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چکیده

ي جنـوبی  ها شاز بخزنگیک وتپارمونْ ،گافررایج در منطقۀ يها شگوی ازجمله»ملکی«گویش

شـاگردي و  ي بهـا  شاز گـروه گـوی  ایـن گـویش   .معروف اسـت »گال ملکی«بشاگرد است که به 

 جغرافیـایی در نقطـۀ مـرزيِ    لحـاظ  بهکه جنوب غربی است ي ایرانیِها شوابسته به خانوادة گوی

حلقـۀ   ،ختیشـنا  زبـان از حیث مختصـات   ،به همین جهت ؛استدهشبلوچی واقع  خانوادة زبانیِ

هجـوم  همگـانی و   آمـوزشِ  گسـترشِ دلیـلِ  بهکه رددگ میدو خانوادة زبانی محسوب این پیوند

هـدف از پـژوهش   .اسـت قـرار گرفتـه    زوال و نـابودي  معرضِدرو نفوذ فرهنگ شهرياي رسانه

بـراي ایـن هـدف، مقـوالت      .این منطقه است رایج در دستگاه فعلیِ گویش ملکیِتوصیف،حاضر

شامل مقوالت واژنحويِ زمان دستوري، نمود، وجه، مطابقـه و جهـت در    ،مرتبط با فعل دستوريِ

ایـن گـویش    دستگاه فعلیِهدد مینتایج پژوهش نشان .اند شدهین گونۀ زبانی بررسی و توصیف ا

مربوط  از سازوکارهاي واژنحويِ مجزا و متنوعی براي نمایش تمایزات گانـۀ بـاال   پـنج  به مقـوالت

ي فـاعلی،  هـا  بسـت  واژهوان به تمـایز ایـن گـویش در کـاربرد    ت مییرد که از آن جمله گ میبهره 
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ي هـا  هداد گـردآوريِ  .کرد دوگانه در این گویش اشاره کُناییِ ساخت و کاربرد ي عاملها بست واژه

تـن از  پـنج  بـا  و همچنین ضبط گفتـار آزاد  )پرسش و پاسخ(مصاحبه  شیوةبهاین گویش زبانیِ

بـا میـانگین   زن  هشتمرد و  هشتوگو باازطریق گفتکه  است ساکن در این منطقهگویشوران 

.دست آمده استبهسوادبی/کم ۀسالحدوداً پنجاه سنیِ

.گویش ملکی، ساختواژة تصریفی، دستگاه فعلی، مقوالت واژنحوي :ها هواژکلید

مقدمه-1

ـ وانـد  شـده ند که از یک زبان واحد منشعب یی هستها ه، شاخها شگوی« هـاي آوایـی،    تی تفـاو ل

کـه   -ي هنـدوایرانی ها نپیشین که از زبا زبان ایرانیِ ،البراي مث.هم دارندواژگانی و ساختاري با

یی هـا  همنشعب شده، در طول زمان به شاخ -ي هندواروپایی استها ني زباها هخود یکی از شاخ

را گویش  ها هاز این شاخهریک .مانند فارسی، کردي، بلوچی، گیلکی و جز آن تقسیم شده است

.)1388:2کلباسی، (»نامیممی

دورتـرین منـاطق    درتکنولوژي و گسترش وسایل ارتباط جمعـی   روزافزونِ پیشرفت امروزه

ایـن  کـه  حـالی در.سـت معـرض نـابودي قـرار داده ا   را در ها روستایی، بیشتر از هر زمانی، گویش

شـناختی و  شـناختی، مـردم  زبـانی، ادبـی، جامعـه   ي هـا  شمنابع بسیار غنی براي پژوه ها شگوی

نسـل  ،وشـی مفرا معـرضِ ي درهـا  نو زبـا  ها شبنابراین براي نجات گوی.روندمیشمار بهتاریخی

نوع بشـر   کند تارا ثبت و ضبط آنها  ،ها این گویشاز زوال و نابوديِپیش تا ندک میامروز تالش 

.ماندنبهره از این میراث غنی بی

ي کرمـان،  هـا  ناي است کوهستانی، بین اسـتا گویش بشاگردي، در منطقۀ بشاگرد که ناحیه

ایـن گـویش بـه دو بخـش     .)1382:105رستمی، (هرمزگان و سیستان و بلوچستان رواج دارد

