
 ش.ج   2دید=-ش.ج1                                                                                   

 حدس و گمان گوینده کننده بیان -

   شود. بینم که موفق می . ازش می26

        ša=mi-ben-om ke movafaq vā-mi-bu             

  ش م3اخباری=-بین-ش م1پیشوند فعلی موفق که -اخباری-شود                           
 

 روند.  کار می نشان هستند و در موارد زیر به بی «اول های دسته بست واژه»

فارغ از هر زمانی اضافه  ،(4) جدول ،های کمكی بست به تمام فعل صورت پیش به -

 شوند.  می
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                                                                                             . تو کتاب داری.  27

        to ketāb et=en     
       ش.م کتاب  تو2دار=

 . من کتاب داشتم.                                     28
me ketāb om=bi                                                                                            

 ش.م کتاب من1بود=                                                                                 

 ام.  . داشته29
om=bed-e-n                                                                                                  

 ش م1داشت=-اسم مفعول هنشان-است                                                            

 خوری . داری می30

                                                                                   .ot=ten mi-xor-e 

 ش.م 2اخباری دار=-خور-ش.م2                                                                   

 توانم بروم.                               . می31
om=mi-šā hoš-om                                                                                         

 ش.م 1اخباری=-برو توان-ش.م1                                                                   

 توانستم بروم.               . می32
om=mi-šeys hoš-om                                                                                    

 ش.م1اخباری=-برو توانست-ش.م 1                                                              

 خواهم بروم.                   . می33

-om                                                                                           šom=mā ho 

 ش.م 1برو خواه=-ش.م1                                                                                  

 خواستم بروم.                      . می34

om=m-šeys ho-š-om                                                                                    

 ش.م  1اخباری=-خواست التزامی-رو-ش.م1                                                             
 

 مفعولی  –فاعلی در نقش مفعول صریح در انگاره -

 بینم.  او را میمن . 35

me  eš=mi-ben-om                                                                                       
 ش.م من3اخباری=-بین-.مش1                                                           
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 کنند. مان می نصیحت. 36 

nesiyat=emu mi-kon-en                                                                               
 ش.ج=نصیحت1اخباری -کن-ش.ج3                                                             

 ای  اضافه در نقش مفعول پیش -

 . پیش من بنشین.                37

      piš-e me hu-ne/ piš=om hu-ne 
 پیش-التزامی من اضافه-ش.م=پیش/ نشین1التزامی -نشین                                     

 خرمش تان می برای .38

si=tu eš=mi-xar-om                                                                                       

 ش.ج=برای2ش.م 3اخباری=-خر-ش.م1                                                         
 

 بخشی رده سه ،مفعولی-نقش فاعل در انگاره غیرفاعلیدر  -

 .   کتاب اش را دیدم. 39

me ketāb=eš  om=di                                                                                     
 من ش.م=کتاب3ش.م 1=دید                                                                       

 .شود می بیانهای دسته اول  فقط با واژه بست صفت ملكیگفتنی است که نقش 

 

 مطلق-کُنایی هرد ،مفعولی-غیرفاعلی هدر نقش فاعل در انگار -

 me om=ded-i                   .                                          تان . من دیدم40

 ش.م من1دید=-ش.ج2                                                                                 
 

 غیرفاعلی-غیرفاعلی هرد ،مفعولی-غیرفاعلی هدر انگار ،های فاعلی و مفعولی در نقش -

 من به شما کمک کردم.. 41
    komak=et om=ki                                                                   

 ش.م=کمک2ش.م 1کرد=                                                                      

توان نتیجه گرفت  های دسته اول و دسته دوم در گویش شورابی می بست واژه هاز مقایس

 :که
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شوند.  های کمكی اضافه می بست به تمام فعل صورت پیش به ه اولهای دست بست ه اژو

