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شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایراناستاد زبانـ 1  

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایراندانشجوی دکتری زبانـ 2

 (29/04/1398؛ تاریخ پذیرش:  07/03/1398 تاریخ دریافت: 

 چکیده

شوند ها بررسی میهای گوناگون از لحاظ ترتیب و توالی سازهزبان ،هاشناسی ترتیب واژهرده در

گیرد. مقالة آمده صورت میدستهای بهها بر اساس ترتیب واژهبندی زبانو سپس مقایسه و طبقه

روش نماید. ها در گویش بابلی را بررسی میترتیب واژه ،( درایر1992در چارچوب مقالة   حاضر

گویشور  5رنشین و ور شهگویش 5گویشور بابلی،  10های اسخپها از طریق ضبط گردآوری داده

ای که جهت انجام این پژوهش تهیه گردیده بود و همچنین مصاحبه با به پرسشنامه روستانشین

دهد که بابلی در مقایسه مده از این توصیف نشان میآدستنتایج بهگویشوران مذکور بوده است. 

میانی توازن میان مؤلفة فعل 17پایانی و مؤلفة فعل 17آسیا با برخورداری از  ـ های اروپابا زبان

میانی مؤلفة فعل 15پایانی و مؤلفة فعل 16های جهان با داشتن ها و در مقایسه با زبانمؤلفه

نتایج تفاوت ترتیب واژة گویش این دهد. پایانی نشان میفعلگرایش مختصری را به سوی ردة 

های بانزکه گرایش غالب فارسی هم در مقایسه با ، چرادهدنشان میمذکور با زبان فارسی را 

ا فارسی در مقایسه ب .میانی استهای جهان به سوی ردة فعلآسیا و هم در مقایسه با زبانـ  اروپا

های میانی و در مقایسه با زبانمؤلفة فعل 17پایانی و مؤلفة فعل 12ی آسیا دارا ـ های اروپازبان

 میانی است.ؤلفة فعلم 19پایانی و مؤلفة فعل 15جهان برخوردار از 

 .ها، گویش بابلیواژه شناسی زبان، ترتیبرده: هاهکلیدواژ

                                                           
نامة دکتری اینجانب، مهرو عبداللهی، با عنوان توصیف نظام نحوی زبان مازندرانی . این مقاله مستخرج از پایان 1
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 مقدمه .1

ــت تا با توجه به مقالة          در ای ــعی بر آن اسـ ــتار سـ با عنوان   1( درایر1992ن جسـ

های وی، گاه دادهاطالعات موجود در پای و «های ترتیب واژة گرینبرگیمبستگیه»

سی زبان   ردهدادن کتاب و با الگو قرار ضعیت  1392  دبیرمقدم، های ایرانیشنا ( و

آسیا  -های اروپاشناسی در مقایسه با زبانمنظر ردهاز  ترتیب واژها در گویش بابلی

 تعیین گردد. های جهانو همچنین زبان

ل ی این پژوهش شامل گویشوران گویش بابلی و نمونة آماری شامجامعة آمار

ها ادهگویشور روستانشین، و شیوة گردآوری د 5گویشور شهرنشین و  5گویشور،  10

ای طراحی نامة مذکور به شیوهنامه و مصاحبه بوده است. پرسشبه صورت پرسش

شناسی ترتیب یاز را برای پژوهشی در حیطة ردهگردید که بتواند پیکرة زبانی مورد ن

های خمؤلفة نحوی و صرفی فراهم آورد. در مرحلة بعد پاس 24واژه با تأکید بر 

های پرسشنامه ضبط گردید و پس از آن در جلسات حضوری گویشوران به پرسش

یلی های تکمها بررسی شد و دادهمتعدد و جداگانه با افراد نمونه مورد به مورد داده

شده آوانویسی بطضای صداهای محتو ،ها به دست آمد. سپسمتعاقب آن نشست

ها به دست داده شد و در مرحلة آخر، گردید و تقطیع صرفی، نحوی و آوایی داده

های ترتیب ها و تعیین وضعیت ردة بابلی با توجه به مؤلفهتوصیف و تحلیل داده

های جهان از طر  دیگر آسیا از یک طر  و زبان ـ های اروپاواژه در مقایسه با زبان

عنوان زبان معیار ختی گویش مذکور با زبان فارسی بهشناو مقایسة وضعیت رده

 صورت پذیرفت. 

                                                           
1. Dryer 
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 مبانی نظری .2

پردازد؛ این بدان معناست ها میمند تنوع بین زباناسی زبان به مطالعة نظامشنرده

. (Comrie, 2001: 25  ها حاکم هستندزبانتنوع میان که برخی اصول کلی بر

شناسی از جمله آوا و های گوناگون زبانتواند شاخهدامنة بررسی این تنوعات می

م بسیاری واژگان تا صر  و نحو را شامل شود و در این میان، بررسی ترتیب واژه سه

 از مطالعات را به خود اختصا  داده است. 

مقالة  ،شناسی ترتیب واژة گویش بابلیت ردهدر این جستار، برای تعیین وضعی

عنوان چارچوب به «ژه گرینبرگیهای ترتیب واهمبستگی»عنوان ( با 1992  درایر

شناختی گرینبرگ را اتخاذ نموده و نظری برگزیده شده است. درایر رویکرد رده

نسبت به  ʻمفعولʼر  و ترتیب های زبان از یک طهمبستگی میان بعضی ساخت

ʼفعلʻ های مقالة مذکور از طر  دیگر را مورد مطالعه قرار داده است. پایگاه داده

ولی  از آن زمان تاکنون  ،تهای زبانی مختلف اسزبان از خانواده 625مشتمل بر 

 5که  همبستگی معرفی شده است 23در مقاله درایر،  این پایگاه تقویت شده است.

های ایرانی دیگر زبان ودر زبان فارسی هایی است که مورد از آنها مبتنی بر مؤلفه

اضر حپژوهش  ،( و بالطبع1392در کتاب دبیرمقدم   ،ین سبباهمصداق ندارند و ب

در کتاب  24ـ19های شمارة اند. شش همبستگی دیگر، یعنی همبستگیلحاظ نشده

 های متأخر درایرولی در پایگاه داده اند،یامده( ن1992دبیرمقدم، در مقالة درایر  

 (.117: 1392 موجودند  دبیرمقدم،

 ʻفعلʼرا با ترتیب رخداد  yو  xترتیب رخداد یک جفت مؤلفة  هر همبســتگی 

ــبت به  ــنجش قرار می ʻمفعولʼنس ــت که اگر مورد س دهد. درایر تأکید نموده اس

خداد جفت      یب ر خداد      yو  xترت یب ر عل ʼبا ترت ماری   به  ʻمفعولʼو  ʻف حاظ آ ل
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شان دهد، جفت     ستگی ن ستگی y ʼو  xهمب شود و  در نظر گرفته میʻ1جفت همب

ــتگی،   ــته  پند  ʻ3الگو با مفعول همy ʼو  ʻ2الگو با فعل  همx ʼدر این جفت همبسـ اشـ

