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، نحوی-های واژتحقق مقوله ةدهد شیودی جنوبی نشان میرکاوش در نظام اسم بشاگ

این اساس،  . برسازدهای ایرانی متمایز میها و گویشسایر زباناین گویش را از 

شمار، جنس  از جملهنحوی اسم -های واژکوشد پنج مورد از مقولهپژوهش حاضر می

 به صورت بررسی وگویش  این دستوری، معرفگی، حالت دستوری و مالکیت را در

 استناد و نیاز پژوهش بهزبانی مورد  ة. در این راستا، پیکرکندتوصیف شناختی زبان

میدانی و ضبط گفتار آزاد، توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه با هفت گویشور  ةشیو

سواد و در محیط کاربرد کم /سوادسال به باال، بیمرد و پنج گویشور زن بومی، میان

تحقق  ةشیوکه دهد های پژوهش نشان می. یافتهشدطبیعی این گویش گردآوری 

های تحقق مقوله ةهای بنیادینی با شیودی، شباهترنحوی در بشاگ-واژ هایاین مقوله

طبیعی خویشاوندی  ةبازتاب و نتیج این امر همتای خود در فارسی معیار دارد که البته

فرد گویشی، های منحصربهدلیل برخورداری از ویژگیدی بهرعالوه، بشاگست. بها هاآن

ها عبارتند ترین آنگیرد که مهممنظور بهره می ای برای ایناز راهبردهای زبانی ویژه

مندی از نظام بهره .2ساز؛ ساز و نکرهفرد معرفههای منحصربهکارگیری نشانهبه .1از: 

 .3افعال متعدی ؛  ةهای عامل در نظام گذشتبستو واژه گسستهنمایی کنایی حالت

از گیری بهره .4غیرگذشته؛  های گذشته/های مفعولی مجزا برای زمانبستکاربرد واژه

 ة)در هم گسستههمراه ساختار کنایی  به «داشتن» /bit(-en)/های فعل صورت
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 دمهقم. 1

 و جمعیت کیلومترمربع 5/8966با مساحت  1درشهرستان پهناور، خشک و کوهستانی بشاگ

های کرمان و گاه آن با استانشمال شرقی استان هرمزگان و تالقی ة، در گوشینفر 35085

 ةگستردرون و پیرامون این جغرافیای پهناور، خاستگاه و است.  بلوچستان واقع شده و سیستان

دی، وابستگی رپژوهندگان گویش بشاگدی است. رهای بشاگگویش ةکاربرد اعضای پرشمار خانواد

و  اندهای ایرانی جنوب غربی را نشان دادهزبان ةگویشی به شاخ ةهای این خانوادتبارشناختی گونه

های واژهوام ،در اثر ارتباطات زبانی و نزدیکی جغرافیای کاربرداین گویش گرچه ااند؛ اثبات کرده

؛ و 846: 8198 4،وور؛ ش222: 1959 3،ویچشرگاست )ن.ک.  پذیرفته 2زیادی از زبان بلوچی

دی، راهمیت و ضرورت مطالعات تاریخی بشاگ بابدر ( 1383(. موشکالو )97: 1383 5،موشکالو

در . «دی جایگاه تاریخی مستقلی داردرجنوب غربی، بشاگ های ایرانیگویشاز میان »معتقد است 

فرد شناختی منحصربههای زبان( نیز ضمن اشاره به ویژگی147: 1378) 6ارانسکیهمین راستا، 

به دو گروه جنوبی و  ،زبانان نامفهوم استبرای فارسیکه این گویش »د: یسوندی، میربشاگ

های ها و گویشتاریخی مجزایی نسبت به دیگر زبان ةهرکدام، پیشین وشود شمالی تقسیم می

بدین قرار تری را بندی جامع( رده190: 1959شویچ )رپژوهشگران، گ این از میان«. ایرانی دارند

 :دهدمیدست دی بهرهای بشاگبرای زیررده

رمشک )در شرق(،  ،زرکوه مادی شمالی: رایج در شرق و جنوب میناب، اطراف رشتهر. بشک1

کان، گشمیران و ماریچ )در رچ، بشنو )در جنوب و غرب(، دوردشت، جگدان، انگهران، بیورس

 شمال(؛

                                                             
برند. مطابق انتظار، تقریباً کار میهنوز هم بومیان آن را به و بود /baškard/نام قدیم این شهرستان، بَشْکَرْد . 1

« بَشْکَرْدی»زبانی رایج در این منطقه را  ةشناسان گذشته نیز در آثار خود، گونپژوهشگران و زبان ةهم

/baškardi/ اند.گفته 

 (.164: 1378های ایرانی شمال غربی )اُرانسکی، زبانبه  وابسته. 2
3. Gershevitch 

4. Skjærvø 

5. Moshkalo 

6. Oranskij 
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و زنگیک  رهای گافهای حوزهو آبادی مونتر، پارایج در گرهون، پیرو دی جنوبی )پیزگی(:ر. بشک2

 )در جنوب(؛ و 

زمین استان ررودبا ةد؛ شامل رودباری ]رایج در منطقرهای خارج از جغرافیای بشک. گویش3

 کرمان[، هرمزی، بندری، مینابی، رودانی و برنتینی. 

 ةناسم در گو 1نحوی-واژهای شناختی مقولهزبانو توصیف ، بررسی هشاخسه  این از میان

دهد. دی(، کانون تمرکز پژوهش حاضر را تشکیل میرجا به بعد، بشاگدی جنوبی، )از اینربشاگ

پرسشنامه  21گفتار آزاد، توزیع ساعت  هفتصورت میدانی و از طریق ضبط گویشی، بهاین  ةپیکر

دی و رسواد بشاگسال به باال، بی/کمگویشور زن بومی، میان 5گویشور مرد و  7و مصاحبه با 

های داده ةمای. درونشده استگردآوری  مدو و گرهوندرنگ، دهوست هایآبادیساکن در 

شده موضوعات گوناگونی از قبیل بیان خاطرات، آداب و رسوم، روش انجام کارها و غیره گردآوری

. شدندو در پایان، تجزیه و تحلیل  2ها آوانویسی و ریزنگاری. در گام بعد، دادهشودرا شامل می

های فارسی با کمک چند گویشور باسواد بومی مورد ها و معادلهمچنین، درستی آوانویسی

 ،3شمارشامل  نحوی-واژهای ها نیز هرکدام از مقولهدر فرایند تحلیل دادهبازنگری قرار گرفت. 

که در ادامه ارائه  شدبه تفصیل بررسی   7و مالکیت 6حالت دستوری ،5معرفگی ،4جنس دستوری

 .شوندمی

  

 . بیان مسأله1-1

دهند و مقولهرا تشکیل می 8نحوی-واژهای عملکرد ویژگی ةگسترواژه و نحو، های ساختحوزه

. این (65-67: 2010 ،1تربتصریفی از این نوع هستند )کی ةواژهای بازنمودیافته در ساخت
                                                             
1. morpho-syntactic categories 

2. glossing 

3. number 

4. gender 

5. definiteness 

6. case 

7. possession 

8.  morpho-syntactic features: 

 شوند.می هنامیدنیز  (grammatical categories)« های دستوریمقوله»و « نحوی-واژ (categories)های مقوله»که  
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های نمایش جنبهها هدف آندارند و  حاکمیت نحوی-واژبر رفتار دستوری واحدهای ها ویژگی

شمار، جنس دستوری، معرفگی، حالت  (.191: 1985 ،2بی)بای نحو است-واژهصوری ساخت

 آید.ها به اختصار میهستند که شرح آناسم  نحوی-واژهای لهوترین مقو مالکیت مهم دستوری

( نظام دوشقی 819: 2004) 3بترنحوی اسم است. از نظر کو-های واژترین مقولهشمار از رایج

شقی )با تمایز مفرد، دوگانه، ترین نظام شمار، و نظام پنجرایجترین و )با تمایز مفرد و جمع( ساده

 های ممکن برای شمار اسمی برخوردار است.ترین ارزشگانه و جمع( از بیشندگانه، چسه

ای است که هم برای ارجاع به کلیت این مقوله و هم برای اشاره به هر گروه جنس دستوری مقوله

شناختی، لحاظ رده رود. بهکار میمذکر، مؤنث، یا خنثی به انندهای دارای جنسیت خاص، ماز اسم

 .(4-5: 2004 ،بترکو)های دنیا بین صفر تا بیست باشد در زبانهای این مقوله ارزشممکن است 

(، 280: 1999) 4معنایی در دستور زبان است. از نظر الینز ةبازنمود یک مقول معرفگی ةمقول

یا نکره  معرفه )=شناخته(های ها به یکی از صورتاسم این مقوله، براساسشناختی و لحاظ ردهبه

 شدهشناخته ةبه پدیدمعرفه ( اسم 65: 9891) 5کامری باور. به کنندپیدا می)=ناشناخته( تحقق 

فرض اطالعات پیشهیچ بین گوینده و شنونده  کهآنحال شنونده ارجاع دارد،  برای گوینده/

های صورتتواند بهنکرگی میذمعرفگی/ باید دانستجود ندارد. واسم نکره  مرجع ةبارمشترکی در

ذاتی  ةمعرفها نیز ممکن است واژی یا ترکیبی از آن دو بازنمود یابد و برخی اسمنحوی، ساخت