در  ،غیرفاعلی مضاعف( غیرفاعلی )یعنی -مفعولی، رده غیرفاعلی-غیرفاعلی انگاره در

شوند. در نقش  اضافه ظاهر می روند. فقط با پیش کار می فاعلی و مفعولی نیز به دو نقش

کار  و حدس و گمان گوینده از وقایع بهنمایی  روند. برای گواه کار می ملكی به صفت

بست، قبل از  صورت پیش یعنی، به ؛جایگاه ثابتی در جمله دارند معموالروند.  نمی

نقش مفعول گرایش به ایفای مفعولی -فاعلی هشوند. در انگار می ستاک فعل ظاهر

مطلق، -کُناییبخشی و  های سه عولی، در ردهمف -غیرفاعلی در انگاره. دارندصریح را 

 مطلق تمایل دارند که با-کُنایی ردههمچنین، در کنند.  فاعل یا عامل را ایفا می نقش

 ظاهر شوند.  ،های مفعولی صریح شناسه

شوند.  دار محسوب می عبارتی، نشان تری دارند؛ به مکاربرد ک دوم های دسته بست واژه

 هشوند. همچنین، در انگار نمی صفت ملكی ظاهر و در نقش های کمكی با فعل

. شوند نمی ظاهرغیرفاعلی )یعنی غیرفاعلی مضاعف( -مفعولی رده غیرفاعلی-غیرفاعلی

 های دسته دوم بست واژه .شوند می اضافه ظاهر در ترکیب با حرف اضافه، فقط با پس

در  ها بست این واژه روند. کار می به نیز گمان گوینده از وقایع حدس و، نمایی گواهبرای 

تمایل شوند.  قبل از ستاک فعل ظاهر نمی تااول ضرور ههای دست بست مقایسه با واژه

 . در انگارهایفا کنندح یا ازی را نقش مفعول غیرصری مفعولی-فاعلی در انگارهدارند 

برعهده مطلق، نقش فاعل یا عامل را -بخشی و کُنایی های سه مفعولی در رده-غیرفاعلی

  شوند. می های مفعولی غیرصریح و ازی ظاهر با شناسه اغلبمطلق -کُنایی . در ردهدارند
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 های کمکی . فعل5

های فاعلی  بست فقط با واژه ،فارغ از هر زمان دستوری (4) جدول در های کمكی فعل

در  «بودن»فعل در زمان حال شبیه  «داشتن»گفتنی است فعل روند.  کار می اول بهدسته 

 مطابق با الگوی مطابقه ،های فاعلی بست با واژه «اشتند»است. فعل زمان حال 

های فاعلی الگوی  با شناسه« بودن»که فعل  شود، درصورتی مفعولی صرف می-غیرفاعلی

عنوان فعل اصلی و هم  در زمان حال هم به «داشتن»شود. فعل  فعولی صرف میم-فاعلی

آن نقش فعل اصلی را ایفا کرده و  گذشتهرود. شكل  کار می نقش نمود مستمر به در

 مستمر ندارد. نمود
 

 های فاعلی دسته اول بست گویش شورابی با واژه های کمکی در صیغگان فعل (4)جدول 

-داشتن فعل

 حال

-داشتن

 گذشته

-خواستن

 حال

-خواستن

 گذشته

 -توانستن

 حال
 گذشته-توانستن

 om=en om=bi om=mā om=meys om= mi-šā om=mi-šeys .م1
 et=en ed=bi ed=mā ed=mey ed= mi- šā ed=mi- šeys .م2
 eš=en eš=bi eš=mā eš =meys eš = mi- šā eš =mi- šeys .م3
 mu=en mu=bi mu=mā mu=meys mu= mi-šā mu=mi-šeys .ج1
 tu=en tu=bi tu=mā tu=meys tu= mi- šā tu=mi- šeys .ج2
 šu=en Šu=bi šu=mā šu=meys šu= mi- šā šu =mi-šeys .ج3

 

 شورابیگویش . نظام مطابقه در 6

مفعولی -فاعلی هصورت مطابق بهاین نظام  .است شورابی دوگانهگویش نظام مطابقه در 

های گوناگون مطابقه در گویش  مفعولی است. در این بخش صورت-غیرفاعلی هو مطابق

 د.شو می ارائه هشورابی با ذکر نمون
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 مفعولی-. مطابقه فاعلی6-1

