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و مطابقه  يواژگان بيبر ترت يشناخترده يليتحل ةارائ همقال اين هدف از نگارش
در نظام  ش،يگو نيجنوب استان فارس، است. ا هايشيگو از ،يزوا شيگودر 

اما متشابه با  اريمع ينسبت به فارس زيمتما هايييژگيو يواژگان بيمطابقه و ترت
 ،يبستك ،يخُنج ،ياستان فارس از جمله الرستان هايشياز گو گريد يبرخ

و  يحاضر بررس قيتحق ينظر ي. مبناسازديرا آشكار م يو گراش ايخهيب
) 1392( رمقدمي) و دب1992(  ريدرا ةواژ بيترت شناختيرده ةمؤلف 22 ليتحل

دوگانه  يواحدها گريفعل و مفعول و د بيترت انيم يهمبستگ ي. در بررساست
در  يواژگان بيانواع مطابقه و ترت يبه بررس ،يزوا شيدر گو ياز عناصر دستور

 22مدنظر در قالب  يپارامترها ،پرداخته شده است. به دنبال آن اين گويش
و در  شودمي ارائه يشيگو ةنمون 61نوع مطابقه در  3و  يواژگان بيترت ةمؤلف

آن است  گرانينما اين پژوهش جي. نتاگيردميقرار  ليجدول مورد تحل 23قالب 
 يمتعد يهالمطابقه با فاعل فع هايبستشيپ يزوا شيكه نظام مطابقه در گو

 نيبر ا. سازديرا آشكار م يالزم و متعد يهامطابقه با فعل هايبستيو پ
از لحاظ مطابقه به صورت  يمتعد هايالزم و فاعل فعل هاياساس فاعل فعل

  .كنندپيدا مي يفعل تجل يبر رو كساني ةمطابق هايبستيپ

    

  هاي كليدي:واژه
 شناختيرده ليتحل
  يشيگو
  يزوا شيگو

 بيترت يهامؤلفه
  يواژگان
  فاعل ةمطابق
  مفعول ةمطابق

  

      
  ولئمس ةنويسند  

   )  ناز ميردهقانمهين( Mahinnaz.Mirdehghan@gmail.com آدرس ايميل: 
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  دمهقم. 1
 يهازبان انيم يساختار هايشباهت ةاست كه به مطالع شناسياز زبان ايشاخه شناسيرده

 اي بنديطبقه يبرا ييمبنا ،اساساين تا بر  پردازديمها آن ةنيشيمختلف بدون درنظرگرفتن پ
 يگوناگون هايبه صورت »شناسيرده« اصطالح). 1379 گلفام،( كند ارائه هازبان بنديرده

اصطالح آورده است: نخست  ني) چهار تعريف را از ا1993( 1كرافت كهچنان است؛ شده تعريف
 منحصر زبان به و است يعام تعريف اين. هاپديده بنديطبقه از است عبارت شناسي،هكه ردآن

 در كرافت. است زباني ساختارهاي بنديطبقه شناسي،. طبق دومين تعريف او، ردهشودنمي
الگوهاي بين زباني  يشناسي را بررسزباني است، رده بين هايمقايسه پاية بر كه تعريف سومين

 زباني هايبررسي در نقشي رويكرد با تركيب در رويكردي را شناسينهايت، رده . وي درداندمي
كه در اشاره دارد  اييخط بيبه ترت يواژگان بترتي). 72- 55: 1993كرافت، ( كندمي معرفي
كدام  يو اصل هيپا يِواژگان بيكه ترت ني؛ اما اشونديمرتب م ملهج لتشكي منظور به هاآن واژه

 يواژگان بياشاره كرد. ترت يزبان شناسيدر رده يواژگان بيترت يچگونگ حيبه توض توانيم ،است
كه  ييجا شود،يم افتي يدر سطح عبارت، مستقل و شاخص و با حضور كامل عبارات اسم

باشد  يعمل ةدهندباشد و فعل، نشان رپذيباشد و مفعول، كنش شخصگر مفاعل، انسان و كنش
  ). 8: 1988، 2رسكايوي(ز ايواقعه ايو نه حالت 

و  3نسونياست (مال يدارو نشان يبسامد بافت ،يواژگان بيترت نييتع يبرا گريد هاياسيمق
 ؛70: 1989 ،7ري، درا88- 9: 1989 ،6يمراك ؛12- 16: 1983 ،5نزيهاوك ؛125- 9: 1981 ،4كيبل
و اساس قرار  هيرا پا بيترت نيپربسامدتر ،يواژگان بيدو ترت اني). از م100- 104: 1997 ،8يوال
 ،مثال عنوان به ؛به همراه دارند يو مشكالت ستنديصادق ن شهيهم هااسيمق ني. البته ادهنديم

به  يددر عبارات متع ياسم بيترك اي يريضم هايبستواژه از استفاده هااز زبان ياريدر بس
واژه به  بيترت نييدر تع ينانيپارامتر قابل اطم تواندي. پس بسامد نمدنشويم افتيندرت 

  ). 254: 2018، 9نگا. (سديحساب آ

                                                              
1. Croft 
2. Siewirska  
3. Mallinson 
4. Blake 
5. Hawkins 
6. Comrie 
7. Dryer 
8. Whaley 
9. Song  
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 ةرابط اندنيرا در نما يكه فعل جمله، وند ياشاره كرد كه هنگام توانيم ،گريد يسو از
 طور بهكه  مشوييمواجه م يوابسته دربرداشته باشد، با صورت هايخود با موضوع يدستور

در جمله،  يمرجع بودن وند با گروه اسم. در صورت همشوديخوانده م» صرف فعل« يسنت
  ).18: 1387 ردهقان،ي(م داننديمزبور م يبا گروه اسم» مطابقه«فعل را در 

 صحبتاز استان فارس به آن  ياست كه در بخش يجنوب يغرب يرانيزبان ا »يالرستان«
و  يبستك ،يزوا ،يگراش ،يخُنج ،الري از اندزبان عبارت نيا هايشياز گو يشود. تعداديم
 شيگو شوديم يبررس جانيكه در ا ياز زبان الرستان يشي). گو1392 رمقدم،ي(دب ايخهيب

 يجنوب شرق يلومتريك 330غرب الرستان و حدود  يلومتريك 40در  زواست. شهر ا اوزي
 يبه بررس اين پژوهش). 1377 ،ياست (خضر لومتريك 95 ادري با اشقرار دارد و فاصله رازيش
  .پردازديم يزوا شيدر گو» نظام مطابقه«و  »يواژگان بيترت«

