
١)ولتي(ويهجرقساختمان فعل در گويش 

شناسياز ديدگاه رده

ايران كلباسي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيعضو هيئت علمي 

رويا قنادي
شهرضانور دانشگاه پيام

:دهيچك
 براسـاس  ت كهي اسسشناها رده يكي ازاين ديدگاه.هاي مختلفي انجام گرفته است ها ازديدگاه دستورنويسي زبان 
هـاي مختلـف    بنـدي دربخـش   اين طبقه .دهدهاي مختلف قرار مي   ها را در رده    زبان ،هاي خاص معيارها و ويژگي  

شـود  ه در اين مقاله بـه آن پرداختـه مـي         آنچ.گيردمعناشناسي انجام مي  شناسي، صرف، نحو و   يعني واج دستور
 صـرفي و نحـوي ايـن        تعيين ردة  فقط   آنشناختي ساختمان فعل در گويش جرقويه است كه هدف          توصيف رده 

. فعلي استشناسي در حوزة پارامترهاي مطرح ردهاساس برخي ازگويش بر
7زبان كنايي،6آرايش كالم، 5يتصريفزبان ، 4ي ادغامزبان3، پيونديزبان، 2يشناسرده: هاواژهكليد

 مقدمه.1
 اصفهان سـكونت  ينوب شرق است كه در جيش مردمي، گو استه زبان محلي ولتيكجرقويهگويش  

 اردسـتان   ميمـه  و   ينيديگر استان مثل گز، كوهپايـه، نـا       هاي  هايي از اين گويش در شهر     دارند و اگرچه گونه   
 درصـد بـااليي از درك      ،شـده هـاي مختـصر انجـام       گفته خود اهالي اين منطقه وبررسي      بنابر   كه (وجود دارد 

 همچنـين  .كنـد متمايز مـي ها  است كه آن را از ديگر لهجه       هاييداراي ويژگي ،)ها وجود دارد   بين آن  8متقابل
.شودديده ميشباهت زيادي به گويش كليميان اصفهان در آن 

دليل انتخاب ساختمان فعل براي توصيف اين بود كه در مقايـسه بـا فارسـي، سـاختمان فعـل ايـن                      
انحصاري و  هاي  اردي ويژگي  و در مو   ستديگر دستور دارا  هاي  بيشتري نسبت به بخش   هاي  گويش پيچيدگي 

.دوشميمتفاوت با فارسي در آن مشاهده 
 دستة به دو ، كه در زير آمده    يي صرف معموالً براساس پارامترها    ها در حوزة  شناختي زبان توصيف رده 

هاي بساوندي بسته   زبان و ادغامي و بساوندي  هاي پيوندي، هاي تركيبي خود به رده    زبانتركيبي و تحليلي و 
.شـوند  تقـسيم مـي  پايه و چندپايه به دو دستة تك،اندنكه چند صورت واژگاني را در واژة خود جاي دادهيبه ا 

1 valati
2 typology
3 agglutinative
4 fusional
5 flectional
6 basic word order
7 ergative
8 mutual intelligibility
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اس يـك يـا چنـد    ها يك صورت واژگاني براسهاي تصريفي اشاره كرد كه در آن زبانتوان به ردة  همچنين مي 
.گرددويژگي خاص تصريف مي

 اين است كه فاقد پديدة ونـدافزايي در سـاخت واژة            هاي تحليلي هاي زبان يكي از ويژگي  : 1وندافزايي.1
.خود هستند

هايي كه نوعاً يا الزامـاً شـامل مقـوالت دسـتوري بيـشتري در يـك واژه                 زبان: واژها در واژه  تعداد تك .2
ند و اگر زباني داراي افعال      رتبرند، تركيبي هايي كه اين تعداد را كمتر در واژه به كار مي          هستند از آن  

شود تا  بيشتر تركيبي درنظر گرفته مي    ) مثل التين (براي نمود، زمان، وجه، تطابق باشد     شده  تصريف
.گرددزباني مثل انگليسي كه فقط براي زمان صرف مي

پـذيري   تقطيـع   براسـاس درجـة    هاي تصريفي يا ادغـامي    هاي پيوندي در برابر زبان    زبان:  ادغام ةدرج.3
واژ تكواژها مشخص است و ارتباط   مرز تك  ،ن پيوندي در يك زبا  .شوندواژ مشخص مي  ها به تك  واژه
در زبـان تـصريفي مثـل التـين بـه دليـل       . شودشناختي تعريف مياز لحاظ واج ها تا حد زيادي     گونه

واژگـونگي  واژي و وجـود تـك     ، ادغـام در مرزهـاي تـك        همگوني ،2واژي مشترك هاي تك حضور گونه 
دهنـده  واژهـاي تـشكيل   به تـك  ي، تقسيم واژه    ف فعل و جنس دستور     در شكل طبقات صر    3واژگاني

.امري پيچيده است
هاي بساوندي نـه فقـط داراي        زبان :ر واژگاني در يك واژه يا پديدة چندپايگي       هاي بيشت تعداد صورت .4

نوعاً بيش از يك ستاك واژگاني ، شوندفعل بيان ميساختمان مقوالت دستوري زيادي هستند كه در 
.دهنددر واژه را نشان مي

4هـاي جانداري، مطابقت فعل بـا وابـسته  ،ها درجملهبراساس ترتيب سازه،شناسي در بخش نحوهمچنين رده 

هاگنجد زبانمختصر نمياين معيارهاي ديگري كه در  و) فاعل نباشد،كه ممكن است الزاماً اين وابسته    (خود  
: حال سؤال اين است.كندبندي ميرا رده
 در كـدام ردة    ،شناسي، گويش جرقويه در حـوزة فعـل       رح شده در رده   برخي پارامترهاي مط  براساس  -

؟گيردميصرفي و نحوي قرار 
مـشخص  گـردد و مـي واژگـاني معرفـي    فعـل   ةواژهاي سـازند  يا تك واژ تك ،براي پاسخ به اين سؤال    

 فعل  دةدهنواژهاي تشكيل با تك ... استمرار و  شخص، شمار،   يك به يك بين مفاهيمي مثل      شود آيا رابطة  مي
 تصريفي اسـت يـا     ، وندافزايي در ساختمان فعل وجود دارد به چه صورت است          اگر پديدة و  وجود دارد يا خير     

زمان، ،جهتساختماني گروه فعلي كه فعل را در بيان مفاهيمي مثل           ي  همچنين ديگر اجزا  . اشتقاقي يا هردو  
.گرددها، معرفي ميرسانند و ترتيب آنياري مي وجه  ونمود

 ايـن  همچنين عرضه كرده است؛ توصيفي از اين گويش از ديدگاه ساختاري      ،فخاريده ابراهيمي حمي
.است نويسنده بررسي شده ارشدِنامة كارشناسيپايان در معنايينحوي ويسشناردهديدگاه گويش از 