 نمودن موضوع به نمونة زیر اشاره کرده است:ترشود. درایر برای روشنمی

اضافه و استفاده از پستمایل به  )OV( 4ـ فعل های دارای ترتیب مفعولزبان 

 ؛اضافه دارنداز پیشتمایل به استفاده  )VO( 5ـ مفعول های دارای ترتیب فعلزبان

اضافه( و گروه و پس اضافهحر  اضافه  شامل پیش>توان گفت که جفت پس می

و  ʻالگو با فعلهمʼحر  اضافه  است و در این جفت، ʻجفت همبستگیʼ <اسمی

 .(Dryer, 1992: 82  هستند ʻالگو با مفعولهمʼهای اسمی گروه

موده درایر با توجه به این توضیحات دو پرسش مهم مقالة خود را چنین طرح ن 

 است:

الگو با های همالگو با فعل و سازههای همچه ویژگی کلی بر رابطة بین سازه ـ1

 مفعول نظارت داردآ

 های همبستگی کدامندآجفت ـ2

ــش ا   ــخ به پرس ــؤال در واقع همان بحث تبیین در پاس ول باید گفت که این س

ستگی  ست. درایر با بیان اینکه در این رابطه تبیین همب ست  های گوناگونی به ها د

ست، از میان آنها     شده ا سته ʼداده  سته  نظریة ه ا مورد ررا انتخاب و آن  ʻ6ـــــ واب

                                                           
1. correlation pair 

2. verb patterner  

3. object patterner 
4. Object Verb (OV) 
5. Verb Object (VO)  
6. head-dependent theory 
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ست. بر  سازه    هسته  ةطبق نظریانتقاد قرار داده ا سته،  ــ واب  ʻالگو با فعلهمʼهای ــ

های دارای وابسته هستند. درنتیجه، در زبان   ʻالگو با مفعولهمʼهای هسته و سازه  

ــت   (OV)ترتیب مفعول + فعل  ــته اس ــته قبل از وابس ــور هس تمایل غالب به حض

 Dryer, 1992: 87)  به باور درایر، ایراد وارد به نظریة مذکور آن است که اجماعی .

وجود ندارد.  ،ری هسته و چه عناصری وابسته هستنددر این خصو  که چه عناص  

ــت حتی در مورد وی، به ــو ʼعنوان نمونه، گفته اسـ ــفت + موصـ نظر که به  ʻصـ

تردید وجود دارد و برخی ترتیب  ،وابســته + هســته باشــد ʼی رســد نمونة اعالمی

س    ʼمعکوس  سته را برای آن  حداقل در زبان انگلی سته + واب صحیح می ه دانند. ی( 

ــ هسته ʼجای نظریة درایر سپس به   را پیشنهاد   ʻ1سوی انشعاب  ʼنظریة  ʻوابسته  ــ

های غیرگروهی، یعنی مقوله ʻالگو با فعلهمʼهای کرده است که براساس آن، سازه   

ʼغیرانشعابیʻ  یاʼواژگانیʻ های و سازهʼالگو با مفعولهمʻ های گروهی، یعنی مقوله

ʼ شعابی های دارای ترتیب مفعول + فعل هستند. بر این مبنا، گرایش غالب زبان  ʻان

(OV) ــازة غیرگروهی قرار گیرد و در  بدین گونه اســت که ســازة گروهی قبل از س

ــازة گروهی بعد از    (VO)+ مفعول تمایل    های دارای ترتیب فعل   زبان  به وقوع سـ

ست    ست ʼیگر مفهوم . در این نظریه د(Dryer, 1992: 89  سازة غیرگروهی ا  ʻهه

 ،مطرح است ʻـ وابسته  هستهʼهمین جهت ایرادی که به نظریة مطرح نیست و به 

شعاب   ʼدر مورد نظریة  ست       ʻسوی ان صریح کرده ا ست. درایر همچنین ت  صادق نی

ــعاب که  ــوی انش ــعیت آرمانی  ها تمایل بهزبان ،طبق نظریة س یکی از این دو وض

های های گروهی پس از مقولههای راســت انشــعابی، که در آنها مقوله  دارند، زبان

ــعابی، که در آنها مقولهآیند، و زبانغیرگروهی می های گروهی پیش های چپ انش

ــوندهای غیرگروهی ظاهر میاز مقوله  ن . درایر همچنی(Dryer, 1992: 89  شـ

                                                           
1. branching direction theory 
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سوی  ها بهمبنی بر تمایل زبان ʻنظریة سوی انشعابʼمتذکر شده است که دیدگاه 

شه در نحوة پردازش ذهنی          چپ ست ری شعابی یکد ست ان ست و یا را شعابی یکد ان

های یکدست  ساخت  ین است که پردازش ذهنی ه معنی ابنکته این  .اطالعات دارد

 غیریکدست و آمیخته است  های تر از پردازش ساخت لحاظ سوی انشعاب آسان   به

 Dryer, 1992: 133)ــش اول چنین گفت که به . پس می ــخ پرس توان در پاس

ــازه ــازه ʻالگو با فعلهمʼهای نظر درایر ویژگی کلی ناظر بر رابطة بین س های و س

ʼالگو با مفعولهمʻ .نظریة سوی انشعاب است 

سخ به پرسش دوم، همان   شد  در پا شتر گفته  در چارچوب برگزیده  ،طور که پی

جفت همبستگی مشخص  24و البته پژوهش حاضر  (1392  برای کتاب دبیرمقدم

با  yو  xترتیب رخداد یک جفت مؤلفة  ،های مورد نظرو در هر کدام از همبستگی 

همبستگی   24سنجیده شده است. از این     ʻمفعولʼنسبت به   ʻفعلʼترتیب رخداد 

هستند، یعنی همبستگی  ʻجفت همبستگیʼ 24ـ 19و  16ـ 11، 9ـ 1های شماره

ــبت به فعل بهمیان مؤلف ــت. لحاظ آماری مهم و معنیه با ترتیب مفعول نس دار اس

ــ9سه همبستگی  همبستگی میان  زیرا ،دار نیستندمعنی ʻجفت همبستگیʼ 11ــ

دار نیســـت. در لحاظ آماری معنیفعل به ها با ترتیب مفعول نســـبت بهاین مؤلفه

صو  دو مؤلفة   ست.       نیز هنوز طبقه 18و  17خ صورت نگرفته ا صی  شخ بندی م

ستگی ʼمالک اینکه یک  دار تلقی دار یا غیرمعنیبه لحاظ آماری معنی ʻجفت همب

ــ1های شود برای مؤلفه  ( و برای 1992شده در مقالة درایر   آمار و ارقام ارائه 18ــ

ستثنای مؤلفة   24ــــ19های مؤلفه ست.  دهآمار موجود در پایگاه دا 23به ا های او

شد که مؤلفة     شتر گفته  جفت ʼهای او نه در مقالة درایر و نه در پایگاه داده 23پی

ستگی  شده  ʻهمب ست  تلقی ن صیة درایر  دبیرمقدم،  ولی  ،ا در ( 127: 1392به تو

 ( و پژوهش حاضر این مؤلفه لحاظ شده است. 1392  کتاب دبیرمقدم
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 پیشینة مطالعات .3

