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  چکیده

دستور زبان و  دانستنبراي درك درست از یک زبان، لهجه و گویش و نیز فهم بسیاري از ظرایف زبانی 
نگارندگان در این جستار ساختار اتباع در  مسئلهبر اهمیت این  بنا. ضروري استقواعد حاکم بر آن 

هاي ساخت اتباع در این ها و شباهترا جهت بررسی و به دست دادن تفاوت زنگان دارابیش اليگو
معنی یا فاقد معنی روشن که به دنبال اتباع در اصطالح دستور، لفظی است مهمل و بی. گویش، برگزیدند
زنگان الي .تیا بیان نوعی مفهوم جسم و قسم اس آید، براي تأکید و گسترش معنی آناسم یا صفت می

این روستا داراي گویشی است آمیخته از چند گویش و . در شرق داراب و در استان فارس واقع شده است
در پی داشت از جستار پیش رو نتایج بسیاري . ترین مشترکات را با شیرازي و لري داردلهجه که بیش

-اتباعی که از شیوه ند و آن دسته ازکهاي ساخت خاصی پیروي میساختار اتباع غالباً از شیوه جمله اینکه
هاي ساختن اتباع در این گویش تبدیل پربسامدترین شیوه. اندکنند بسیار اندكهاي پربسامد پیروي نمی
 آن آوردن و آغازین همخوان به» at«یا » al«یا  »ak«، افزودن »p«یا » m«همخوان آغازین واژه به 
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  مقدمه -1
زنگان الي«. زنگان روستایی است کوهستانی از توابع داراب که در استان فارس واقع شده استالي  

lāy-zangān  کیلومتري خاور  54دهی است از دهستان کوهستان، بخش داراب، شهرستان فسا؛ در
   ).1800: 1384 معین،(»...تن سکنه دارد 2435داراب؛ کوهستانی و سردسیر؛ 

باشد، شغل غالب مردم از آنجا که این روستا داراي جغرافیایی کوهستانی و آب و هوایی مساعد می
امروزه دامداري در این روستا بسیار از رونق افتاده است و . شده استمحدود به دامداري و باغداري می

ها، دامداري باعث پیدایش بسیاري از واژه با این همه حوزه. توان گفت به کلی از میان رفته استمی
  ).4: 1394نمیرانیان، رنجبر، حیدري، (در این گویش شده است... ها و ها، ضرب المثلاصطالحات، دوبیتی

تر از دیگر زنگانی گویشی آمیخته از چندین گویش است که تأثیر لري بر آن بیشگویش الي
هاي فرهنگی مختلفی را با خود به اند و گونهي از جایی به این نقطه آمدهاهر طایفه«. ها استگویش

در این روستا  با گویش  با این همه. فرهنگی بدانیماند که بهتر است آن را نوعی ادغام ارمغان آورده
سالمی این گویش را ). 3: 1394رنجبر، (».نامندزنگانی میواحدي روبه رو هستیم که آن را گویش الي

لري است که بیش از دویست سال  زنگانی گویشگویش الي« ي دانسته و چنین بیان کرده استلر
  ).13: 1390سالمی، (»دور افتاده است) کهگیلویه و بویر احمد(است از سرزمین مادري خود 

  روش پژوهش - 1 -1
 افراد کهنسالاین روستا به ویژه  با گویشوران گفتگوي آزادروش  در این پژوهشها روش گردآوري داده

 . بندي و تحلیل شده استاستخراج و دستههاي ساخته شدن اتباع در این گویش پس از آن شیوه .است
  .  تافزوده شده اسمطالبی نیز اي روش کتابخانهاز  البته

  اتباع - 2
). 113: 1387عمید، (است» رسیدن به کسی«و » پی رفتن از«، »در پی رفتن«اتباع در لغت به معنی 

معنی یا فاقد معنی روشن که به دنبال اسم یا صفت اع در اصطالح دستور، لفظی است مهمل و بیاتب
، احمدي گیوي انوري و(یا بیان نوعی مفهوم جسم و قسم است آید، براي تأکید و گسترش معنی آنمی

  .انددهدا صلی است این نام را به آنا چون اتباع در لفظ و معنی و مقام تابع کلمه). 100: 1387
اي در وزن و روي از مقصود از اتباع پیروي کردن کلمهدر تعریف اتباع آورده است که ) 1353(جوینی