 مفعولی-( مطابق فاعلی1)الگوی

 شناسه فاعلیفعل)زمان حال/گذشته( +                             (Sفاعل فعل الزم    )

 شناسه فاعلیفعل )زمان حال( +       (p) مفعول          (A)فاعل فعل متعدی

 (بستی ه واژهمطابق /فعلی هبدون مطابق)                   

 

های متعدی زمان حال  های الزم فارغ از هر زمانی و فعل در فعل مفعولی  -فاعلی مطابقه

 متعدی فاعل فعل و   (Sفاعل فعل الزم ) شود. در این الگو مشاهده می( 1در الگوی )

(A) شوند. مفعول فعل متعدی  فعلی بازنمایی می قه مستقیم از طریق شناسهبا مطاب(p )

بست  واژه طریق   یا از و   فعلی بدون مطابقه صورت اسم یا ضمیر شخصی تواند به می

 های تبس واژه ،43و  42های  غیرمستقیم( ظاهر شود. در نمونه هشخصی )یعنی مطابق

های  بست ، واژه49 تا 44 های و در نمونه اند ظاهر شده مفعول صریحاول در نقش  دسته

 کنند.  نقش مفعول غیرصریح یا ازی را ایفا می اند که عمدتا کار رفته دسته دوم به

 بینم. او را میمن . 42 
                                                                              me  eš=mi-ben-om 

 ش.م من3اخباری=-بین-.مش1                                                         

 کنند. می مان نصیحت. 43
nesiyat=emu mi-kon-en                                                                               

ش.ج=نصیحت1اخباری -کن-ش.ج3                                                              

 کنم.   ها را نصیحت می . من آن44
me  šā=nesiyat mi-kon-om                                                                    

 من  ش.ج3اخباری نصیحت=-کن-.مش1                                                      

 گویم.     . به تو می45

ta=mi-ge-y-om                                                                                             

 ش.م2اخباری=-گو-میانجی-ش.م1                                                              
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 زنید.            ها کلک می . شماها به آن46

omāyal kalak šā=mi-z-i                                                                             š 
 ش.ج کلک شماها3اخباری=-زن-ش.ج2                                                  

 ها بگیر.                     .از آن 47
šā=o-so                                                                                                         

 ش.ج  3التزامی=-گیر                                                                                 

           پرسم.                                 ماها می. از ش48

 tā=mi-pors-om                                                                                             
 ش.ج2اخباری=-پرس-ش.م1                                                                      

 . بهش برس.                                     49
ša=be-ras                                                                                                      

 ش.م  3التزامی=-رس                                                                                  

 مفعولی-غیرفاعلی همطابق .6-2

های مشتق از آن  فعل متعدی در زمان گذشته و زمان شده با این الگو در بندهای ساخته

 فعل متعدی شود. باوجود این، بود و نبود مفعول اسمی و یا مفعول ضمیری بازنمایی می

 دهد. دست می های زیر را به صورت

  بخشی مطابقه سه -

 بخشی سه همطابق( 2الگوی)

 شناسه فاعلیفعل)زمان حال/گذشته( +                               (S)    فاعل فعل الزم 

 فعل )ستاک گذشته(       ( p) مفعول          (A) فاعل فعل متعدی 

 (ضمیر جدا/ اسم)        (   بستی مطابقه واژه)

 شود و اسم یا ضمیر جدا بازنمایی میصورت  ه( بp) مفعول فعل متعدی در این رده

 صورت اسم یا ضمیر جدا ظاهر به تواند به اختیار ( اگرچه میAفاعل فعل متعدی )

( نیز با S)شود. فاعل فعل الزم  بست فاعلی بازنمایی می با واژه اما الزاما، شود

 S و  A،،Pیابد. بنابراین سه صورت متفاوت برای بازنمایی  های فاعلی تجلی می  شناسه
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 67تا  62های  ه اول و در نمونهبست دست واژه 61تا  50های  ر نمونهدوجود دارد. 