معـروف اسـت کـه در    »گالمارزي«نام بهآن  ؛ که بخش شمالیِشودمیشمالی و جنوبی تقسیم 

نزدیکی بـه   دلیلِ بهمناطقی همچون سردشت، انگهران، سندرك و درپهن رایج است؛ این بخش 

 جنـوبیِ  بخـشِ گویشِاما .تر استیري از آن، به فارسی امروز نزدیکشهرستان میناب و تأثیرپذ

رایج اسـت،   4هوِن و زنگیک، اَ 3، پارمونت2گافرمعروف است و در مناطق »1گال ملکی«آن که به 
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آنهـا   راحتی بـا بهتوانند زبانان نمیاي که فارسیگونهبه.دارداي  امروز تفاوت عمده با زبان فارسیِ

تاکنون پژوهش  ،همین جهتبه).1،1383:96موشکالو، کریمووا و مالچانووا(رابطه برقرار کنند

فعـل   تصریفیِ توصیفبهنگارنده برآن شد تا  رواز این .ي در این زمینه انجام نگرفته استاعمده

.در این گویش بپردازد

/دارواژنحـويِ افعـالِ زمـان    تعـا ویژه اطالبهواژنحويِ کلمات،  واژة تصریفی به مقوالتساخت

نـد ک مـی دسـتوري، وجـه و نمـود را بررسـی      شخص، شمار، زمـان  شود کهمیاطالق  خودایستا

ي هـا  همورد مطالعه در ساختواژه، بررسـی و توصـیف سـاختار واژ   ع وموض ).2،2007:100بویج(

چـه در   ،ي دیگـر هـا  هرا بـا واژ آنهـا   ، ارتبـاط هـا  هاست کـه سـاختار واژ  اي  شیوه زبان و نمایاندنِ

،3اندرسـون (هـد د مـی نشـان   ،ي زبـان هـا  هه در تمـام واژ جمله و چ تري مانندي بزرگها تساخ

1988:4(.

اهداف و اصول ساخت واژة تصـریفی،   برمبنايزمانی و هم دیدگاهوشد از ک میپژوهش حاضر 

دهندة مقوالت واژنحويِ زمان دستوري، وجه، نمود، نشان واژيِساخت توصیف و معرفی عناصرِبه

.افعال خودایستاي گویش ملکی بپردازد جهت و مطابقه در ساختمان تصریفیِ

پیشینۀ تحقیق-2

/بشـکردي ي هـا  شگـروه گـوی  از  )1882(5نشـده بلوچستان کشفدر کتاب  4فلویرنخستین بار«

وري آکـه وي گـرد   هـا  شاین گـروه از گـوی   ختیِشنا زبانلبِاما بیشتر مطا ؛بردمینام بشاگردي

خصـوص گـویش   در سـفر بـه منطقـۀ بشـاکَرد در     1876او در سال .کرده بود، ازبین رفته است

نیـز   1956در سـال   .)1383:96،و مالچانوواموشکالو، کریمووا (»بشاکردي مطالعه کرده است

در سفري که به بشاگرد و منـاطق اطـراف آن داشـته اسـت، اطالعـات مهمـی را        6ایلیا گرشویچ

سـفري بـه   «اي بـا عنـوان   مرگش منتشر نشد و تنها در مقاله آوري کرده است که تا زمانجمع

، اطالعات مختصري چاپ شده سلطنتی نجمن آسیاي مرکزيِکه در مجلّۀ ا )1959(7»یابشاگرد
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بشـاگرد را   ۀي رایج در منطقـ ها وي گویش.بیان داشته است دربارة گویش بشاگرديمختصري 

گویش جنـوبی  ۀزیرمجموع گالتقسیم کرد که گویش ملکی»جنوبی«و»شمالی«به دو بخشِ

شـرق  ي جنـوب  هـا  زبـان «س نروژي نیز در مقالۀ خود با عنـوان شنا زبان، 1شروو.رودمیشمار به

ایـن   شناسـی و تصـریف واژگـانیِ   واج به بررسـیِ  )1989(2»الرستانی، کمزاري، بشکردي:ایران

از ساخت کُنایی از نوع مجهـول  اي  گونه نویسنده در این مقاله به وجود.پرداخته است ها گویش