سی ترتیب واژه   شده در حوزة رده انجام از میان مطالعات های ایرانی ها در زبانشنا

ثار ثمره   می به آ ــی1369  توان  یان   1970  1(، مرعشـ بائ  (، محمودو 1974  2(، ط

ــاره نمود که همگی بر 1996  3( و درزی1989  (، کریمی1981  (، فرامر1365  ( اش

 گرفتن مقالة درایرنظر ( بادر1382  اند. واحدی لنگرودیزبان فارسی متمرکز بوده 

های همبستگی در گویش گیلکی لنگرود، که با یکی از دو ( به بررسی جفت1992 

ــت. دبیرمقدم      OVیا   VOترکیب   ــتگی دارند، پرداخته اسـ ــازگاری و همبسـ  سـ

( درایر 1992دادن مقالة  با مبنا قرار های ایرانیشناسی زبانرده( در کتاب 1392 

ثار بعدی وی، ترتیب واژه    ــی و دوازده زبان ایرانی دیگر     ها در زبان  و آ های فارسـ

ــی، کردی، اورامی، لکی، دلواری،    ــی، وفس ــتانی، تالش ــامل بلوچی، دوانی، الرس ش

(، رضایی و  1394صفایی اصل    نائینی، شهمیرزادی و تاتی را بررسی نموده است.    

مؤلفه، ترتیب واژه  24گرفتن این با درنظر ( نیز1394( و رضاپور  1394خیرخواه  

 اند. در آذربایجانی، لری بویر احمد و سمنانی را مورد مطالعه قرار داده

گاه    با ن ــو،  به پژوهش  از دیگر سـ که   ی اجمالی  بارة هایی  بان   گویش در های ز

رسد  ایرانی  انجام شده است، به نظر می  شناسان ایرانی و غیر  ی توسط زبان مازندران

عات را می   گیری کرچنین نتیجه  بتوان الب دو گروه کلی  ق توان در د که این مطال

گویشی از زبان مازندرانی   پژوهشگران به بررسی کلی   بندی نمود. گروهی ازتقسیم 

و ســـاختواژه یا نحو و یا هر دو را در آن گویش به صـــورت اجمالی مورد  پرداخته

را بررسی  ز نحو یا صر  یک گویش  ای خا  ااند. گروه دوم جنبهمطالعه قرار داده

                                                           
1. Marashi 

2. Tabaian 
3. Darzi 
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شکری   1394زاده  های آقاگل. پژوهشاندکرده شگران  ژ( از میان پ1377(،  و  وه

شی 1984  1ایرانی و ناواتا شگران غیر 1996  2( و یو هایی نمونه ،ایرانی( از بین پژوه

ــفندیاری    1383از گروه اول و مطالعات  برجیان      ( و 1384(، کردزعفرانلو و اسـ

ــتند. در این میان هایی از گروه( نمونه1396داوری و کوکبی   گاه برخی  ،دوم هس

سخ  ،هاشناختی نیز در برخی پژوهش های ردهمؤلفه ( و 1384مهند  چون مقالة را

ستیلو  سد علی نظر میاند. در پایان، بهار گرفته( مورد توجه قر2018  3ا رغم تعداد ر

شک  های مختلف زبان مازندرانی، که بیروی گویش شده قابل توجه مطالعات انجام

شناختی زبان مذکور افزوده  اند، تاکنون نحو این زبان همگی به غنای  مطالعات زبان

شناسی نحوی قرار   ها که ذیل ردهشناسی ترتیب واژه  های آن از منظر ردهو گویش

 اند؛ امری که این مقاله تالش بر انجام آن دارد. مورد بررسی قرار نگرفته ،دارد

 در گویش بابلیها شناسی ترتیب واژهرده .4

مؤلفة  24وضعیت  ،اول بخشزیردر بخش تقسیم شده است. این بخش به دو زیر

با  نسبت به فعلترتیب واژه و همبستگی میان هر مؤلفه با ترتیب رخداد مفعول 

و در زیربخش دوم وضعیت  بلی بررسی شده استهایی از گویش باارائة شواهد و مثال

های اروپا ـ آسیا و ها در مقایسه با زبانهای ترتیب واژهبابلی با توجه به مؤلفه

 های جهان به دست داده شده است.زبان

 

 

                                                           
1. Nawata 

2. Yoshie 
3. Stilo 
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 ها در گویش بابلیهای ترتیب واژهبررسی مؤلفه. 1 4

 نوع حرف اضافه :1مولفة . 1 1 4

ساً پس  زبان مازن سا ضافه درانی  گویش بابلی( ا ست. تعدادی از پس ا ضافه ای ا های ا

در، ʻ ،dele ʼازʻ ،dun/ tun ʼبا، از ʻ،ǰɑ/ ǰə  ʼرا، به re₌ ʼ :این گویش عبارتند از  

 ʻ ،vəsseزیرʻ ،bən ʼبر، رو، باالʻ،bɑlɑ  ʼتهʻ ،tæh ʼرو، ســر، باال بر،ʻ ،sær ʼتو

ʼ برایʻ ،pæli ʼ نار ، ʻدورʻ ،dur/dōr ʼجلوʻ ، ǰelu ʼپشــــتʻ ،pešt ʼپهلو، ک

hemrɑ/ hemreket ʼهــمــراهʻ ،ru ʼروʻ ،xæve ʼــه، بــرای  xæveri، و ʻب

ʼ دربارةʻ.       ــطور تنها یک پیش ــافه، در پیکرة نگارندگان این سـ ، دیده  ʻتا tɑ  ʼاضـ

صورت پی ʻرا، بهre ₌ ʼشود. در این میان، می صل     به  سم قبل از خود مت ست به ا ب

ضافه شود. پس می سم حالت غیرفاعلی اعطاء می ا شانة آن تکواژ  ها به ا نمایند که ن

ə₌ بستیاضافة پیبین پسم به ذکر است که تکواژ مذکور الز ،البته .استre ₌ ʼ ،را

 اضــافهشــود. اگر ضــمیری قبل از پسبســت مذکور مشــاهده نمیو میزبان پی ʻبه

 باشد، آن ضمیر نیز در حالت غیرفاعلی است.