 کنند.  م نقش فاعل فعل متعدی را ایفا میدو های دسته بست واژه

 . غذا خوردم. 50
                                                                                       qazā om=x

w
a 

 ش.م غذا1خورد=                                                                        

 ها علی را گمراه کردند. . آن60

heyšu ali gomrā šu=ki                                                                                            
 ها ش.ج گمراه علی  آن3کرد=                                                                      

 ها را خریدیم.   . ما آن کتاب61

mā ketāb-eyl-e mu=xari                                                                               

 کتاب  ما-نشانة جمع-ش.ج معرفه1خرید=                                                       

 . کار را ترک کردی.               62
                                                                                        kār ta=vel ki 

 ش.م کار2کرد ترک=                                                                      

 ها را گمراه کردی.   . تو آن63 

to heyšu ta=gomrā ki                                                                                            

 ش.م آنها تو 2کرد گمراه=                                                                                    

 اند.  ها به من کمک کرده . آن64
heyšu šā=me komak kerd-e-n                                                                     

 ها                       ش.ج آن3کرد کمک به من=-اسم مفعول-است                                              

 اند.  ها به من کمک کرده آن .65
heyšu komak šā=me kerd-e-n                                                                       

 ها ش.ج کمک  آن3کرد به من=-اسم مفعول-است                                               

 ها شماها را تشویق کردند.      . آن66
heyšu šomāyal šā=tašviq ki                                                                           

 ها ش.ج شماها آن3کرد تشویق=                                                                     

 ها کتاب خریدند. . آن67



 

 

 

 143   یشوراب شینظام مطابقه در گو

 

 
heyšu ketāb šā=xari                                                                                       

 ها        ش.ج کتاب آن3خرید=                                                                              

 لحاظ شوند، به نشان محسوب می بی های فاعلی دسته اول که گونه بست واژه در این رده

 های فاعلی بست که واژه شوند. درصورتی جایگاه دستوری، پیش از ستاک فعل واقع می

 متعدی بلكه پیش از جزء غیرفعلی فعل هساد تنها قبل از ستاک گذشته فعل دوم نه دسته

 شوند.    غیرصریح نیز ظاهر میمرکب و مفعول 

 

 مطلق-مطابقه کُنایی -

بیان نشود، الگوی صورت اسم یا ضمیر جدا  که مفعول صریح یا غیرصریح به صورتیدر

رود. کار می مطلق به-کُنایی  

 

مطلق(-)مطابقة کُنایی (3الگوی)  

  شناسه فاعلی( + زمان حال/گذشته) ( فعلمطابقه مستقیم)   (S)    فاعل فعل الزم

 شناسه مفعولی+ (/ اسم مفعولفعل )ستاک گذشته    (p) مفعول  (A) فاعل فعل متعدی

 (مطابقه مستقیم(     )بستی مطابقه واژه)

 شود و فقط صورت اسم یا ضمیر جدا ظاهر نمی به مفعول مطلق،-کُناییدر الگوی 

ی مفعولی در پایان ستاک گذشته یا ستاک اسم ها شناسهمطابقه مستقیم، یعنی با  طریقاز

انگاره  درهای فاعلی  های مفعولی شبیه شناسه د. شناسهشو بازنمایی میمفعول فعل 

قبل از  اول های فاعلی دسته بست واژه 71تا  68های  . در نمونههستندمفعولی -فاعلی

فعل یا جزء اک تبه س ه دومهای دست بست واژه 78تا  72های  نمونه درو  ستاک فعل

   اند.  بست اضافه شده صورت پیش فعل مرکب به غیرفعلی

 .   اند . مرا دیده68
šu=ded-e-s-am                                                                                               

 ش.ج3دید=-اسم مفعول -ش.م=است1                                                           
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 . شماها را دیدیم. 69
mu=ded-i                                                                                                       