1 affixation
2 portmanteau morph
3 Lexically-determined allomorphy
4 argument
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هجرقوي فعل در گويش .2
سـخن  اي   قاعده يم از انتونمي؛هايي است طور كه گفته شد فعل در اين گويش داراي پيچيدگي         همان

 بـزرگ الزم و متعـدي        بـه دو دسـتة     يمتـوان  مثالً افعال اين گويش را مي      ؛نكنيمبرخورد  ها   و با استثنا   بگوييم
 بنابراين ؛تعدي، تصريف افعال الزم را دارند اما افعالي هرچند محدود وجود دارند كه با مفهوم م؛اييمتقسيم نم
شدن به  براي نزديك . پردازيم كه شمول بيشتري داشته باشد      به ذكر قواعدي مي    نظر كرده و  صرفها  از استثنا 

هـايي كـه    هركـدام بـا ويژگـي     گزينيم كه    شش فعل را بر مي     ،توصيف واقعي از ساختمان فعل در اين گويش       
هركجا امكـان داشـته باشـد تـصريف         ،استفاده از اين شش فعل     با . افعال زيرگروه خود هستند    ة نمايند ،نددار

 دوم شـخص    ،با فعل اول   اول شخص مفرد    مثالً ؛گيرد فعل براساس سه شخص و دو شمار انجام مي         گانةشش
.به همين ترتيببا فعل دوم ومفرد

1. dar-katemon افتادن
2. vassemon                  دويدن
3. vâ-gartâmon              برگشتن
4. gitemon                     گرفتن
5. tâmon                        دادن
6. guš-dârtemon          نگهداشتن

فعل مركب   guš-dârtemon از افعال پيشوندي وdar-katemon  و  vâ-gartâmonدرميان اين افعال 
.است

و تعدادي وند -ترين جزء معنادار فعل است     كه كوچك - فعل   اگر ساختمان فعل را متشكل از ريشة      
وندهايي كه به هـر تعـداد قبـل از ريـشه قـرار              -افزايندي يا واژگاني به ريشه مي     كه مفاهيم دستور  -بدانيم

 با هر تعدادي كه باشند و در هر جايگاهي كـه            ،گيرند مي گيرند، پيشوندي و وندهايي كه بعد از ريشه قرار        مي
افزايند  به ريشه ميهمچنين وندهايي كه مفهومي دستوري. شوند پسوندي ناميده مي،بعد از ريشه قرار گيرند

 وندهاي تصريفي و وندهايي كه مفهومي واژگاني به ريـشه           ،سازندمختلف مي هاي   واحد صورت  ةو از يك ريش   
.شونددهاي اشتقاقي ناميده ميافزايند ونمي

ة يكي آنكـه از ريـش  ؛ه دو نوع توصيف از فعل وجود دارد  توان گفت اين است ك    مطلب ديگري كه مي   
به ريشه  ها  مصدر آغاز و با كسر وند     ديگر اينكه از  . يابيمبه مصدر فعل دست مي    ها  فعل شروع و با افزودن وند     

.شودده ميرسيم، در اينجا از توصيف نوع دوم استفامي

 مصدر.2-1
كـه بـه سـتاك       است   خوانبعد از هم  ) emon-(پس از واكه و     ) -mon( مصدر در اين گويش      نشانة

.سازدفعل افزوده شده و مصدر مي
dar-kat – emon
git – emon
vass – emon
guš-dârt - emon
vâ-gartâ - mon
tâ - mon
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ستاك گذشته. 2-2
1:فرمولاين  مطابق ؛رسيمتاك گذشته مي مصدر به سبا كسر نشانة

نشانه مصدري  ـ  مصدر) /mon -emon-(ستاك گذشته         
.آينددست ميه هاي زير ببا اعمال اين فرمول از مصادر باال ستاك

dar-kat                                                                   
git         
vass                                                                        
guš-dârt 
vâ-gart
tâ

 ستاك حال.2-3
:آيدفعل به دست ميريشة ستاك حال به دو طريق از،دراين گويش

:تغييرآوايي همراه استيندابا فر ستاك حال -1
dar-ka-t-emon تغييرات صوتي + dar-k  پيشوند است( dar دراين فعل(
vassemon تغييرات صوتي + vez
gi-t-emon غييرات صوتيت +  gir

: فعل استشبيه ريشةستاك حال كامالً-2

vâ-gart-â- mon - تغييرات صوتي vâ-gart )پيشوند است  vâ دراين فعل( 
t-â-mon - تغييرات صوتي             t

)اسم مفعول( صفت مفعولي .2-4
 در افعالي كـه سـتاك      كهشود  ساخته مي ) e-( صفت مفعولي    نةلي از تركيب ستاك گذشته با نشا      صفت مفعو 

:فرمولاين مطابق . است) ye-(گردد با واكه ختم ميها  آنةگذشت
ستاك گذشته) + e / -ye-         (                                     صفت مفعولي      

.شودهاي مفعولي زير ساخته مي صفتاز افعال باال
dar-kat-e 
vass-e 
git –e 
guš-dârt- e

.استواژ مقيد  تكةدهندنشان) -(و عالمت »منهايِ«عالمت ـ نشانه -1
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vâ-gartâ - ye
tâ – ye

وندهاي فعلي.2-5
وند مصدر.2-5-1

 پس از –emonةكه بر دو گون است م برده شد همان وند مصدر مصدر از آن ناآنچه به عنوان نشانة
.باشد بعد از همخوان ميmon–واكه و 

وند زمان گذشته.2-5-2
و در )t,s,d,â-(: عبارتنـد از هـاي آن  گونـه  كهاستسازماضيواژتكمنظور ما از وند گذشته همان      

.هاي پيشين توضيح داده شدبخش
 وند صفت مفعولي.2-5-3

و از سـتاك گذشـته       است   )ye-(و بعد از واكه     ) e-( صفت مفعولي يا همان وند صفت مفعولي         نشانة
 اگر چه امكان ساخت صفت مفعولي به صورت بالقوه با افزودن اين وند براي هر فعلي               ؛ازدسصفت مفعولي مي  

)ساخت مجهول.ك.ر. ( اما كاربرد محدود دارد و محدود به برخي افعال است؛وجود دارد
 امر فعليشناسة.2-5-4

ي وجود دارد   گردد، وند ديگر  كه به ستاك حال افزوده مي     )5-5-2. ك.ر (پيشوند تصريفي به جز   
براي ) i-( براي مفرد و    ) e-( اصلي   رود و داراي دو گونة     به كار مي   كه به صورت پسوند در ساختمان فعل امر       

.گرددتبديل مي) â- (به) e-(در محيط صوتي متفاوت .استجمع 
پيشوند تصريفي.2-5-5

ذشتة ساده، گذشتة تزامي، گحال البه صورت پيشوند با افعال امر،) امري ـ التزامي  (پيشوند تصريفي
 بـراي زمـان     نيزرود و  اما در ساختمان  مصدر به كار نمي        ؛شود نقلي آورده مي   دور، گذشتة التزامي و گذشتة    