  
1) sinɑ ketɑb₌e / ketɑb₌re leyli₌re hé-dɑ-ə/hé-dɑ 

کتاب-را سینا  لیلی -به  نمود کامل -داد -مش3   

ʼ.سینا کتاب را به لیلی دادʻ 

2  te rikɑ ke: mædrese₌ə ǰɑ/ǰə e-nə 

مدرسه -غیرفاعلی کی پسر  حالت غیرفاعلی( تو  آی -مش3 از   

ʼآیدآپسرت کی از مدرسه می 

3  (ve) me pæli hé-ništ-ə 
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کامل نمود -شستن -مش3 پهلو من غیرفاعلی(  او.حالت فاعلی(   

ʼ.او( کنار پهلوی( من نشست ʻ 

 توالی هستة اسمی و بند موصولی :2لفة مؤ. 2 1 4

  :شودبند موصولی پس از هستة اسمی واقع می

4  un-tɑ nemekdɑr₌ə kijɑ ke hæyɑt₌ə 

آن -سازطبقه   -نمای صفتیوابسته 

 بانمک

حیات -غیرفاعلی که دختر  

 
 dele bɑzi ken-nə me xɑrzɑ₌ə 

کن -مش3 بازی توی  خواهرزاده -است من حالت غیرفاعلی(   

ʼکند خواهرزاده من است.دختر بانمکی که توی  در( حیاط بازی میʻ 

5  un-tɑ lebɑs₌re ke sæhær diruz  

 -سازطبقه 

 آن

  دیروز سحر که لباس

 
 dǽ-puš-i bi-y-ə mən 

نمود کامل -پوش -گذشته  بود -آوای میانجی -مش3  (من حالت فاعلی   
 
 bǽ-dut-emə   

نمود کامل -دوخت -مش1     

ʼ من دوختم. ،پوشیده بوددیروز لباسی را که سحرʻ 
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 الیه توالی مضاف و مضاف :3مؤلفة . 3 1 4

الیه و مضا  هر دو اسم   شود. اگر مضا ٌ  الیه همواره پیش از مضا  واقع می مضا ٌ 

ــا ٌ  ــند، پس از مض ــودظاهر می ₌ə الیه تکواژباش ــطور آن را  .ش نگارندگان این س

ʼ سته ضافی واب الیه ضمیر باشد،   در صورتی که مضا ٌ   اند.تلقی کرده ʻنمای ملکی/ ا

 است. ʻغیرفاعلیʼحالت آن 

 

6  mæryem₌ə rikɑ 

مریم -نمای ملکی/ اضافیوابسته   پسر 

ʼپسر مریمʻ 

7  šəme berɑr 

 برادر شما حالت غیرفاعلی( 

ʼبرادر شماʻ 

 توالی صفت و مبنای مقایسه :4مؤلفة . 4 1 4

 نشان پیش از صفت جای دارد.مبنای مقایسه اغلب و به صورت بی

8  sæg bɑməši-y₌ə dun/tun/ǰɑ/ǰə 

 -آوای میانجی -غیرفاعلی سگ 

 گربه

 از

 vefɑdɑr-ter₌ə    

 -صفت برتر -م ش3 

 وفادار

   

ʼ.سگ از گربه باوفاتر استʻ 

9  færhɑd₌ə dun/tun/ǰɑ/ǰə ɑšeq-ter 
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رهادف -غیرفاعلی  اشقع -صفت برتر از   

ʼتراز فرهاد عاشقʻ 

10  nævid hɑmun₌ə dun/tun/ǰɑ/ǰə belend-ter₌ə 

امونه -غیرفاعلی نوید  لندب -فت برترص -م ش3 از   

ʼ.نوید از هامون بلندتر استʻ 

 ی اتوالی فعل و گروه حرف اضافه :5مؤلفة . 5 1 4

گیرد. نشان پیش از فعل قرار میای به صورت بیدر گویش بابلی، گروه حر  اضافه

ای گویش نشان توالی فعل و گروه حر  اضافهتوان گفت که صورت بیبنابراین، می

 دهد.پایانی قوی قرار میهای فعلدر زمرة زبان بابلی را

11  nimɑ hɑmed₌ə ǰɑ/ǰə bu-r-d-ə 

حامد -غیرفاعلی نوید  نمود کامل -رو -گذشته -مش3 با   

 mæšhæd 

 مشهد 

ʼ.نیما با حامد به مشهد رفتʻ 

12  fɑteme un-tɑ mæsæle₌re Me  

آن -سازطبقه فاطمه  مسأله -را    من حالت غیرفاعلی( 
 
 xæve bá-ut-e 

نمود کامل -گفت -مش3 به   

ʼ.فاطمه آن مسأله را به من گفتʻ 

13  æme sere₌ə ǰelu₌re esfɑlt hǽ-kerd-enə 

ما حالت  

 غیرفاعلی(

خانه -غیرفاعلی جلو -را  نمود  -کرد-جش3 آسفالت 

 کامل

ʼ.جلوی خانة ما را آسفالت کردندʻ 
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14  (vəšun) sændeli-y₌ə bɑlɑ  

ها.حالت  آن 
 فاعلی(

 -وای میانجیآ -غیرفاعلی
 صندلی

  رو

 hé-ništ-enə  
نمود  -نشست -جش3 

 کامل
 

ʼها( رویِ صندلی نشستند. آنʻ 

 توالی فعل و قید حالت :6مؤلفة . 6 1 4

 :گیردهمواره قبل از فعل قرار می قید حالت
15  (vəšun) yevɑš du git-enə 

ها. حالت فاعلی( آن  گرفت -جش3 دو آهسته   

ʼدویدند.ها( آهسته می آنʻ 

16  mæhdi tən rɑh/rɑ šu-nə 

رو -مش3 راه تند مهدی   

ʼرود.مهدی تند راه میʻ 

 توالی فعل اسنادی و گزاره/ مسند :7مؤلفة . 7 1 4

 ند پیش از فعل اسنادی جای دارد. گزاره/ مس
17  (ve) muællem hæss-ə /muællem₌ə 

حالت فاعلی( او.   است -مش3 معلم  معلم/ -است   

ʼ.او( معلم است ʻ 

18  (əmɑ) xæle xəšɑl bi-mi 

بود -جش1 خوشحال خیلی  ما. حالت فاعلی(   

ʼ.ما( خیلی خوشحال بودیم ʻ 

 و فعل بند پیرو  ʻخواستنʼتوالی فعل  :8مؤلفة . 8-1-4

 شود.قبل از فعل بند پیرو ظاهر می ʻخواستنʼفعل 
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19  ræhɑ xɑ-nə bu-r-ə 

خواه -مش3 رها  التزامی -ور -مش3   

ʼخواهد  که( برود.رها میʻ 
20  (vəšun) xɑss-enə film bæ-vin-en 

ها. حالت فاعلی( آن  خواست -مش3  التزامی -بین -جش3 فیلم   

ʼخواستند فیلم ببیند.ها( می آنʻ 

 توالی موصوف و صفت  :9مؤلفة . 9 1 4

نمای عنوان وابستهبه ₌əآید و بین صفت و موصو  تکواژ موصو  می صفت قبل از

 گیرد. نمای صفت وصفی قرار میتر وابستهصفتی و یا به عبارتی دقیق
21  sæbz₌ə piræn 

سبز -نمای صفتیوابسته   پیراهن 

ʼپیراهن سبزʻ 

22  šitun₌ə rikɑ-un 

شیطان -نمای صفتیوابسته  پسر -جمع   

ʼپسران شیطانʻ 

 توالی صفت اشاره و اسم :10مؤلفة . 10 1 4

 گیرد. ه قبل از اسم جای میصفت اشار

23  in-tɑ kiǰɑ 

آن -سازطبقه   دختر 

ʼاین دخترʻ 

24  un-tɑ kuh 

آن -سازطبقه   کوه 

ʼآن کوهʻ 

 



