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  چکیده
آن  هاي زبان به وسیلهگزارش ترین بخش زبان است که همهجمله بخش گسترده و به عبارتی گسترده

خواهد اي دهد؛ به همین سبب پژوهش در چند و چون آن، در شناخت و بررسی زبان،  نقش ویژهروي می
است که از نظر  مکانیزنگانِ دارابِ فارس همانند بسیاري از دیگر روستاهاي ایران، تاي اليروس. داشت

- ها و مقالهنگاريکنون تکارد و تاهاي فراوانی براي پژوهش دمنديشناسی توانفرهنگی و به ویژه زبان
مصاحبه و  ، به روشحاضر پژوهش .چند و چون گویش آن نوشته شده است بارهزیادي در هاي نسبتاً

اري در پی این تحقیق نتایج بسی. اي بررسی و تحلیل شده استخانهوگو فراهم آمده و به روش کتابگفت
زنگانی نسبت به فارسی رسمی که داراي جایی ترتیب ارکان جمله در گویش اليجابه -1: ؛ از جملهدارد

ان جمله در این گویش، پرسشی جایی ارکترین علت جابهبیش -2. یکنواختی است، بسیار زیادتر است
هاي این گویش غالباً همانند فارسی رسمی حذف فعل در جمله -3. بودن جمله و تأکید بر مسند است

در چیستان، نفرین، ناسزا،  از جمله. انداست مگر چند مورد که در فارسی رسمی کمتر از آنها نام برده
توان آنها را که می اندمعناییاد است و غالباً الفاظ بیهاي این گویش بسیار زیجملهشبه -4. کنایه و مثَل

  .ها نیز جاي داددر گروه صوت
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  مقدمه - 1

اهمیت  تر، ازهاي مناطق روستایی و محدودها؛ به ویژه گویشها و گویشچند و چون زبان بحث درباره
امان ها در یورش بیها و خرده فرهنگاي برخوردار است؛ بدین سبب که بسیاري از این گویشویژه

اي نه اند و اي بسا که تا آیندهها و غیره به سرعت پاي در رکاب فراموشی نهادهمدرنیته و گسترش رسانه
. نمایدتر میل را روشنئبدین مسا این مهم ضرورت پرداختن. چندان دور، فرزندان ما از آنها اثري نیابند

مهري قرار گرفته گویند بیشتر مورد بیدر مجموع در جهان امروز آنچه بدان فولکلور یا فرهنگ عامه می
زنگان فارس اختصاص یافته جمله در روستاي الياین جستار به چند و چون ساختمان جمله و شبه. است
و  2، دستگاه دستوري1دستگاه صوتی«زبان را در سه بخش  شناسان دستگاه گستردهبرخی از زبان. است

در این مقاله تمرکز بر  .)با اندکی تصرف 16: 1353باطنی، (دهند مورد مطالعه قرار می» 3دستگاه واژگان
  .است شی از دستگاه گویش این روستابر روي  بخ تردقیقدستگاه دستوري یا روي 

که در  استهاي جنوبی زاگرس در استان فارس رشته کوهدسیر رمناطق کوهستانی و س از زنگانالي
اکثر مردم این شغل ). 2482: 1387 مصاحب،( کیلومتري شرق شهرستان داراب واقع شده است 54

رواج داشته قبل، دامداري نیز بسیار  تا یکی دو دهه. کنون باغداري بوده استروستا از گذشته تا
ي در این روستا شاه عباس کبیر افراد دوره در)15: 1385(ت کیشصداقبه اعتقاد   .)2: 1394رنجبر، (است

برخی از افراد روستا نیز بر این باورند که این روستا در آغاز گبرنشین بوده و سپس «. ندکردزندگی می
اند و آنها را از سپس بر گبریان چیره شده. انداند و ساکن شدهافرادي از نقاط مختلف به این روستا آمده

کنند با این همه برخی دیگر از اهالی این روستا بیان می). 3و 2: 1394رنجبر، (».اندنقطه بیرون راندهاین 
- که از زابل به این منطقه آمده کنندو برخی نیز روایت می اندآمده روستاکه از اطراف شهر کرمان به این 

 اندخان زند به این روستا آمده که در یک لشکرکشی همراه با لطفعلی بر این باورنداي نیز عده ،اند
از این رو روشن است که طی سالیان متمادي بسیاري از ). 865و  864: 1394نمیرانیان، افضل و رنجبر،(

اند که و گویشی غنی را پدید آورده هاي بومی در این روستا در هم آمیختهها و خرده فرهنگگویش
رنجبر، . (است که این گویش را گویشی نیمه لري بدانیمترین مشترکات را با لري دارد و بهتر این بیش

  )با اندکی تصرف 11: 1395باقري، 
  
  روش پژوهش - 1-1

گردآوري،  -این روستا سالنشینی با گویشوران کهنبه ویژه با هم –مطالب این جستار به روش میدانی 
تحلیل مطالب اولیه از براي انتقال هرچه بهتر مطلب، نگارندگان در  همچنین. تحلیل شده است سپس

  .انداي نیز بهره جستهروش کتابخانه

                                                
1- phonology 
2- grammer 
3- vocabulary 
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  چارچوب نظري - 2
  جمله - 2-1