پيـشوند تـصريفي   ،باشـد )مركـب (درضمن هركجا فعل غيربـسيط    .شودحال و گذشته استمراري آورده نمي     
.(dar-ke)پذيردنمي

)ˆ(، )-be( اصلي  گونةدواين وند  −ahدارد .
beهاي  داراي گونه)vi , bey, bi , bu ,bo, bâ , ba (بـه دليـل محـيط صـوتي     هـا   كـه تفـاوت آن  است
.هاستآن
)ˆ( −ahديگر ةن داراي گو )-he (است.

hâ-mtâ دادم ba-xeron    بخورم
bu-w â گوب dar-ke بيفت   
bo-xonon      بخوانم axab ˆˆ − بخور  
bi-mdi bey- šiyon                  ديدم          رفتم

ah، پيشوند beبرخالف  .گردد در جمله گاهي حذف ميˆ
atmah ˆˆ −−  دادم

mo  gol-om  âmin at ˆ  من به مينا گل دادم 
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)استمراري(ود م وند ن.2-5-6
 ونـد اسـتمرار كـه در ايـن     .ددهنبودن انجام فعل را نشان ميكاملاستمرار فعل يا نمود ناقص فعل،     

پـسوند در پايـان افعـال حـال و گذشـتة           كه بـه صـورت       است   )e-(رود در اين گويش،     گونه افعال به كار مي    
.گيرداستمراري قرار مي

xeron – e خورم            مي etomav −ˆ گفتم       مي
. آورده شودve ،we ،yeند به صورت توا بعد از واكه ميe–وند 

vo – ve         گويد مي
keru – we       كند  مي
puši-ye          پوشي مي

 وند نفي.2-5-7
هاي آن  و گونهپيشوند تصريفيكه جانشين است na / neساز يا وند نفي در اين گويش عنصر منفي

.گرددمي
bi-mdi                         na-mdi        نديدم 

.گيرد بعد از آن يا قبل از ريشه قرار مي،چنانچه فعل داراي پيشوند اشتقاقي باشد
vâ – pušdebo   →  vâ – na -  pušdebo       نپوشيده بود
guš-šon-dârtebo →  guš-šon- na – dârtebo نگه نداشته بودند 

:گيرد قبل از فعل قرار مي، باشدچنانچه فعل بدون پيشوند
ningone →  na – ningone   نشينم  نمي

.گيرد قرار مي،»شدن« يعني فعل ، مجهولةاز فعل اصلي و قبل از عنصر سازنددر ساخت مجهول بعد 
avessnarteax ˆˆ −− خورده نشد

 وند سببي.2-5-8
گيرد و از    افعال الزم وگاهي متعدي قرار مي      كه پس از ريشة   است  ) n-(ساز در اين گويش     وند سببي 

.شوداز برخي افعال ساخته مي فقط  ساخت سببي.سازدفعل سببي ميها آن

  فعل غيرسببي                               فعل سببي 

monarax −− ˆˆ خاريدن monanrax −−− ˆˆ خاراندن
Pič-â-mon پيچيدن pič –n – â - mon پيچاندن
vâpušdemon پوشيدن vâpuš – n – â -mon پوشاندن

monapar ˆ پريدن monanpar −−− ˆ پراندن
Jondemon جنبيدن monanjo −−− ˆ جنبانيدن

monatars ˆ ترسيدن tars - n – â-mon ترساندن

-â- استند گذشته در افعال سببي همان و.
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betarsâ      ترسيد  anbetars ˆ−−→  ترسانيد
aberam ˆ رميد         anberam ˆ−−→  رمانيد

ruweax ˆ خارد      يم weunrax −−−→ ˆ خاراند مي
ecbepi ˆ پيچ           encbepi −−→ ˆ  بپيچان

vâpušu پوشد       → bešpuš-n-u  بپوشاند

وند اشتقاقيپيش.2-5-9
ريـشه اسـتفاده    افعال در اين گويش همچون فارسي از يك وند اشتقاقي در جايگاه قبـل از                برخي از   

هـاي زيـر فعـل    درمثـال (.پـذيرد  نمـي پيـشوند تـصريفي  فعل ،آيندهرگاه بر سر فعل مي    اين وندها    .كنندمي
 برسر آن hâياbe پيشوند تصريفيهايطبق قاعده بايد يكي از گونه آمده و سادهةسنجيدن به زمان گذشت

وند نفي  . شوندهاي فعلي و مصدر تكرار مي      در تمام صورت   پيشوند تصريفي و برخالف   .)6-5-2. ك .ر(بيايد
.را از ريشه جدا سازندها توانند آنو ضماير پيوسته فاعلي مي

dar-xossemon   انداختن xofdemona −ˆ ن خوابيد
var-satemon     نجيدنس satom −−→ var   سنجيدم
küšdemon → گريختن kü- na - šdemon  نگريختن

 وند شخص و شمار.2-5-10
 اول   درجة  در ،روندواژهايي كه در اين گويش براي تصريف فعل از نظر شخص و شمار به كار مي               تك

.شخصي، ضماير شخصي پيوستهوندهاي : شوندبه دو دسته تقسيم مي
فقـط زمـان   (و متعـدي   ) حـال و گذشـته    (هاي فعلي همراه با افعال الزم       ـ وندهاي شخصي يا همان شناسه     1

:شوندروند و خود به دو دسته تقسيم مي به كار مي1)حال
)الزم و متعدي(وندهاي شخصي زمان حال ) الف

شمار شخص
جمعمفرد

baxer -onاول شخص
بنشينم

baxer-im
شينيمبن

baxerدوم شخص -i
بنشيني

baxer -i
دبنشيني

baxerسوم شخص -u
دبنشين

baxer -ind
ندبنشين

.كه خواهد آمدگردد ديگري تصريف ميگذشتة افعال متعدي به طريقة-1
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:)الزم(وندهاي شخصي گذشته ) ب
شمار شخص

جمعمفرد
hânišdi-yonاول شخص

نشستم
hânište –ym

نشستيم
hânište-yدوم شخص

ينشست
hânište -y

يدنشست
φ− hâništسوم شخص

نشست
hânište –ynd

ند نشست

همـراه بـا افعـال    ) مفعـولي و ملكـي  (ـ ضماير شخصي پيوسته در اين گويش عالوه بر كاربردهاي ديگرشان          2
يعني بـه جـاي شناسـه در افعـال ديگـر            ؛روند در نقش فاعلي نيز به كار مي       1)فقط در زمان گذشته   (متعدي  

 و در سـه جايگـاه قبـل از ريـشه           در تـصريف فعـل هـستند      شـخص و شـمار    واژتـك دهنـدة نشانوآيندمي
)قبــل از ونــد اســتمرار( و قبــل از پايــان )gumخــواهممــي(، پايــان بــه صــورت پــسوند)bemxâخــوردم(
.گيرندقرار مي)gitomeگرفتممي(