  
 پژوهشة پيشين .2

 يتجرب يهاافتهي ةبود كه با ارائ) 1966( 1برگنيگر شناسيواژگان در رده شيآغازگر مطالعه آرا
 يزبان هايپژوهش ياصل ةواژگان را دغدغ شيآرا شناسيرده ها،از زبان يبزرگ ةمجموع ةخود دربار

) 1973( 2لمان، . پس از اوعرضه كرد يهمگان 45مشاهدات خود را به صورت  جينتا اومطرح كرد. 
 انيبار م نينخست يبرا اوواژگان شناخته شد.  شيآرا الگوي ةدهندفعل عامل سازمان ةديكاشف ا

 3ونمان نيكرد. همچن جاديا زي) تماVO( يفعل آغاز هاي) و زبانOV( يانيفعل پا هايزبان
 ةمو معتقد است ه كنديم يرويپ )1973( از لمان يفعل آغاز /يانيفعل پا بندي) در رده1974(

براساس عبارات  )1974ونمان (دارند.  يفعل و مفعول بستگ ينسب گاهيبه جا آراييقواعد واژه
 ةينظر عنوان به ترشي(ب كنديرا مطرح م يعيطب سازيرهياصل زنج )1966( برگنيگر يحيتلو

اصول  انيم كوشديواژگان خود م شيآرا كرديدر رو) 1983( نزكيوها). است معروف وابسته- هسته
 )1974( و ونمان) 1973(لمان  ة) و اصول سادياعتبار تجرب ي(دارا) 1966( برگنيگر ةچندگان

استفاده ) 1966( برگنيگر هاياز داده اين دو،كند. او بر خالف  جادي) تعادل اي(فاقد اعتبار تجرب
 ياصل هماهنگ ،ن) همچني1983( نزيكو. هاكرد كار هااز زبان ييتا336 ةنمون كينكرد و با 

                                                              
1. Greenberg 
2. Lehmann 
3. Vennemann  
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  كند.  يبررس ترقيرا دق هابانتا بتواند بسامد ز كنديرا مطرح م اينامقولهيب
در  بلكه ست،يواژگان ن شيآرا ةپژوهش در حوز ياصل ةكه دغدغ كنديم انيب) 1989( يمراك
 به كه است »هاهساز شيآرا« شناسيرده تردرست اصطالح است. در واقع، هاسازه شيآرا حوزة
 شيآرا يبررسبراساس  )1992( ريدرا ت،يچند واژه شوند. در نها اي كي شامل دهدها امكان ميآن

اما در  ؛كندمي ديائواژگان را ت شيآرا هاييهمبستگ ةاز ادعاها دربار ياريزبان، بس 925واژگان 
 يمتعدد يهاپژوهش رياخ ةدر چند ده. كنديشده را رد مرفتهيپذ اتياز فرض ياريحال، بس نيع

اين  توان بهاند. از اين ميان ميانجام شده ايدن هايشگوي و هاواژگان در زبان شيآرا ةنيدر زم
 هايزبان شناختيرده يواژگان شيآرا هاييژگيو ة) دربار1982( 1برادشو ها اشاره كرد:وهشپژ

واژگان در  شيآرا يرپذيانعطاف ة) دربار1994( همكارانو  2بات ؛نو ةنيگ يياياندونز - يياياسترال
گروه،  حواژگان، هم در سطح بند و هم در سط شيآرا ة) دربار2003( ريدرا ؛ايجنوب آس هايزبان

زبان  كيواژگان در  شيآرا ةديپد يبررس ة) دربار2007( 3نوايكالست؛ يتبت- ينيچ هايدر زبان
تبت و  هايواژگان در زبان شيآرا ة) دربار2008( ريدرا؛ )يآزاد (زبان روس يواژگان شيآرا يدارا

 يواژگان در زبان گوران شيآرا رموجود ب يهاتيمحدود ة) دربار2010( 5و تُنهاسر 4نجنيكال؛ برمن
) 2010( 7و هاسلر 6محور بدركرهيپژوهش پ ؛ ويعيطب هاياز داده ياكرهيپاراگوئه بر اساس پ

  . يزبان آلمان ةو درون ياصل يفاعل و مفعول در بندها شيآرا ةدربار
و جمالت  ياخبار ةساد هايجملهرا در  ياصل هايسازه شي) آرا1- 4: 1372( پورياحمد

را از  يدر زبان فارس كودك اتيادب ينوشتار ةدر گون يو ساخت متمم يساخت موصول بامركب 
مقابل آن در و غالب جمالت  يتا الگوها كندكند. او تالش ميمي ليزبان تحل شناسيرده دگاهيد
رده يبه بررس) 1383( يفيكند. شر بنديو رده فيممكن را كشف، توص يفرع هايشيآرا

مراتب  نيهمچن - فعل، مفعول و فاعل يعنيجمله،  ياصل ةسه ساز شآراي - هاش واژهيآرا يشناخت
 مراتباثر، سلسله نيپرداخته است. در ا فارسي زبان در هاسازه يخط بيناظر بر ترت شناختيرده
 معرفي هاسازه يخط بيبر ترك از عوامل مؤثر برخي و هاسازه يخط بيترت رناظر ب شناختيرده

                                                              
1. Bradshaw 
2. Butt 
3. Kallestinova  
4. Colijin 
5. Tonhaaser 
6. Bader 
7. Hussler  
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 كرديبر اساس رو فارسي زبان در هاواژه شيآرا ةدربار هايو بررس ليتحلحاصل  ت،يدر نها .اندشده
  ارائه شده است. شناختيرده

 هاواژه شيآرا شناسيرده ةحوزدر  )1983( نزيكوها يآرا يبه بررس ) همچنين1387شريفي (
 يآتن شيگو يجمالت خبر يواژگان شيآرا ي) به بررس1390( انيو مهمانچ ردهقاني. مپردازدمي

واژه در  شآراي )1394( رضاپور. اندپرداخته ينگيبه هي) در چارچوب نظريمازندران هايشي(از گو
كرده است.  ليتحل يسشنا) از نظر رده1992( ريدرا ةگان24 يهارا بر اساس مؤلفه يسمنان شيگو
 يانيپافعل يهااز مؤلفه مؤلفه 17 يسمنان شگويدهد كه در اين پژوهش نشان مي هاداده ليتحل
 نيا نيدارد؛ بنابرا ايدن هايبا گروه زبان سهيرا در مقا يقو انيمفعل يهامؤلفه از مؤلفه 16و  يقو
  دارد. يانيپافعل هايزبان ةبه رد شيگرا شيگو

)، 1995( 2نانكي)، مك1959( 1اونواال هايبه پژوهش توانيم شناسيشيحوزه گو در
 يبهبهان ي) و راست1385( ي)، كدخدا1385( ي)، گرام1389( ي)، معمار1374( بزارييبابا