 (.185-186: 1384باشند )ماهوتیان، 

ها آن ةنوع رابطهای اسمی وابسته از نظر حالت دستوری نظامی برای نشاندارکردن گروه ةمقول

با رمزگذاری دستوری »به بیان دیگر، این مقوله (. 303: 2011 ،6شان است )پریموسهایبا هسته

اسم با یکی از عناصر جمله )نظیر فعل، اسم، ضمیر، یا اضافه( سروکار  [نحوی یا معنایی] ةرابط

)=وابستة( اصلی  9( سه موضوع194: 2015) 8منردر همین راستا، تال(. 1: 4200 ،7بلیک« )دارد

                                                                                                                                               
1. Kibort 

2. Bybee 

3. Corbett 

4. Lyons  

5. Comrie 

6. Primus 

7. Blake 

8. Tallerman 

9. argument 



 171     نژادابوسعیدی و سپهر صدیقیاصغر رستمی عباسعلی آهنگر، علی  

  

 های ایرانی، سال چهارم، شماره دومشناسی گویشانزب                                                 1398 پاییز و زمستان

 متعدی ةو مفعول جمل 2(A)= متعدی ةفاعل جمل ،1(S)= الزم ةفاعل جملرا های دنیا فعل در زبان

=(O)3 ها، از سه برای نمایش روابط دستوری رمزگذاری این موضوعها ممکن است زبان. داندمی

بهره  6ارجاع متقابل  سازی/نمایه و مطابقه/ 5نماییحالت ،4ایسازه راهبرد اصلی آرایش واژگانی/

های بینازبانی ، تفاوتکنندگانشرکت. البته الگوهای رمزگذاری این (189: 2015من، رگیرند )تال

 (-)فاعلی بینازبانینمایی دارای سه نظام رایج حالت(. راهبرد 143: 2003 ،7آشکاری دارد )کرافت

 11ها، صرفاً در الگوی ترازنظاموجه تمایز این است.  10گسستهو  9مطلق(-کنایی) ،8مفعولی

این اساس، نظام  هاست. برنماهای آنتفاوت حالت و براساس تشابه/ Oو  S ،A ةگانموضوعات سه

 من،ر)تال دارد S=OAمطلق الگوی تراز -، و نظام کناییS=AOمفعولی الگوی تراز -فاعلی

و از  13تراز شود Oیا  Sممکن است با  A 12گسستهدر نظام کنایی  کهآن(. حال 197-196: 2015

ای دیگر، الگوی مفعولی و در پاره-ای از رخدادها الگوی تراز فاعلیاز این رو، الگوی تراز آن در پاره

 (. 198: 2015من، رمطلق باشد )تال-تراز کنایی

است که میان اسم مالک و اسم مملوک  ةنوع رابطبرای بیان  نحوی-واژ ایهمقولنیز مالکیت 

ها بازنمایی ها در زبانای از آنواژی و یا آمیختهبا راهبردهای واژگانی، نحوی، ساختممکن است 

 .شود

در  بررسی و دیربشاگدر را  ذکرشده نحوی-واژهای توان مقولهچه گذشت، میبراساس آن

 .کردتوصیف ی همزمانی سشنازبان قالب

                                                             
1. subject 

2. agent 

3. object 

4. word/constituent order 

5. case marking 

6. agreement/indexation/cross-referencing 

7. Croft 

8. (nominative-)accusative systems 

9. ergative(-absolutive) systems 

10. split systems 

11. alignment pattern 

12. split ergative system 

13. aligned 
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 . اهمیت و ضرورت پژوهش2-1

ة مطالع پیشین به شناختیزبان هایپژوهشکدام از هیچ که دهندنشان می شدهانجاممطالعات 

نخست ة اند. از این رو در درجنپرداخته دی جنوبیراسم در بشاگ نحوی-واژهای مقولهاختصاصی 

کوشد شناختی در این زمینه، مینخستین کاوش زبان عنوانبه پژوهش حاضرضرورت و اهمیت، 

ها گام آن مقوله همزمانی شناختی وپژوهشی مزبور، در راستای توصیف زبان خألکردن ضمن پر

ها زبانة شناختی دربارحاضر به تکمیل مطالعات ردهة های مطالعشک یافته، بیکهآندیگر . بردارد

. سبب آشکار آن است که اگر توصیف و تبیین رفتار کردهای ایرانی کمک شایانی خواهد و گویش

شناختی ترین هدف مطالعات ردههای زبانی را مهمجهانی ها در راستای شناساییزبانشناختی رده

نشده صورت های زبانی مطالعهگونهة شناختی که دربارهای رده، مسلماً هرکدام از پژوهشبدانیم

در راستای نیل به هدف مذکور خواهد  و اهمیتی اساسی و انکارناپذیرضرورت پذیرد، نقش، 

از نظر زبانی پرشمار خود، گویشوران ها و زیرشاخهبا  دیربشاگی پوشیده نیست که داشت. بر کس

کند. در این میان و اتصال برای دو زبان فارسی و بلوچی را ایفا میة و جغرافیای کاربرد، نقش حلق

از این نظر از توجه دور  دیربشاگشناختی، برخالف برخورداری باالی آن دو زبان از مطالعات رده

ة باررا در یبسیار سودمند تواند شواهدمی حاضرة مطالع است. بر این اساس، اگر دریابیم که مانده

 انجامضرورت  ،شناسی عرضه نمایدهای ایرانی به دنیای مطالعات زبانزبان شناختیرفتار رده

 است.  ناکاویده برجای مانده؛ امری که تاکنون شودمی ترآشکارتر و بیش پژوهش حاضر

 

 پژوهش ةپیشین .2

شناختی های گوناگون گویشدی، کانون پژوهشربشاگ ةشک هرکدام از اعضای پرشمار خانوادیب

برای رعایت دقت  بنابراین،جا میسر و البته بایسته نیست. در این هاآن ةاند که طرح همقرار گرفته

طرح آن دسته از مطالعات پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی تنها به حاضر پژوهش  ةو ایجاز، پیشین

 .اندکردهرا بررسی دی جنوبی، ردی، با اولویت بشاگربشاگ ةواژد که ساختشومحدود می

های فاعلی، ضمایر اشاره، ضمایر متصل ملکی، فعل ربطی ( ضمایر شخصی، شناسه1988وو )رش

مقابلهصورت بهدی جنوبی و مینابی را ربشکدی شمالی، رفعل در بشک ةغیرگذشت و ستاک گذشته/

ای نیز به بررسی مقابله (1989وو )ردرزمانی ش-است. بخشی از پژوهش همزمانیکرده بررسی ای 
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دی اختصاص دارد. رالرستانی، کمزاری و بشک ةریشهای همواژی در گویشهای ساختمؤلفه

عناصر زبانی اسم، فعل، صفت و قید در واژی های ساخت( برخی از مؤلفه1382ابوسعیدی )رستمی

واژی های ساختای از بارزترین ویژگیو پاره کردهدی )شمالی و جنوبی( را به اختصار توصیف ربشاک

های مینابی و هرمزی تصریفی گویش ةواژ( به ساخت1383همچنین، موشکالو )شمرد. ها را برمیآن

های تصریفی اسم و فعل را از ای از ویژگیسیر تحول پاره پردازد و در قالب مطالعة درزمانی،می

دی رتصریفی و اشتقاقی بشاگ ةواژ( ساخت1389نژاد )صدیقیاست.  فارسی باستان تاکنون پی گرفته

تصریفی و اشتقاقی اسم، فعل، صفت، قید و حرف این  ةواژساختهای مطرح در جنوبی، مؤلفه

دی، رتصریفی بشاگ ةواژپژوهش، ساخت این نتایج ةبرپای است.کرده گویش را به تفصیل بررسی 

های گذشته، در تمام زمان گسستههای بارزی با فارسی معیار دارد که کاربرد ساختار کنایی تفاوت

مندی از نظام اشتقاقی پسوندی و پیشوندی بسیار قوی و زایا و بهره 1،های عاملبستکاربرد واژه

  ست.ا هاسازی ترکیب و اشتقاق از مصادیق آن تفاوتتنوع فراوان فرایندهای واژه

دی رهای دستوری متمایز بشاگای از مقوله( پاره1393نژاد و همکاران )همچنین، صدیقی

های عامل بستهای عامل فاعلی، واژهبستساز، واژهساز، جایگاه تکواژ منفیجنوبی، شامل تکواژ نکره

را معرفی و توصیف  گسستهیرگذشته و ساختار کنایی های گذشته و غمفعولی مجزا برای زمان

توصیف دستگاه ضمیر و دستگاه حالت  و معرفیبه نیز ( 1394نژاد و همکاران ). صدیقیکندمی

 ،2لف( در زمان غیرگذشتها ،این پژوهشهای است. براساس یافته اختصاص یافتهدی جنوبی ربشاگ

ند؛ ب( در هست فاعلی یکسان، ولی متمایز از فارسی هایدی دارای شناسهرافعال الزم و متعدی بشاگ

های بستهای فاعلی و واژهدی از دو دسته نشانگر فاعلی وابسته، شامل شناسهربشاگ ،3گذشته زمان

بست مفعولی های گذشته و غیرگذشته، از دو دسته واژهدی برای زمانرگیرد؛ ج( بشاگعامل بهره می

برد؛ و د( متفاوت در ساختمان افعال متعدی واژگانی بهره میمتمایز، با رفتار نحوی و جایگاه 

فعل متعدی استفاده می ةو حالت کنایی اسم در زمان گذشت گسستهدی از ساختار کنایی ربشاگ

 کند. 