مفرد←شمار
پس از واكهپس از همخوان شخص↓

جمع

om-m-mon-اول شخص
ot / odt /d -ton-دوم شخص
ošš--šon-سوم شخص

.گيرنددر برخي از افعال معين به صورت پسوند قرار مي فقط اين ضماير
mag −ˆ خواستم

beša-d تواني  مي
dârt-om داشتم

).تصريف اين افعال خواهد آمد (.گيرند قبل از ريشه و قبل از پايان قرار ميو در افعال اصلي در دو جايگاه

هاي فعلويژگي.2-6
متعدي زمان، وجه، نمود، الزم،.2-6-1
؛گردنداصلي حال و گذشته تقسيم ميافعال اين گويش به دو دستة:  زماناز نظر-
؛هستندسه وجه اخباري، التزامي و امريداراي : از نظر وجه-
فعـل  شـدن   انجام  ) استمرار(بودن يا نبودن    ها در كامل  دو نمود كامل و ناقص كه تفاوت آن       :  از نظر نمود  -

.است

11-5-2.ج. رbaxer-onبخورم:شوداي زمان حال از شناسة فعلي استفاده ميه گفته شد برطور ك همان.2
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).3-6-2: ك.ر(شوند  الزم و متعدي تقسيم مي بزرگ دستةهمچنين به دو-
يك ـ فعل امر

-i(تاك حال و وند امـر   سةبه اضاف ) تصريفي يا اشتقاقي   (1فعل امر در افعال الزم و متعدي از تركيب پيشوند         
e/- (شودساخته مي.

       فعل امر  →پيشوند+ ستاك حال فعل +  فعلي امر ةشناس
مفردجمع

dar-k-e بيفت dar – k- بيفتي
be-vez-e بدو ivizbibevezi −−→* بدويد

egartav −−ˆ برگرد igartav −−ˆ برگرديد
)(ˆ regiah − igirah  بگير −−ˆ بگيريد

etah −−ˆ بده itah −−ˆ بدهيد
guš-dâ(r-e) دار        نگه                          guš-dâr-i             نگهداريد

.آيندان نميشود و به زب ميدر گفتار حذفالًبخشي كه در پرانتز آمده معمو
daravsgu-در افعال باال  beahhe- پيشوند اشتقاقي و ˆ,ˆ, .ند هستپيشوند تصريفي  پيشوند تصريفي يا ,ˆ,

.گيردز پيشوند اشتقاقي قرار مي و پس اپيشوند تصريفيشود كه در جاي منفي ميnaوند فعل امر با 
dar- na-ke         نيفت
na-gi                  نگير

)مضارع(نشعابات حال ا.2-6-1-1
.شود از ستاك حال استفاده مي،در ساختمان زمان حال افعال

دو ـ حال اخباري
)  استمراري( حال اخباري →ستاك حال+ شناسه + وند استمرار 
dar-k-on-eفتم ا مي
                            vez-i-yeدوي        مي

weugartavگردد              برمي −−−ˆ

gir-im-eگيريم       مي
t-i-y-eدهيد        مي

    guš-dâr-ind - eدارند       نگه مي
:شكل منفي

dar-na-k-on-eافتم               نمي
na-vez-i-yeدوي     نمي

پيشوند تصريفياشتقاقي به همراه دارند افعالي كه در ساختمان خود ونديعني (آينداشتقاقي و تصريفي توأم نميگاه پيشوند كه هيچيي از آنجا.1
.گيرددو را در بر مي هرپيشوند تصريفياشتقاقي و  وند،مفهوم پيشوندجان، درايتهمچنين وند اشتقاقي هميشه با فعل همراه اس)پذيرندنمي
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 حال التزامي–سه 
ايـن  هاي فعلي و طبـق       ستاك حال و شناسه    ةو متعدي از تركيب پيشوند به اضاف      حال التزامي در افعال الزم      

:شودساخته ميفرمول
 حال التزامي→پيشوند+ ستاك حال فعل +   شناسه

dar-k-on                                  بيفتم
be-vez-i                   بدوي، بدويد

ugartav −−ˆ دبرگرد
imgirah −−ˆ بگيريم

itah −− &ˆ بدهي، بدهيد
guš-dâr-ind دارندنگه

: صورت منفي اين فعل به صورت زير است
guš-na-dâr-im نداريم           نگه
ta-t-u               ندهد

چهار ـ آينده
استفاده از قيودي است كه در ها شود و تنها تفاوت آنساخته مي) استمراري(فعل آينده همانند حال اخباري      

.رسانند مفهوم آينده را مي،جمله
sebâ     šone     širâzرفت        فردا شيراز خواهم 

)ماضي(انشعابات گذشته .2-6-1-2
در افعـال  -كه الزم و متعدي شكل يكـسان دارد  -شدن  در حال انجام  ة افعال مگر گذشت   ةدر گذشت 

:شوندنيز تقسيم مير  ديگة افعال اين گويش به دو دست تصريف متفاوتي خواهند داشت و همچنين،ديگر
ه از سـتاك گذشـته   در تمام انشعابات گذشـت است، â-مختوم به ها  آنةافعالي كه ستاك گذشت- اول ةدست

مام اشخاص و در افعال الزم در متعدي ت (eyبه â نقلي كه اين وند گذشته ةكنند مگر در گذشتاستفاده مي
ةدر گذشت فقط .كنندي استفاده ميلگردد و باقي افعال از صفت مفعوتبديل مي) براي سوم شخص مفردفقط 

.كندساده است كه سوم شخص مفرد از ستاك گذشته استفاده مي
 سادهةپنج ـ گذشت
افعال الزم

گذشته ساده الزم→پيشوند+ صفت مفعولي / ستاك گذشته +   شناسه 
yonkatidaryonkatedarافتادم −−→−−*

yvassebeويديد −−

−−φبرگشت agartav ˆˆ

)     كند اشخاص از ستاك گذشته استفاده ميةدر هم(
−−φ  دويد             vassbe
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)لي مفعو شخص ديگر از صفتپنجكند و  مي ستاك گذشته استفاده ازشخصسوم،ن فعلدر اي (
dar-kate-ymافتاديم  

be-vasse-yدويدي، دويديد    
yndâvâ- gart-برگشتند              

افعال متعدي
 ساده متعديةگذشت→پيشوند+ضمير شخصي پيوسته + ستاك گذشته فعل / صفت مفعولي 

atmheدادم                               ˆ−−
gitdahگرفتي                              −−ˆ

adsosgurtadsosguداشت              نگه ˆ−−→−− (((((

atmonhe  دادند                  ˆ−−
gittonahگرفتند                            −−ˆ

guš-šon- dâداشتند                          نگه
 اما در مورد فعل پيـشوندي الزم       ؛دهيم قرارمي پيشوند تصريفي درجاي   را   na وند نفي    ،سازي فعل براي منفي 