   ) اشاره كرد.1391و  1388(
 

  شناختي پژوهشمباني روش. 3
   . روش پژوهش1-3

يبوم عنوان بهاول)  ةسندي(نو شوريگو يعالوه بر شم زبان ق،يتحق نيا هايداده يدر گردآور
كه استفاده شد  شيگو هايداده يگردآور ةپرسشنام لياز مصاحبه و تكم ،ياوز شيگو زبان
 15 پرسشنامه توسط ني. ااستمتفاوت  يدستور هايانواع صرف فعل در زمان ةرنديدربرگ

ساله و آشنا  59 تا 18 يو كارشناس پلميدر مقاطع د كردهليتحص يو آقا خانم يبوم شوريگو
  .شدند يها آوانگارداده پاسخ داده شد. در گام بعد،مقاله،  نيبه مبحث مورد مطالعه در ا

) 1992( ريدرا ةواژ بيترت شناختيرده ةمؤلف 22 ليو تحل يبررس اين پژوهش ينظر يمبنا
 ييواحدها گريفعل و مفعول و د بيترت انيم يهمبستگ يبررستا به  است )1392( رمقدميو دب

 اني. شاپرداخته شودانواع مطابقه در آن  يبررس زيو ن يزوا شيدر گو يدوگانه از عناصر دستور
را  يجفت همبستگ 24) 1392( رمقدميو دب يجفت همبستگ 23 )1992( ريذكر است كه درا

                                                              
1. Unvala 
2. Mackinnon 
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در  يياز پارامترها پژوهش ايندر  يشيگو هايداده لياساس در تحل ناي بر. اندكرده يبررس
و  يشيگو ةنمون 61در . اين پارامترها شد استفادهنوع مطابقه  3و  يواژگان بيترت ةمؤلف 22قالب 

  را توصيف كنند.  شيگو نيا شناختيرده تيوضع شوند تا ارائه ميجدول  23
  

  هاي گويشي. داده2-3
زمان  غگانيص ،ياوز شيمطابقه در گو هايبستشيو پ هابستيبخش فهرست كامل پ نيدر ا

 يصرف فعل اصل ،ينقل يو ماض ديبع يماض ،يساده و استمرار يماض ،يحال ساده و استمرار
منفصل ارائه  يصرف ضمائر فاعل يالزم و متعد هايو صرف چند فعل مركب به صورت» بودن«

  .اندشده
و  11، 9، 7 هاي(جدول يفعل ةمطابق يهابستشيپ شيگو نيدر اذكر است كه  انيشا

 ةمطابق هايبستشيو در نقش پ هستندمتفاوت زمان گذشته  هايدر صرف انواع فعل) 13
 كساني) 14و  12، 10، 8 يها(جدول يفعل ةمطابق هايبستياما پ دنشويفاعل با فعل ظاهر م

مضارع  هاي. در صرف انواع فعلشوديمشخص م هابستشيپو شمار و شخص توسط  باشندمي
 يفعل ةمطابق هايبستياما پ هستند كساني يفعل ةمطابق يهابستشي) پ5و  3، 1 هاي(جدول
  .شودمي مشخص هابستيو شمار و شخص توسط پباشند مي) متفاوت 6و  4، 2 هاي(جدول
  

  »خوردن«صرف فعل 
  ي/ فعل متعديزمان حال استمرار )1( جدول

آوانويسي فعل در 
 گويش

فعل در فارسي 
  معيار

آوانويسي فعل در 
  گويش

فعل در فارسي 
  معيار

nexærdam خورمدارم نمي xærdam خورمدارم مي  
nexærda خوريداري نمي xærda خوريداري مي 

nexærda خورددارد نمي  xærda خورددارد مي  
nexærdaim خوريمداريم نمي  xærdaim خوريمداريم مي 

nexærdai خوريدداريد نمي  xærdai خوريدداريد مي 

nexærdaid خورنددارند نمي  xærdaid خورنددارند مي  
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  زي: زمان حال استمراري/ فعل متعديوفاعلي در گويش ا ةمطابق 1بستپي )2( جدول
 شمار/ شخص  مفرد  جمع

aim am اول  
ai a دوم  
aid a سوم  

  

  زمان حال ساده/ فعل متعدي )3(جدول 
آوانويسي فعل در 

 گويش
فعل در فارسي 

  معيار
آوانويسي فعل در 

  گويش
فعل در فارسي 

  معيار
na æxram خورمنمي  æxram خورممي  
na æxre خورينمي  æxre  خوريمي 

na æxa خوردنمي  æxæ خوردمي 

na æxrem خوريمنمي  æxrem خوريممي 

na æxri خوريدنمي  æxri خوريدمي 

na æxred)t( خورندنمي  æxred)t(  خورندمي  
  

  ي : زمان حال ساده/ فعل متعديزوا شيدر گو يفاعل ةمطابق بستپي )4(جدول 
 شمار/ شخص  مفرد  جمع

em am اول  
i e دوم  
ed)t( æ سوم  

  

  ي فعل متعد يمضارع التزامزمان  )5(جدول 
آوانويسي فعل در 

 گويش

فعل در فارسي 
  معيار

آوانويسي فعل در 
  گويش

فعل در فارسي 
  معيار

nexram نخورم bexram بخورم  
nexre نخوري  bexre بخوري  
nexa نخورد  bexa بخورد  

nexreim نخوريم  bexreim بخوريم  
nexri نخوريد  bexri بخوريد  

nexred نخورند  bexred بخورند  
                                                              

ة رود و به واژكار نميبست) به وند شباهت دارد چون به تنهايي در ساخت واجي بهبست و پيبست (پيش. واژه1
 ).8-7: 1394كند (شقاقي، ميزبان پيش يا پس ار خود تكيه مي
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  يفعل متعد ي: زمان مضارع التزاميزوا شيدر گو يفاعل ةمطابق بستپي )6(جدول 
 شمار/ شخص  مفرد  جمع

aim am اول  
i a دوم  

ed a سوم  

  
    ساده ةن گذشتزما )7(جدول 

آوانويسي فعل در 
 گويش

فعل در فارسي 
  معيار

آوانويسي فعل در 
  گويش

فعل در فارسي 
  معيار

omnexæ نخوردم  omxæ خوردم  
otnexæ نخوردي  otxæ خوردي  
onexæ نخورد oxa خورد  
monexæ نخورديم  moxæ خورديم 

tonexæ نخورديد  toxæ خورديد  
onexæ نخوردند oxæ  خوردند  

  
  ساده ة: زمان گذشتيزوا گويش در فاعلي مطابقة بستپي )8(جدول 

 شمار/ شخص  مفرد  جمع

æ æ اول  
æ æ دوم  
æ æ سوم  

  
    استمراري ةگذشت زمان )9(جدول 

آوانويسي فعل در 
 گويش

فعل در 
  فارسي معيار

آوانويسي فعل در 
  گويش

در فارسي فعل 
  معيار

omnæxæ خوردمنمي  mæxæ خوردممي  
otnæxæ خوردينمي  tæxæ خورديمي  
onæxæ خوردنمي  æxæ خوردمي  
monæxæ خورديمنمي moxæ خورديممي  
tonæxæ خورديدنمي  toxæ خورديدمي  
onæxæ خوردندنمي  oxæ خوردندمي 
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  ساده ة: زمان گذشتيزوا شيدر گو يفاعل ةمطابق بستپي )10(جدول 
 شمار/ شخص  مفرد  جمع