گویشی  ة( به بررسی ساختاری فرایند ترکیب در گون1394آهنگر و همکاران ) ةمطالع همچنین،

 ایننتایج  ةمرکب اختصاص دارد. برپای اتکلم ةدستوری اجزای سازند ةمقول براساسرودبار جنوب 

                                                             
1. agent clitics 

2. non-past tense   ساده و ساخت امری( ةحال اخباری، حال التزامی، آیندهای زمان)شامل  

3. past tense   دور( ةنقلی و گذشت ةناقص(، گذشت اخباری )تام/ ةهای گذشت)شامل زمان 
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پژوهش، گویش مزبور از فعل مرکب، اسم مرکب، صفت مرکب، قید مرکب و حرف مرکب )در دو 

 دارد.تری یشولی فعل مرکب تنوع ساختاری ب ،های فعلی و غیرفعلی( برخوردار استگروه مرکب

 
 هاتوصیف و تحلیل داده. 3

شمار، جنس  از جملهتصریفی اسم،  ةتحقق پنج مقول ةبخش به بررسی و توصیف شیواین 

زبانی پژوهش  ةدی براساس پیکرردر بشاگ حالت دستوری و مالکیت دستوری، معرفگی،

  د.زپردامی

 

 شمار  .1-3

که  طوری به گیرد،مفرد و جمع در نظام شمار گروه اسمی خود بهره می ةدی از تمایز دوگانربشاگ

صفر  واژیساخت ةنشانو دارای  تصریفی خاص و آشکار ةبهره از نشانبی ،نشانمفرد، بی ةزیرمقول

=(/-Ø/) تصریفی پسوندی ةجمع، نشاندار و دارای نشان ةزیرمقول در برابر،. است /-an/ باشد. این می

شمارش و غیرقابل اعم از جاندار، غیرجاندار، ذات، معنا، قابل های جمع )تکواژ در ساخت تمام اسم

 مفرد جمع                                                     شمارش( کاربرد دارد:

1) a. /dek/ «دختر»      /dek-an/ 

b. /yurt/ «آرد»    /yurt-an/ 

 دی مدنظر داشت: رشمار در بشاگ ةعنوان استثنائات مقولموارد زیر را نیز باید به

عنوان مفهومی مستقل به 1کاربرد ندارد؛ یعنی شمار عامهای عام اسم ةدربار هتمایز دوگاناین  .1

 کند:شمار، مفهوم کلی اسم را بیان می نحوی-واژ ةاز مقول

2) /čok(čok-an) modat=e yɑdam-e(-ehn)/ 

boy (-PL) help=EZ human-COP.PRES.3SG(-COP.PRES.3PL)  

 .«(هستند) کمک انسان است (ها)پسر»

اسم مفرد خاص، به نه  و به مفهوم عام این اسم،« پسر» /čok/صورت مفرد  (2) ةدر نمون

اسم جمع  به نیز به مفهوم عام پسر، و نه« پسرها» /čok-an/اشاره دارد. همچنین، صورت جمع 

معنا، مفهوم و در هر دو تعبیر خود،  (2) ةاز این رو، نمون. داردارجاع  یا تعداد مشخصی از پسرها

 . ی داردمصداق یکسان

                                                             
1. general number 
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برخالف صورت (« تقویمیماه، ماه ))کرة( »  /mah/و « خورشید، روز» /res/های مفرد واژه .2

ترتیب های جمع خود فقط بهمفردشان که در هر دو معنای باال کاربرد دارند، در صورت

 :که در زبان فارسی نیز چنین است رسانندرا می« تقویمیهای ماه»و « روزها»معانی 

3) a. /res  o mah Ɂespit-ehn/  « سفید هستندخورشید و ماه».  

sun  and moon white-COOP.PRES-3PL 

b. /res-an o mah-an ham-er(a) nešx-ehn/ 

day-PL and month-PL EMPH-here sit.PAST-3PL 

 «جا ماندند.ها همینروزها و ماه»

جمع، بر  ةآشکار برای مقولتصریفی  ةبدون داشتن نشان 1شناسان، اسم جمعاز دیدگاه زبان .3

گله، » /borr/(. براین اساس، 89: 1381کامیار، بیش از یک مورد داللت دارد )وحیدیان

 /čak/ و « عده )افراد(»  /ǰarga/،(«گله )گاو»  /gɑrram/،«عده، گروه»/hašar/ ، «عده

این اسمند که صورت مفرد ندارند. هست دیرهای جمع  بشاگاز جمله اسم« مشت، مقدار»

توانند آزادانه صورت فعلی مفرد یا جمع ها در صورت وقوع در جایگاه فاعل جمله، می

 بپذیرند:

4) /borr-o  be-yut-e(-ehn)/ «آیند.دارند می آید/ای )از افراد( دارد میعده»  

herd-IND PROG-come.PAST-3SG(-3PL) 

 /ʔexlɑk/و « اسباب، وسایل» /ʔezbɑb/، «اوضاع» /ʔawzɑ/های مکسر عربی، مانند جمع .4

 پذیرند:نیز نشانه و فعل جمع می« اخالق»

5) /ʔezbɑb-an-et rasenx-ehn/ «وسایلت رسیدند؟                      »  

tools-PL-GEN.2SG arrive.PAST-3PL 

( فقط c6) 2( و سورb6(، ترتیبی )a6پس از اعداد جمع )های دنیا، همانند بسیاری از زبان .5

 آید:مفرد میاسم 

6) a. /šo čok=om heš/ «.شش پسر دارم     »                                         

six son=SUB.CLT.1SG have.PRES.3SG 

                                                             
1. collective noun 

2. quantifier 
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b. /puns-t-om-i pah ʔi men-e/      « من است. مالپنجمین بز»  

five-HI-ORD-ATTR goat of I-COP.PRES.3SG 

c. /har ka yut,  zen=e/   «،بزنش! هرکسی آمد»           

any body come.PAST.3SG kick.PRES.2SG=OBJ.CLT.3SG 

که ماهیت جمع  «بعضی» /pečo/و  «همه» /kol/مانند پس از برخی سورها  افزون بر این،

 رود، مانند:کار میدارند، اسم جمع به

7) a. /kol/pečo yɑdam-an giɑmin-ehn/ «/ها درستکار هستندبرخی آدم همة ».  

all/some person-PL honest-be.PRES.3PL  

 تصریفی ةنیز با نشان (d8)و فارسی  (c8)، بلوچی (b8)، عربی (a8) های انگلیسیواژهوام .6

 /-an/ شوند: جمع بسته می 

8) a. /ketl/ + /-an/ → /ketl-an/                         «هاکتری»  

b. /maǰǰet/ + /-an/ → /maǰǰet-an/ «مسجدها »               

c. /kūeɣ/ + /-an/ → /kuteɣ-an/ «هاهندوانه »                 

d. /payɑmak/ + /-an/ → /payɑmak-an/ «هاپیامک»        

 ة( یا واکc9) /o/ (a9،) /u/ (b9 ،)1/ū/ های پسینهای مفرد مختوم به واکهبستن اسمجمع در. 7

 شود: بین دو واکه پدیدار می /w/(، واج میانجی d9) /ɑ/ پسین

9) a. /latto/ + /-an/ → /latto-w-an/ «هاپارچهکهنه »              

b. /bu/ + /-an/ → /bu-w-an/  «هانخل                   »  

c. /kū/ + /-an/ → /kū-w-an/  «هاعلف      »              

d. /dɑ/ + /-an/ → /dɑ-w-an/ «هادست   »                       

بین دو واکه قرار   /y/، واج میانجی/i/ پیشین ةهای مفرد مختوم به واکبستن اسمهنگام جمع .8

 گیرد:می

10) /gwari/ + /-an/ → /gwari-y-an/                  »پیراهنها« 

                                                             
 اوی اوماْلت..  1
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بین دو واکه   /ʔ/، معموالً واج میانجی/a/ پیشین ةهای مفرد مختوم به واکبستن اسمجمع در .9

، و در عوض، فرایند کشش شودمیگیرد. اما در گفتار تند، واج میانجی حذف قرار می

 شود: ادا می /:a/ صورتتر و بهکشیده /a/ ةدهد که در اثر آن، واکجبرانی رخ می

11) /yɑrɑna/ + /-an/ → /yɑrɑna-ʔ-an(yɑrɑna:-n)/ «هایارانه»  

( که در بافت زبانی d12تأکیدی ) ة( و اشارc12اشاره )(، b12(، نسبی )a12صفات ساده ) .10

ها و پیرو همان قواعد آوایی، جمع شوند نیز همانند اسمجایگزین اسم یا گروه اسمی می

 شوند:بسته می

12) a. /ʔespit-an ʔi berut=e  men-ehn/ 

white-PL of  brother=EZ I-COP.PRES.3PL 

 «برادر من هستند. مالهای سفید[ ها ]=کفشسفید»

b. /baškard-i-y-an  giyɑm-ehn/  «درستکار هستندها دیربشاگ».  

bashagard-ATTR-HI-PL nice-COP.PRES.3PL 

c. /ʔi-y-an=ox  či  kert/ «   ها را چکار کردید؟این»  

this-HI-PL=SUB.CLT.2PL what do.PAST.3SG 

d. /hamo-w-an=om   ke  derux/ .«هایی که گفتمهمان»  