جمله مجموعه « است؛ مانندهاي گوناگونی تعریف شده ها و منابع دستوري به شکلجمله در کتاب
 کلماتی است که مقصودي را برساند یعنی داراي اسنادي باشد که ذاتاً تام است خواه نقض غرضی داشته

دستوري از واج تا جمله، جمله این گونه تعریف -شناسیدر فرهنگ زبان .)18: 1388خیامپور، (»باشد یا نه
شود تا حداقل پیامی را برساند، جمله یک واحد زبانی است که از یک یا چند گروه ساخته می«: شده است

ا از حیث عناصر تشکیل دهنده، جمله ر. توان به دو بخش نهاد و گزاره تجزیه کرداین واحد زبانی را می
هاي زیادي دارد اما در جمله گونه .)127: 1387مدرسی، (».توان تقسیم کردبه انواع ساده، و مرکب می

هر « .ها را چنین تعریف کرده استخانلري این گونه جمله .ساده مورد نظر است این پژوهش بیشتر جمله
شود به ایجاب آن حکمی می که درباره قسمتیشود، یساده و مستقل خبري از دو قسمت تشکیل م جمله

قسمت اول را نهاد و قسمت دوم را . شودآن ذکر می یا سلب، دیگري حکمی یا اسنادي است که درباره
  .)445 : 3ج : 1392خانلري، (»خوانیمگزاره می

  
  هاي جملهالگوها یا قالب -1- 2-1

ها با ترتیب ها وجود دارد که در این الگوها واژهملههایی براي ساختن جالگوها یا قالب در هر زبان
غالباً ارکان این الگوها هنگامی که توسط افراد  .آورندشوند و جمالت را به وجود میمشخصی چیده می

  . شوندجا میگیرد جابهمورد استفاده قرار می در زبان محاوره
به سبب آن است که صورت صرفی  اء جمله آزاد است و این آزاديدر پارسی باستان ترتیب اجز

ر اجزاء در تغییر معانی تأثیري تقدم و تأخ بنابراین .ها در جمله نیز استمقام نحوي آن کلمات خود نشانه
آید و فعل هاي ساده به همان ترتیب است؛ یعنی نهاد در آغاز میتر جملهدر فارسی میانه نیز بیش ...ندارد 

ساختمان جمله از نظر ) از آغاز تا اوایل قرن هفتم(نخستین  رسی دري دورهدر فا ...گیرد در پایان قرار می
ي و فارسی قرون فارسی در از آن پس در دوره. ترتیب اجزاء آن نسبت به ادوار بعد آزادي بیشتري دارد

  .)447و  446 : 3ج : 1392خانلري، (ترتیب اجزاء جمله روي داده استاخیر نوعی یکنواختی و تحجر در 
-به کار میزنگانی الگوهایی که گویشوران الي ،بر اساس الگوهاي فارسی معیارر تحقیق حاضر د
از منظر سبک شناسی،  .بیان خواهد شدگیرد که صورت می هاییجاییها و جابهو تفاوت بررسی گیرند

هاي فردي اي از مشخصهیعنی کمترین نشانه. آیدصفر گفتار و نوشتار به شما می زبان معیار، درجه
صفر سخن قرار دارد که در آن قواعد دستوري  کالم بدون سبک، در درجه. توان یافتگوینده در آن نمی

  )40 :1390فتوحی، ( ...رعایت می شود و و درست نویسی کامالً
  یکي الگو
  فعل اسنادي+ مسند + نهاد 

  )او آشنا بود(= u xoδ-hɔli biδ او خوذحالی بیذ
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توسط گویشوران مورد استفاده ) الگوي اصلی(وان گفت به همان اندازه که این الگو تبا اندکی تسامح می
  :رودهاي زیر، به کار میجایی ارکان جمله به شکلگیرد به همان اندازه هم این الگو با جابهقرار می

  نهاد+ فعل + مسند -1
  )آشنا و خودمانی بود حسن(= xoδ-hɔli biδ hasanحسن  خوذحالی بیذ

  )ابري شد هوانیمه(= ni:ma-avr-i šoδ havâاوري شذ هوا نیمه
  مسند + نهاد + فعل  -2

  .رود که گوینده بخواهد بر مسند تأکید کنداین الگو بیشتر زمانی به کار می
در این جمله تأکید بر شکسته شدن سنگ ) شد آن سنگ خرد(= šoδ sang-u pačشذ سنگو پچ 

  . است
ن بومی سراي این روستا یاري از الگوها موجب شده است که شاعراگستردگی ارکان جمله در بس

  .اوزان عروضی برآیند ها بزنند و به راحتی از عهدهست به چینش کلمهآزادانه د
  الگوي دو 

  فعل ناگذر+ نهاد 
  ) محمد آمد(= mammaδ umaδممذ اومذ 

  )انگورها له شد(= angir-â pelqiδانگیرا پلقیذ 
  :شودجا میدر این الگو جابهگاهی ارکان جمله 

  )حسن پرید(= jakiδ hasanجکیذ حسن 
  :گیرد که جمله پرسشی باشدجایی بیشتر زمانی صورت میاین جابه
  )وزید باد؟/ آمد(= umaδ bâ:δاومذ باذ؟ ). رفت محمد؟( ra: mammaδره ممذ؟ 