پژوهشـگران   از میـانِ .نـد ک مـی ي بشاگردي و الرستانی اشـاره  ها مطلق در زمان گذشتۀ گویش

وجه «با عنواناي  در مقاله نام برد که اصغر رستمی ابوسعیديدکتر علیوان از ت میداخلی نیز 

 ۀکه در نشـری  )1382(»دستوريوآواییهاي جنبهبعضیدرفارسیوبشاکرديگویشتمایز

تالش کـرده اسـت وجـوه     ،ه استشدادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان چاپ  ةدانشکد

حسـن  .نشـان دهـد   ي دسـتوري بـا فارسـی   ها هلحاظ آوایی و برخی جنباز را گویشافتراق این 

بـه بررسـی    )1384(ختی گویش مینابیشنا زبانبررسی و توصیف در کتابی با عنوان محبی نیز 

است ي الري و بشاگردي ها ي آوایی، تصریفی و نحوي گویش مینابی که حد واسط زبانها هجنب

.است پرداخته

روش پژوهش-2-1

ازاین گـویش کـه  .انجام شده است »لکیم«گویشدر رابطه با   1396پژوهش حاضر در سال 

بـه  ؛ هـاي جنـوبی بشـاگرد اسـت     از بخـش زنگیـک  وپارمونْت ،رایج در منطقۀ گافر هاي گویش

گردآوري داده ها به شیوه میدانی و تحلیل کاربرد انواع ابزارهـاي آن   .معروف است»گال ملکی«

هشـت  وگـو بـا   زطریق گفتجامعه آماري آن ا.تحلیلی صورت گرفته است –به روش  توصیفی 

که از طریـق   دست آمده استسواد بهبی/کم ۀسالحدوداً پنجاه زن با میانگین سنیِ هشتمرد و 

.یان افراد داوطلب انتخاب شدندروش نمونه گیري در دسترس از م

داده هاي این پژوهش در سه مرحله و هر مرحله به مدت چهار تا پـنج روز در هشـت   

مصـاحبه   شـیوه گـردآوري داده هـا از طریـق    .روستاي واقع در این منطقه به دست آمده اسـت 

 مـده به دسـت آ  و همچنین ضبط گفتار آزاد با گویشوران ساکن در این منطقه)پرسش و پاسخ(
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از لحاظ زبانی شامل بنیادي ترین واژه هـایی اسـت کـه در زنـدگی روزمـرّه از بسـامد       که  ؛است

براي نیل به این منظور به ضـبط داسـتان هـاي عامیانـه و خـاطرات روزانـه       .باالیی برخوردارند

پرداخته شد، تا گویشوران بتوانند در محیطی آرام و طبیعـی واژگـان اصـیل گـویش را بـه کـار       

–پس از گردآوري داده ها و آوانگـاري دقیـق واژگـان، سـاختواژه هـا از لحـاظ تصـریفی         .ببرند

.اشتقاقی مورد بررسی قرار گرفت

چارچوب نظري -2-2

یعنی ترکیب تکواژها به  –ساختواژه بخشی از دستور زبان است که ساختمان درونی واژه ها 

و روابط آن با واژه هاي دیگر را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و  –منظور حصول واژه ها 

تفاوت آن با نحو در این است که ساختواژه، به بررسی ساختمان درونی واژه ها می پردازد، در 

صورتی که نحو، با چگونگی ترکیب واژه ها با یکدیگر و ایجاد واحد هاي بزرگ تر یعنی جمله، 

.سر وکار دارد

ساختواژه در اصل مجموعه اي از تمام ابزارهاي واجی در جهت بیان )1995(1رداز نظر بِ

که عنصر کلیدي ساختواژه است، عبارت  "واژه".ارتباط میان سازه هاي گرو هها در جمله است

بنابراین، .است از نشانه اي که از ارتباط درونی و دو سویه میان آوا و معنا تشکیل شده است

ه عبارت است از آنچه که آواهاي زبانی را تشکیل می دهد، آنچه که معناي هدف اصلی ساختواژ

از انجا که این مسائل در .زبانی را شکل می دهد و این که چگونه این دو با هم در ارتباطند

مباحث زبان شناختی در جایگاه محوري قرار دارند، باید ساختواژه را هستۀ مطالعات زبانی 