EMPH.that-HI-PL=SUB.CLT.1SG that  tell.PAST 

 

بستن اسامی در این گویش تأثیری در جمعجانداری که ست ا ( پیداa,b12های )از نمونه

اند و هر اسم جاندار )انسان( صورت جمع پذیرفته b12جان و در اسم بی a12ندارد؛ چرا که در 

 صورت یکسان، صورت فعلی جمع دارند.دو نیز به

 

 جنس دستوری .2-3

جنس،  ةواژی آشکار ندارد؛ یعنی در این گویش مقولساخت ةنشاندی رجنس دستوری بشاگ

شرح زیر هایی از جنس واژگانی به( است. اما نمونه/ø-/صفر ) اشتصریفی ةدستوری نشده و نشان

 شد.  یافتزبانی پژوهش  ةدر پیکر
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 جنس واژگانی .1-2-3

( جنس واژگانی را پارامتر مهمی در ساختار اصطالحات خویشاوندی، 8: 2001) 2و بوفمن 1هلینگر

فاقد  د که ممکن است دارای/ندانهای شخصی پرکاربرد میاسم از اصطالحات خطاب و برخی

توان در اصطالحات خویشاوندی، ، جنس واژگانی را میدر همین راستاواژی باشد. ساخت ةنشان

 د:کردی مشاهده رافراد و حیوانات در بشاگ ناماصطالحات خطاب، 

 :جنس واژگانی در اصطالحات خویشاوندی .1

 مذکر مؤنث

/munt/             «مادر»  13) /bap/           «پدر»   

ɑči/b-، «خواهرزاده» ɑr/z-ahw/x، «برادرزاده» zɑr/-ɑ/berهای مرکب واژهدر حال، با این

zɑr/ «زادهعمو» ،/xɑlu-zɑr/ «زادهدایی» ،/dɑtu-zɑr/ «/جنسیت فرزندان «زادهخاله عمه ،

 روند. کار میو از این رو، برای هر دو جنس به یستمشخص ن

 :جنس واژگانی در اصطالحات خطاب .2

 مذکر مؤنث

 /bibi/ «!مادر بزرگ »  14) /ʔɑɣɑ/     «!آقا»   

ترکیبات واژگانی خود  ها/دی از برخی واژهرهای خاص: واژگان بشاگجنس واژگانی در اسم .3

عنوان ای دیگر نیز فقط بهجنس مؤنث و از پاره ةترکیبات اسمی ویژ عنوان اسم/فقط به

، «مه» /mah/های گیرد. برای نمونه، واژهجنس مذکر بهره می ةترکیبات اسمی ویژ اسم/

/gol/ «گل» ،/hayr/ «و « خیر/hɑtūn/ «جنس مؤنث  ةتنها در ترکیبات اسمی ویژ« بانو

 /kadam-hayr/، «بیبیگل» /gol-bibi/، «پریمه»/mah-pari/  :مانند ؛شوندمشاهده می

های قمری نیز و غیره. در برابر، روزهای هفته و ماه« درخاتون» /dorr-hɑtūn/، «خیرقدم»

، «شعبان»  /šɑbun/،«جمعه» /ǰoma/گذاری جنس مذکر کاربرد دارند؛ مانند: تنها در نام

/xoršid/ «نام  کهآنو غیره. افزودنی « شیدخور/ʔallɑh/ «و « اهلل/xodɑ/ «فقط در « خدا

                                                             
1. Hellinger 

2. Bußmann 
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جنگلی  مقاوم و برخی درختان« خورشید» /xoršid/و نیز اسم  1ترکیبات اسمی مذکر،

ها، گیاهان دارویی فقط برای جنس مذکر و در مقابل، نام گل«( کهور»  /kahur/)مانند

 روند.کار میگذاری جنس مؤنث بهآن فقط در نام ظایرو ن«( کلپوره» /kɑlpureɣ/)مانند 

 جنس واژگانی در اسامی حیوانات:. 4

 نام حیوان جنس نر جنس ماده

/miš/ )بالغ(; /wark نابالغ()  /varun/ )بالغ(; /gatur نابالغ()  15) /dalvat/ «گوسفند»  

بیان جنسیت  در کهآنحال  ،اندهای جنسیت و سن بازنشانی شدههمزمان مقوله اسم این در

 د:نشوپیش از اسم حیوان افزوده می« ماده» /mɑda/و « نر» /nar/های ای دیگر از حیوانات، واژهپاره

 نام حیوان جنس نر جنس ماده

/mɑda-gɑ/ /nar-gɑ/ 16) /gox/ «گاو»  

پس از « نر» /ner/و « ماده»/munǰ/ های کمک ساختار اضافه و آوردن صفتبهگاهی نیز 

 د؛ مانند: شوها مشخص میاسم حیوانات، جنسیت آن

17) /bažu-y-e munǰ(ner)/     «ماده)نر( ةگرب»  

 

  معرفگی .3-3

در دو  هاذاتی اسم در بشاگردی است که بر اساس آن، اسم نحوی-واژهای از مقوله معرفگی

 گیرند. می جای نکرهگروه معرفه و 

 

 اسم معرفه .1-3-3

واژی(، ساخت ةصورت ذاتی )=بدون نشان یا به معرفگی( 185-186: 1384ماهوتیان ) از دیدگاه

های کلی ، شیوهبنابراینشود. کمک بافت نحوی بیان میواژی یا بههای ساختکمک نشانهیا به

واژی های ساختبا استفاده از نشانه معرفگیذاتی،  معرفگیدی نیز شامل ردر بشاگ معرفگیبیان 

 اساس بافت نحوی است. بر معرفگیو 

                                                             
که « خدارَحْم» /xodɑ-rahm/جز و غیره )به« خداداد» /xodɑ-dɑt/، «رسوناهلل» /ʔalah-rasun/مانند .  1

 جنس مؤنث است(. ةاسم ویژ
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 ذاتی  معرفگیالف( 

دی هستند؛ رهای ذاتاً معرفه در بشاگاسم هایقاصدماسم خاص )=علم( و اسم عام )=جنس( 

 بر فرد/واژی، معرفه هستند. اسم خاص ساخت ةگونه نشانبدان معنا که بدون استفاده از هیچ

این  ،دیردر بشاگشود. را شامل نمیجنس افراد هم ةافراد مخصوص و معین داللت دارد و هم

نامجای»، «اتحیوان اصخ امیاس»، «هاانسان خاص امیاس» ةدر چهار دستتوان را می اسامی

 بدین شرح است: هاآنهایی از نمونه گنجاند که «مصداقیتک امیاس»و « ها

 ؛«)مونث(ک لِمَردِ» /dorr-malek/  ،«)مذکر( حیدر» /haydar/ص انسان: خااسم . 1

 ؛«سفید )گاو(پیشانی»/tak-sar/  ،«)بز( رخش»/raš/  حیوان: صااسم خ. 2     

 ؛ و «مدودرنگ»/derangmadu/  ،«دربشاگ» /baškard/: نامجای. 3

 .«خدا» /xodɑ/  ،«قرآن» /korʔɑn/مصداقی در جهان خارج؛ مانند: های تکاسم. 4

 /kamm/، «سگ» /sax/های یک جنس مانند ، اسم عام به تمام افراد یا مصداقردر براب

 هستند.ذاتاً معرفه  که کندداللت می و غیره« چشم» /čehm/، «کوه»

 واژیاختمعرفگی سب( 

 ةپذیرفتن نشان ةواسطبه (معرفههای مفعول)و بیش از دیگر عناصر، ها اسم ،معرفگیاز در این نوع 

، کهآن(. دیگر 185: 1384شوند )ماهوتیان، می معرفههای حالت، واژی، اعم از وند یا پایانهساخت

نما که پسوند حالت ،های مستقیمها، تنها مفعول( از میان انواع مفعول44: 2009) 1نروکه نظر ب

دی، ربشاگهای حالت مفعول مستقیم در جا که نشانهاز آن بنابراین،هستند.  معرفه ،گیرندمی

ساخت ةمعرفهای تصریفی، دارای این پایانهمفرد و جمع های ، اسماست /-/aو  ak/-/2 هایپایانه

ها در بافت قرارگرفتن آن ةنتیجتوان های مستقیم را میاین مفعول معرفگی البتهد. هستن واژی

  .شوندمیهمین بخش )= قسمت ج( بحث  ةکه در ادامنیز دانست  ینحوی خاص

18) a. /morg-ak(-an)=eš   yuzinx/ «(را کشتمرغ )ندها    ».  

hen-DEF(-PL)=SUB.CLT.3PL kill.PAST.3SG 

b. /Ɂi gwari-y-a ba golak=om goč/ 

this shirt-HI-ACC for PN=SUB.CLT.1SG take.PAST.3SG 

 «این پیراهن را برای کلثوم گرفتم.»