 221 یعبدالله مهروو  رمقدمیدب محمد /...هاواژه بیترت یشناسرده 

 

 توالی قید مقدار و صفت  :11مؤلفة . 11 1 4

 .پیش از صفت واقع است قید مقدار
25  xæle kečik 

 کوچک خیلی 

ʼبسیار کوچکʻ 

26 xæle belend₌ə dɑr-ɑ 

بلند -نمای صفتیوابسته بسیار  درخت -جمع   

ʼهای بسیار بلنددرختʻ 

 نمود و ستاک فعل    توالی فعل کمکی زمان :12مؤلفه . 12 1 4

بلکه صورت زمان حال  ،شوددر بابلی برای زمان آینده از فعل کمکی استفاده نمی

شود، برای پیوند پسوندهای مطابقة فاعلی به ستاک حال فعل حاصل میفعل، که از 

در واقع ستاک  شود. به بیانی دیگر، ستاک حال فعلبیان این مفهوم به کار برده می

 مضارع است.

27  un-tɑ mærdi ferdɑ šu-nə 

آن -سازطبقه  رو -مش3 فردا مرد   

ʼرود(.آن مرد فردا خواهد رفت  میʻ 

شود. در در این گویش نمود ناقص استمراری در زمان حال به دو شیوه بیان می 

شیوة اول، صورت زمان حال فعل بیانگر نمود ناقص استمراری است. در شیوة دوم، 

شود که همواره قبل از استفاده می ʻدر حال ... بودنdæyyen ʼکمکی از فعل 

  گیرد.صورت زمان حال فعل اصلی قرار می

28  yegɑne₌ɑ Æli či kɑr ken-nə 
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هیگان -عطف  کن -م ش3 کار چی علی   

ʼکندآیگانه و علی دارند( چه کار میʻ)نمود استمراری  

 

29  če dær-i in-ǰe u šæn-ni 

پیشوند فعلی -هست چرا  این -جا  ریز -م ش2 آب   

ʼریزیآچرا داری اینجا آب میʻ 

ن گذشته از سه روش استمراری در زماگویشوران بابلی برای بیان نمود ناقص 

صورت گذشته.نمود ناقص فعل در قالب یک ساخت  ،در روش اول برند.بهره می

های دوم و سوم شود. در روشتصریفی بیانگر مفهوم استمرار در زمان گذشته می

پیش  ʻداشتنdɑšten ʼو  ʻدر حال ... بودنdæyyen ʼگذشتة سادة همکردهای 

ناقص فعل اصلی، که از اضافه شدن پسوند مطابقة فاعلی به از صورت گذشته.نمود 

گیرند. مثال در مورد روش اول ذیل شود، قرار میستاک گذشتة فعل حاصل می

 خواهد آمد.  18مؤلفة 

30  mehrnuš dɑšt-ə še otɑq₌re tær tæmiz  

داشت -مش3 مهرنوش  اتاق -را خود    مرتب 

 kerd-ə  

کرد -مش3    

ʼ کرد.داشت اتاقش را مرتب میمهرنوشʻ 

31  Diruz sevɑyi/sevɑhi tɑ nəmɑšun 

 غروب تا صبح دیروز 
 

 dæ-y-mə dærs xunn-ess-emə 

پیشوند فعلی -بود -مش1  خوان -گذشته -مش1 درس   

ʼخواندمدیروز صبح تا شب داشتم درس می.ʻ 
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شود در گویش بابلی صیغة مستقل ماضی نقلی به سیاق معمول فارسی مشاهده نمی

در این  18و ماضی ساده و ماضی نقلی یک صورت دارند. در ادامه ذیل مؤلفة 

 dɑštenخصو  سخن رانده خواهد شد. در این گویش نوعی ماضی نقلی با همکرد 

ʼداشتنʻ شود که کاربرد آن محدود به ساخته می در قالب یک ساخت ترکیبی

 ʻدادن کاری در گذشتهداشتن تجربة انجامʼزمانی است که گوینده بخواهد مفهوم 

 فعلیتصریف زمان مضارع همکرد پس از صفت  ،را منتقل کند. در این ساخت

که از پیوند پیشوند نمود کامل و ستاک گذشته حاصل  ساخته شده از فعل اصلی،

 بر هجای آخر است. فعلیگیرد. جایگاه تکیه در صفت میشود، قرار می

32  æli qæblæn in-tɑ qezɑ₌re bæ-xér-d 

 -سازطبقه قبالً علی 

 این

غذا -را نمود  -خور -گذشته 

 کامل
 dɑr-nə      

دار -مش3        

ʼعلی قبالً این غذا را خورده است.ʻ 

دهیم. برای ساختن می بندی ماضی بعید ادامهاینک بحث را با نحوة صورت

کنند و سه نوع صورت ماضی بعید را به دست ماضی بعید سه قاعدة زیر عمل می

 توانند بیانگر یک و یا هر دو مفهوم زیر باشند:دهند. هر یک از این سه صورت میمی

 الف: عملی در زمان گذشته قبل از عملی دیگر انجام شده است.

 ه تجربة انجام دادن کاری را داشته است.ب: فرد قبل از زمانی مشخص در گذشت

عالوة ماضی سادة ستاک گذشتة فعل اصلی به -ود کاملقاعدة اول: پیشوند نم •

 :ʻبودنbæyyen ʼهمکرد 
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، 33تواند بیانگر هر دو مفهوم الف، مثال صورت مذکور با توجه به بافت زبانی می

 بر است. ، باشد. در اینجا پیشوند نمود کامل تکیه34و ب، مثال 

33  væxti bǽ-res-i-mə sere hæme še 

نمود کامل -رس -گذشته -مش1 وقتی   خود همه خانه 
 

 nɑhɑr₌re/nɑhɑr₌e bǽ-xer-d bi-nə 

نهار -را  نمود کامل -خور -گذشته  بود -جش3   

ʼ بودند.وقتی به خانه رسیدم، همه نهارشان را خوردهʻِ

 

34  dišu bu-r-d-i un-tɑ mehmunxɑne 

نمود کامل -رو -گذشته -مش2 دیشب  آن -سازطبقه   رستوران 
 

 vəne qezɑ₌re qæbul dɑšt-i  

غذا -را او. غیرفاعلی  داشت -مش2 دوست    
 

 Qæblæn un-je₌ə qezɑ₌re  

آن -جا -ملکی نمای اضافی/وابسته قبالً  غذا -را    
 

 bǽ-xer-d bi-mə   

نمود کامل -خور -گذشته  بود -مش1     
 

 ævvælin bɑr næ-y-y-ə  

نفی -بود -آوای میانجی -مش3 بار اولین    

ʼ قبال غذای آنجا را خورده بودم. دفعة  -دیشب رفتی به آن رستوران، غذایش را دوست داشتیآ

 ʻاول نبود.