.دانست

براي این منظور .انجام گرفته  است –همزمانی  –زبان شناسی توصیفی  این پژوهش برپایۀ

ساختواژه هاي تصریفی و اشتقاقی بدون آن که سیر تحوالت تاریخی آنها مورد بررسی قرار 

.بگیرد و همچنین بدون مقایسه ساختواژه ها با گویش هاي همجوار مورد بررسی قرا گرفت

ژوهش، پژوهش هاي زبان شناختی سایر گویش ها به براي افزایش دقت ونظام مند نمودن پ

عنوان الگوي کار مورد استفاده قرار گرفت که از آن جمله است طرح گرداوري و بررسی گویش 
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، دستور زبان فارسی )1،1999پاین(نحوي  –، توصیف ساختواژي )1373کلباسی، (هاي ایرانی 

واژگان و :، دستور زبان فارسی)، ترجمه سمائی1387ماهوتیان، (از دیدگاه رده شناسی 

،)1371کلباسی، (، ساخت واژه در فارسی امروز )1386مشکوه الدینی، (پیوندهاي ساختی 

).1387شقاقی، (مبانی صرف 

بحث و تحلیل -3

زمان دستوري، وجه، نمودي ها همقول-3-1

افعـال نشـان داده   کـه بـر روي   اندترین مقوالت تصریفی ذاتیزمان دستوري، وجه و نمود اصلی

شـدة یـک موقعیـت در زمـان     دسـتوري  بیـانِ «،زمان دستوري).2،1988:56تالرمن(شوندمی

تعیین جایگاه یک موقعیت در زمان در رابطه با لحظۀ تولید «یعنی  .)3،1985:9ريکام(»است

 زمـان دسـتوريِ  (در بافـت کـالم    یا در ارتباط با موقعیت دیگـري )مطلق زمان دستوريِ(گفتار 

و)ايمعنـاي هسـته  (ق حامل تغییر بنیـادین مطل دستوريِ زمان).4،2015:6پِنر(است)نسبی

ولی زمان دسـتوريِ نسـبی حامـل تعبیـر      ؛زمانی است اشاريِ عنوان مرکزِبهشامل لحظۀ حاضر 

هـاي  نظـام  ،اي زمان دسـتوري هتقابل دادنِنبراي نشاها البته زبان.است)معناي جانبی(ویه نثا

.)2007:8آهنگر، (شقی و دوشقی دارندتمایز سه مانند متفاوتی دستوريِ

ات یـا انتظـارات    قالب نیک موقعیت در دربردارندة واقعیت«وجه نیز ر،  (»اسـت گرش، نیـ پِنـ

هـد و  د مـی یک رویداد را نشان  مشروط بودنِ؛ یعنی قطعیت، احتمال، مورد تمایل یا )2015:6

و)رویـدادهاي غیرواقعـی  (ی ، التزامـ )هادسـتور (تري شـامل امـري  گسترده ي تصریفیِها شارز

رده)ي عینـی هـا  عنوان واقعیـت بهرویدادهاي قلمدادشده (اخباري تـالرمن،  (نـد ک مـی بنـدي  را

ي هـا  هدهندة جملـ نشان(شده براي بیان رویدادهاي فرضی را التزامیوجه استفاده).2011:84

.)2001:1پالمر، (نامندمی)غیرواقعی

 رفعل از حیث آغاز، پایان، استمرار، تکـرا  یافتنِنمود، آن مقولۀ دستوري است که نحوة انجام

دسـتوري و واژگـانی    کـالن، نمـود بـه دو نـوعِ     بنديِدر تقسیم.ندک میبودن را بیان جریانیا در

2. M.Tallerman
3. B. Comrie
4. K. M. Penner
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یـک   درونیِ گوینده دربارة ساختار زمانیِنظر حاوي نقطه«تر، نمود دقیق بیانِبه.دشومیتقسیم 

:2015پِنر، (است  »آن درونیِ دهنده و ساختارِواحد یا مراحل تشکیل عنوان یک کلِبهموقعیت 

 درونـیِ  زمـانیِ  واحد و بدون اشارة صریح به سـاختارِ  یک کلِ صورتبهمشخصاً اگر رویدادي .)7