                                                             
1. Korn 

 اسم تصغیر یا تحبیب نیز در بشاگردی کاربرد دارد. ةعنوان نشاناین پسوند به.  2
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 تر است.جمع به اسم نزدیک ةمعرفه از نشان ةنشان a18 ةدر نمونکه پیداست 

 ج( معرفگی در بافت نحوی

 :یابدراهبردهای زیر تحقق می با نحویگروه اسمی در بافت  معرفگیدی ردر بشاگ

جای اسم موردنظر: چون عنصر ضمیر در بافت استفاده از ضمایر اشاره یا ضمایر شخصی به .1

 نحوی-واژ ةشود، از این رو، همانند مرجع اسمی خود از مقولکالم جایگزین گروه اسمی می

دی از میان انواع مختلف ضمیر، ضمایر شخصی و ضمایر ربرخوردار است. در بشاگ معرفگی

، «من» /me(n)/ند. ضمایر شخصی این گویش عبارتند از: هست نحوی معرفگیاشاره دارای 

/to(y)/ «تو» ،/Ɂo(y)/ «او» ،/yama(h)/ «ما» ،/šoma(h)/ «و « شما/Ɂoyan(Ɂowan)/ «آن

 /ʔoyan/یا  /ʔowan/، «هااین» /ʔiyan/، «آن» /ʔo/، «این» /ʔi/شامل  آن ةضمایر اشار و «ها

 /hami/دی نیز عبارتند از: رمرکب تأکیدی بشاگ ةباشد. همچنین، ضمایر اشارمی« هاآن»

-این» /ʔiyok/، «هاآن» /hamowan/، «هاهمین» / hamiyan/، «همان» /hamoy/، «همین»

که « یکی همان» /hamoyok/و « یکی همین» /hamiyok/، «یکیآن» /ʔoyok/، «یکی

  1های مؤکد ضمایر اشاره هستند.صورت

19) a. /ʔoyan či=š   a-vɑ/ «خواهند؟ها چه میآن»  

they what=SUB.CLT.3PL V.EL-want.PRES.3SG 

b. /hami-y-a ke der dɑ-y-t-e/ «.همین که در دست تو است»  

EMPH.this-HI-ACC that in hand-HI-GEN.2SG-COP.PRES.3SG 

 :مورد نظرکاربرد بند وصفی پس از اسم  -2

20) /yɑdam-o ke rapt, berut=e men-e/  

person-IND that go.PAST.3SG brother=EZ I-COP.PRES.3SG 

 «که رفت، برادر من است. شخصی»

 :مورد نظرپس از اسم  کاربرد عدد ترتیبی پیش/ -3

21) a. /puns-tom-i  dek dars ʔa-xun-et/  

five-ORD-ATTR daughter lesson V.EL-study.RES-3SG 

 «خواند.پنجمین دختر درس می»

                                                             
 روند.کار میی این ضمایر برای اشاره به انسان و غیرانسان بههمه.  1
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b. /pah=e  doyy-om-i Ɂi men-e/ «بز دومی مال من است.»   

goat=EZ two-ORD-ATTR of I-COP.PRES.3SG 

 کاربرد صفت عالی پیش از اسم مورد نظر: -4

22) a. /balɑh-terin kamm  ʔi-yok-e/ «   بلندترین کوه، این است.»  

high-COMP mountain this-one-COP.PRES.3SG 

 کاربرد یکی از انواع صفات )رنگ، اندازه، جنس و...( پس از اسم مورد نظر: -5

23) /kawš=e mōšin-i=m ʔa-vɑ/ « خواهم.کفش مردانه می»  

shoe=EZ man-ATTR=SUB.CLT.1SG V.EL-want.PRES 

 برای اسم مورد نظر: سازکاربرد پسوند جمع -6

24) /pa pūl-an be koh-ehn/ «ها کجا هستند؟پس پول»  

thus money-PL to where-COP.PRES.3PL 

 های عامل فاعلی پس از اسم مورد نظر:بستاستفاده از واژه -7

25) /pah=t ʔa-vɑ yɑ na/ «خواهی یا نه؟بز را می»  

goat=SUB.CLT.2SG V.EL-want.PRES or no 

 مالک پس از اسم مورد نظر:کاربرد اسم  -8

26) /lahar berut-om seyd/  «.کپر برادرم سوخت»  

cottage brother-GEN.1SG burn.PAST.3SG 

 کاربرد اسم مورد نظر در جایگاه فاعل )= نهاد( جمله: -9

27) /pah rapt  ba  del  lahar/ «.بز به داخل خانه رفت»  

goat go.PAST.3SG to  inside cottage 

توان زیر را می 5تا  2راهبردهای  دهد کهنشان میتر به فهرست باال جامع نگاهی دقیق و

گروه  ةخالصه کرد؛ چرا که در هرکدام، از یک وابست« های اسمکاربرد وابسته»تر عنوان کلی

تا بافت و شرایط نحوی مناسب  شودمیگروه اسمی استفاده  ةسازی هستمنظور معرفهاسمی به

  .شوداسمی مورد نظر فراهم  ةسازی هستبرای معرفه
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 ةکاربرد و استفادنیستند؛ یعنی  الجمعهمانعسازی باال، راهبردهای معرفه کهآن دیگر ةنکت

سازی یک اسم واحد، منع دستوری ندارد، معرفهمنظور تر بههمزمان از دو راهبرد نحوی یا بیش

 ؛ مانند: نشودهای معنایی یا کالمی نقض محدودیت کهآنشرط به

28) /ʔi šen-ak sovok-in men=t  ʔa-vɑ/ 

this kid-DEF small-ATTR I=SUB.CLT.2SG  V.EL-want.PRES 

 « خواهی؟کوچک من را می ةاین بزغال»

 پسین ة، وابست/ʔi/پیشین  ة، وابست/ak-/ساز معرفهتصریفی  ةدر این نمونه، پایان

 /sovok-in/  و اسم مالک/men/  اسمی  ةهستسازی معرفههمه در راستای/šen/ ایفای نقش می

  کنند.

 اسم نکره .2-3-3

جمع  های مفرد/به اسم /o(y)-/ سازدی عمدتاً با افزودن پسوند تصریفی نکرهربیان نکرگی در بشاگ

 « هر» /har/سور غیرعددی یا« یک» /yog/منظور، گاهی نیز عدد اصلی گیرد. بدینصورت می

 گیرد: (، پیش از اسم مفرد یا جمع قرار می/o(y)-/ سازنکره ةنشان بدون ساز )با/نکره ةعنوان نشانبه

29) a. /heč yɑdam(-an)-o  ʔa-m-bin-in/ «بینم.یی نمی(هام)هیچ آد»  

no person(-PL)-INDEF V.EL-NEG-see.PRES-1SG 

b. /yog  res-o-lahnt   hasan  mariz-at/ «یک روزهایی حسن بیمار بود.»  

one day-INDEF-PL PN sick-COP.PAST.3SG 

c. /yog  lɑnki-y=om  goč  ba  xo/  

one loincloth-HI=SUB.CLT.1SG take.PAST for self 

 «یک دستار برای خودم خریدم.»

 ةیعنی گون ،(b29) ةاست، ولی در نموننکره آمده ةجمع پیش از نشان ة( نشانa29) ةدر نمون

 جمع قرار دارد. ةاز نشان نکره پیش ةمهجورتر و نشاندار این ساختار، نشان

 

 حالت دستوری .4-3

زمان از دو نظام حالتدی همرحالت، باید گفت بشاگ ةمقول ةگفته درباردر تکمیل مطالب پیش

این گویش  ةهای غیرگذشت. در زمانبردمیبهره « گسستهکنایی »و « مفعولی (-فاعلی»)نمایی 
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شود؛ یعنی فاعل مفعولی استفاده می (-)فاعلیافعال الزم، از نظام  ةهای گذشتو نیز در زمان

از نظر  نیز فعل جمله .ها دارای حالت غیرفاعلی استجمالت دارای حالت فاعلی و مفعول آن

های در زمان کهآنگر( خود مطابقت دارد. حال گر و غیرکنششخص و شمار، با فاعل )کنش

که در آن، عامل جمالت  شودمیده استفا گسستهدی از نظام کنایی رافعال متعدی بشاگ ةگذشت

و مفعول جمله حالت غیرفاعلی دارد. در ساختار کنایی  2آیدمی 1بستصورت پیهمواره به

های گوناگون، صورت ضمایر پسوندی و شناور به میزبانبههمواره های عامل بستواژه، گسسته

فاعلی، مفعول مستقیم، فعل متعدی، فاعل اسمی یا ضمایر شخصی آزاد  ةاعم از ستاک گذشت

-مفعول غیرمستقیم، جزء غیرفعلی، ضمیر پرسشی، ضمیر متقابل، ضمیر مشترک و سور می

- جمع( به اشخاص )اعم از مفرد/ ةدر این ساختار، فعل همواره و برای همعالوه، پیوندند. به

و از لحاظ شخص و شمار هیچ مطابقتی با عامل خود  شودمیصورت سوم شخص مفرد ظاهر 

 ةنمایی کنایی دوگاندر نظام حالتهای عامل فاعلی بستواژه (1)دهد. جدول نشان نمی

 دهد.را نشان میدی ربشاگ

 های عامل فاعلیبستواژه (1) جدول
 شمار مفرد جمع

 شخص                      

=(a)n =(o)m اول شخص 

=(o)x =(e)t دوم شخص 

=(e)š =(e)h سوم شخص 

دی عبارتند از: حالت فاعلی، حالت رسه حالت دستوری اسم در بشاگ، شدهبیانمطالب بر بنا 

 شوند.مفعولی و حالت کنایی که در ادامه معرفی و بررسی می

 