  الگوي سه
  فعل گذرا+ مفعول + نهاد 

  .رودبه کار نمی» را« انهکه در این گویش حرف نشنکته این
 ه گفُاطو قصfɔt-u qessa go =)فاطمه قصه گفت(  

  )حسن غذا خورد(= hasan nun xâ:rdحسن نون خوارد 
هاي این گویش از مثَل. شتر خون خود را دید(= šotor xi:n-e xoδeš diδشتر خین خوذش دیذ 

  )است
  :شودجا میگاهی ارکان این الگو جابه

  مفعول+ ذرا فعل گ+ نهاد -1
  )غذا خورد حسن(= nun xâ:rd hasanنون خوارد حسن 

  )سنگ زد علی( sang zaδ aliسنگ زذ علی 
  مفعول+ نهاد + فعل گذرا -2
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  :گیرد که جمله پرسشی باشدتر زمانی صورت میجایی بیشاین جابه
  )خورد علی آغوز؟(= xâ:rd ali ze:kuخوارد علی زِکو 
  الگوي چهار

  فعل گذرا یا سببی+ متمم + رف اضافه ح+ مفعول + نهاد 
علی سنگ را (= ali sang a zamin va:-δâšt/ var-dâštورداشت / علی سنگ اَ زمین وذاشت

  )از زمین برداشت
  )من جریان را به تو گفتم(= mo jariyân a to goft-omمو جریان اَ تو گفتم 

  :شودجا میگاهی ارکان این الگو جابه
  فعل گذرا یا سببی+ متمم + رف اضافه ح+ نهاد + مفعول -1

 mašk bâ: a maškôδun va:-δâšt/ var-dâštورداشت / مشک با اَ مشکوذون وذاشت
  )مشک را پدر از مشکدان برداشت(=
  متمم+ حرف اضافه + مفعول + نهاد + فعل گذرا یا سببی -2
 va:-δâšt/ var-dâšt bâ: mašk a maškôδunورداشت با مشک اَ مشکوذون؟ / وذاشت 

  )برداشت پدر مشک را از مشکدان؟(=
  .هر یک از ارکان جمله بر ارکان دیگر مقدم شود مکن استبا توجه به نوع تأکیدي که گوینده دارد م

در . شونددر این گویش هرگاه ضمایر شخصی پیوسته متمم یا مفعول واقع شوند بر فعل مقدم می: نکته
 šun» شون«، tun» تون«، mun» مون«، eš» اش«، et» تاom ،»» اُم«نقش مفعولی به صورت 

در نقش . روندبه کار می šun» شون«و  tun» تون«،  mun» مون«، š» ش«،  t»ت«، m» م«و 
» شونَ«و  tuna» تونَ«، mun-a» مونَ«، ša» شta  ،»»تma ،»» م«متمم نیز به صورت 

šuna اَ« ، همان حرف اضافهپایانی روند که در روش اخیر فتحهبه کار می «a  است که در این گویش
  .رودبه کار می» بر«و » به«، »از«به جاي حروفی چون 

  در نقش مفعولی -1
  )او تو را دید(= u et diδاو ات دیذ 

  :باشد) i» اي«در این گویش (» می«اگر فعل داراي جزء پیشین 
  )بینداو تو را می(= u t-i-bin-e/ t-e-bin-eتبینه / او تیبینه

  در نقش متممی-2
  »از«به معنی  :aکشیده » اَ« با حرف اضافه-الف

تر از جنس سفال که بیش است ظرفیدیگل . دیگل را از او گرفت( di:gol š-a:-ger-eدیگُل شَگره 
  )پزندو در آن گوشت می است

  »به«به معنی  aکوتاه » اَ« با حرف اضافه-ب
  )چیز را به شما گفتعلی همه(= ali hama-či tun-a goچی تونَ گ علی همه
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  الگوي پنج
  فعل مجهول+ نهاد 

ناگفته نماند که به . رود و تأثیري در معنا نداردبه کار می a» اَ«در این الگو پیش از فعل مجهول حرف 
  .رودنیز به کار می a» اَ«ندرت بدون حرف 

  )یده شدباغ ریخته شد، انگورها چ(= bâ:γ a rexta šoδباغ اَ رخته شذ 
  )سنگ کنده شد( sang a kanna šoδسنگ اَ کنّه شذ 

  :شودجا میگاهی ارکان این الگو جابه
  نهاد+ فعل مجهول 

  )ریخته شد باغ، چیده شد انگورها(= a rexta šoδ bâ:γاَ رخته شذ باغ 
  الگوي شش

  فعل مجهول+ متمم + حرف اضافه + نهاد 
  sang a di:vâl kanna šoδسنگ اَ دیوال کنّه شذ 

رو الگوي شش از این. رودبه کار می a» اَ«که در الگوي پنج دیدیم پیش از فعل مجهول، حرف چنان
  .بیشتر به صورت زیر کاربرد دارد

  فعل مجهول+ » اَ«حرف + متمم + حرف اضافه + نهاد 
  sang a di:vâl a kanna šoδسنگ اَ دیوال اَ کنّه شذ 