  ʻبودنbæyyen ʼماضی سادة همکرد  -فعل اصلی فعلیقاعدة دوم: صفت  •
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ــورت فعلی اغلب در مفهوم  ب( به کار می    ــوران به     ،روداین صـ اما گاه گویشـ

ستفاده می    ساخت ا گونة  35نمایند. جملة هنگام تأکید بر مفهوم  الف( نیز از این 

 است. 34معادل جملة  36و جملة  33تأکیدی جملة 

35  væxti bǽ-res-i-mə sere hæme še 

نمود کامل -رس -گذشته -مش1 وقتی   خود همه خانه 

 

 nɑhɑr₌re/nɑhɑr₌e bæ-xér-d bi-nə 

نهار -را  نمود کامل -خور -گذشته  بود -جش3   

ʼ.وقتی به خانه رسیدم، همه نهارشان را خورده بودندʻ 

 

36  dišu bu-r-d-i un-tɑ mehmunxɑne 

نمود کامل -رو -گذشته -مش2 دیشب  آن -سازطبقه   رستوران 
 

 vəne qezɑ₌re qæbul dɑšt-i  
غذا -را او. غیرفاعلی  داشت -مش2 دوست    

 

 Qæblæn un-je₌ə qezɑ₌re  
آن -جا -ملکی نمای اضافی/وابسته قبالً  غذا -را    
 bæ-xér-d bi-mə   
نمود کامل -خور -گذشته  بود -مش1     

 

 ævvælin bɑr næ-y-y-ə  

نفی -بود -آوای میانجی -مش3 بار اولین    

ʼ قبال غذای آنجا را خورده بودم. دفعة  -دیشب رفتی به آن رستوران، غذایش را دوست داشتیآ

 ʻاول نبود.

 ʻداشتنdɑšten ʼماضی ساده همکرد  -فعل اصلی فعلیقاعدة سوم: صفت  •
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 دارد.شود تنها در مفهوم  ب( کاربرد صورتی که توسط قاعده سوم ساخته می 

 است. 36و  34معادل جمالت  37جملة 

37  dišu bu-r-d-i un-tɑ mehmunxɑne 

لنمود کام -ور -ذشتهگ -مش2 دیشب  آن -سازطبقه   رستوران 
 

 vəne qezɑ₌re qæbul dɑšt-i  

غذا -را او. غیرفاعلی  داشت -مش2 دوست    
 

 qæblæn un-je₌ə qezɑ₌re  

آن -جا -ملکی نمای اضافی/وابسته قبالً  غذا -را    
 
 
 
 

 bæ-xér-d dɑšt-emə   

نمود کامل -خور -گذشته  داشت -مش1     
 

 ævvælin bɑr næ-y-y-ə  

نفی -بود -آوای میانجی -مش3 بار اولین    

ʼ قبال غذای آنجا را خورده بودم. دفعة  -دیشب رفتی به آن رستوران، غذایش را دوست داشتیآ

 ʻاول نبود.

و هجای  فعلیشایان توجه است همة آنچه که پیشتر در مورد ساخت صفت  

در اینجا نیز صادق  ،بر آن به هنگام صحبت دربارة ماضی نقلی پیوندی ذکر شدتکیه

 است. 

در  12بندی مشاهدات خود دربارة وضعیت مؤلفة توانیم به جمعاکنون می 

گویش بابلی بپردازیم. فعل کمکی نشانة نمود ناقص استمراری همواره قبل از فعل 

های ماضی نقلی نمود در ساخت -اصلی جای دارد. از طرفی دیگر، فعل کمکی زمان
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نیاز به گفتن نیست که به شود. ترکیبی و ماضی بعید پس از فعل اصلی واقع می

زیرا اساساً در صورت زمان حال افعال،  شده است،ای نتصریف زمان حال افعال اشاره

رود، از فعل کمکی که عالوه بر زمان مذکور برای بیان زمان آینده هم به کار می

شود. به هر روی، همچنان که یادآوری شد جایگاه فعل نمود استفاده نمی -زمان

ها قبل از فعل اصلی و در برخی نمود در گویش بابلی در برخی ساخت -کمکی زمان

 1ـ4جداول  12رو، در ستون از فعل اصلی دستوری شده است. ازاین ها بعدساخت

 گذاری شده است.هر چهار خانه عالمت 2ـ4و 

 توالی ادات استفهام و جمله  :13مؤلفة . 13 1 4

نه اغلب محذو  است و فقط آهنگ  -های آریبلی ادات استفهام برای پرسشدر با

دهد. در صورت کاربرد ادات خیزان جمله است که سؤالی بودن آن را نشان می

 شود. در آغاز جمله ظاهر می ʻآیاɑyɑ ʼاستفهام 
38  (ɑyɑ) šini dərəs hǽ-kerd-eni 

نمود کامل -کرد -جش2 درست شیرینی  آیا(   

ʼایدآ آیا( شیرینی درست کردهʻ 

39  (ɑyɑ) se-ɑ₌re dɑr₌ə ǰɑ/ǰə čin-eni 

سیب -جمع -را  آیا(  درخت -غیرفاعلی  چین -مش2 از   

ʼچینیآها را از درخت می آیا ( سیبʻ 

 توالی پیرونمای بند قیدی/ حرف ربط قیدی و بند :14مؤلفة . 14 1 4

 دارد.ر  ربط قیدی قبل از بند جای پیرونمای/ح

40  bɑ in-ke xæsse bi-mi bu-r-d-emi  

این -که با  بود -جش1 خسته  نمود  -رو -گذشته -جش1 
 کامل

 

 Dæšt 
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 شالیزار 

ʼبا این که خسته بودم، رفتم شالیزارʻ 

41  Væxti bǽ-res-en širɑz əmɑ₌re xæver 

 -رس -جش3 وقتی 
 التزامی

ما حالت غیرفاعلی( -را شیراز  خبر 

 

 de-nenə 

ده -جش3   

ʼدهند.وقتی  که( به شیراز برسند، به ما خبر میʻ 

 توالی حرف تعریف و اسم  :15مؤلفة . 15-1-4

توان گفت گویش بابلی برای بیان مفهوم پیکرة نگارندگان این سطور می بر اساس

این نقش را بر  ʻیکættɑ ʼبلکه عدد  ،بردکار نمینکره حر  تعریف مستقل به

 عهده دارد. 