که حرفی در مجاورت حرفی دیگر تغییر حرکت دهد و یا هجائی در مقابل هجائی دیگر است، یا این کلمه
آن را موازنه و  گیرد کهیگر قرار د اي بعد از کلمهموارد اتباع وقتی است که کلمهاز دیگر . شود دگرگون

  .مانند حیص و بیص. معنی استتابع غالباً بی گویند و کلمهمزدوج می
  :اندبیان کردهبه شرح زیر شش ساختار براي اتباع  )103-101: 1387( احمدي گیوي انوري و

  .بدون تغییرات دیگر» م«تبدیل حرف اول کلمه به -1
  .بدون تغییرات دیگر» پ«تبدیل حرف اول کلمه به  -2
  .بدون تغییرات دیگر» س«و » ف«، »ت«، »ب«، »و«، »ل«تبدیل حرف اول کلمه به حروفی چون  -3
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  .» u «تبدیل حرکت اول یا هر دو مصوت به -4
پیشین همسان است ولی از حیث تعداد هجاها و کوتاهی و با لفظ  ظاهرتبدیل به الفاظی که از حیث -5

  .است بلندي ناهمسان
شود، بلکه وزن کلمه است و نه حرف اول آن به حرف معینی تبدیل میتبدیل به الفاظی که نه هم-6

  .متبوع یکی است فقط در حرف اول با کلمه
  زنگانیهاي اتباع در گویش اليبرخی ویژگی - 1 -2
و کرد بندي را دسته توان آنمی شود کههاي مشخصی انجام میدر این گویش ساختن اتباع به روش-1

 کنند بسیار اندك و انگشتآن دسته از اتباعی که از قانون مشخصی پیروي نمی. ساخت ارایه داد شیوه
  .اندها وارد این گویش شدهو سایر گویش رسمی از زبان ترشمارند و بیش

، »p«یا » m«هاي ساختن اتباع در این گویش تبدیل همخوان آغازین واژه به پربسامدترین شیوه-2
  .ابتدا است در آن آوردن و آغازین همخوان به» at«یا » al «یا  »ak «دن افزو

-را در آغاز واژه می» p«یا » m«اي با واکه آغاز شود براي ساختن اتباع همخوان هنگامی که واژه-3
  . شودآورند و واژه بدون هیچ تغییري پس از این دو همخوان آورده می

به کار ) ساکن( »ايبی هیچ اضافه«و  »با کسره«، »واو عطف« در این گویش اتباع به سه روشِ با-4
به کار ) ساکن( »ايبی هیچ اضافه«یا  »واو عطف«رود که اگر اتباع با تبدیل ساخته شود بیشتر با می
افزوده  آغازین همخوان به» at«یا » al«یا  »ak«رود که اتباع با کسره بیشتر زمانی به کار می. رودمی

  . شود
اتباع و متبوع برقرار است اما با بررسی  رسد که رابطهها به نظر میاین گویش در برخی از ترکیبدر -5

شود که این رابطه را باید ها روشن میشناسی واژهنیز ریشهو فرایندهاي واجی مثل کاهش، حذف و ابدال 
  :براي نمونه. چیزي جز اتباع دانست

از تپیدن است و  tapکه تَپ ) تالش، کوشش( tap o talâšیا تپ و تالش  tap-e talâšتپِ تالش -
  .قرین با تالش کردن است

) هایی دیگر راست باشدهایی از آن کج و بخشآنچه کج باشد، جسمی که بخش( kaž o valکژ و ول -
هنگام بیان این ترکیب، . باشد که در این گویش به معنی راست و قائم است aldباید اَلد  valکه ول 

  . شودادغام و همخوان دال حذف می»  o « در واکه»  a « واکه
  »تبدیل«ساختن اتباع به روش  -  2 -2

براي . بندي کردها تقسیمها و تبدیل در واکهدر همخوان تبدیل توان به دو دستهرا می »تبدیل«روش 
خوان آغازین واژه شود به این ترتیب که هماستفاده می» p«یا » m«تبدیل به همخوان از دو همخوان 