  الگوي هفت
  فعل ناقص) + سندالیه مفعولم(تمیز + مفعول + نهاد 

همه (= hama ali xeref hesâ:v-eš kerda viδ-enهمه علی خرف حساوِش کرده ویذن 
  )علی را کودن به شمار آورده بودند

در ) ك به الگوي چهار. ر(شود و ضمایر شخصی پیوسته جا میدر این شیوه غالباً ارکان جمله جابه
  .گیرندنقش مفعول قرار می

  فعل+ مفعول ) + مسندالیه مفعول(میز ت+ نهاد -1
- دانستم، من او را عاقل میمن عاقل او را می(= mo  â:qel š-i-donoss-omمو عاقل شیدنُسم 

  )دانستم
  نهاد+ فعل + مفعول ) + مسندالیه مفعول(تمیز  -2

-قل میدانستم من، من او را عاعاقل او را می(= â:qel š-i-donoss-om moعاقل شیدنُسم مو 
  )دانستم

  :براي مثال. گسترش داد... الیه، صفت وتوان با افزودن قید، مضافهر یک از الگوهاي یاد شده را می
  )فالنی زشت است(= folâ:ni zešt-eزشته  فالنی

  )فالنی چقدر زشت است(= folâ:ni čeqaδ zešt-eفالنی چقذ زشته 
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 folâ:ni bâ i ča:š-ɔ-y kutisk-eš čeqaδ zešt-eفالنی با ئی چشُاي کوتیسکش چقذ زشته 
  )هاي تنگ و کوچکش چقدر زشت استفالنی با این چشم(=
  
  هاي گزاره گونه -2- 2-1
  :فعل به تنهایی گزاره است-1

  )حسن رفت(= :hasan ra رهحسن 
  :استگزاره  تشکیل دهنده) گروه وصفی(فعل اسنادي و مسند -2

  )انی شدعلی عصب(= ali ja:l-i šoδ جهلی شذعلی 
  :استگزاره  مفعول یا گروه مفعولی، تشکیل دهنده فعل به اضافه-3

  )حسن دستگیره را آورد(= hasan navaδ-i â:vo نَوذي آوحسن 
  :استگزاره  فعل و متمم تشکیل دهنده-4

  )فاطمه از مدرسه برگشت(= fâ:toma a: maδresa umδ اَ مذرسه اومذفاطُمه 
  :استگزاره  دهنده فعل، مفعول و متمم تشکیل-5

قاسم خاکشیر را از ( qâ:som ši:terak a to bâx-ča vâ:-ron شیترك اَ تو باخچه وارنقاسم 
  )چید/ باغچه از زمین کند توي

  :استگزاره  مفعول، تمیز و فعل تشکیل دهنده-6
زنگان را مردم الي(= mardom lɔy-zangu xšam še-y-gon گُنزنگو خَشَم شیلُايمردم 

  )گویندخَشَم می
  
  جمله از نظر فعل -3- 2-1
احمدي گیوي،  انوري و(»فعلاسنادي، جمله بی فعلی، جمله جمله: جمله از حیث فعل سه گونه است«

  .هاي اسنادي و فعلی پرداختیمهاي قبل به جملهدر شاهد مثال) 312: 1387
ساخت جمله باشد و فعل آن در ژرف شود که در ظاهر فعل نداشتهاي گفته میبه جمله«فعل؛ بی جمله
  )312: همان(»باشد

  !یعنی خسته نباشی na-xassse-y !ينخسه
  یعنی حالت چطور است؟ hâ:l-etحالت؟ 
  !خطر باشدیعنی سفر بی safar bi:-xatarخطر سفر بی

  
  جمله از نظرهاي دیگر -4- 2-1

  جمله مستقل و غیر مستقل
  )ترسیدم/ ام ترکیدزهره(= zannq-om a ô šoδشذ  اُو زنَّقُم اَ: جمله مستقل ساده مانند
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  :جمله مستقل مرکب مانند
  دس که اَ ما جذا شذ، خر ایخواره خووه سگ ایخواره خووه

das ke a mâ jeδâ šoδ xar i-xâr-e xu:v-e sag i-xâr-e xu:v-e  
بخورد یا سگ،  خر/ خورد خوب استخورد خوب است سگ میدست که از ما جدا شد، خر می: ترجمه

  .)هاي این گویش استاز مثَل(کند فرقی نمی
  
  جمله پایه و پیرو -5- 2-1

 اي است که همراه با جملهپیرو جمله و جمله باشدجمله پایه آن است که غرض و تأکید گوینده بر آن 
-پایه می جملهرا به مفهوم ... پیرو مفاهیمی چون زمان، شرط، علت و جمله. آید و پیرو آن استپایه می

  .)248و  247: 1370احمدي گیوي، انوري، (پیرو به تنهایی معناي کامل و مستقلی ندارد  جمله. افزاید
  : هاي این گویشمثال از مثَل

  خري که بار ما شَبار نی، هنّ و هوشت ما شَکار نی
xar-i ke bâ:r-e mâ ša-bâ:r ni henn o hôšt-e mâ ša-kâ:r ni  

و هدایت کردن ما به کارش ) آواري راندن االغ(کند، هن و هوش بار ما را حمل نمی خري که: ترجمه
  .آیدنمی