æ æ اول  
æ æ دوم  
æ æ سوم  

  
    )ينقل يحال كامل (ماض زمان )11(جدول 

آوانويسي فعل در 
 گويش

فعل در فارسي 
  معيار

آوانويسي فعل در 
  گويش

فعل در فارسي 
  معيار

omnexærde امنخورده  omxærde امخورده 

otnexærde اينخورده  otxærde ايخورده  
onexærde نخورده است  oxærde خورده است  
monexærde ايمنخورده  moxærde ايمخورده  
tonexærde ايدنخورده  toxærde ايدخورده  
onexærde اندنخورده  oxærde اندخورده 

  
  )ينقل ي: زمان حال كامل (ماضيزوا شيدر گو يفاعل ةمطابق بستپي )12(جدول 

 شمار/ شخص  مفرد  جمع

e e اول  
e e دوم  
e e سوم  

  
    )ديبع ماضيكامل ( ةگذشت زمان )13(جدول 

آوانويسي فعل در 
 گويش

فعل در فارسي 
  معيار

آوانويسي فعل در 
  گويش

فعل در فارسي 
  معيار

omnexærdeztad نخورده بودم  omxærdeztad خورده بودم  
otnexærdeztad نخورده بودي otxærdeztad خورده بودي  
onexardeztad نخورده بود  oxærdeztad خورده بود  

monexærdeztad نخورده بوديم  moxærdeztad خورده بوديم  
tonexæradeztad نخورده بوديد  toxærdeztad خورده بوديد  
onexærdeztad نخورده بودند  oxardeztad خورده بودند  
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  )ديبع ماضي( كامل ة: زمان گذشتيزوا شيدر گو يفاعل ةمطابق بستپي )14(جدول 
 شمار/ شخص  مفرد  جمع

ez  tad ez  tad اول  
ez  tad ez  tad دوم  
ez  tad ez  tad سوم  

  
  »بودن«صرف فعل  )15(جدول 

آوانويسي فعل در 
 گويش

فعل در فارسي 
  معيار

آوانويسي فعل در 
  گويش

فعل در فارسي 
  معيار

nehadam نبودم  hadam بودم  
nehade نبودي  hade بودي  
nehad نبود  had بود  

nehadem نبوديم  hadem بوديم  
nehadi نبوديد hadi بوديد  
nehadet نبودند  hadet بودند 

  
  »بودن«: صرف فعل يزوا شيدر گو يفاعل ةمطابق بستپي )16(جدول 

 شمار/ شخص  مفرد  جمع

em am اول  

i e دوم  

et -  سوم  

  
  يزوا شيدر گو يمتعد هايدر فعل يفاعل ةمطابق هايبستشيپ )17(جدول 

 شمار/ شخص  مفرد  جمع

mo om اول  

to ot دوم  

o o سوم  

  
  



 37 ناز ميردهقان    پور و مهينمهسا كمال

   

 هاي ايراني، سال چهارم، شماره دومشناسي گويشانزب                                              1398 پاييز و زمستان

  يزوا شيمنفصل در گو يضمائر فاعل )18(جدول 
 شمار/ شخص  مفرد  جمع

oma ma اول  
æma ta دوم  
miya me سوم  

  
  »خواستن«صرف فعل  )19(جدول 

فعل در گويش افعل در فارسي معيار زيو  
mæ_e  hoxæt_am خواهم بخوابممي  
tæ_e    hoxæt_e خواهي بخوابيمي  
æ_e    hoxæt_e خواهد بخوابدمي  
ma_e   hoxæt_em خواهيم بخوابيممي  
ta_e     hoxæt_i خواهيد بخوابيدمي  
a_e     hoxæt_ed خواهند بخوابندمي  

  
  »خوابيدن«صرف فعل مركب  )20(جدول 

فعل در گويش افعل در فارسي معيار زيو  
mæ_e  hoxæt_am خواهم بخوابممي  
tæ_e    hoxæt_e خواهي بخوابيمي  
æ_e    hoxæt_e خواهد بخوابدمي  
ma_e   hoxæt_em خواهيم بخوابيممي  
ta_e     hoxæt_i خواهيد بخوابيدمي  
a_e     hoxæt_ed خواهند بخوابندمي  

  
  يزوا شيدر گو يالزم و متعد هايفعل يفاعل ةمطابق هايبستيپ )21(جدول 

 شمار/ شخص  مفرد  جمع

am aim اول  
a ad دوم  
a ai سوم  
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  يدر زمان حال استمرار» رفتن«صرف فعل الزم  )22(جدول 
فعل در گويش افعل در فارسي معيار زيو  

edam روممي  
eda رويمي  
eda رودمي  
edaim رويممي  
edai رويدمي  
edad روندمي  

  

  »خوردن«صرف فعل مركب  )23(جدول 
فعل در گويش افعل در فارسي معيار زيو  

ma   xærdestad خوردمداشتم مي  
ta     xærdestad  خورديميداشتي  
æ    xærdestad خوردداشت مي  
mo   xærdestad خورديمداشتيم مي  
to     xærdestad  خورديدميداشتيد  
o   xærdestad خوردندداشتند مي  

  
   هاتحليل داده. 4
  . ترتيب واژگاني1-4

  : انوع حرف اضافه1 ةمؤلف
ااند از: هاي آن عبارتاضافهاي است. تعدادي از پيشاضافهگويشي پيشزي وo به؛ :osey :

  : با (همراه). xot: در، داخل؛ tek: با؛ ba: روي؛ ley: به؛ be: از؛ ozبراي؛ 
  
  »آن مرد كتاب را به مريم داد.« )1(

me         mærd_  e         ketab_  e         o          mæryæm       da 

  آن          مرد -معرفه             كتاب -معرفه     حرف اضافهمريم          داد         -به  
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  »ها كتاب را از مريم گرفتند.آن« )2(
me_ iya         ketab              oz             mæryæm               o=eret 

     آن -جمع        كتاب حرف اضافه      -از         مريم جش 3بست پيش           -گرفت
    

  »من در را با كليد باز كردم.« )3(
ma        dar          væ            kelil       baz                   om=ke 