:بعد از پيشوند و براي فعل متعدي بعد از ضماير شخصي پيوسته
vesseyna           ندويدي             guš-oš-na-dâنداشت     نگه −

adnaonssguنداشتند     نگه ˆ−−− agartnaav   برنگشت                )) ˆˆ −−

 استمراريةشش ـ گذشت
فعل الزم

 استمرارية گذشت→ستاك گذشته/ صفت مفعولي + شناسه + پسوند استمرار 
eynkatedarافتادم                                 مي −−−

yeyvasseدويدند          دويدي، ميمي −−

yeagartavگشت                              مي     بر −−− φˆˆ

:شوددر افعال متعدي اين نوع به دو صورت ساخته مي
.دهندافعالي كه داراي پيشوند اشتقاقي هستند، ضمير شخصي پيوسته را بعد از خود قرار مي) الف

I  استمراري متعدية گذشت→شتقاقياپيشوند+ضمير شخصي پيوسته +  ستاك گذشته +  وند استمرار
ertadmonsguداشتيممينگه −−− ˆ(

guš-om-dârt-eداشتم                            مينگه
.دهندر جايگاه قبل از پايان قرار مي ضمير شخصي را د،افعال بسيط)ب

II استمراري متعدي ة گذشت→ستاك گذشته+ ضماير شخصي پيوسته +  وند استمرار
eotgitگرفتي            مي −−

eonsatدادند              مي −− (ˆ

etongitگرفتيد             مي −−

estaداد                          مي −− (
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 وند نفي پس از ضمير شخصي پيوسته و در افعـال نـوع دوم ايـن ونـد قبـل از                Iبراي افعال نوع    : شكل منفي 
.كندضمير پيوسته قرار گرفته و ستاك فعل به جايگاه قبل از پايان حركت مي

ertadnamonsguداشتيم نگه نمي:                          Iنوع  −−−− ˆ(

: IIنوع 
yeatonsnaدادند                         نمي −−− ˆ(

egitdnaگرفتي             نمي −−−

 نقليةهفت ـ گذشت
هاي فعلي طبـق   صفت مفعولي فعل موردنظر و شناسهة از تركيب پيشوند به اضاف ،در افعال الزم اين نوع فعل     

ey اين وند در سوم شخص مفـرد تبـديل بـه           â اما در افعال با ستاك مختوم به         ؛شودساخته مي فرمولاين  
:گرددمي

 نقلي الزم ة گذشت→پيشوند+ ستاك گذشته / صفت مفعولي + شناسه 
yonkatedarام                     افتاده −−

yvassebeاي                            دويدهايد،دويده −−

garteyavagartavبرگشته است         −→−− ˆˆˆ φ

ymkatedarايم                                        افتاده −−

yndagartavاند                                  برگشته −− ˆˆ

 ضـماير شخـصي پيوسـته و صـفت مفعـولي فعـل       ةين نوع فعل از تركيب پيشوند اضاف   ا ،ـ در افعال متعدي   3
:شوندساخته ميمولفراين موردنظر طبق 
تعدي  نقلي مة گذشت→پيشوند+ ضمير شخصي پيوسته + صفت مفعولي / ستاك گذشته 

gitemahام                                                     گرفته −−ˆ

eyttheاي                                                     داده −−−

rteadsosguداشته است                         نگه ˆ−− ((

gitemonahايم    گرفته −−ˆ

he-ton-t-eyايد                                داده
rteadonssguاندداشتهنگه ˆ−− ((

.گردد تبديل ميey به â  در گذشته نقلي در تمام اشخاص âدر افعال با وند گذشته 
:يشكل منف

 hâ-mon-giteايم  نگرفته
rteadnasosguنداده است  ˆ−−− ((

دور  ةهشت ـ گذشت
افعال الزم

زم  دور الةگذشت→پيشوند+ صفت مفعولي / ستاك گذشته + بودن ة سادةگذشت
boyonkatedarافتاده بودم               −−
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boyvassebe بودي، دويده بوديد       دويد، دويده −−

boyagartavبرگشته بود                                            −− ˆˆ

boymkatedarافتاده بوديم                        −−

boyndagartavبرگشته بودند                                    −− ˆˆ

سـاخته  » bo« ساده از فعل بودن      ةد گذشت در افعال متعدي با صيغه سوم شخص مفر       : افعال متعدي 
.شودمي
bo +  دور متعدي ةگذشت→پيشوند+پيوسته ضمير شخصي + صفت مفعولي / ستاك گذشته 

boatmahداده بودم                                                −−− ˆˆ

hâ-d-gite-boگرفته بودي                                              
gušنگه داشته بود                                  – oš – dârte - bo

boatmonahداده بوديم                                            −−− ˆˆ

bogitetonahگرفته بوديد                       −−−ˆ

guš – šon – dârte - boنگه داشته بودند                       
:كل منفيش

boymkatenadar             نيفتاده بوديم                                −−−

bogitetonna  نگرفته بوديد                  −−−

borteadnaonssgu  نگه نداشته بودند               −−−− ˆ((

 التزاميةـ گذشتنُه
صفت مفعولي يا ستاك فعل مـوردنظر و تـصريف حـال            ا  وع فعل از تركيب پيشوند ب     افعال الزم اين ن   

:شودطبق فرمول زير ساخته مي» بودن«التزامي فعل 
 التزامي الزمة گذشت→پيشوند+ ستاك گذشته / صفت مفعولي + » بودن«  حال التزامي 

bonkatedarافتاده باشم          −−

bivassebeدويده باشي، دويده باشيد                         −−

buagartavبرگشته باشد                                       −− ˆˆ

bimkatedarافتاده باشيم                                      −−

bindagartavبرگشته باشند                                   −− ˆˆ

.شوداستفاده مي) bu(در افعال متعدي از سوم شخص مفرد حال التزامي بودن 
bu +  التزامي متعدي ةگذشت→پيشوند+ضمير پيوسته + ستاك گذشته / صفت مفعولي فعل 

bugitemahگرفته باشم                              −−−ˆ

buatdahداده باشي                                              −−− ˆˆ

burteadsosguنگه داشته باشم                                       −−− ˆ((

bugitemonahگرفته باشيم                        −−−ˆ

buattonahداده باشيد                                          −−− ˆˆ
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burteadonssguنگه داشته باشند                            −−− ˆ((

:شكل منفي
و در افعال بسيط هر دو گيرد قرار ميساز در افعال پيشوندي بعد از ضمير پيوسته وند منفيدر افعال اين نوع،