پایه  جمله) کندخري که بار ما را حمل نمی(=» خري که بار ما شَبار نی«اول یعنی  در این مثَل جمله
شود و سود و بوط نمیخواهد بر کاري که به او مرگوینده می. این مثَل بر آن است است و تأکید گوینده

هن و هوش و هدایت (=» هنّ و هوشت ما شَکار نی«دوم یعنی  جمله. ضرري برایش ندارد تأکید کند
پایه کامل و مراد گوینده منتقل  پیرو است و با این جمله معناي جمله جمله) آیدکردن ما به کارش نمی

  .شودمی
  :مثالی دیگر

رمته خذا ک کش بزنه دعا اَ جونش بdoâ a jun-eš bo-ko ta xoδâ kerm-eš bezan-e   
  .خدا کاري کند که بدنش پر از کرم شود/ نفرین به جان او بکن تا خدا او را کرم بزند: ترجمه

پایه است که گوینده تأکیدش بر نفرین  جمله) نفرین به جان او بکن(=» دعا اَ جونش بک« جمله
امر ذکر شده  جمله پیرو است که در آن نتیجه) تا خدا او را کرم بزند( »ته خذا کرمش بزنه« است و جمله

  .است
  
  جمله مثبت -6- 2-1

انوري، احمدي گیوي، (کند دهد یا طلب میاین نوع جمله وقوع امر یا داشتن و پذیرفتن حالتی را خبر می
1387 :317(.   

  )االغ را راند به سمت طویله(= xar ron berey to kot-xar-iخَري خر رن بِرِي تو کُت
  : هاي این گویشاز مثَل
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لُاياَ تَو اَ گل اُو اياژونَم ایره پر a tavallɔ-y gol ô-a pɔ-y rɔžu:n-am i:-re =) از توالي
  .)رودگل آب کنار رازیانه هم می

  
  جمله منفی -7- 2-1

کند یرفتن حالتی را نفی یا سلب میاین نوع جمله که برعکس جمله مثبت است وقوع امر یا داشتن و پذ
   .)317: 1387انوري، احمدي گیوي، (کند یا عدم آن را طلب می

  )به روي خودش نیاورد/ ها نراندخرش را به این راه(= xar-eš a i râ`-â naronخرش اَ ئی راآ نَرُن 
مدفوع خودش را (= go: xočč a go:-δun nim-rasun-eذون نیمرَسونه گُه خُچ اَ گُه: هااز مثَل

  )کندکه به دستشویی برسد، خودش را خراب میرساند، قبل از ایندانی نمیبه مدفوع
  
  جمله معترضه -8- 2-1

آید و اگر از می... اصلی با مفاهیمی چون دعا، نفرین و اي است که در ضمن جملهمعترضه جمله جمله
  .شوداصلی نمی جمله حذف شود باعث خلل و نارسایی معنا و مفهوم جمله

 huseyn xoδâ xer-eš beδ-e ra: bera-m aره بِرَم اَ هیزم  -خذا خیرش بذه–حوسین 
hi:zom =)رفت به قصد هیزم آورد براي من -خدا به او خیر بدهد -حسین(  

 i doz xoδâ dafar-eš naδ-e umaδ xuna-mم کَن اومذ خونه -خذا دفرِش نذه- ئی دز 
kan =) ام را دزدیدآمد و وسایل خانه -او مهلت ندهدخدا به –این دزد(  

  
  هاي پیوستهجمله -9- 2-1

و در راستاي انتقال یک  استهایی است که از نظر مفهوم مشترك هاي پیوسته جملهمنظور از جمله
  .روندمطلب به کار می

رنُّم رنُّم بینِ را . دماَ کُت شَذر کر. رفتُم جل ناذُم اَ ري خَرو. پشت سرش اَ خونه اَ در شذم. ممذ ره
  .شَرسیذُم

mammaδ ra: pošt-e sar-eš a: xuna a dar šoδ-om raft-om jol nâ:δ-om a 
ri xar-u a kot ša-δar kerd-om ronn-om ronn-om beyn-e râ: ša-rasiδ-om  

بیرون  االغ را از طویله. رفتم پاالن گذاشتم روي االغ. پشت سرش از خانه بیرون رفتم. محمد رفت
  .رسیدم) محمد(بین راه به او . االغ را حرکت دادم و حرکت دادم. کردم

  
  جمله از نظر مفهوم و چگونگی بیان -10- 2-1
-از وقوع کار یا بودن و پذیرفتن حالتی به اثبات یا نفی به صورت قطعی یا غیر قطعی خبر میخبري؛  -1

  .)311: 1387انوري، احمدي گیوي، (»دهیم
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خاك زمین نرم شده، زمین پوشیده از خاك نرم (= zamin gel-tap-ak šoδ-eک شذه تَپزمین گل
  )شده است

  )فرو ریخت/ دیوار خانه خراب شد( di:vâr-e xu:na rommiδدیوار خونه رمیذ 
  .کسی، چیزي یا امري پرسشی؛ پرسش درباره-2

  )خواهی چکار بکنی؟می(= xɔ-y če bo-kon-iخواي چه بکنی؟ 
  )ي علی ترش کرده بود؟معده( toroš-â:l kerda viδ aliکرده ویذ علی؟ تُرُشال 

  ...عاطفی؛ بیان احساس شگفتی، خشم، نفرت و-3
یباذ ایشذپاچه کاشک !kâškey pâ:ča-bâ:δ i-šoδ )ردکاش میم(!  