 »i« به »â«و  »u« به »â «ها نیز از دو روش تبدیل براي تبدیل واکه. شودمی» p«یا » m«تبدیل به 
  .شوداستفاده می
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  » p«تبدیل کردن همخوان آغازین به همخوان   -1 -2 -2

  arγa parγaاَرغه پرغه  ←) الابالی(= arγaاَرغه 
  eškeluk peškelukپِشکلوك  اشکلوك ←) سیدهانجیر کال و نر(= eškeluk اشکلوك
کنند و با آن لباس گیاهی است که شاخ و برگ آن را پس از خشک کردن نرم می(= ošlongاُشلُنگ 

  ošlong pošlongاُشلُنگ پشلنگ  ←) شویندمی
    bornak pornakبرنَک پرنَک  ←) دیگته(=  bornakبرنَک 

  bassomak passomakبسمک پسمک  ←) دارکوب(= bassomakبسمک 
  tarka parkaترکه پرکه  ←ترکه 

بافند و مویز و انجیر و می :xeاي به نام خه هاي درختچهاي شکل که از ترکهظرفی خمره(= tôkuکو وت
  tôku pôkuکو پوکو تو ←) کنندامثال اینها را در آن نگهداري می

ها متصل باشد و درخت یا یکی از شاخه باشد و هنوز به تنهاي که شکسته انتهاي شاخه(= čork چرك
  čork o porkو پرك  چرك،  čork porkپرك  چرك ←) معموالً تیز باشد

  dâ:re-zard pâ:re-zardدارِزرد پارزرد  ←) زردچوبه(= dâ:re-zardدارِزرد 
ونذدیو di:vaδun =) گذارندي آن میگذارند و دیگ را رواي فلزي که در آتش میایهپسه (← 
پیوذون  ونذدیوdi:vaδun pi:vaδun  

- دهند تا االغ تندتر حرکت کند، نیز به معنی دستاالغ را فشار می چوبی تیز که با آن شانه(= sokسک 
  sok o pok، سک و پک  sok pokسک پک  ←) کاري کردن و با چیزي ور رفتن است

   maδâ:δ paδâ:δمذاذ پذاد  ←) مداد(= maδâ:δمذاذ 
  » m«تبدیل کردن همخوان آغازین به همخوان   -2 -2 -2

  aqqôlu maqqôluاَقُّولو مقّولو  ←) نوعی قارچ(= aqqôluاَقُّولو 
  boγotu moγotuبغُتو مغُتو  ← )با بار معنایی منفی. کوتاه قد(= boγotuبغُتو 

تلواره ملواره  ←) گذارندا روي میر... سکویی در پایین اتاق که وسایل خواب و( talvâ:raتَلواره 
talvâ:ra malvâ:ra  

  tu:ra mu:raتوره موره  ←) شغال(= tu:raتوره 
  jorô morôجورو مرو  ←) جوراب(= jorôجرُو 

  xâr-kan mâr-kanخارکن مارکن  ←) تیشه خارکنی/ نوعی کلنگ( xâr-kanخارکن 
  xanna mannaخَنّه منّه  ←) خنده(= xannaخنّه 

  deraxt o meraxt، درخت و مرخت  deraxt meraxtرخت مرخت د ←درخت 
  dard o mard، درد و مرد  dard mardدرد مرد  ← dardدرد 
  du:l o mu:l، دول و مول  du:l mu:lدول مول  ←) دلو(= du:lدول 

  sang o mang، سنگ و منگ  sang mangسنگ منگ  ←سنگ 
  γâ:ra mâ:raغاره ماره  ←) داد و فریاد(= γâ:raغاره 
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  ka:ra ma:raکَره مره  ←) کهره(= ka:raکَره 
  kalla mallaکلّه ملّه  ←) سر(= kallaکَلّه 
  konna monnaکُنّه منّه  ←) کُنده( konnaکُنّه 

  kôli môliکولی مولی  ← kôliکولی 
  lard-â mard-âلردا مردا  ←) هابیرون(= lard-âلَردا 
  harr-ô marraمرّه  ، هرُّوharra marra  هرّه مرّه ←) اره(= harraهرّه 