 حالت فاعلی -1-4-3

جمالت غیرگذشته و  ة( در همb30( و غیرکنشگر )a30های کنشگر )شد فاعل گفتهطور که همان

، دارای حالت تصریفی فاعلی و دیربشاگالزم  ة( در جمالت گذشتc30های غیرکنشگر )نیز فاعل

                                                             
1. enclitic 

به (pronominal suffix)بست عامل فاعلی و ضمیر پسوندی بست، واژهپی اتدر پژوهش حاضر، اصطالح.  2

 اند.)=( جدا شده ةها با نشانبستها واژهرایج، در ریزنگاشت ةو مطابق شیو اندکار رفتهمعنا بهصورت هم
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شناسهکمک عالوه، فعل در تمام جمالت مذکور با باشند. بهمتفاوت با حالت مفعول مستقیم می

 کند.از حیث شخص و شمار با فاعل خود مطابقت می های فاعلی پسوندی

30) a. /hasan ketɑb ʔa-xun-et/ «خواند.حسن کتاب می                   »  

PN book V.EL-read.PRES-3SG 

b. /hasan del lahar ʔa-toč-Ø/ «خوابد.حسن در کپر می        »  

PN inside cottage V.EL-sleep.PRES-3SG 

c. /hasan ba yɑngohr rapt-Ø/ «.حسن به انگهران رفت »  

PN to PN  go.PAST-3SG 

 حالت مفعولی .2-4-3

 ةاز راهبردهای آرایش واژگانی، استفاده از پایان 1برای نمایش حالت مفعولی یا راییدی ربشاگ

های های مفعولی به سازهبستو اتصال پی /ba/ 2اضافة، کاربرد پیش/-/a نمای مفعولیحالت

  آید.ها در ادامه میگیرد که شرح آنگوناگون جمله بهره می

 آرایش واژگانی-الف

است. « فاعل، مفعول، فعل»صورت دی، بهرخبری در بشاگ ةهای اصلی جملآرایش بنیادین سازه

فعل با فاعل، نقش دستوری اسم را  ةبودن فعل جمله در کنار مطابقمتعدی در این حالت، الزم/

دی است ربشاگ ةهای پایکند. بر این اساس، مفعول دومین سازه در جملهدر جمله مشخص می

 کند:و فعل از لحاظ شمار با آن مطابقت نمی

 

31) /me bɑnklik ʔa-n-ǰ-un/  «خورم.من باقال نمی                 »  

I broad-bean V.EL-NEG-eat.PRES-1SG 

عنوان اسم جنس در جایگاه مفعول مستقیم قرار دارد و به« باقال» /bɑnklik/در این نمونه، 

 ((.b34) ةپذیرد. )ن.ک: نموننمی /a-/نمای مفعولی به این دلیل، حالت

                                                             
1. accusative 

2. preposition 
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نشان آن است که مفعول مستقیم پیش از در جمالت دومفعولی نیز ترتیب غالب و بی

سازی مفعول غیرمستقیم (. اما اگر هدف گوینده برجستهa32گیرد )میمفعول غیرمستقیم قرار 

 (. b32آورد )باشد، آن را پیش از مفعول مستقیم می

32) a. /ʔi  gwari-y-a ba kɑsem=om goč/  

this shirt-HI-ACC for PN=SUB.CLT.1SG take.PAST 

 «این پیراهن را برای قاسم خریدم.»

b. /ba  kɑsem ʔi gwari-y=om  goč/ 

for PN  this shirt-HI=SUB.CLT.1SG  take.PAST 

 «برای قاسم، این پیراهن را خریدم.»

 

 /a-/ نمای مفعولیحالت ةاستفاده از پایان -ب 

صورت پسوندی به مفعول مستقیم اسمی در دی است که بهربشاگنمای تنها مفعول /a-/ ةپایان

 دهد؛ مانند:پیوندد و حالت رایی را نشان میجمالت متعدی می

33) a. /hasan ʔi lɑx-a derus(t)-Ø/        «حسن این حرف را گفت».  

PN this word-ACC tell.PAST-3SG 

b. /ʔi lɑx-a hasan derus(t)-Ø/  «حسن این حرف را گفت».  

this word-ACC PN  tell.PAST-3SG 

( در جایگاه مفعول مستقیم قرار گیرند، b34( یا اسم جنس )a34اگر اسم نکره ) کهآنحال 

 پذیرند: نمی /a-/ ةپایان

34) a. /munt-om kapɑš-o vahvent-Ø/ «.مادرم یک حصیر بافت»  

mother-GEN.1SG mat-INDEF weave.PAST-3SG 

b. /munt-om  kapɑš  ʔa-vahv-et/  «بافد.مادرم حصیر می»  

mother-GEN.1SG mat V.EL-weave.PRES-3SG 

های مفعولی غیرمستقیم، همواره از حروف پیشبرای نمایش حالتدی ربشاگکه باید افزود 

-ها، شکل تصریفی تمام حالتاضافهدر صورت نبود پیشکه  ستا گیرد. ناگفته پیدااضافه بهره می



 187     نژادابوسعیدی و سپهر صدیقیاصغر رستمی عباسعلی آهنگر، علی  

  

 های ایرانی، سال چهارم، شماره دومشناسی گویشانزب                                                 1398 پاییز و زمستان

بیان  با یکدیگر و با حالت فاعلی یکسان خواهد بود. به ،تصریفی آشکار ندارند ةکه نشان ،های مزبور

 نما هستند. حالت ةهای مفعولی غیرمستقیم، همانند حالت فاعلی، فاقد پایاندیگر، حالت

 دی عبارتند از: رهای مفعولی غیرمستقیم در بشاگحالت

 شود: بیان می« از» /a/ʔ ةاضافکه با پیش 1حالت ازی .1

35) /Ɂa hasan=om  ǰost kert/ «.از حسن پرسیدم          »  

from PN=SUB.CLT.1SG query make.PAST 

 شود: بیان می« با» /bun/ ةاضافکه با پیش 2حالت بائی .2

36) /bun tapper ʔa-berr-in=eš/ «برم.ها را میبا تبر آن»           

with axe  V.EL-cut.PRES-1SG=OBJ.CLT.3PL 

 شود: بیان می« در» /del/یا  /der/ ةاضافکه با پیش 3حالت دری .3

37) /kess-o (be) der ʔi laha(r) heš/ «کسی در این خانه هست؟»  

person-INDEF (to) inside this cottage be.PRES.3SG 

 شود:( بیان می93) «برای»یا  (83) «به» /ba/ ةاضافکه با پیش 4برایی ای/حالت به. 4

38) /ba  delak=om  derus(t)/ «.به عبداهلل گفتم      »  

to  PN=SUB.CLT.1SG tell.PAST 

39) /ba  ke-h=e goč/ («برای چه کسی خرید؟ )آن را»  

for whom-HI=SUB.CLT.3SG take.PAST 

بیان  /e=/ ةتکیای بدونبست واکهبا پی دیردر بشاگ ساخت اضافه :6ملکی /5حالت اضافی .5

پس از خود پیوند می ةشود. این ساخت به لحاظ دستوری، اسمی را به عنصر وابستمی

                                                             
1. ablative 

2. instrumental 

3. locative 

4. dative 

5. genitive 

6. possessive 
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(، a40به مضاف ) /e=/ نمایحالت ةاضافافزودن پسدی با ربشاگ ةحالت اضاف و دهد

 شود:( بیان میc40(، یا مملوک )b40موصوف )

40) a. /rapt-in  (ba) sar=e  kamm/ «.باالی کوه رفتم  »  

go.past-1SG (to) top=EZ  hill 

b. /xaylo kamm=e balɑh-o-w-at/                         « خیلی کوه بلندی بود.»

too hill=EZ  high-INDEF-HI-COP.PAST.3SG 

c. /ǰarr-an(=e) me(n) be koh-ehn/          «های من کجا هستند؟لباس»

cloth-PL(=EZ) I to where-COP.PRES.3PL 

 /ba/ ةاضافکاربرد پیش -ج

 ةاضافبا افزودن حرف پیش دیربشاگدر  ، گاهی نمایش اسم در نقش مفعول مستقیمهمچنین

/ba/ «یا تکواژگون« ار(ة /be/ ) یعنی  ،. این راهبرد نسبت به راهبرد مشابه خودشودمیممکن

در باب شاید بتوان تری برخوردار است. ، از بسامد کاربرد بسیار کمهمین بخشمورد )ب( در 

های گزینشی معناشناختی افعال متعدی را دخیل و مؤثر علت محدودیت کاربرد آن، محدودیت

 دانست. 