- هایی پرورش دادهعجب گل( ajab gol-ɔ-y a sar-e pâ kerdi-ye! عجب گُلُاي اَ سرِ پا کردیه
  !)اي
انجام دادن کاري یا داشتن و پذیرفتن صفت و حالتی به اثبات یا نفی طلب «امري؛ در این نوع جمله  -4

  .)311: 1387انوري، احمدي گیوي، (»شودمی
  !)ها پیدایت نشودطرفدیگر این(= da i-taraf-â peyδâ-t naš-e! د ئی طرفا پیذات نشه

  !)جا راحت بنشیننهمی(= hem-žâ râ:hat beši! همژا راحت بشی
  
  هاحذف فعل در جمله -11- 2-1

  :شودگاهی در برخی موارد به دالیلی فعل از جمله حذف می
  در دعاها و تمناها-1

  !]بدهد[یعنی خدا قوت  xoδâ qovvat! خذا قوت
  !]نباشی[یعنی خسته  na-xasse-y! ينخسه

  هادر نفرین-2
یعنی خاکستر هفت محله توي  pole-y haf xašam a to sar-et! هف خَشَم اَ تو سرت يپله

  !]باشد[سرت 
  در ناسزاها-3

  !]باشد[یعنی گُه به گور پدرت  go: a gur-e bɔ-tun! گُه اَ گور باتون
  هاها و کنایهدر مثَل-4

  ]است[ها ترش و دوغ] است[یعنی سگ سیر  sag si:r du:γ-â toroš! سگ سیر، دوغا ترش
گوید که فرزندش از غذا مثالً مادري این را می. است که از یک چیز ایراد بگیرد این مثَل در مورد کسی

  .گذاريها مییعنی چون تو سیر هستی عیب ترش بودن بر دوغ. ایراد بگیرد
  لفظی حذف به قرینه-5

ن ...یعنی  qin boδ-om tofta:-m a ri:š م اَ ریشم تُفتَذُقین ب: هاي این گویشنمونه از مثَل
  ]بدهم[ آب دهان هم اضاف بر آن بدهم
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مثال فردي چیزي رایگان به کسی . جا و اضافی شده باشدگوید که از او توقع بیاین مثَل را کسی می
  .بدهد و آن کس بگوید باید فالن چیز را هم به من بدهی

  .آیندبه صورت مکرر می» یا«و » هم«، »نه«، »چه«ها که با حروفی چون برخی جمله-6
  ]است[یعنی نه آب نه آبادي  na ô na â:vɔδiنه آواذي نه اُو 

  .بیاید» تر«ها صفتی باشد که با ها که مسند آنبرخی جمله-7
یعنی   har-če sâ:l ta:r sâ:l-tar ô o alaf biš-tarتر تر، اَو و علف بیشهرچه سال تَر سال
  ]است[تر آب و علف بیش] باشد[تر هرچه سال تَر سال

  اهدر چیستان-8
 či-ye ke sar-eš bar to bon-eš bar mâ:δar-e toچیه که سرِش بر تو، بنش بر ماذر تو؟ 

  ؟]است[، انتهاي آن بر مادر تو ]است[یعنی چیست که سر آن بر تو 
  .جواب این چیستان پستان مادر است

  هاي پرسشیدر برخی از جمله-9
 vaxt-i tofang a konj-e xune-y če tars a، چه ترس اَ گرگ؟ يوختی تفنگ اَ کُنجِ خونه

gorg  است؟[ي اتاق است چه ترسی از گرگ یعنی وقتی که تفنگ در گوشه[  
  هاي تعجبیدر برخی از جمله-10

شُايژَو چوزي عس !ažav ča:š-ɔ-y sôz-i دارد/ است[هاي سبزي یعنی عجب چشم[!  
  آیدها که براي تنفر میدر برخی جمله-11

  !]است[یعنی چقدر زرد رنگ و زشت  čeqaδ zard-a-mâ:l o baδ šeq! بذ شق مال وچقذ زرده
  ي معنويحذف به قرینه-12

  ؟]است[هاي علی یعنی چه خبر از زن و بچه če xavar a bačč-â aliچه خَور اَ بچا علی؟ 
  
  جملهشبه - 2- 2

درد، شادي، : فی خود مانندجمله کلمه یا گروهی از کلمات است که گوینده براي بیان حاالت عاطشبه
اند ها مفهومی چون جمله دارند، آنها را به این نام نامیدهجملهبرد و چون این شبهبه کار می... افسوس و

. اندها را نیز اصوات و صوت نامیدهجملهدر برخی از دستورها شبه. )243: 1387انوري، احمدي گیوي، (
به و خه، به؛ مانند آه، هان، خهاندها شبیه اسم صوتجملهز شبهگذاري از آن سبب است که برخی ااین نام
  :بندي کرده استفارسی دري را چنین تقسیم) هايجملهشبه( يهاابوالقاسی صوت .)همان(هاجز آن

  .زه، واي، وه، هان، هینبه، زهآه، آوخ، آوه، آي، اوه، اي، به: هایی که در اصل صوتندصوت -1«
  :ندااصل اسم و صفت هایی که درصوت-2