 » u« به واکه»  â « تبدیل واکه  -3 -2 -2
  .شوددر این روش بیشتر از واو عطف استفاده می

  hâ:l-e hu:l، حالِ حول  hâ:l o hu:lحال و حول  ← hâ:lحال 
  qâpp-e qup، قاپ قوپ  qâpp o qupقاپ و قوپ  ←) دروغ(= qâpقاپ 
  qâ:m-e qum، قامِ قوم  qâ:m o qumقام و قوم  ←) قایم(= qâ:mقام 

  » i« به واکه»  â « تبدیل واکه  -4 -2 -2
  .شوددر این روش نیز بیشتر از واو عطف استفاده می

  pâ:t-e pi:t، پات پیت  pâ:t o pi:tپات و پیت  ←) هرس درخت(= pâ:tپات 
  γâ:r-e vir، غارِ ویر  γâ:r o virغار و ویر  ←) داد و فریاد(= γâ:raغاره 
  mâ:č-e mič، ماچِ میچ  mâ:č o mičماچ و میچ  ←) بوسه(= mâ:čماچ 
  hâ:r-e vir، هارِ ویر  hâ:r o virهار و ویر  ←) آواي االغ، عرعر(= hâ:raهاره 

  به همخوان آغازین و آوردن آن در ابتدا» ak «افزودن   -5 -2 -2
برخی در این روش . زنگانی استساختن اتباع در گویش الي هاياین روش یکی از پر بسامدترین روش

دیگر این است که براي  نکته. کنندتلفظ می» a«را به صورت » k«پس از همخوانِ  کسرهاز گویشوران، 
  .شودشوند، از این روش استفاده نمیآغاز می» k«و » g«هایی که با همخوان ساختن اتباع از واژه

  bak o bâ:δom، بک و باذم  bak-e(a) bâ:δomبک باذم  ← )بادام(= bâ:δomباذم 
 bak oبک و باغبرو ،  bak-e(a) bâ:γ-bar-uبک باغبرو  ←) کفش دوزك(= bâ:γ-bar-uباغبرو 

bâ:γ-bar-u  
  bak o bassani، بک و بسنی  bak-e(a) bassaniبک بسنی  ←) بستنی(= bassaniبسنی 

بک بطشت  ←) غلیظ، دوشابی که آن را بپزند تا خمیري شکل شود دوشاب بسیار(= botaštبطَشت 
bak-e(a) botašt  ، بک و بطشتbak o botašt  

 pak oپک و پرزیک  ، pak-e(a) porzikپک پرزیک  ←) کوچک زغال گداخته(= porzik پرزیک
porzik  

تک تُرتُرَگا  ←) زیاد باشدزمین شیب داري که احتمال زمین خوردن در آنجا (= :tor-tor-a-gâتُرتُرَگا
tak-e(a) tor-tor-a-gâ:  ، تک و تُرتُرَگاtak o tor-tor-a-gâ:  
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تک ترشتیر  ←) اي که سه ساله باشد و در این مدت دو بار زائیده باشدگوسفند ماده(= tereštirترِشتیر 
tak-e(a) tereštir  ،تک و ترشتیرtak o tereštir   

 jak oجک و جلُنگ ،  jak-e(a) jolongجک جلُنگ  ←) لباس کهنه و پاره پاره(= jolongجلُنگ 
jolong  

جک جویه  ←) ریزند تا گوسفند از آن آب استفاده کنداي که در آن آب میحوضچه(= jo:viyaجویه 
jak-e(a) jo:viya  ، ویهجک و جjak o jo:viya  

 dak oدك و دارنّه ،  dak-e(a) dâ:ronnaك دارنّه د ←) دارا، توانا، پولدار(= dâ:ronnaدارنّه 
dâ:ronna  

  dak o du:laq، دك و دولَق  dak-e(a) du:laqدك دولَق  ←) گرد و خاك(= du:laqدولَق 
  šak o ši:gar، شَک و شیگر  šak-e(a) ši:garشَک شیگر  ←) شوهر(= ši:garشیگر 
 ←) است اند و غلیظ شدهدیل به کشک، جوشاندهکشک تازه پخته شده، دوغی که براي تب(= lačuلَچو 

  lak-e(a) lačuلک لچو 
لک و ،  lak-e(a) levetلک لوت  ←) کنندبچه، آنچه زیر پاي نوزاد پهن می کهنه(= levet لوِت
  lak o levetلوت 
 mak-e(a)مک مراق  ←) رویدهاي سال قبل میاي که از نوك شاخه و جوانهجوانه(= marâ:q مراق