) و يا بعد از ضميرپيشوند تصريفيدر جاي (صورت ممكن است 
guš-šon – na- dârte-buنگه نداشته باشند                               

buatnahedunaنكند نداده باشي                 −−−− ˆker

bugitemnaنگرفته باشم                                  −−−

 نقلي دورةگذشت: هد
. نقلي يكسان استة نقلي دور با گذشتةساخت گذشت

شدن در حال انجامةيازده ـ حال و گذشت
شـود و بـراي    ساخته مي » داشتن«با استفاده از فعل معين      شدن  در اين گويش گذشته و حال در حال انجام          

:الزم و متعدي يك صورت واحد دارد
شدن حال در حال انجام→» داشتن « حال اخباري + حال اخباري فعل اصلي 

darkonedaronافتم                                                 دارم مي −

viziyedariدويد                   دوي، داريد ميداري مي −

gartuweavdaruگردد                                             دارد برمي ˆ−

girimedarimگيريم                                                 داريم مي −

tindedarindدهند                                         دارند مي −

شدن در حال انجامة گذشت→»داشتن«  ساده ةگذشت+  استمراري فعل اصلي ةگذشت
darkateynertomadافتادم                            داشتم مي −ˆ

vasseyyertodadدويدي                              داشتي مي −ˆ

yeagratavsrtoadگشت                             داشت برمي ˆˆˆˆ −

moneatrtmonadداديم                              داشتيم مي ˆˆ −

gittonertonadگرفتيد                              داشتيد مي −ˆ

rteaondssguonsrtadداشتند                   داشتند نگه مي ˆˆ ((( −

:١فعل از نظر جهت. 2-6-2
.شودفعل از نظر جهت به دو نوع معلوم و مجهول تقسيم مي

معلومفعل يك ـ 
 بـيش از مفعـول اهميـت        ،در فعل معلوم گوينده به فاعل فعل      . ندافعالي كه شرحشان گذشت همه معلوم بود      

).85:1373ي،كلباس(دهد مي

1 voice
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دو ـ فعل مجهول
را از صـفت مفعـولي يـا        مجهـول   . گيـرد  اهميت مفعول بيشتر است و به جاي فاعل قرار مي          ،در فعل مجهول  

. سازندمي» شدن«  فعلةصورت صرف شد
معلوممجهول

avessteskoكشته شد               tskosbeشت                ك)−ˆ (( −

vesseyteskoكشته شده است     teskosbe                  كشته است           )− (( −

vessugiteگرفته شود         giruahيرد                           بگ− ˆ

همه جا فعل اصلي به صورت اسم مفعول درآمده است و ديگر اينكه نقش صرفي                : شوددو نوع تغيير ديده مي    
monavess به فعل ،هاي معلومفعل اصلي در صيغه .هاي مجهول منتقل شده است  در صيغهˆ

راي مجهول كاربرد ندارند و تمايل كمتري در اين گويش به ساخت مجهول وجود              برخي افعال با ساخت باال ب     
.شودبراي انتقال مفهوم مجهول از سوم شخص جمع افعال استفاده مي. دارد

atonsbeزده شد                             ˆ−− (

dionsnaديده نشد                         −− (

 يا متعدي الزم.2-6-3
1 فعلـي ة يك وابـست فقطيعني افعالي كه (طور كه گفته شد در اين گويش تصريف افعال الزم          همان

 متفـاوت   )دارنـد ) فاعل و مفعـول   ( فعلي   ةكه بيشتر از يك وابست    يعني افعالي   ( و افعال متعدي     )دارند) فاعل(
هـا در حـال و   د كـه ايـن شناسـه   كننـ مي استفاده يفاعلةنشانهاي فعلي به عنوان  افعال الزم از شناسه   . است
هـاي فعلـي و در زمـان         ولي افعال متعدي در زمـان حـال از شناسـه           ؛ افعال الزم اندكي متفاوت است     ةگذشت

. )7-2و نيز11-5-2: ك.ر(كنندگذشته از ضماير شخصي پيوسته استفاده مي

 افعال معين.2-6-4
بـه  هـا  كنند و نقش اصـلي را در تـصريف آن  تصريفي افعال ديگر شركت مياين افعال كه در ساخت    

.بودن، شدن و داشتن:  عبارتند ازگيرند، در اين گويشده ميعه
لتزامـي افعـال الزم و      ا ة دور، گذشت  ة التزامي فعل بودن در تصريف گذشت       ساده، حال  ةگذشتهاي  صورت) الف
.رود در افعال متعدي به كار مي، سوم شخص مفرد اين فعلفقط

boyondarkateم        افتاده بود −

bomgiteahگرفته بودم                −ˆ

−bondarkateافتاده باشم           

bumgiteahگرفته باشم             −ˆ

 فعـل كمكـي     ،اما در افعال متعدي    است؛    اين فعل كمكي   ةعهدقش اصلي تصريف بر    ن ،بنابراين در افعال الزم   
.شودو فعل اصلي تصريف مياست ثابت 

1 argument
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.رونددر ساخت افعال مجهول به كار مي» شدن«تصريفي فعل هاي  صورتةهم) ب
avessrteaxخورده شد                                ˆˆ −

vesseyrteaxخورده شده است           −ˆ

avessrteaxخورده شود                      ˆˆ −

buwerteaxخورده خواهد شد              −ˆ

حـال و  «بـراي سـاختن   » ينمعـ «فعل داشتن نيز عالوه بر كاربردش به صورت فعل اصلي، به عنوان فعل              ) ج
رود و تفاوت اين فعل با دو فعل معين فوق ايـن اسـت كـه     ساير افعال به كار مي    » شدنجام در حال ان   ةگذشت

.شود فعل اصلي نيز همراه آن صرف مي،شودوقتي براي  فعل الزم و متعدي تصريف مي
xeroneronadخورم                       دارم مي −ˆ

moneatrtmonadداديم      داشتيم مي ˆˆ −

.و تفاوت ديگر آن است كه قبل از فعل اصلي قرار گيرد) د

 افعال شبه معين.2-6-5
، »امكـان «،  »تمايـل «شوند و مفـاهيم     ل ديگر همراه مي   شود كه با افعا   به افعالي شبه معين گفته مي     