41) a. /kay ba bahtiyɑr=et  dit / «کی بختیار را دیدی؟   »  

when ACC PN=SUB.CLT.2SG see.PAST 

b. /men ba Ɂowan=om nen-ɑnt/ «نشاندم.ها را من آن»  

I  ACC they=SUB.CLT.1SG sit.PRES-CAUS 

 های گوناگون جملههای مفعولی به سازهبستاتصال پی -د

هایی نظیر ستاک فعل بست به سازهتواند به صورت پیدی، مفعول مستقیم میردر بشاگ

متعدی، اسم، ضمیر پرسشی، عنصر غیرفعلی یا پیشوند فعلی در افعال متعدی بپیوندد. این 

حائز  ةبر نیستند و مرجع آن، مفعول مستقیم معرفه است. نکتهای متصل تکیهدسته از مفعول

 ةهای گذشته و غیرگذشتهای مفعولی برای زمانبستصورت و جایگاه این واژه کهآناهمیت 

 اند:آمده (2)این گویش متفاوت است که در جدول 
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 1دیرهای مفعولی گویش بشاگبستواژه (2)جدول 

  غیرگذشته گذشته
 مفرد جمع مفرد جمع

/=om/ /=in/ /=an/ /=om/ اول شخص 

/=ohn(t)/,/=ahn(t)/ /=u/ /=ox/,/=ɑx/ /=et/ دوم شخص 

/=ehn(t)/ /=Ø/ /=eš/ /=e(h)/ سوم شخص 

 

( که با ستاک غیرگذشته b42( و افعال متعدی پیشوندی )a42در افعال متعدی واژگانی )

های فاعلی زمان حال( در های مفعولی غیرگذشته )پس از شناسهبستواژهشوند، میساخته 

 گیرند:آخرین جایگاه ستاک فعل قرار می

42) a./ yɑ  berr-ahnt=eš,  yɑ    

either cut.PRES-2PL=OBJ.CLT.3PL, or 

ʔa-zan-in=ox/                                  «تان!زنمیا ببریدشان، یا می»  

V.EL-kick.PRES-1SG=OBJ.CLT.2PL 

b. /ve ger-ahnt=eš bun xoy/ 

V.PREF take.PRES-2PL=OBJ.CLT.3PL with  self 

 «ها را با خود بردارید )= برشان دارید(!آن»

( که با ستاک b43( و افعال متعدی پیشوندی )a43در افعال متعدی واژگانی ) کهآنحال 

های مفعولی گذشته در جایگاه پس از ستاک فعل )و پیش از بستشوند، واژهمیگذشته ساخته 

 گیرند:های عامل فاعلی( قرار میبستواژه

43) a. /xoy-om  dit=ohnt=om         ke 

self-GEN.1SG see.PAST=OBJ.CLT.2PL=SUB.CLT.1SG   that  

dert=ehn=ox/             «                 شان کردید.تان که پارهخودم دیدم»

tear.PAST=OBJ.CLT.3PL=SUB.CLT.2PL 

b. /deh ve gerɑt=ehn=om/ «ها را برداشتم.دیروز آن»  

                                                             
های بستبا این تفاوت کاربردی که پی؛ های عامل فاعلی یکسان استبستبا پی عناصرصورت واژگانی این . 1

های صورت شناور به میزبان های عامل فاعلی بهبستپیوندند، ولی پیمفعولی تنها به ستاک افعال متعدی می

 (.3-4-3پیوندند )ن.ک: میمتعددی در جمله 
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yesterday V.PREF take.PAST=OBJ.CLT.3PL=SUB.CLT.1SG 

متعدی مرکب نیز نمود  های مفعولی به افعالبستتفاوت جایگاهی باال، در پیوستن این واژه

بستواژه ( وa44های مفعولی غیرگذشته به عنصر غیرفعلی )بست؛ بدین شرح که واژهکندپیدا می

 (:b44پیوندند )های مفعولی گذشته به ستاک فعل می

44) a. /ganux=om  ʔa-k-ehn/ «کنی.ام میدیوانه                 »  

crazy=OBJ.CLT.1SG V.EL-make.PRES-2SG 

b. /ganux=et  kert=in/  «ام کردی.دیوانه      »                 

crazy=SUB.CLT.2SG make.PAST=OBJ.CLT.1SG 

عنوان های مفعولی برخی دیگر از عناصر زبانی این گویش را نیز بهبستافزون بر این، پی

 کنند که موارد زیر از آن جمله است:می انتخابمیزبان 

 ضمایر پرسشی: -1

45) /ʔi-vaxt ku-h=eh   kan-in/ «حاال چکارش کنم؟        »  

now how-HI=OBJ.CLT.3SG make.PRES-1SG 

 قید مکان: -2

46) /rapt-in   ba ʔerk=e/  «.پیش او )= پیشش( رفتم            »  

go.PAST-1SG to near=OBJ.CLT.3SG 

 اسم در نقش تمییز: -3

47) /darduk=eh   ʔa-bes-om/                       «نامیم.آن را عقرب می»  

scorpion=OBJ.CLT.3SG V.EL-call.PRES-1PL 

توانند )در نقش مفعول غیرمستقیم( دی نمیرهای مفعولی بشاگبستواژه کهآنشایان ذکر 

( و ضمایر a48ها )این نقش و کاربرد، تنها محدود به اسم و (c48به حروف اضافه بپیوندند )

 ( است:b48مفعولی آزاد )

48) a. /ʔa haydar ʔa-tehret-et/ «ترسی؟از حیدر می      »        

of PN V.EL-fear.PRES-2SG 

b. /ʔa ʔoy ʔa-tehret-et/                    « ترسی؟از او می»

of he V.EL-fear.PRES-2SG 
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*c. /ʔa =eh ʔa-tehret-et/             1»ازش میترسی؟« 

of =OBJ.CLT.3SG V.EL-fear.PRES-2SG 

 حالت کنایی .3-4-3

نمایی در زماندی برای حالتردستور بشاگ( گفته شد، 4-3تر )در بخش گونه که پیشهمان

گر این گیرد. بدین شرح که کنشبهره می گسستهافعال متعدی، از نظام کنایی  ةهای گذشت

. شودمیبست عامل و مفعول جمله در حالت غیرفاعلی ظاهر صورت واژه جمالت همواره به

پیوندند. های گوناگون میضمیر پسوندی و شناور به میزبانصورت بههمواره های عامل بستواژه

صورت سوم شخص  جمع( به اشخاص )اعم از مفرد/ ةفعل این جمالت نیز همواره و برای هم

 دهد؛ نظیر:مفرد است و از نظر شخص و شمار، هیچ مطابقتی با عامل خود نشان نمی

49) a. /men=om  zašt ne-ǰux-at/  

I=SUB.CLT.1SG lunch NEG-eat.PAST-PP 

 )میزبان: ضمیر فاعلی آزاد(« من نهار نخورده بودم.»

b. /nun-an  del lahar=e   nut/ 

bread-PL.DEF in cottage=SUB.CLT.3SG  put.PAST 

 )میزبان: مفعول غیرمستقیم(« ها را داخل کپر گذاشت.نان»

 bit(-en)و « خواستن» vɑhent(-en)دو فعل متعدی  دیربشاگدر  شود کهمی یادآوری

باال عمل می ةهای نقض بر قاعدعنوان استثنائات و مثالبه 2در کاربرد واژگانی خود،« داشتن»

خود نیز دارای ساخت  ةهای غیرگذشتهای گذشته، در تمام زمانعالوه بر زمانیعنی کنند؛ 

 اند: گسستهکنایی 

50) /ham-i pah=om ʔa-vɑhent(ʔa-vɑ)/  

EMPH-this goat=SUB.CLT.1SG V.EL-want.PAST(V.EL-want.PRES) 

 .«خواهم(خواستم)میمن همین بز را می»

                                                             
 دهد.مورد اشاره را نشان می ةبودن جملعالمت ستاره نادستوری.  1

نیز « شدن، بودن» bit(-en)در نقش فعل کمکی ناقص )غیرگذشته( و « باید» vɑhent(-en)در بشاگردی، .  2

 رود.کار میدر نقش فعل کمکی و فعل ربطی به



 نحوی اسم در بَشاگَرْدیِ جنوبی-های واژمقوله       192

 

 1398پاییز و زمستان                                               های ایرانی، سال چهارم، شماره دوم   شناسی گویشانزب

51) /heč pūl-o-w=an ne-hat(ne-š)/ 

no money-IND-HI=SUB.CLT.1PL NEG-have.PAST(NEG-have.PRES) 

 «)نداریم(. پولی نداشتیمهیچ ما »

 

 حالت اضافی .4-4-3

-میان مضاف و مضافٌ /e=/ساز بست اضافهقرارگرفتن اختیاری واژهدی با رساخت اضافه در بشاگ

 شود:( بیان میc52(، یا مملوک و مالک )b52(، صفت و موصوف )a52الیه )

52) a. /xux(=e)  me/     «خواهر من»  

sister(=EZ) I 

b. /ǰarr=e  čell-i/    «لباس کثیف»  

cloth=EZ dirt-ATTR 

c. /kar(=e)  haydar    « حیدراالغ»  

donkey(=EZ) PN 

 شود؛ مانند: های اضافی حذف میبست مذکور از ترکیبگاهی نیز واژه

53) a. /tox deraht/     «برگ درخت   »  

leaf tree 

b. /gon balɑh/       «سنگ بزرگ  »  

stone big 

 شود:های مختوم به واکه شرایط زیر اعمال می، در اسمهمچنین

 /y/، همخوان /a/پیشین  ةو نیز واک /o/  ،/ū/ ،/u / ،/ɑ/های پسینهای مختوم به واکهدر اسم .1

 ساز اختیاری است: بست اضافهشود و آمدن واژهعنوان واج میانجی ظاهر می به

54) a. /latto-y(=e)   mehrɑn/            «       مهران ةپارچکهنه»

underwear-HI(=EZ) PN 

b. /pimu-y(=e)   sohr/  «پیاز قرمز »                                       

onion-HI(=EZ) red    
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 به /y/ساز، همخوان بست اضافهدر صورت کاربرد واژه  /i/پیشین ةهای مختوم به واکدر اسم .2