marâ:q  ، مک و مراقmak o marâ:q  
مک و مرچنک ،  mak-e(a) marčenakمک مرچنک  ←) جیرجیرك(= marčenakمرچِنَک 

mak o marčenak  
نک و نرملسک ،  nak-e(a) narmoloskنک نرملسک  ←) لیز، لغزنده(= narmoloskنَرملُسک 

nak o narmolosk  
  hoštallari hak-e(a)هک هشتَلَّري  ←) ي بازيتاب، وسیله( hoštallariهشتَلَّري 

  :آیدبه تنهایی در ابتدا می» ak«ها آغاز شود، اي با یکی از واکهدر این روش هرگاه واژه
  ak o ô، اَك و اُو  ak-e(a) ôاَك اُو  ←) آب(= ôاُو 

  ak o â:xon، اَك و آخن  ak-e(a) â:xonاَك آخن  ←) آخوند( â:xonآخُن 
   ak-a(e) alafاَك علف  ← alafعلف 
  ak-a(e) aftôاَك اَفتو  ←) آفتاب(= aftôاَفتو 

  ak-a(e) angirاَك انگیر  ←) انگور(= angirانگیر 
  ak-a(e) i:râ:δاَك ایراذ  ←) ایراد(= i:râ:δایراذ 

  به همخوان آغازین و آوردن آن در ابتدا» at «افزودن   -6 -2 -2
تلفظ » a«آید را برخی از گویشوران به صورت می» t«انِ خواضافه که پس از هم در این روش نیز کسره

  . کنندمی
  pat o pâ:reštپت و پارشت ،  pat-e(a) pâ:reštپت پارشت  ←) سفارش(= pâ:reštپارِشت 
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،  pat-e(a) pernâskiپت پرناسکی  ←) اي که بتواند پرواز کندجوجه پرنده(= pernâskiپِرناسکی 
   pat o pernâskiپت و پرناسکی 

پت و پشپلُنگی ،  pat-e(a) pašpolongiپت پشپلُنگی  ←) پشمالو، پر مو(= pašpolongiپشپلُنگی 
pat o pašpolongi  

  pat o pu:l، پت و پول  pat-e(a) pu:lپت پول  ← pu:lپول 
... واتاق چوبی به طول حداقل دو متر، تقریباً عریض و قطر کم که به عنوان الوار (= čâ:reškô چارِشکُو

  čat o čâ:reškôچت و چارشکو ،  čat-e(a) čâ:reškôچت چارشکو  ←) شودآن استفاده میاز 
  xat o xu:na، خت و خونه  xat-e(a) xu:naخت خونه  ← xu:naخونه 

 xat-e(a) xi:raخت خیره  ←) شکم(= xi:raه خیر
خاص که در هر سال  یا روشبتربیت شده هاي سال قبل رز کوتاه کردن شاخه(= raz-bor-i رز بري

  rat-e(a) raz bor-iرت رز بري  ←) شود و زمان آن حدود عید نوروز استیک بار انجام می
  zat-e(a) zarda-mâ:lمال زت زرده ←) زرد رنگ(= zarda-mâ:lمال زرده

  kat o koloft، کت و کلفت  kat-e(a) koloftکت کلفت  ← koloftکلفت 
  mat o mi:š، مت و میش  mat-e(a) mi:šمت میش  ← mi:šمیش 

  :آیدبه تنهایی می» at«ها آغاز شود، اي با یکی از واکهدر این روش نیز هرگاه واژه
  ak-a(e) a:lukاَت الوك  ←) ي بادام کوهیمیوه(= a:lukالوك 
  ak-a(e) a:kiاَت اَکی  ←) نام گیاهی است در این گویش(= a:kiاَکی 
  ak-a(e) arγaاَت اَرغه  ←) الابالی(= arγaاَرغه 
  ak-a(e) ažmuاَت اَژمو  ←) بد قیافه، زشت(= ažmuاَژمو 
 ak-a(e) eškanaاَت اشکنه  ←) قلم هیزم شکنی(= eškanaه ناشکَ

  ak-a(e) âšpolôاَت آشپلو  ←) صافی آبکش،(= âš-polô شپلوآ
  به همخوان آغازین و آوردن آن در ابتدا» al«افزودن   -7 -2 -2