).1373:87كلباسي، (نمايند القا ميها و جز آن را در وقوع آن» لزوم«
onsbegumخواهم بروم    مي (−

baxeronmagخواستم بخورم مي −ˆ

onspuavgumخواهم بپوشم مي (ˆ−

onspuavmagخواستم بپوشم          (ˆˆ −

onspuavambosbeتوانم بپوشم                      مي (( ˆ−

xâdeبايد بپوشم                   - vâpušon
budesmpuavdeaxبايد پوشيده باشم    −− (ˆˆ

desmpuavdeaxپوشيدم   بايد مي (ˆˆ −

bodesmpuavdeaxبايد پوشيده بودم  −− (ˆˆ

onspuavbuweشود بپوشم    مي (ˆ−

onspuavboyyeشد بپوشم                         مي (ˆ−

budesmpuavbuweشود پوشيده باشم         مي −− (ˆ

budesmpuavboyyeشد پوشيده باشم       مي −− (ˆ

onspuavzemualالزم است بپوشم                           (ˆˆ −

onspuavyevaxممكن است بپوشم                      (ˆ−

onsvapudeaxnaنبايد بپوشم                            (−− ˆ

xâde-vâ-na-pušonبايد نپوشم                     
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 افعال غيرشخصي.2-6-6
:كنندسازند كه بر شخص معيني داللت نميتوانستن، بايستن و شايستن گاهي فعلي مي

desbebuwenaنتوان رفت                  (−−

vessuteavdeaxnaنبايد گفت         −−− ˆˆ

desbebuwenaنشايد رفت               (−−

rteaxabbuweتوان خورد               مي ˆˆ−

افعال خاص.2-6-7
ل استفاده  از اين افعاهيجرقو در .ناميمدر فارسي افعالي مثل است، بود، شد، گشت را افعال خاص مي

:شودمي
گذشته ساده

شمار
شخص

جمعمفرد

بوديمboyonboymبودم    اول شخص
boy ديبودي  بودboyدوم شخص
دن بودboynd   بودboسوم شخص

التزاميحال 
شمار شخص

جمعمفرد

باشيمbim باشمbonاول شخص
باشيد Biي   باشbiدوم شخص
bindباشندباشد buسوم شخص

.روند نيز به كار مي١اين افعال به صورت واژه بست

xub-on              خوبم
xub-iخوبي                        

xub- u خوب است             
xub-imخوبيم                      

xub-idيد                      خوب
xub-indخوبند                     

1 enclitic
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حال ساده
شمار

شخص
جمعمفرد

هستيمhimهستمhonاول شخص
هستيدhiهستيhiدوم شخص
هستندhindهست huسوم شخص

بودن در مكان، جانداري. 2-6-7-1
شـود،   فعل بـودن سـاخته مـي   ةبه اضاف» اخلدر، د« به معني darوند اشتقاقي ـ  اين فعل كه از پس

 امـا   ؛كنـد ان و انسان تمايزي ايجاد نمي     حيودر اين فعل كودك، بزرگ،    . معموالً با يك اسم مكان همراه است      
 فعـل   ، اشـاره بـه اسـم جـنس        ين بـرا  يهمچنـ ) زنـده و مـرده     ي برا يحت(جان وجود دارد  تمايز جاندار و بي   

).جمله آخر( وجود داردياجداگانه
darugiapruAsbاسب در طويله است                  −−− ˆ

daruaymorqمرغ در النه است                     −− ˆ

darumasjedAli مسجد است                 دريعل −−

hessumasjedrumarteمرده در مسجد است                  −−−

ketâb   dum  miz  hessuكتاب روي ميز است                
ˆ,ˆ,...,… قلم هست و،در مغازه، كتاب هست huqalamhubaketzeamoqru −−−

ي در اين گويشهاي كناي ويژگي زبان.2-7
زباني است كه در آن فاعل افعال متعدي با فاعل افعال الزم و ) يا فقط زبان كنايي(ي مطلق يزبان كنا

ي فعـل ايـن چنـين    هـا  حالت صرفي داشته باشد، وابـسته ،اگر اين زبان.مفعول افعال متعدي آن يكي نيست    
. شونددار مينشان

.شودالت كنايي شناخته ميزباني با حفاعل يك فعل متعدي در قرارداد
. شوددار ميفاعل فعل الزم و مفعول متعدي هردو با حالتي به نام مطلق نشان

مطلـق قبـل از فعـل و    ة  مـثالً وابـست   (ها پناه ببرد    ژهتواند به ترتيب وا    زبان مي  ،اگر حالت، وجود نداشته باشد    
).آيدي بعد از آن مييكناة وابست

 اين ويژگي، حالتي است دستوري كـه مخـصوص فاعـل فعـل متعـدي      ت كهمعتقد اس،)1367:86(كلباسي
كنـايي در   . انـد تـر بـاقي مانـده      و دست نخـورده    ترندشود كه قديمي  هايي يافت مي  باشد و معموالً در زبان    مي

هاي امروز،  خصوصياتي از كنايي در گويش    .  است فارسي ميانه از صورت مجهول فارسي باستان به وجود آمده         
ها  كنايي در زبان. ايراني شرقي مثل پشتو وجود داردهاي بلكه در بعضي از زبان، ايراني غربيةدستدرفقطنه 
:داراي خصوصيات زير هستندهااين زبان.افعال متعدي استة هاي ايراني در زمان گذشتگويشو 
.متفاوتندهاي فاعل فعل الزم و متعدي داراي صورت-
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.هاي يكسانندتعدي داراي صورتفاعل فعل الزم و مفعول فعل م-
.كنديل مطابقت مويا جنس با مفعفعل متعدي از نظر شخص، عدد-
.)1367:73،كلباسي()يامطلق( بدون نشانه ،مفعولو) يا كنايي(است دارفاعل فعل متعدي نشانه-

:توان مشاهده نمودرا در جمالت اين گويش ميكنايي هاي دو ويژگي از زبان
در نقش فاعل منطقي) متصل(دار ماير شخصي نشانكاربرد ض) الف

avmbe ˆ−− گفتم
mo  gol-om âmin at ˆ ا گل دادم  من به مين

om/-m-گـي در گذشـته افعـال متعـدي ديـده            ضمير متصل در نقش فاعل منطقي است و ايـن ويژ           همان
. استر و همچنين به صورت پسوند        استمرا ةاز پيشوند، در پايان قبل از نشان      شود و جايگاه اين ضماير بعد       مي

)سه جايگاه(
:مطابقت فعل با مفعول) ب

qa:ve-d    guwe   yâ     čey? خواهي يا چاي؟ قهوه مي
)-d ( ضمير متصل در نقش فاعل منطقي و)-u (شناسه سوم شخص مفرد است.

mo    ye    mâšin-om       guwe خواهممن يك ماشين مي
-omو فاعل منطقي اول شخص مفردu-ل مطابقت ندارد سوم شخص مفرد است و با فاعة شناس.