 ج ش1د=دی-ج ش2                                                                                   

 . مرا زدند.  70
šu=zed-am                                                                                                    

 ج ش3زد=-م ش1                                                                                     

 . او مرا شناخت. 71
eš=šenāxt-am                                                                                               

 م ش3شناخت=-م ش1                                                                               

 . او به من کمک کرد.72
hey komak ša=kerd-am                                                                               

 ش.م کمک او3کرد=-ش.م1                                                               

 .                           ها را گمراه کردی تو آن. 73
to ta=gomrā kerd-en                                                                                    

 ش.م تو 2کرد گمراه=-ش.ج3                                                                       

 .ها شماها را تشویق کردند آن. 74

heyšu šā=tašviq kerd-i                                                                                 

 ها ش.ج  آن3کرد تشویق=-ش.ج2                                                                 

 را نصیحت کردند. وها ت آن. 75
heyšu nesiyat šā=kerd-e(y)                                                                           

 ها ش.ج نصیحت آن3کرد=-ش.م2                                                                

 را نصیحت کردی. تو ما. 76
to ta=nesiyat kerd-um                                                                                  

 ش.م تو2کرد نصیحت=-ش.ج2                                                                    

 .    به ما گفتی. 77
ta=got-um                                                                                                    

 ش.م2گفت=-ش.ج1                                                                               
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 . شماها از ما کتاب گرفتید. 78
omā ketāb tā=geret-um                                                                             

š                                                                                                                  
 ش.ج کتاب شما 2گرفت=-ش.ج1                                    

 

 غیرفاعلی-غیرفاعلیالگوی  -

 غیرفاعلی-غیرفاعلی همطابق (4الگوی )

 شناسه فاعلی)زمان حال/گذشته( +  )مطابقه مستقیم(     فعل    (S) فاعل فعل الزم

 فعل )ستاک گذشته(           (p) مفعول     (A)فاعل فعل متعدی 

 بستی( واژه ه)مطابق    بستی(      واژه )مطابقه

( که با مطابقه مستقیم از طریق شناسه فعلی نمود Sالزم ) در مقایسه با فاعل فعل

صورت اسم یا ضمیر جدا  ( بهیرصریحیا غ ح)صری که مفعول چنان فوق، هرد یابد، در  می

صورت مطابقه غیرمستقیم با  فعل متعدی به و مفعول (A) فعل متعدی ظاهر نشوند، فاعل

فقط  پایه داده زبانی موجودبر. شوند ظاهر می دسته اول غیرفاعلی  های بست واژه

بست  بست فاعلی بعد از واژه شوند. واژه اول در این رده ظاهر می ههای دست بست واژه

 شود.  پیش از ستاک فعل ساده و یا همكرد در فعل مرکب ظاهر می ،مفعولی

 .  ها را نصیحت کرد او آن. 79
        hey nesiyat=ešu eš=ki    

 ش.ج= نصیحت او3ش.م 3کرد=                                                                   

 صدایت زدم.   . 80
sedā=t om=ze                                                                                                

 ش.م=صدا   2 -ش.م1زد=                                                                            
 

 های دستوری . انطباق نقش7
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مفعولی -مفعولی و غیرفاعلی-های فاعلی انگاره در میانانطباق نقشی را  (5الگوی )

( در زمان A) متعدیفاعل فعل برای بازنمایی  فاعلی های مطابقه دهد. شناسه نشان می

 ،مطلق-کُنایی هرد ،مفعولی-های مطابقه مفعولی در الگوی غیرفاعلی همانند شناسه حال

ی )دسته اول و یها بست واژه ،برای بازنمایی مفعول صریح یا غیرصریح هستند. از طرفی

همانند  ،دهند مفعولی مورد ارجاع قرار می-را در الگوی فاعلی مفعولیا دوم( که 

کنند.  بازنمایی می مفعولی -را در الگوی غیرفاعلیفاعل هایی هستند که  بست واژه

های دستوری را با خط  اگر انطباق بین نقش»کند که  ( عنوان می431: 1392دبیرمقدم )

شود. از  همانند عالمت ضربدر نمایان می (5رقرار کنیم، شكلی متقاطع )الگوی مستقیم ب

 ایم.  نیز  نامیده «وارونگی متقاطع نقش»را « نقش وارونگی کامل»رو  این

 الگوی انطباق نقشی( 5الگوی )

 فعل)ستاک حال( (p)  مفعول            (Sفاعل فعل الزم)

 

 