-تلفظ می» a«آید را برخی از گویشوران به صورت می »al«اي که پس از اضافه ین روش نیز کسرهدر ا
  .کنند
  pal o pa:n، پل و پهن  pal-e(a) pa:nپل پهن  ←) پهن(= pa:nپن 

  fal o forâx، فل و فراخ  fal-e(a) forâxفل فراخ  ←) گشاد( forâxفراخ 
  kal o koloft، کل و کلفت  kal-e(a) koloftکل کلفت  ← koloftکلفت 
  kal o ku-vâ، کل و کووا  kal-e(a) ku-vâکل کووا  ←) هاکوه( ku-vâکووا 
  gal-e(a) gičگل گیچ  ←) گیج( gičگیچ 

  gal o guštir، گل و گوشتیر  gal-e(a) guštirگل گوشتیر  ←) کُشتی( guštirگوشتیر 
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  » p«یا » m«افزایش همخوان   -8 -2 -2

در آغاز  »p« یا »m« در این روش همخوان. شوندهایی است که با واکه آغاز میخصوص واژهافزایش م
  .کندآید و واژه هیچ تغییري نمیواژه می

  .شوندآغاز می» u«و » â « ،»i «بلند  هایی که با واکهافزایش به واژه-الف
مویزگ  اُویزگ،  o:vizg p-o:vizgپویزگ  اُویزگ ←) زمینی که شیبش زیاد باشد(= o:vizg اُویزگ

o:vizg m-o:vizg  
  i:râ:δ m-i:râ:δ، ایراذ میراذ  i:râ:δ p-i:râ:δایراذ پیراذ  ←) ایراد(= i:râ:δایراذ 
  i-su p-i-suایسو پیسو  ←) این سو(= i-suایسو 

-â:s-ak m-â:s، آسک ماسک  â:s-ak p-â:s-akآسک پاسک  ←) آسیاب دستی(= â:s-akآسک 
ak  

پزند و آن را حب که به صورت بسیار غلیظ و تقریبا جامد، می) دوشاب(ي انگورشیره(= â:k-banآکبن 
، آکبن ماکبن  â:k-ban p-â:k-banآکبن پاکبن  ←) کنندکنند و به جاي قند استفاده میحب می

â:k-ban m-â:k-ban  
  .شوندآغاز می» o«و » a« ،»e«کوتاه  هایی که با واکهافزایش به واژه-ب

  ossok m-ossok، اُسک مسک  ossok p-ossokاُسک پسک  ←) ي میوههسته(= ossokسک اُ
  eškâl m-eškâl، اشکال مشکال  eškâl p-eškâlاشکال پشکال  ←) بز کوهی(= eškâlاشکال 

-eškaft m، اشکفت مشکفت  eškaft p-eškaftاشکفت پِشکفت  ←) غار(= eškaftاشکفت 
eškaft  

کنند و با آن لباس گیاهی است که شاخ و برگ آن را پس از خشک کردن نرم می(= ošlongنگ اُشلُ
  ošlong m-ošlong، اُشلُنگ مشلنگ  ošlong p-ošlongاُشلُنگ پشلنگ  ←) شویندمی

  annak m-annak، انّک منّک  annak p-annakانّک پنک  ←) اندك(= annakاَنّک 
  avru m-avru، اَورو مورو  avru p-avruپورو اَورو  ←) ابرو(= avruاَورو 

  .شوندآغاز می» ô «مرکب  هایی که با واکهافزایش به واژه-ج
  ôzorra m-ôzorra، اُوزره موزره  ôzorra p-ôzorraاُوزره پوزره  ←) زردچوبه(= ôzorraاُوزره 
  ôsâ:r m-ôsâ:rسار اُوسار مو،  ôsâ:r p-ôsâ:rاُوسار پوسار  ←) افسار(= ôsâ:rاُوسار 
  šan m-ôšanô، اُوشن موشن  šan p-ôšanôاُوشن پوشن  ←) آویشن(= šanôاُوشن 