من در          حرف اضاف     ه-با كليد                   باز م            ش 1بست پيش -كرد  

  
  »ها از تهران به اصفهان منتقل شدند.آن« )4( 

me_iya       oz           eran         be     sfæhan  montæqel  bod_ed 

     آن -جمع  حرف اضافه–از    تهران     حرف اضافه  -به اصفهان       منتقل      شد -جش 3
  
  »كنداو در فروشگاه براي ما كار مي« )5( 

me    teke      forua          osey           æma      kær      kerd_ay 

او در / داخل          فروشگاه حرف اضافه      -براي     ما         كار      كند   -نمود ناقص  

  
  »او كتاب را روي ميز گذاشت« )6(  

me           ketab             ley                miz                 o _   na 

فهاحرف اض-روي        كتاب را او مش 3بست پيش -گذاشت          ميز          

  
 be ،osey ،leyو  o ،oz ،væ ،oz ةبه ترتيب از حروف اضاف )6( تا )1(هاي در نمونه

  استفاده شده است.
با فاعل جمله مطابقه مي oو  o ،om هاي بستنيز پيش )6(و  )3(، )2(هاي در نمونه

  كنند. 
بست) واژه( بستدر دو جايگاه حرف اضافه و پيش o شايان ذكر است كه در اين گويش،

  رود.كار ميبه
  



  شناختي بر ترتيب واژگاني و مطابقه در گويش اوزيتحليلي رده     40
  

 1398پاييز و زمستان                                           هاي ايراني، سال چهارم، شماره دوم   شناسي گويشانزب

  اسمي و بند موصولي ة: توالي هست2 ةمؤلف
  اسمي جاي دارد. ةبند موصولي بعد از هست

  »مردي كه آمد.« )7(
mærd_i        ke      omæ 

مرد_معرفه         كه        آمد  

  
  »كردمردي كه با شما صحبت « )8(

 mærd_i     ke      xode     oma       sohbt           o =_kerd 

مرد -معرفه كه           با         شما           صحبت    نمود ناقص  -مش 3بست پيش -كرد  

  
  ليها: توالي مضاف و مضاف3 ةمؤلف

گيرد.اليه قرار ميمضاف قبل از مضاف  
»پسرِ علي« )9(   

     pos_e                     æli  
      پسر -اضافه ةنشان          علي  

  
 »برادرِ من« )10(

    kakæ_y_e                        ma   
     برادر -واج ميانجي -اضافه ةنشان   من    

 
»هاكتابِ آن« )11(  

      ketab_e                           me_iya 
        كتاب -اضافه ةنشان      آن               -جمع

  توالي صفت و مبناي مقايسه :4 ةمؤلف
 مبناي مقايسه بيايد و هم پس از آن.تواند هم پيش از صفت مي

»تر از مريمبزرگ« )12(  

  æp_tær               oz                æryam 
   بزرگ -تر             حرف اضافه-از       مريم     
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»تراز مريم بزرگ« )13(  

  oz                      æryæm             æp_tar 
حرف اضافه-از               مريم                        بزرگ -تر  

 

  اي: توالي فعل و گروه حرف اضافه5 ةمؤلف
شود.اي قبل از فعل ظاهر ميگروه حرف اضافه  

»ها روي زمين خوابيدند.آن« )14(  

me_iya           ley                      zæmin             xatest_ed 

  آن -جمع حرف اضافه      - روي زمين                خوابيد               جش 3

  
»من به ديوار تكيه كردم.« )15(  

ma            be                  dovar         tekyæ              mo =ke 

   حرف اضافه      من-به            ديوار              م             تكيه  ش 1بست پيش -كرد

 

 »او در را با كليد باز كرد.« )16(
me       dær           væ                 keli         baz                    =ke  

او در           حرف اضافه      –با          كليد   باز                       مش 3بست پيش -كرد  

نيز حضور گروه حرف  )6- 1(هاي مطرح شد نمونه )1( ةكه در مولف گونههمانهمچنين 
  دهند.اي قبل از فعل را نشان مياضافه

  
  توالي فعل و قيد حالت ):6( ةمؤلف

  گيرد.قيد حالت قبل از فعل قرار مي
  »آهسته دويدند.« )17(

yava                    xiz_o                    zæ 

قيد-آهسته دو              – جش 3بست پي                زد  
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  : توالي فعل اسنادي و گزاره)7( ةمؤلف
  آيد.گزاره قبل از فعل اسنادي مي

 »آن مرد معلم است.« )18(
me             mærd_e        moælem            e 

  آن مرد             -معرفه معلم            است              

  
  و فعل بند پيرو »خواستن«: توالي فعل )8( ةمؤلف
گيرد.قبل از فعل بند پيرو قرار مي» خواستن«فعل   

 »خواهند درس بخوانند.ها ميآن« )19(
me _ iya                  æ=e                     dars                  be_xan_ed 

  آن -جمع ج       ش 3بست پيش -خواه            درس           التزامي     -خوان -جش 3

  
 »خواهم اين كتاب را بخوانم.من مي« )20(

ma                       m=æ_e                 e      ketab_e        be_xan_am 

  منش       1 بستپيش-نمود ناقص -خواه   اين    كتاب  -التزامي    معرفه -خوان -مش 1

  
هاي بستتصريف زمان حال دارد، از پيش» خواستن«كه فعل  )20(و  )19( ةنكته: در نمون

  كند.مطابقه با فعل استفاده مي
  

  ي موصوف و صفتتوال :)9( ةمؤلف
گيرد.صفت پس از موصوف قرار مي  

 »مرد قد بلند« )21(
mærd_e         qad        bolænd   

مرد -معرفه         قد بلند                 

»پسرِ كوچك« )22(   
  pos_e                   kenele 

پسر - معرفه كوچك                     



 43 ناز ميردهقان    پور و مهينمهسا كمال

   

 هاي ايراني، سال چهارم، شماره دومشناسي گويشانزب                                              1398 پاييز و زمستان

(ساخت موصوف  )22(و  )21(هاي اليه) و نمونه(ساخت مضاف و مضاف )11-9(هاي * نمونه
ميآن ظاهر  ة، با هست� عنياضافه، ي ةدهند كه در هر دو ساخت، نشانو صفت) را نشان مي

نشان  )2( ةهاي موجود در مؤلفنمايي دارد. از سوي ديگر، نمونهشود كه اين پيوند نقش هسته
شود گذاري نمينما نشانهاسمي در ساخت موصولي با هسته ةد كه در اين گويش، هستندهمي