42  æ-ttɑ ketɑb 

 -سازطبقه                      

    یک

                   

  کتاب

ʼکتابی/ یک کتابʻ 

43  æ-ttɑ mærdi 

 -سازطبقه                      

 یک

                   

 مرد

ʼمردی/ یک مردʻ 

پیش از  ʻآنuntɑ ʼبرای بیان مفهوم معرفه دو روش وجود دارد: صفت اشارة  

 شود.به اسم متصل می ə-ساز آید و یا پسوند معرفهاسم می
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44  ketɑb-ə /un-tɑ ketɑb 

کتاب -معرفه  ن/آ -سازطبقه   کتاب 

ʼکتابِ/ آن کتابʻ 

45  mærdi-y-ə /un-tɑ mærdi 

مرد -آوای میانجی -معرفه  آن/ -سازطبقه   مرد 

ʼمردِ/ آن مردʻ 

توان گفت حر  تعریف غالباً قبل از اســـم قرار بر اســـاس مشـــاهدات مذکور، می

 گیرد.می

 توالی فعل و فاعل :16مؤلفة . 16-1-4

پایانی قوی و هم های فعلشود. ازآنجاکه هم در زبانفعل ظاهر می فاعل قبل از

گرفتن فاعل قبل از فعل است، در گرایش غالب قرار ،میانی قویهای فعلدر زبان

گذاری میانی قوی عالمتایانی قوی و فعلپهای فعلخانه 2ـ4و  1ـ4های جدول

 اند.شده

46) bɑhɑre dišu še kɑr-ɑ₌re temum/tum 

کار -جمع -را خود دیشب بهاره   تمام 
  

 hǽ-kerd-ə    
 -کرد -مش1 

 نمود کامل
   

ʼ کارهایش را تمام کرد.بهاره دیشبʻ 

47  æmir kɑr₌ə sær šu-nə 

کار -غیرفاعلی امیر  رو -مش3 سر   

ʼرود.امیر سر کار میʻ 



 1398 پاییز و زمستان، 10، شمارة 6سال علم زبان؛  230

 

 توالی عدد و اسم  :17مؤلفة . 17-1-4

 د پیش از اسم است.جایگاه عد
48  pænš-tɑ bešqɑb 

پنج -سازطبقه   بشقاب 

ʼپنج بشقابʻ 

49  sə-tɑ mærdi 

سه -سازطبقه   مرد 

ʼسه مردʻ 

 نمود و فعل اصلی -توالی وند زمان :18مؤلفه . 18 1 4

ستاک گذشته در مواردی که ارتباط بین ستاک حال و ستاک گذشته  برای ساختن

 کند:مند است، قاعدة زیر عمل میقاعده

 سازپسوند گذشته -ستاک حال

سوندهای      ، ɑ ،uهای ، و یا یکی از واج i،-ess  ،-t،-d-ستاک گذشته به یکی از پ

شته.نمود ناقص        ،شود ختم می yو  صریف گذ شتة مذکور تنها در ت ستاک گذ اما 

نمود  -شود و برای تصریف ماضی ساده/ نقلی افعال پیشوند زمانافعال مشاهده می

ــته افزوده می  ــتاک گذش ــوند. در گویش بابلی به س ، -hɑهایگونهژبا تکوا -hæش

he- ،bæ- های ونهبا تکواژگbɑ-،bi-  ،bu- ،be- و ،dæ- های با تکواژگونهdɑ- ،

de- ،di- نمود هستند. -پیشوندهای زمان 

در روش اول بیان ماضی استمراری تصریف که گفته شد  12پیشتر ذیل مؤلفة 

مثال زیر مؤید  کند.مفهوم استمرار را منتقل می گذشته.نمود ناقص فعل به تنهایی

 این نکته است.
50  væxti te₌re zæng bǽ-zu-mə  
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تو  حالت  -به وقتی 
 غیرفاعلی(

یشوند پ -دز -مش2 زنگ
 فعلی

 

 
či          kɑr                kerd-i 

  یچ     کار                    کرد -مش2                                                                    
 

 

 
ʼکردیآوقتی به تو تلفن زدم  داشتی( چی کار میʻ- ʼ)خوردم.ناهار می  داشتمʻ  نمود 

 استمراری(

پردازیم. پیشتر میاکنون به بررسی ماضی ساده و ماضی نقلی درگویش بابلی  

ذکر شد که در این گویش ماضی نقلی، بدان صورت که در زبان  12ذیل مؤلفة 

شود، وجود ندارد و ماضی ساده و ماضی نقلی یک صورت دارند. فارسی دیده می

 الزم به ذکر است که پیشوند نمود کامل در صورت ماضی ساده/ نقلی تکیه بر است.

51  (əmɑ) diruz sere₌ə ǰɑ/ǰə tɑ mædrese₌re 

 ما. حالت  

 فاعلی(

خانه -غیرفاعلی دیروز مدرسه -را تا از   

 
 piyɑde bu-r-d-emi 

نمود کامل -رو -گذشته -جش1 پیاده   

ʼ.ما( دیروز از خانه تا مدرسه  را( پیاده رفتیم ʻ 

52  (ve) Dišu sɑet-ə yɑzde 

ساعت -نماهسته دیشب  او.حالت فاعلی(   یازده 
 

nəhɑr            xer-d-emə 

 نهار           خور  -گذشته -مش1                                                                    
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 bɑ̒-xet-ə  

نمود کامل -خوابید -مش3    

ʼ.اون( دیشب ساعت یازده خوابید ʻ 

53  næhɑl qezɑ bǽ-pet-e 

نمود کامل -پخت -مش3 غذا نهال   

ʼ.نهال غذا پخته استʻ 

54  (ve) še mæxš-ɑ₌re bǽ-nvišt-ə 

مشق -جمع -را خود  او. حالت فاعلی(  نمود کامل -نوشت -مش3   

ʼ )است. هایش را نوشتهمشق اوʻ 

-بندی خود را از وضعیت این مؤلفه ارائه کنیم. موارد بحثتوانیم جمعاکنون می 

نمود  -شده در این مؤلفه نشان دادند که بابلی هم از پیشوند و هم از پسوند زمان

هر چهار  2ـ4و  1ـ4  هایترتیب، در ستون مربوط در جدولیناهگیرد. ببهره می

 شود. گذاری میخانه عالمت

 توالی اسم و تکواژ آزاد ملکی  :19مؤلفة . 19-1-4

شود. لکی به صورت ضمیر آزاد ملکی بازنمایی دارد و قبل از اسم واقع میتکواژ آزاد م

 است.  ʻغیرفاعلیʼحالت هر شش صیغة ضمائر ملکی 

55  te otɑq 

 اتاق تو حالت غیرفاعلی( 

ʼ اتاق توʻ 

56  æme per 

 پدر ما حالت غیرفاعلی( 
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ʼپدر ماʻ 