  آزاد، آفرین، افسوس، تف، تفو، خاموش، زینهار، زنهار: هاي فارسیها و صفتاسم) الف
  الحذر، الفرار، األمان، امان، حیف، ساکت، عجب، مرحبا: هاي عربیها و صفتاسم) ب
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  دور از تو، چشم بد دور: هایی که یک عبارتندصوت-3
اهللا، اهللا، تباركاهللا، باركشاءاستغفراهللا، الحمدهللا، ان: اندهایی که در عربی جملهصوت-4

  )303و  302: 1383ابوالقاسمی، (»یااهللا
هایی منظم جاي بندي و در گروهتوان با توجه به عواطف و قصد گوینده نیز دستهها را میجملهشبه 

قصد گوینده به شرح زیر زنگانی را با توجه به عواطف و هاي گویش اليجملهدر این پژوهش شبه. داد
  :ایمبندي کردهدسته

  هاي امید و آرزو و دعاجملهشبه-1
 kâškey کاشکی. امید است که، باشد که ← balkâبلکا . امید است که، باشد که ← balkeبلکه 
  .کاش ←

 ← in šâllâاین شالّا . اهللان شاء ← šâllâشالّا ). با حالت تضرع(اي خدا  ← ey xoδâاي خذا 
  .اهللان شاء
  .یا خدا ← yâ: xoδâیا خذا 

  مثال در قالب جمله
  کاشکی همسال بارون ایمذ و یه دو منِ باري ایشذ

 kâškey hom-sâl bɔrun i-maδ o ya do man-e bɔr-i i-šoδ  
  )دادنددرختان ثمر می(آمد بارید و مقداري محصول به بار میکاش امسال باران می: ترجمه

  تحسین و تشویق جملهشبه -2
نازِ  ← nâ:z-e dass-et! نازِ دست!. نازِ بلت ← nâ:z-e bol-et! نازِ بلت!. ، آره!ها ← :hâ! ها

  !. دستت
 ← marhavâ! مرحوا!. اهللاماشاء ← mâšâllâماشالّا !. نازِ قدت ← nâ:z-e qaδ-et! نازِ قذت

  !.مرحبا
-:ba! بهبه!. اهللابارك ← bârek-allâ! اهللاركبا. آفرین ← âffarinآفَّرین !. جان ← jâ:n! جان
ba: ←بهبه.!  

  مثال در قالب جمله
  )مرحبا بر قد چون سروش( marhavâ a i qaδ-e salv-ešمرحوا اَ ئی قذ سلوِش 

  جمله تأسف و دردشبه -3
،  te:f، تف  :ba، به  â:y، آي  âxxey، آخِّی  âx، آخ  ey baxt-om، اي بختم  :a، اَه  u:tاوي 

  . hey، هی  vâ:y، واي  heyf/ xeyfخیف / ، حیف tef tef tefتف تف تف 
  مثال در قالب جمله

حیف جوانی که چون باد (= :xeyf-e javun-i ke eyn-e bâ:δ raخیف جوونی که عینِ باذ ره 
  )گذشت

  جمله شگفتیشبه -4
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، بابو  :i:ha، ایهه  ey bâbbô/ bâbôابو ب/ ، اي بابو :oho، اُهه  :eha، اهه  ohô، اُهو  :aاَه 
bâbbô  باکّو ،bâkku  کّوب ،bakku  هب ،bo:  ههب ،boha:  هتوو ،to:va )ه سخفار ) توبهتوو ،

to:va saxfâr )توبه استغفراهللا (عژَو / ، عجوajav/ ažav )ژیو / ، عجیب) عجبعajiv/ aživ 
 :yâ، یا خذا  hu:ha، هوهه ) واویال( vâvveynlâوینال وا) واویال( vâvveylâ، واویال ) عجیب(

xoδâ )یا خدا.(  
  مثال در قالب جمله

  !)آید هاعجب برفی می(= :ajav abarf-i i-yâ:-ya! عجو برفی ایایه
  جمله تنبیه و تحذیرشبه -5

  )واویال( voveyleyلی ، ووِیma-bâ:δâ ، مباذا  daxil، دخیل  bâbbôبابو 
  الب جملهمثال در ق

  !)زنهار در باغ مردم نرو/ دخیل(= daxil a to bâ:γ-e mardom narô! دخیل اَ تو باغ مردم نرو
  جمله امرشبه -6

  )یااهللا( yâ-llâ، یالّا  ali yâ:r-et، علی یارت  besmellâاهللا ، بسم alâاَال 
  مثال در قالب جمله

توانی اگر می(= aya i-tun-i šarva boxun-i ali yâ:r-et! اَیه ایتونی شروه بخونی علی یارت
  )شروه بخوانی علی یارت

  جمله تعظیم و قبول و احترامشبه -7
  . čašm، چشم ) روي چشمم ( ri čaš-om، ري چشُم ) به روي چشم( a ri čašاَ ري چش 

  مثال در قالب جمله
روي چشمم، (= ri čaš-om har kɔr-i bogu-y i-kon-omري چشُم هر کُاري بگوي ایکنُم 