  شود.استفاده مي � گيرد كه البته در اين گويش مجدداً ازمعرفه مي ةبلكه فقط نشان
  

 : توالي صفت اشاره و اسم)10( ةمؤلف

آيد.صفت اشاره قبل از اسم مي  
 »آن مرد« )23(

 me                     mærd_e  

صفت اشاره-آن       مرد     -معرفه  

»اين دختر« )24(  
         e                       dot_e 

صفت اشاره-اين           دختر    -معرفه � 

  
  توالي قيد مقدار و صفت ):11( ةمؤلف

گيرد.قيد مقدار پيش از صفت قرار مي  
»خيلي بلند« )25(  

bori                    bolænd 
قيد مقدار-خيلي               بلند    

»خيلي مهربان« )26(  
 bori                      meræbun 

قيد مقدار-خيلي مهربان                     

  
  نمود –: توالي فعل اصلي و فعل كمكي زمان )12( ةمؤلف

در گويش ازي براي بيان مفهوم زمان آينده، فعل كمكي وجود ندارد، بلكه اين مفهوم با و
 شود.همان صورت مضارع فعل بيان مي

»آيد/ خواهد آمد.آن مرد مي« )27(  
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me         mærd_e             dæ 

  آن مرد        -معرفه آيد            مي

»خورم/ خواهم خورد.مي« )28(     
  æ               xor               am 

ناقص         نمود  - خور –       م ش 1  

شود استمراري)، از فعل كمكي استفاده نمي ناقص(دادن نمود زي براي نشانوا در گويش
براي  ،اما ؛ارائه خواهد شدتري توضيحات بيش )13( ةمؤلفوند است. در  ةعهد رو اين وظيفه ب

). 15د (جدول گيركه پس از فعل اصلي قرار مي بيان ماضي بعيد، فعل كمكي وجود دارد
جدول متفاوت است كه در » بودن«با فعل كمكي » بودن«صيغگان فعل اصلي  بر اين، عالوه

  شده است. ارائهصرف كامل آن  )17(
  
  نمود و ستاك فعل –: توالي وند زمان )13( ةمؤلف

شود. در ماضي نقلي و ماضي بعيد، فعل افزوده  ةبراي زمان گذشته وندي وجود ندارد كه به پاي
شود. صرف كامل صورت ماضي نقلي و اسم مفعول مشاهده مي ةتوالي ستاك گذشته و نشان

گويشي در دسترس  هايدر بخش داده )13( و )11( هايماضي بعيد فعل خوردن در جدول
  است.

æ-xre-d(t) خورندمي  

o-x-æ خوردند 

o-xard-ez-tad خورده بودند 

o-xærd-e اندخورده  

  
در گويش ازي، نمود ناقص استمراري در زمان حال به كمك  وda شود.بيان مي  

  
xærdaid خورنددارند مي  
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بست با افزودن پي» داشتن+خوردن«صرف نمود ناقص استمراري در زمان گذشته 
»estad « است. آمده )23(به انتهاي ستاك، در جدول  

در گويش ازي، نمود ناقص استمراري در زمان حال به كمكو da شود.بيان مي  
  
  : توالي ادات استفهام و جمله)14( ةمؤلف

 ،شـود نـه بـه كـار بـرده مـي     -هاي آريبراي پرسش» آيا«*/**در اين گويش ادات استفهام  
  شود.شود. در صورت كاربرد، در آغاز جمله ظاهر مياگرچه معموالً حذف مي

»آيا آن مرد اينجاست؟« )29(  

*(aya)     me                 mærd _ e             meka                 e      

(آيا)         مرد                 آن   -معرفه             است               اينجا         

»اند؟ها غذا خوردهنآيا آ« )30(  

**(aya)      me_iya       qæza       o =                       xær_d_e  

(آيا)        آن -ج          غذا           جمعش 3بست پيش -خور -گذشته -اسم مفعول        

 

: توالي پيرونماي بند قيدي و بند)15( ةمؤلف  

  بند قيدي پيش از بند جاي دارد.پيرونماي 
»ها به اصفهان برسند.وقتي كه آن« )31(  

væqti         ke        me_iya       be   sfæhan            be_ras_ed 

    وقتي        آن           كه  -التزامي              اصفهان        به         جمع -رس -جش 3

  
  : توالي حرف تعريف و اسم)16( ةمؤلف

 رود.كار مياي وجود دارد كه بعد از اسم بهدر اين گويش براي حرف تعريف معرفه، نشانه
»كتابِ« )32(  

ketab-e  

كتاب -معرفه  
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)33( »نامه«   
namæ_e 

نامه -معرفه  
ول در  شود*اين نشانه (معرفه) در ساخت موصوف و صفت نيز به همين صورت مشاهده مي 

  كند.قالب نشانه اضافه نمود پيدا مي
»مرد جوان« )34(  

 mærd_e                jævun 

مرد -اضافه ةنشان جوان           

بيان مفهوم نكره حرف تعريف زي براي وتوان گفت گويش ا*بر اساس اين پژوهش مي
به توالي  )18( ةاين نقش را به عهده دارد. ذيل مؤلف »yak«برد بلكه عدد كار نميمستقل به

   .خواهد شدعدد و اسم اشاره 
   

  : توالي فعل و فاعل)17( ةمؤلف
ادعا ين ا ةدهندنشان )30 و 29 ،27، 18 ،16- 14 ،6- 1(هاي گيرد. نمونهفاعل پيش از فعل قرار مي

  است.
  

 : توالي عدد و اسم)18( ةمؤلف

آيد.عدد قبل از اسم مي  

  »  دوتا كتاب« )35(
do_ta           ketab 

دو -تا             كتاب       
»يك كتابِ خوب« )36(  

yæk              ketab_e                 xub 
  كتاب              يك-اضافه ةنشان           خوب   

  
 »توانستن«: توالي فعل اصلي و فعل كمكي )19( ةمؤلف

پيش از فعل اصلي قرار دارد.» توانستن«فعل كمكي در مفهوم   
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 »توانم بخوانممي« )37(

 m=æ_a                                      ba_xan_am 
مش 1بست پيش -نمود ناقص - توان          التزامي   -خوان -مش 1  

بست ) براي مطابقه، از پيش20و  19هاي (نمونه» خواستن«مانند فعل » توانستن«فعل 
  كند.استفاده مي

  
  متمم ةنما و جملتوالي متمم ):20( ةمؤلف
  آيد.پيرو مي ةبند پيرو، در آغاز جمل ةنما يا همان نشانمتمم

»دانم كه آن مرد مهربان است.من مي« )38(  
ma       æ_dan_am             ke    me      mærd_e       meræban          e 

نمود ناقص    من -دان - مش 1     آن     كه    مرد    -معرفه         مهربان              است    