گيرينتيجه.3
 آرايـش كـالم    شناسـي وجـود دارد و برخـي پارامترهـاي         هايي كه در رده   براساس آنچه آمد و براساس تحليل     

:در اين گويش اشاره نمودد مواراين توان به مي
ادغاميپيوندي با رنگ ضعيفي از : واژهاز لحاظ ساخت

gi               -t               -om              -e           گرفتم                          مي
  ريشه فعل-  وند گذشته  - شخص و شمار- وند استمراري

:دهداين فعل اطالعات زير را نشان مي
، اسـتمرار  )-t(اين عمـل در گذشـته بـوده   ،)-gi) (انتقال چيزي از كسي به سمت گوينده  ( عملي انجام شده    

بـراي هـر سـه    ،)om-(، فاعل آن مفـرد و اول شـخص بـوده    )e-(داشته و يا در آن زمان در حال وقوع بوده        
و دو مفهوم شخص و عدد  ) پيونديهاي  زبان( وجود دارد    واژتكدستوري يا واژگاني، هركدام يك      مفهوم اول، 

كنـد  مـي ييـر بنـابر شـخص و عـدد تغ    om–واژ همچنين تك)يادغامهاي زبان( بيان كرده واژتكرا با يك 
).يتصريفهاي زبان(

آرايش واژه
.دهند فعل را در پايان جمله يا بند قرار مي، در ترتيب متعارفهيجرقوجمالت )الف
) مگر موارد محدود مثل ساخت مجهول ( فعل كمكي ): v(نسبت به فعل اصلي ) Aux(ترتيب فعل معين )ب
.را داراست) Auxv(مچون فارسي آرايش ه
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. نـوع پـسوند  7 نـوع پيـشوند وجـود دارد و         4در ساختمان فعل چنانچه ديده شـد،        : پسوندي/ پيشوندي  ) ج
،پس اين گويش حداقل در اين حوزه يعني فعل.  نوع ديگر تصريفي است10 نوع اشتقاقي و ازطرف ديگر يك

.پسوندي است/ پيشوندي 
در ، سـاز متغيـر اسـت   گاه عنصر منفيجاي-طور كه گفته شد همان-اگر چه : سازت منفيترتيب فعل و ادا )د

.گيرد فعل قرار ميةتمان فعل اصلي همواره قبل از ريشساخ
.گيردفعل خواستن همواره قبل از فعل اصلي قرار مي:  خواستن و فعل اصليترتيب فعلِ) هـ

onsbegumخواهم بروم            مي (−

: قراردادكناييهاي  زبانةتوان در ردرا مياين گويش بنابر دو ويژگي زير:كناييهاي ويژگي زبان
در نقش فاعل منطقي) متصل(دار كاربرد ضماير شخصي نشان) الف
مطابقت فعل با مفعول) ب

:گريدهاي يژگيو
الزم و متعدي،)حال و گذشته(مان ، ز)سوماول، دوم، (، شخص )مفرد، جمع( شمار  از لحاظافعال اين گويش

فقطان، معرفه و نكره و اسم جنس، ججاندار و بي از لحاظ    اما تمايز  ؛شود متمايز مي  ...سببي و  و غير  يو سبب 
.)1-7-6-2. ك.ر(در افعال محدودي وجود دارد 

 با فقط. دهدده مي مفهوم آين،فعل كمكي براي زمان آينده وجود ندارد و فعل زمان حال در بافت زباني خاص     
.توان زمان آينده را بيان كرد نماها و قيود ميبعضي از آينده

onsbegummoخواهم بروم  من مي (−−

zairsonesasebفردا به شيراز خواهم رفت ˆˆ (( −−

:بندي نمودز دو ديدگاه تقسيمتوان اافعال اين گويش را مي
.ريف جداگانه داردصكه هركدام ت: الزم و متعدي)الف
. تصريف متفـاوت دارنـد  - ديده شد   كهطورهمان-ديگر افعال   وâ–ستاك گذشته مختوم به وند      باافعال)ب

در آنجـا   نقلـي كـه   ةكند مگرگذشتاك گذشته استفاده مي اول از ستةگذشته افعال دستهاي  در تمام ساخت  
.شود ميتبديل)در سوم شخص مفرد افعال الزم و در تمام اشخاص افعال متعدي(ey– به â-سازوند ماضي
 دوم در گذشته ساده و استمراري از ستاك گذشته و در بـاقي افعـال گذشـته از صـفت مفعـولي                    ةافعال دست 

.كننداستفاده مي

منابـع
 دانـشگاه   .ارشـد  كارشناسـي  ةنامـ  پايـان  .)واليتـي (يش جرقويه   توصيف گو .)1376(ابراهيمي فخاري، حميده    

.اصفهان
. دانشگاه آزاد اسالمي.ارشد كارشناسيةنام پايان.شناختي زبان پهلويتوصيف رده.)1378(اخوان صراف، ليال 
.اميركبير: تهران. توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي.)1383(باطني، محمدرضا 
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.شناسـي  زبان ةمجل.»شناسي زبان فارسي  ردههاي  شناسي زبان، ويژگي  تحليلي بر رده  «.)1371(ثمره، يداهللا 
.61-80، 1، ش7س

.21-1،34ش.شناسيزبان و زبان.»نماها در زبان انگليسي و فارسيآينده«.)1384(صحرايي، رضا 
. احياء كتاب: تهران.ساخت زبان فارسي.)1380(زاده، خسرو غالمعلي

يايرانـ هـاي   با برخي از گويش   ها  آنهاي   نقلي و بعيد متعدي در سغدي و شباهت        ةگذشت«.الزمانقريب، بدر 
.54-65، 2، ش1ج. فرهنگستان زبان و ادب فارسي.شناسيگويش.»نو
مركـز  ،نـور دانشگاه پيام .ارشد كارشناسي ةنام پايان .شناختي گويش جرقويه  توصيف رده .)1385(قنادي، رويا 

.تهران
.70-87، 2، ش5 س.شناسي زبانةمجل.»ايرانيهاي و گويشها ارگتيو در زبان«.)1367(باسي، ايران كل

ه علـوم انـساني و مطالعـات      گا پژوهـش  .)يك گويش ايرانـي   (گويش كليميان اصفهان    .)1373(ــــــــــــــ
.فرهنگي

، 9 س .)شناسـي  زبـان  ةويژ(رهنگ  ف.» سوم شخص مفرد در مصادر فارسي      ةشناس«.)1375(ــــــــــــــ
.27-35، 1ش 
 س. ادبيات دانشگاه فردوسي مـشهد     ة دانشكد ةلجم.»تحليل فعل ايراني با ديدي نو     «.)1376(ـــــــــــــ
.55-65، 2 و 1، ش 30

.شناسي زبانة مجل.»ايرانيهاي  فعل و ضمير پيوسته در گويشةقش و جاي شناس   ن«.)1381(ـــــــــــــ
.77-101، 1، ش17س 

نگستان زبـان و   فره.شناسيگويش.»ايرانيهاي ها و گويش استمرار در لهجه  ةنشان«.)1382(ــــــــــــــ
.76-97، 1، ش1 ج.ادب فارسي

نگستان زبـان و   فره.شناسيگويش.»ايرانيهاي  ها و گويش   نقلي در لهجه   ةگذشت«.)1383(ـــــــــــــــ  
.66-89، 2 ش،1 ج.ادب فارسي

زبـان و   .»ايرانـي هـاي   هـا و گـويش    آن در لهجـه   هـاي   وند زمان گذشـته و گونـه      «.)1384(ـــــــــــــــ
.59-74، 1 ش.شناسي ايران انجمن زبانةمجل.شناسيزبان