  )دهمهر کاري بگویی انجام می
  جمله تصدیق و ایجابشبه -8

  )آره/ نهآره( hâna، هانه  :hâ/ hâ، ها ) درست( dorosدرس 
  مثال در قالب جمله
  )بله حواسم جمع است/ نهآره(= hâna havâ:s-om ja:m-eهانه حواسم جمه 

  جمله تکذیب و انکارشبه -9
 /hargezهرگس / ، هرگز :na، نه  aslan، اصالً  estaxforollâهللا ، استخفرا abaδanابذاً 

harges وخت ، هیشhiš-vaxt )هرگز/ وقتهیچ(  
  مثال در قالب جمله

هرگز چنین (= hargez i-tô či ke to i-gu-y našoδ-eهرگز ایطو چی که تو ایگوي نشذه 
  )گویی اتفاق نیفتاده استچیزي که تو می

  و نفرینجمله سرزنش شبه -10
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روند که کسی بخواهد مانع از حرف زدن شخصی شود ها هنگامی به کار میجملهبیشتر این دسته از شبه
  .هاي ناپسندش مورد سرزنش قرار دهدیا وي را به سبب حرف

،  ti:r-e kɔr-i، تیر کُاري  to halq-i، تو حلقی  ey baxt-om، اي بختم  ki:r-e xarر خر ...
، درد دل  dard-e bi:-darmunدرمون ، درد بی dard، درد  ti:r-e nâ:yamunتیر نایمون 

dard-e del  دل درد ،del dard  رنج ،ranj   اریکورنج ب ،ranj-e bɔrik-u  زهر مار ،za:r-e 
mâ:r  زهر هالهل ،za:z-e halâ:hel م ، سینهروsi:na-varam م سال ، سینهروsi:na-

varam-e sâ:l ت کوف/ ، کوفkuf/ kuft  کُاري کوفت ،kuft-e kɔr-i  گولّه ،gulla  مرگ ،
marg  

  مثال در قالب جمله
 ey baxt-om natonoss-i jolô j:r-e-šun begir-iنَتُنُسی جلو جرِشون بگیري؟ ! اي بختُم

  )ها را بگیري؟نتوانستی جلو دعواي آن! خاك بر سرت!/ اي بختم(=
 kuft-e kɔr-i xejâ:lat bekaš a patarâ:tات گفتن خجالت بکش اَ پتَر! کوفت کُاري

goftan =)از چرت و پرت گفتن خجالت بکش! کوفت کاري(  
  جمله احساس لذتشبه -11
  :ba:-baبه ، به :ba، به  âxxey، آخِّی  :a، اَه  uffey، اوفی  uf، اوف  axاَخ 

  مثال در قالب جمله
  )مزه استچقدر خوش! اخ(= ax čeqaδ xoš-mazze-yي مزّهچقذ خوش! اَخ
  )چه سروِ کوهیِ بلندي! وه/ اَه(= a: če vo:l-e bela:n-iچه ولِ بِلَنی ! اَه

  جمله بیان ترسشبه -12
، بوي   buš/ bu:š besmellâ، بوش بسملّا  buš/ bu:š، بوش ) اهللابسم( besmellâبسملّا 

buy/ bu:y  تووه ،tôva  يو ،va:y  
  ملهمثال در قالب ج

از این که ! بوش(= buš a i xo â:δam va:m-eš vɔ-y-var-eاَ ئی خُ آذم وهمش وایوره ! بوش
  )ترسدآدم می

  زاريجمله تنفر و بیشبه -13
  va:y، وي  vq/ va:q، وق  baq/ ba:q، بق  iq/ i:q، ایق  uq/ u:q، اوق  aq/ a:qاَق 
  )این هم نشد غذا! بق(= baq in-am našoδ a nunاینم نشذ اَ نون ! بق
  
  گیرينتیجه - 3

-که امروزه ترتیب ارکان جمله در زبان فارسی رسمی دچار یکنواختی شده است، در گویش اليبا این
دهد که این گویش نسبت به بسیاري زنگانی چینش ارکان جمله بسیار متنوع است که این خود نشان می

جایی ارکان جمله در گویش بیشترین علت جابه .ه استها کمتر تحت تأثیر فارسی رسمی بوداز گویش
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از آنجا که در این گویش ضمایر شخصی پیوسته  .زنگانی، پرسشی بودن جمله و تأکید بر مسند استالي
آیند، بدین می... شوند و براي مثال گاه در پایان حرف ربط، گاه در پایان واو عطف وبر فعل مقدم می

هاي این گویش غالباً همانند فارسی رسمی است حذف فعل در جمله .شوندیجا مسبب ارکان جمله جابه
ها، ها، نفریندر برخی از چیستان از جمله. اندها نام بردهمورد که در فارسی رسمی کمتر از آنمگر چند 

   .هاها و مثَلناسزاها، کنایه
که چنان. شدگروه تقسیم اساس قصد گوینده به سیزده  بر هاي این گویشجملهدر این پژوهش شبه

بسیاري از  .هاي احساس شگفتی و نفرین و سرزنش در این گویش زیاد استجملهمشاهده شد تعداد شبه
  .ها نیز جاي دادتوان آنها را در گروه صوتکه میاند معناییزنگانی الفاظ بیهاي گویش اليجملهشبه
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