  مشخص و کم بسامد خارج از قاعده اتباع  -9 -2 -2
و غالباً از فارسی  ین است و تعدادشان بسیار اندكساخت بیشتر توجه به اشتراك حرف آغاز در این شیوه

  :مانند. است ها وارد این گویش شدهجهها و لهمعیار یا دیگر گویش
  čap o ču:rچپ و چور -
  zaxm o zu:rزخم و زور -

  :اند که تعدادشان بیش از یکی نیست مانندبرخی نیز با روش تبدیل ساخته شده
  dozz o γozدز و غُز  ←) دزد(= dozدز 
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این . رکان غز باشدممکن است اشاره به ت dozz-i γozziدزي غُزّي  ←) دزدي(= dozz-iدزي 
  .پسوند فامیل هنوز در بین ترکان استان فارس رایج است

  جمع بستن  - 3 -2
  :جمع بستن اتباع یا متبوع در این گویش سه حالت دارد

  . بر سر اتباع) ها(=»  â	«آوردن عالمت جمع -1
ش تبدیل ها پرکاربردتر است مخصوص آن دسته از اتباعی است که به رواین روش که از دیگر روش

  .شوندو افزایش ساخته می» p«یا » m«حرف آغازین به 
  â:s-ak p-â:s-ak-âآسک پاسکا  ←) آسیاب دستی(= â:s-akآسک 

  mâ:č-e mič-â، ماچِ میچا  mâ:č o mič-âماچ و میچا  ←) بوسه(= mâ:čماچ 
-ossok m ، اُسک مسکا ossok p-ossok-âاُسک پسکا  ←) ي میوههسته(= ossokاُسک 

ossok-â  
  . فقط بر سر متبوع) ها(=»  â	«آوردن عالمت جمع -2

به همخوان آغازین و آوردن آن » at«یا » al«یا  »ak«این روش مخصوص اتباعی است که با افزودن 
  .شوددر ابتدا ساخته می

  bak o bâ:δom-â، بک و باذما  bak-e(a) bâ:δom-âبک باذما  ←) بادام(= bâ:δomباذم 
 xat-e(a) xi:r-âخت خیر  ←) شکم(= xi:raه یرخ

  gal-e(a) gič-âگل گیچا  ←) گیج( gičگیچ 
  .هم بر سر متبوع و هم بر سر اتباع) ها(=» â«آوردن عالمت جمع -3

  eškeluk-â peškeluk-âا پِشکلوکا اشکلوک ←) انجیر کال و نرسیده(= eškeluk اشکلوك
ا اُویزگ،  o:vizg-â p-o:vizg-âا پویزگا اُویزگ ←) د باشدزمینی که شیبش زیا(= o:vizg اُویزگ
  o:vizg-â p-o:vizg-âمویزگا 

  
  گیرينتیجه - 3
و بندي کرد توان آنها را دستهشود و میهاي مشخصی انجام میدر این گویش ساختن اتباع به روش-

ا باید تبدیل همخوان آغازین هاي ساختن اتباع در این گویش رپر بسامدترین شیوه. ارایه داد ساخت شیوه
  .ابتدا دانست در آن آوردن و آغازین همخوان به» at«یا » al«یا  »ak« ، افزودن»p«یا » m«واژه به 

شمار است و بیشتر آنها کنند بسیار اندك و انگشتآن دسته از اتباعی که از قانون مشخصی پیروي نمی-
  .است دهها وارد این گویش شگویشو سایر  فارسیاز زبان 

اگر . رودبه کار می) ساکن(اي در این گویش اتباع به سه روشِ با واو عطف، با کسره و بی هیچ اضافه-
اتباع با کسره . رودبه کار می) ساکن(اي اتباع با تبدیل ساخته شود بیشتر با واو عطف و بی هیچ اضافه

  . افزوده شود آغازین انهمخو به» at«یا » al«یا  »ak«رود که بیشتر زمانی به کار می
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. بر سر اتباع) ها(=» â «آوردن عالمت جمع -1: جمع بستن اتباع یا متبوع در این گویش سه حالت دارد-
هم بر سر ) ها(=» â «آوردن عالمت جمع -3. فقط بر سر متبوع) ها(=» â «آوردن عالمت جمع -2

  .متبوع و هم بر سر اتباع
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