 شود: عنوان واج میانجی ظاهر می

55) /zomi(-y=e) bɑnzyɑr-i/ «زمین کشاورزی»                                      

land(-HI=EZ) agriculture-ATTR 

بست اختیاری واژهفاقد نشانة( جمع، در حالت اضافی  /یهای )دارااسم ةهم افزون بر این،

 گیرند:می /e=/ساز اضافه

56) a. /duntun-an(=e)  ʔespit/ «های سفیددندان         »                       

tooth-PL(=EZ) white 

b. /borr=e   dalvat                                     «   گوسفند ةگل»

flock=EZ  sheep 

 مالکیت .5-3

 واژی خاصی برای بیان مالکیت ندارد. اماساخت ةاسم مملوک یا مالک هیچ نشان دیردر بشاگ

 پذیرد: ملکی یا مالکیت در این گویش به کمک راهبردهای زیر صورت می ةبیان رابط

 اند:آمده (3)که در جدول  ملکی پسوندیالف( استفاده از ضمایر 

 

 1دیرهای ملکی بشاگبستواژه (3) جدول
 شخص مفرد جمع

/=an/ /=om/ اول شخص 

/=ox/, /=ɑx/ /=et/ دوم شخص 

/=eš/ /=e(h)/ سوم شخص 

 

و مالک را  شوندمیگروه اسمی مفرد یا جمع( افزوده  این ضمایر به انتهای مملوک )=اسم/

 دهند:نشان می

57) a. /bap=om/ «پدرم                                                 »  

father=POSS.PRON.1SG 

                                                             
های بستها را واژهتوان آنهای عامل فاعلی بشاگردی یکسان است. بنابراین، میبستصورت این ضمایر با واژه.  1

 .ملکی نیز نامید
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b. /lahar-an=an/   «مانکپرهای»                                     

cottage-PL=POSS.PRON.1PL 

پس از مملوک  1صورت اختیاری در این راهبرد، جزء اضافه به :ب( استفاده از ساخت اضافه

تواند اسم، ضمیر گردد که میگیرد و در پایان ساختار نیز مالک ظاهر میجمع( قرار می )مفرد/

 آزاد فاعلی یا ضمیر انعکاسی باشد: 

58) a. /čurak-an(=e) meryam/ «های مریمجوجه»                              

chick-PL(=EZ) PN 

b. /čok(=e) me/ «پسر من»                                                       

son(=EZ) I 

c. /pūl(=e)  xoy=et/ «پول خودت»                                        

money(=EZ) self=2SG 

 «:از، مال»معنای به /ʔi/ یا /ʔa(y)/ هایاضافهج( استفاده از پیش

شود، ابتدا بیان مالکیت اموال منقول استفاده می در این ساختار چهارجزئی که تنها برای

و در ادامه مالک، و در پایان  شدهاشاره ةاضافجمع(، سپس یکی از حروف مملوک )مفرد/

 آید:ساختار، فعل ربطی مناسب می

59) a. /ʔo kar ʔi men-e/  «.آن االغ مال من است              »  

that donkey of I-COP-PRES.3PL 

b. /ʔi-y-an ʔay ʔali na-h-ehn/ «  ها مال علی نیستند.این»  

this-HI-PL of  PN NEG-HI-COP.PRES.3PL 

 «:داشتن» /bit(-en)/های فعل د( استفاده از صورت

بست ضمیری و در پایان ساختار صورت پیدر این راهبرد، ابتدا مملوک و به انتهای آن، مالک به

 آید:می« داشتن» /bit(-en)/ نیز صورت مناسبی از مصدر

60) /čur zen=om  heš(hat)/ «     )داشتم(. چهار زن دارم»  

four wife=SUB.CLT.1SG have.PRES(have.PAST) 

                                                             
 تر است.عدم کاربرد آن بیشبسامد .  1
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 شودمیند که راهبرد اخیر تنها در قالب جمالتی بیان هست گر این نکتههای باال نشاننمونه

 ةقالب مثال نقض برای قاعدتر در که پیش ای استمسئله هستند. این که دارای ساختار کنایی

 (.3-4-3دی بدان اشاره شد )ر.ک. رکنایی در بشاگ

 

 گیرینتیجه. 4

اسم آن، ضمن داشتن  نحوی-واژهای مقوله که دهددی نشان میرشناختی بشاگبررسی زبان

شمار اسم در  ةمقولد. نهای بارز و گویشی خاص خود را دارهایی با فارسی معیار، ویژگیشباهت

تکواژ  تصریفی آشکار، یا دارای ةفاقد نشاناین گویش، دو ارزش مفرد و جمع دارد. اسم مفرد، 

های جاندار، اسمبستن است که برای جمع /an-/ پسوندی ةصفر و اسم جمع نیز دارای نشان

های های قرضی و صفتواژهغیرجاندار، ذات، معنا، قابل شمارش و غیرقابل شمارش و نیز 

های تکهای عام و نیز اسمشمار برای اسم ة، مقولکهآن. حال رودکار میبهجانشین اسم 

 ةهیچ نشانجنس دستوری  ةمقولدر این گویش ، همچنین مصداقی در عالم واقع مطرح نیست.

جنس  ةتصریفی آن تکواژ صفر است. از این رو، تمایز دوگان ةتصریفی آشکاری ندارد و نشان

-واژهپذیرد که در واژگان خویشاوندی، خطابدر قالب جنس واژگانی صورت می)مذکر و مؤنث( 

آوایی و تصریفی جنس  ةهای خاص افراد و اسامی حیوانات نمود بارزی دارد. البته نشانها، اسم

 کند.اسم جنس به جنس طبیعی اشاره میواژگانی نیز تکواژ صفر است و 

معرفگی اسم نیز به سه صورت معرفگی ذاتی )با مصادیق اسامی خاص و اسامی جنس(،  ةمقول

در بافت معرفگی ( و /a-/ و /ak-/ساز نما و معرفههای حالتبا کمک پایانهواژی )ساختمعرفگی 

تصریفی  ةدی برای نمایش نکرگی عمدتاً از افزودن پایانردر مقابل، بشاگ یابد.نحوی تحقق می

 یا /yog/گرچه، گاهی نیز عدد اصلی اگیرد. جمع بهره می های مفرد/به اسم /o(y)-/ سازنکره

(، پیش از اسم /o(y)-/ سازنکره ةبدون نشان ساز )با/نکره ةعنوان نشان به /har/  سور غیرعددی

 گیرد.جمع قرار می مفرد/

. بردمیبهره  گسستهمفعولی و کنایی  (-)فاعلینمایی دی از دو نظام حالترافزون بر این، بشاگ

از این رو، اسم در این گویش دارای چهار حالت دستوری فاعلی، مفعولی، اضافی و کنایی 

افعال  ةهای گذشتهای غیرگذشته و زمانمختص زمان مفعولی (-)فاعلیاست. نظام  گسسته

افعال متعدی دارای حالت گر دارای حالت فاعلی و مفعول فاعل و کنشالزم است. در این نظام، 

کنایی نظام کند. فعل جمله نیز از نظر شخص و شمار با فاعل مطابقت می است و غیرفاعلی
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گر جمله حالت کنایی دارد افعال متعدی است و در آن، کنش ةهای گذشتمختص زمان گسسته

غیرفاعلی نیز پیوندد. حالت های گوناگونی میهای ضمیری شناور به میزبانبستصورت پی بهو 

جز حالت به ای، برایی و اضافی )= ملکی( است که )های رایی، ازی، بایی، دری، بهشامل حالت

 .شوندهای خاص خود نشان داده میاضافهرایی( با پیش

در این گویش با استفاده از چهار راهبرد نیز مالکیت  نحوی-واژ ة، مقولکهآنپایان سخن 

 های فعلو صورت /ʔi/ و /ʔa(y)/ ةاضافی، ساخت اضافه، حروفاستفاده از ضمایر ملکی پسوند

/bit(-en)/  شودداده مینمایش  گسستهدر ساختار کنایی. 
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Abstract 

An investigation of the noun system in South Bashagardi reveals that the 

manifestation of its morpho-syntactic categories distinguishes this dialect 

from other Iranian dialects and languages. Accordingly, the present research 

tries to linguistically investigate and describe five nominal morpho-syntactic 

categories of this dialect including number, gender, definiteness, case, and 

possession. Accordingly, the research data were collected by fieldwork 

method and recording the free speech, filling questionnaires and 

interviewing seven male and five female middle-aged and illiterate/under-

educated native speakers in the natural environment of language use. 

Research findings show that the manifestation of investigated nominal 

morpho-syntactic categories in Bashagardi has a fundamental similarity with 

the corresponding categories in standard reflecting their familial kinship. 

Moreover and as a result of having dialectal peculiarities, Bashagardi utilizes 

certain linguistic strategies to that aim, the most important of which are: 

using peculiar definite and indefinite markers, exploiting a split-ergative 

case-marking system and agent cilitics in the past tense system of transitive 

verbs, employing distinct object pronominal clitics for past and non-past 

tenses, and utilizing different verbal forms of “bit-en” “to have” (in all 

tenses) along with split-ergative structure to represent possession. 

Keywords: Noun, Bashagardi Dialect, Inflection, Clitic, Morpho-syntactic 

Features.  