»آن مرد سعي كرد كه به سؤاالت جواب دهد.« )39(   

 me    mærd_e  sæi  o=ke   ke    be   soal_iya    jævab   hadæd 

مرد      آن-ش   سعي   معرفه 3بست پيش -به   كه   كرد      سؤال -جواب   جمع   دهد  
  

 واره: حركت پرسش)21( ةمؤلف
  كند.ماند و به ابتداي جمله حركت نميواره در جاي اصلي خود ميپرسش

»ها چه چيزي را خريدند؟آن« )40(   

me_iya               e                       o = xeli 

هاآن-واره         جمعپرسش-ج        چيش 3بست پيش -خريد  

»علي كتاب را به كي داد؟« )41(  

æli        ketab              _o                ke        dæ 

علي           حرف اضافه            كتاب  -به         كي     داد      
  

»مريم نامه را به مينا كي نوشت؟« )42(  

mæryam     kæy       namæ            =o                 mina         nevet 

      حرف اضافه          نامه            كي           مريم -به           مينا            نوشت   
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  ساز و ستاك فعل: توالي وند منفي22 ةمؤلف
در گويش اگيردفاعلي قرار مي بستساز قبل از ستاك فعل و بعد از پيشزي، وند منفيو. 

      »نخوردم«) 43(
                                                                                              om=ne_xæ 

بستييش -نفي-خورد  

»نخورده بودم«   )44(  

                 om=ne_xærd_ez                                tad   

مش 1بست پيش -نفي -خورد -اسم مفعول(ماضي بعيد)              بود  

»نخورده است« )45(  
    o=ne_xærd_e  

مش 3بست واژه -نفي -خورد -اسم مفعول(ماضي نقلي)  

»نگفت« )46(    

      o=ne_ot  

مش 3بست پيش -نفي -گفت  

  »ها ندويدندآن« )47(
me_iya                   xiz_o                ne_zæt 

هاآن -دو جمع -بستنفي پي - زد  

  
  يزوا شيمطابقه در گو. 2-4
  يزوا شيشده با ستاك گذشته در گوساخته يمتعد يها. مطابقه با فاعل در فعل1-2-4

، فعل )3( ةاست. در نمون وستهيمطابقه با فاعل، به فعل پ بستشيپ )6و  3، 2( هاينمونهدر 
 ةمطابقه با فاعل واقع شده است. در نمون بستشيپ زبانيم يجمله فعل مركب است و جزء فعل

است،  يكه فعل بند موصول» كردنصحبت«كرد فعل مركب مطابقه به هم بستشي، پ)8(
مطابقه با  بستشيپ زبانيم» كردنهيتك«مركب كرد فعل هم ز،ين )15( ةاست. در نمون وستهيپ

  فعل مطابقه است. بستشيپ زبانيكرد فعل مركب، مهم زين )16( ةفاعل است. در نمون
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  شده با ستاك گذشته در فعل متعدي ساخته فاعل. مطابقه با 4- 2-2
در گويش اشودهاي متعدي ديده مينيز، مطابقه با فاعل فعل 55 تا 48هاي نمونهدر  زيو  

  »ها مرا شناختندآن«  )48(
me_iya          ma                o  =  enasi 

هاآن-ج            من          جمعش 3بست پيش -شناخت  

»ها تو را شناختندآن« )49(  

 me_iya        ta                o  =  enasi 

هاآن -ج              تو        جمعش  3بست پيش -شناخت  

»ها او را شناختند.آن« )50(  

me_iya         me               o  =  enasi 

هاآن -جمع      ج             او  ش 3بست پيش -شناخت  

»ها ما را شناختند.آن« )51(  

me_iya              æma          o  =  enasi 

هاآن -ج         ما                 جمعش 3بست پيش -شناخت  

  »ها را ديدممن آن« )52(
ma          me_iya                      om= di 

من          ها آن -م              جمعش 1بست پيش -ديد  

»ها را ديدند.ها آن زنآن« )53(  

 me_iya             me                     zen_iya                 o=di 

هاآن -جمع صفت اشاره     -آن ها             آن-جمع ج          ش 3بست پيش -ديد  

  دهد.بست مطابقه با فاعل فعل مركب را نشان مينيز كاربرد پيش )54( ةنمون
  »كرد معلم است.مردي كه با شما صحبت مي« )54(

 mærd_e   ke  xote   oma    sobæt    o=_ke/ =o_ke   moælem  e 

مرد -معرفه   با     كه         م  صحبت  شماش 3بست پيش -نمود ناقص -كرد  است  معلم  

بست مطابقه با ، (نوعي فعل وجهي) از پيش»توانستن«به مفهوم  )55( ةهمچنين در نمون
  فاعل استفاده شده است.

  »ياد گرفتند« )55(
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yad                        o=eret 

� ياد ج                   ش 3بست پيش -گرفت  

گيرد. بست بهره مينيز كه نوعي فعل وجهي است براي مطابقه از پيش» خواستن«فعل 
  .آمده است )19(صرف اين فعل در جدول 

  
   زيوشده با ستاك حال در گويش اهاي الزم و متعدي ساختهدر فعل فاعل مطابقه با .3-2-4

در زمان حال  )20(جدول » كردننصيحت«) و فعل مركب 1(جدول » خوردن«صرف فعل 
قابل  )22(در جدول » رفتن«گر اين مطابقه است. همچنين صرف فعل استمراري بيان

  آمده است.  )21(ي در جدول وزفاعلي در گويش ا ةهاي مطابقبستمشاهده است. پي
شده با ستاك گذشته را فاعلي در فعل الزم ساخته ةبست مطابقپي )17( ةتوجه: نمون

  دهد.نشان مي
  

  زي ودر گويش ا حالشده با ستاك متعدي ساخته هايدر فعل مفعولمطابقه با . 4-2-4
  الف) مطابقه با مفعول باواسطه

) در oو  onهاي (بستواسطه به صورت پيشمفعول با ةمطابق )58( تا )56(هاي در نمونه 
  ستاك حال بازنمود شده است.ابتداي 

  »گويمشان ميبه« )56(
          on_æ_am 

ج مفعوليش 3بست پيش گوي مش 1  

  »گويمبهش مي« )57(
             o_æ_am 

م مفعوليش 3بست م گوي پيشش 1  

  »دهمبهش مي« )58(
           o_æt_am 

م مفعوليش 3بست م ده پيشش 1  
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  اسطهومفعول بيب) مطابقه با 
) در æو  mæهاي (بستواسطه به صورت پيشمفعول بي ةمطابق )61( تا )59(هاي در نمونه