نـاقص بیـانگر رویـدادهاي در جریـان و داراي      ولی نمود؛ آن لحاظ شود، داراي نمود کامل است

 بـه دو صـورت  (ست و شامل مقوالت عـادتی پیوسـته   ها نآ درونیِ ة صریح به ساختار زمانیِاشار

.)1976:25ري، کام(است)استمراري و غیراستمراري مربوط به افعال حالتی

دوشقی در افعال  بنیادینِ تمایزِ صورتبهوري را دست زمانِ تقابلِ ملکیگویش  ،یر این اساس

که هیچ فعل کمکـی  چرا .آینده است–حال گذشته همان زمانِدهد که زمان غیر میخود نشان 

عـالوه، تمـایز   بـه .یـرد گ میهبراي ارجاع زمان آینده ندارد و از زمان حال ساده یا استمراري بهر

ز دوشقیِ نموديِ آن نیـز  مقولۀ وجه در این گویش شامل اخباري، التزامی و امري، تمای شقیِسه

ي سه مقولۀ زمان دستوري، نمـود و  ها شارز«جا که نآاما از .ل و ناقص استممیان نمودهاي کا

نیـز   ملکـی در گـویش   ،)2011:84تـالرمن،  (»واند آزادانه بـا یکـدیگر ترکیـب شـود    ت میوجه 

.خواهند شدتوصیف در این پژوهش روند که کار میبهصورت ترکیبی بهي آنها ها شارز

وجه اخباري1-1-3

آن فعل از وجه اخباري است و همۀ  ،اگر گوینده به وقوع فعل یقین داشته باشد ،در زبان فارسی

وحیـدیان  (انـد شتۀ التزامی، حال التزامی و امر داراي وجـه اخبـاري  ذجز گبهي افعال، ها ساخت

رویـدادهاي واقعـی و اشـاره بـه      وجه اخباري را بـراي بیـان  گویش ملکی در)1381:54کامیار، 

داراي وجـه اخبـاري براسـاس زمـان      افعـالِ در این بخش .دنیرگ میکار بهجمله  قطعیت مفهومِ

.شودمیتوصیف نمود دستوري و

گذشته1-1-3

)زمان گذشته، نمود کامل(ساده  ۀگذشت-1-1-1-3

،آني گذشـتۀ  ها نزماش در نظام گذشته، آن است که ترین مشخصۀ دستگاه فعلِ این گویمهم

شـانگر زمـان   این افعال ن.شوندهاي گذشته ساخته میاز یکی از ستاك ،جز گذشتۀ استمراريبه

ي هـا  هگذشـتۀ فعـل و نشـان    ستاكصوري، ترکیب  لحاظ بهجه اخباري و گذشته، نمود کامل و و
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داده ملکی نشان ن رسته در گویش از ای)گذرا و ناگذرا(تصریف دو فعل  ،در جدول زیر.اندفاعلی

:شودمی

صرف فعل گذشتۀ ساده-1جدول 

گذراناگذر

 jōt-omخوردمvot-inآمدم

 jōt -etخوردي vot-ōآمدي

 jōt -ehخوردvotآمد

 jōt -anخوردیمvot-omآمدیم

 jōt -oxخوردید vot-āhtآمدید

 jōt -ešخوردندvot-enآمدند

:ند ازا عبارتدر گویش ملکیاهم کاربردهاي زمان گذشتۀ ساده 

بیان رویدادهاي مقدم بر لحظۀ تولید کالم:

a kamtak-o parsent tak o nun-e gir-eh vot

از پرتگاهی افتاد

ـمف.3.گذ

حصیر و یـ -نان ش-گیر آمد

ـمف.3.گذ

.به نان و نوایی رسید)جاي جراحت و ضرر اما به(؛از باالي پرتگاهی افتاد

:شودردهاي ثانویۀ زیر نیز استفاده میاز این زمان براي بیان معانی یا کارب

بیان رویدادهاي خالف واقع:

surbarowt-inparon-dōš

رفت –یم بهعروسی

مـج.1.گذ

پري -شب

.پریشب به عروسی رفتیم

a-koxčevothowrberbonovot-om

نیک می

ـمف.2.حا

آمدچه

جمـ.3.گذ

آمد –یم وفرداباران

جمـ.1.گذ

کنی؟ آمدیم و فردا باران آمد، چکار می
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 الوقوع در آیندهقطعی رویدادهايبیان