 فعل )ستاک گذشته( (p) مفعول        (A) فاعل فعل متعدی
 

 گیری جهتی. ن8

در این مقاله الگوهای مطابقه در گویش شورابی معرفی شد. شورابی برای بازنمایی 

 ( از دو انگارهp)( و مفعول فعل متعدی A) فاعل فعل متعدی (،S)فاعل فعل الزم 

های الزم فارغ از هر زمانی و  مفعولی فقط در فعل-فاعلی گیرد. انگاره اصلی بهره می

در بندهای  مفعولی-غیرفاعلی هشود و انگار میهای متعدی زمان حال مشاهده  فعل

به چگونگی  باتوجههای مشتق از آن،  فعل متعدی در زمان گذشته و زمان ازشده  ساخته

تقسیم  «غیرفاعلی-غیرفاعلی»و  «مطلق-کُنایی»، «بخشی سه» به سه رده نمود مفعول
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فقط صریح، غیرصریح و ازی، های  مطلق، مفعول در نقش-کُنایی شود. در رده می

( p) بخشی، مفعول فعل متعدی . در رده سهشود های مفعولی بازنمایی می شناسه طریقاز

بست فاعلی و فاعل  (، الزاما با واژهA) صورت اسم یا ضمیر جدا، فاعل فعل متعدی به

غیرفاعلی، فاعل و -غیرفاعلی هدر ردیابد.  های فاعلی تجلی می  ( با شناسهS)فعل الزم 

، فوق شوند. در سه رده اول بازنمایی می های غیرفاعلی دسته بست مفعول فقط با واژه

 گردد.  های غیرفاعلی ظاهر می بست با واژه تعدی الزامافاعل فعل م

فته در گویش شورابی ناقض این گ «غیرفاعلی-غیرفاعلی»و  «بخشی سه»های  وجود رده

نادر و یا یافت  های جهان نسبتا در میان زبان( است که چنین الگوهایی 1978کامری )

بست غیرفاعلی در گویش  دیگر، وجود دو دسته واژه شایان توجه نكتهشوند.  نمی

از   نو ها و گویش های ایرانی ای را در زبان چنین پدیده ،نگارنده تاکنون .شورابی است

رود که منطقه شوراب، محل  نكرده است. این احتمال میغربیِ جنوبی مشاهده نوع 

گیری واژگانی  نتیجه برخورد زبانی، قرض مهاجرت برخی اقوام ایرانی بوده باشد که در

 در ترکیب با حرف اضافه، کهالزم به ذکر است و دستوری صورت گرفته باشد. 

در که   مواردی همچنین،. روند کار می به« اضافه پس»ا ب فقط ،دسته دوم ایه تبس هواژ

گوینده از  حدس و گمانبیان گوینده خود شخصا شاهد وقوع فعل بوده و یا برای ها  آن

استفاده  ای دستوری مقوله عنوان به های دسته دوم بست وقوع فعلی در زمان آینده از واژه

  شود. میمحسوب  «نمایی گواه»نوعی شده، 

بندی دقیق و قاطعی را مرزهای آتی  تر پژوهش بیشپیكره زبانی  امید است با گردآوری

، هرروی به. نمایدترسیم  های مذکور بست لحاظ نحوی، معنایی و نقشی میان واژه به

جایگاه  ،ه دومهای دست بست واژه اول نسبت به هدستهای  بست توان گفت که واژه می

دسته دوم، برخالف نوع  های بست شوند. واژه دارند و قبل از ستاک فعل ظاهر میثابتی 

لحاظ  بهشوند.  جمله ظاهر می در های دستوری دیگری نیز در جایگاه اول، معموال

 بنابراین، شوند. ار محسوب مید نشاننشان و نوع دوم  بی های نوع اول بست واژهکاربرد، 



 

 

 

 

 های ایرانی  شناسی گویش دوفصلنامه زبان                                     148

مفعولی مشابه فارسی معاصر است، اما در -شورابی در مطابقه فاعلی که باید گفت

  مفعولی، متفاوت از فارسی معاصر است. -یرفاعلیمطابقه غ
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