  ابتداي ستاك حال بازنمود شده است.
  »شناسند.ها مرا ميآن« )59(

me_iya     ma            mæ_nas_ed 

هاآن-م مفعولي من جمعش 1بست پيش-نمود ناقص-شناس -جش 3  

  »برند.ها مرا ميآن« )60(
me_iya     ma            mæ_br_ed 

هاآن-م مفعولي من جمعش 1بست پيش -نمود ناقص-برد -جش 3  

  »برند.ها او را ميآن« )61(
me_iya     ona           æ_nas_ed 

هاآن- جمع او م مفعوليش 3بست پيش -نمود ناقص-برد -جش 3  

  
  گيرينتيجه. 5

ها و شباهت اي از زبان الرستاني است وزي زيرمجموعهوبه اين نكته كه گويش ابا توجه 
) و 6-1( ةهاي مطابقو بر اساس تحليل مولفه ،هايي ميان اين دو گويش وجود داردتفاوت

  زي به نتايج زير دست يافت.ودر گويش ا اين پژوهش ،)6-2( ترتيب واژگاني
هاي شباهت ،اي از زبان الرستاني استزيرمجموعهزي وجايي كه گويش ااز آن )1

. در عين حال تفاوتدارد) 469-383: 1392(دبيرمقدم،  الري با گويشفراواني 
خالصه  طور بهدر اين بخش  وپرداختيم ها آن هايي ديده شد كه در اين پژوهش به

در خصوص مطابقه با فاعل نتايج به دست آمده از  .شوندمي و فهرست گونه ارائه
 قرار زير است: 

فاعلي  ةهاي مطابقبستوندهاي يكسان و پيحال، پيش هاي مضارع/الف) در جمله
مطابقه با فاعل در  ةدهندكه نشان شد) مشاهده  5و  3، 1هاي متفاوت (جدول

و  20، 1هاي (جدول باشدمي شده با ستاك حالهاي الزم و متعدي ساختهفعل
هاي يكسان و بستهاي گذشته (ساده، استمراري، نقلي و بعيد)، پي). در جمله22

 تا 48و  16، 15، 8، 6، 3، 2(هاي فاعلي متفاوت در نمونه ةهاي مطابقبستپيش
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هاي متعدي با ستاك گذشته گر مطابقه با فاعل در فعلكه نشان شدمشاهده  )53
  بودند. 

اين  شده با ستاك حالهاي متعدي ساختهدر فعلطابقه با مفعول ب) بر اساس م
و بي )58( تا )56(هاي واسطه در نمونهمفعول (با ةمطابقكه  حاصل شدنتيجه 

در ابتداي ستاك حال، بست ) به صورت پيش61 تا 59(هاي واسطه در نمونه
  . شودبازنمود مي

هاي مطابقه با فاعل بستكه از پيشدهد زي نشان ميونظام مطابقه در گويش ا ج)
هاي الزم و متعدي هاي مطابقه با فاعل فعلبست) و پي17هاي متعدي (جدول فعل

هاي هاي الزم و فاعل فعلفاعل فعل . همچنين،شود) استفاده مي21(جدول 
و  1هاي شوند كه در جدولهاي مطابقه، در فعل ثبت ميبستمتعدي به صورت پي

. اما مفعول به اندهارائه شد» رفتن«و » خوردن«هاي در قالب فعلبه ترتيب  22
   شود.نمايان مي )61 تا 56هاي بست مطابقه در فعل (نمونهكمك پيش

 ةفاعل فعل متعدي به وسيل ةكه مطابق شدزي مشاهده وهمچنين در گويش اد) 
-2-4آوري به گيرد. (براي ياد) انجام مي17هاي مطابقه با فاعل (جدول بستپيش

  رجوع كنيد). 1
قرار اين هاي ترتيب واژگاني از زي بر اساس مؤلفهوهاي شايان ذكر در گويش اويژگي    )2

اي اضافهزي، گويشي پيشوگويش ا .2است.  e ساز،معرفه ةوجود نشان .1 هستند:
موصولي بعد  . بند4د. اي براي مفعول صريح وجود ندارزي نشانهودر گويش ا .3 است.

قيد حالت قبل . 6 .گيرداليه قرار ميمضاف قبل از مضاف. 5 از هسته اسمي جاي دارد.
قبل از » خواستن«فعل . 8 آيد.گزاره قبل از فعل اسنادي مي. 7 گيرد.از فعل قرار مي

صفت اشاره . 10گيرد.صفت پس از موصوف قرار مي. 9 گيرد.فعل بند پيرو قرار مي
براي بيان مفهوم . 12 گيرد.قيد مقدار پيش از صفت قرار مي. 11آيد.قبل از اسم مي

زمان آينده، فعل كمكي وجود ندارد، بلكه اين مفهوم با همان صورت مضارع فعل بيان 
شود. در فعل افزوده  ةبراي زمان گذشته وندي وجود ندارد كه به پاي. 13 شود.مي

شود. اسم مفعول مشاهده مي ةنشان ماضي نقلي و ماضي بعيد، توالي ستاك گذشته و
شود اگرچه معموالً نه به كار برده مي - هاي آريبراي پرسش» آيا«ادات استفهام . 14

. پيرونماي بند 15شود. شود. در صورت كاربرد، در آغاز جمله ظاهر ميحذف مي
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عدد قبل از . 17 گيرد.فاعل پيش از فعل قرار مي .16 .قيدي پيش از بند جاي دارد
. 19 پيش از فعل اصلي قرار دارد.» توانستن«فعل كمكي در مفهوم . 18 آيد.اسم مي

واره در جاي پرسش. 20 آيد.پيرو مي ةبند پيرو، در آغاز جمل ةنما يا همان نشانمتمم
ساز قبل از ستاك وند منفي. 21 كند.ماند و به ابتداي جمله حركت نمياصلي خود مي

  گيرد.فاعلي قرار ميفعل و بعد از پيشوند 
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Abstract 

The purpose of the present study is a typological analysis on word-order and 

agreement in Evazi dialect, one of the dialects in the south of Fars province. 

This dialect has shown interesting characteristics in agreement system and 

word-order which is different from standard Farsi but similar to some other 

dialects in Fars such as Larestani, Khonji, Bastaki, Bikhei and Gerashi. The 

research is theoretically based on Dryer (1992) and Dabirmoghadam (1392) 

in investigating and analyzing 22 typological components of word order in 

the dialect under investigation. Accordingly, the considered parameters are 

analyzed in the form of the above 22 word-order components and 3 

agreement types which is exemplified in 61 dialect samples and further 

illustrated in 23 tables within the paper. The research results demonstrates 

that the agreement system in Evazi dialect reveals a proclitic agreement with 

the subject of transitive verbs, and suffixal agreement with transitive and 

intransitive verbs according to which, the subjects of both intransitive and 

transitive verbs are shown in suffixed forms on the verbs in its agreement 

system. 

Keywords: typological dialect analysis, Evazi dialect, word order 

components, subject agreement, object agreement. 