 نستهای کمکی در مفهوم تواناصلی و فعل توالی فعل :20مؤلفة . 20-1-4

 شود.پیش از فعل اصلی واقع می ʻتوانستنʼ فعل کمکی

57  (mən) tum-mə/bæ-ttúm-mə binǰ  

توان -مش1پیشوند فعلی/ -توان -مش1  من.حالت فاعلی    برنج 

 
 hǽ-ken-em  

التزامی -کن -مش1    

ʼتوانم برنج بکارم. من( میʻ 

58  (vəšun) bǽ-ttun-ess-enə un-ǰe₌ə  

ها.حالت فاعلی( آن  نمود کامل -توان -گذشته -جش3  آن -جا -نماوابسته    

 
 ɑdres₌re pidɑ hǽ-ken-en 

آدرس -را  التزامی -کنند -جش3 پیدا   

ʼآدرس آنجا را پیدا کنند.ها( توانستند  آنʻ 

 نما و جمله متمم توالی متمم :21مؤلفة . 21 1 4

ولی در صورت کاربرد  ،نما قبل از جملة متمم اختیاری استور متممدر بابلی حض

 گیرد. در آغاز جملة متمم قرار می

59  (mən) dum-mə (ke) ve xæle 

دان -مش1 من. حالت فاعلی(   خیلی او حالت فاعلی(  که( 
 

 mehrebun₌ə   

مهربان –م ش3     
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ʼدانم  که( او خیلی مهربان است. من( میʻ 

60  Mæhdi nǽ-dun-ess-ə (ke) un-tɑ kiǰɑ 

نفی -اند -ذشتهگ -مش3 مهدی  آن -سازطبقه  که(   دختر 
 

 čænne ve₌re dus dɑšt-ə 

او حالت غیر فاعلی( -را چقدر  داشت -مش3 دوست   

ʼ دانست  که( آن دختر چقدر دوستش داشت.نمیمهدیʻ 

 حرکت پرسشواژه :22مؤلفة . 22 1 4

ماند و به اجبار به آغاز جمله حرکت در جای اصلی خود باقی می پرسشواژه غالباً

 شود.داده نمی

61  rænɑ keǰe hé-ništ-ə 

نمود کامل -نشست -مش3 کجا رعنا   

ʼرعنا کجا نشسته استآʻ 

 

62  pune diruz čænne binǰ bǽ-pet-ə 

نمود کامل -پخت -مش3 برنج چقدر دیروز پونه   

ʼپونه دیروز چقدر برنج پختآʻ 

 توالی مفعول و فعل  :23مؤلفة . 23 1 4

نشان قبل از فعل و مفعول صریح بندی همیشه وهی به صورت بیمفعول صریح گر

 گیرد. پس از فعل قرار می
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63) ɑræš nǽ-dun-ess-ə (ke) hevɑ vɑreš₌ə 

نفی -اند -ذشتهگ -مش3 آرش  رانبا -است هوا  که(   

ʼدانست  که( هوا بارانی است.آرش نمیʻ  

64) yɑsæmæn gu-ɑ₌re bǽ-dušt bi-y-ə 

گاو -جمع -را یاسمن  نمود کامل -دوشید   -آوای میانجی -مش3 

 بود

ʼ.یاسمن گاوها را دوشیده بودʻ 

65  mæryem₌ə ǰɑ/ǰə bǽ-pers (ke) kəǰə xɑ-nə 

مریم -غیرفاعلی  امری -پرس از  خواه -مش3 کجا (که)   
 

 bu-r-ə 

التزامی -رو -مش3   

ʼخواد برود.از مریم بپرس که کجا میʻ 

66  me₌re če væng hé-dɑ-i 

من حالت غیرفاعلی( -را  نمود کامل -داد -مش2 صدا چرا   

ʼچرا من را صدا کردیآʻ 

 : توالی وند منفی ساز و ستاک فعل 24مؤلفة . 24 1 4
 پیوندد. ه صورت پیشوند به ستاک فعل میساز بوند منفی

67) sohrɑb diruz esfehɑn nǽ-š-i-y-ə 

نفی -رو -گذشته -آوای میانجی -مش3 اصفهان دیروز سهراب   

ʼ.سهراب دیروز به اصفهان نرفتʻ 

            68) pænǰere₌re nǽ-v-en 
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پنجره -را  نفی -دبن -مش2   

ʼپنجره را نبند.ʻ 
69  pɑrsɑ qezɑ nǽ-xerd bi-y-ə 

نفی -خورد غذا پارسا  دبو -وای میانجیآ -مش3   

ʼ.پارسا غذا نخورده بودʻِ

 

 هاهای ترتیب واژهشناختی بابلی بر اساس مؤلفهتوصیف وضعیت رده. 2 4
 های ها در جدولهای ترتیب واژهشناختی گویش بابلی بر اساس مؤلفه  وضعیت رده 

های جهان به آسیا و زبان ـ  های اروپابه ترتیب در مقایسه با زبان( 2ـ 4 و ( 1ـ 4 

ست. همان     شده ا ست داده  شان می د مؤلفة  24هر  ،دهندطور که این دو جدول ن

ق        ته از م که برگرف ــر  حاضـ خب برای پژوهش  لة درایر   منت قات  1992ا ( و تحقی

ــد  ( به 1392تکمیلی وی و با الگوگیری از کتاب دبیرمقدم      اند، در  هکار گرفته شـ

مؤلفه  24شناختی این گویش با توجه به تمامی  بابلی مصداق دارند و وضعیت رده  

  صورت پذیرفته است.

های مؤلفة زبان 24مؤلفه از  17دهد که گویش بابلی دارای نشان می( 1ـ4 جدول 

میانی قوی است. این نسبت تقریباً های فعلمؤلفه از مؤلفه 17پایانی قوی و فعل

دهد که بابلی در نشان می( 2ـ4 نیز مشهود است. جدول ( 2ـ4 عیناً در جدول 

 15پایانی قوی و های فعلؤلفهمؤلفة از م 16های جهان برخوردار از مقایسه با زبان

 میانی قوی است.های فعلمؤلفه از مؤلفه
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 گیرینتیجه  5

 هایها در جدولهای ترتیب واژهشناختی گویش بابلی بر اساس مؤلفهوضعیت رده

 های منطقة اروپاکه بابلی با زبان (1ـ4  است. در جدول آورده شده( 2ـ4 و  (1ـ4 

پایانی و های فعلآسیا مقایسه شده است، ستون جمع حکایت از توازن بین مؤلفه ـ

میانی قوی پایانی قوی و فعلهای فعلکه تعداد مؤلفهچرا ،میانی داردهای فعلمؤلفه

های جهان سنجیده شده که در آن این گویش با زبان( 2ـ4 برابر است. در جدول 

شود. مقایسة جداول پایانی قوی دیده میاست، گرایش مختصری به سوی ردة فعل

 ،(129:1392شناسی ترتیب واژة زبان فارسی  دبیرمقدم،الذکر با جداول ردهقفو

پایانی بیشتری برخوردار های فعلدهد که بابلی در قیاس با فارسی از مؤلفهنشان می

انی قوی و پایمؤلفة فعل 12سیا دارای آ ـ های اروپافارسی در مقایسه با زبان .است

 17پایانی قوی و مؤلفة فعل 17که بابلی حالیدر ،میانی قوی استمؤلفة فعل 17

های جهان دارای در قیاس با زبان میانی قوی دارد. از طر  دیگر، فارسیمؤلفة فعل

که بابلی برخوردار از در صورتی ،میانی استمؤلفة فعل 19پایانی و مؤلفة فعل 15

 میانی قوی است.مؤلفة فعل 15پایانی قوی و مؤلفة فعل 16
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