 ـ   ارجاعِبیان رویدادها در رابطه با یک نقطۀ (براي بیان ارجاعِ زمانِ نسبی ه وابسـته ب

طـۀ ارجـاعِ زمـانیِ    قبند پیرو داراي فعل گذشـته و ن  ،ها تمعموالً در این ساخ):بافت

وابسته به بافت است و بندهاي پایه داراي ارجاع به زمان آینده یا گذشـته در رابطـه   

:با نقطۀ ارجاعِ زمانیِ وابسته به بافت

ar-ger-omGvaritobamināv barowt-inAγa
خرممی

مفـ.1.حا

مرفتبهمیناببهتولباس

مفـ.1.گذ

اگر

.خرماگر به میناب رفتم، برایت لباس می

)زمان گذشته، نمود ناقص(ناقص -2-1-1-3

نمـود نـاقص از نـوع عـادتی و     توانند بیانگرروش زیر میبهافعال گذشتۀ ساده  ،در گویش ملکی

مـه  ادر اد.دشومیبه این افعال افزوده »-a«فعلیِ بست باشند که بدین منظور، پیش تکراري نیز

گذشـته   زمانِ موارد کاربرددربارة )78-1985:82(ري ي رده شناختیِ کامها هو بر اساس دیدگا

.ي دنیا، اهم کاربردهاي این افعال را بر خواهیم شمردها ندر زبا

است بیان رویداد یا حالتی که در برهۀ زمانی مشخصی در گذشته رخ داده:

resent-insenderkbatāa-
kert

rāh-omresdah

برسم

مفـ.1.حا

راه-ردک میتابهسندرك َم

omومفـ

دهروز

.رفتم، تا به سندرك برسم ده روز راه می

)مستمرزمان گذشته، نمود (استمراريگذشتۀ -3-1-1-3

یک رویداد اسـت کـه بـا نمـود نـاقصِ      بیانگر تداوم یا در حال انجام بودنِ استمراريناقصِ نمود 

دهنـدة وجـه   گویش ملکی که نشان مستمرِي فعل گذشتۀ ها تصور.عادتی تفاوتی اساسی دارد

vot-inalānest

آمد –ـَم 

مفـ.1.گذ

بایستاآلن

مفـ.3.حا

.صبر کن؛ اآلن خواهم آمد
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قبـل از مصـدر    مسـتمر عنـوان نشـانۀ   بـه -beپیشوند است، از استمراري  اخباري و نمود ناقص

.)2جدول (آیدیمصورتی از فعل ربطی زمان گذشته بعد از مصدر(-at)و.آیدمی

 ربطـیِ  از فعـلِ  قبـل  -naسـازِ منفـی  پیشوند از افزودنِ مستمرگذشتۀ  ساخت صورت منفیِ

صورت زیـر  بهملکیگویش  ساخت گذشتۀ استمراريِ ،کلّی طورِبه.شودگذشته حاصل می زمانِ

:شودمیساخته 

ی زمان گذشتهفعل ربط -at-+مصدر +-beپیشوند فعلی :گذشتۀ استمراري

صورت تصریفی افعال گذشتۀ استمراري گویش ملکی -2جدول

افعل گذرگذرنافعل 

 be-drōh-at-inفتمگ میداشتم be-yut-at-inآمدمداشتم می

 be-drōh-at-uفتیگ میداشتی be-yut-at-uآمديداشتی می

 be-drōh-atفتگ میداشت be-yut-atآمدمیداشت

داشتیم be-yut-at-omآمدیمداشتیم می

فتیمگ می

be-drōh-at-om 

داشتید  be-yut-at-āhnآمدیدداشتید می

فتیدگ می

be-drōh-at-āhn 

داشتند be-yut-at-ehnآمدندداشتند می

فتندگ می

be-drōh-at-ehn 

کاربردهاي زمان گذشتۀ استمراري

ري، کـام (شـوند  مـی اً براي اهـداف زیـر اسـتفاده    بدر گویش ملکی، افعال گذشتۀ استمراري غال

1976:98(.

بیان رویدادهاي ناهمزمان در گذشته:

jōx-at-
eh

ībe-yut-at-omkemen

خورده-بود

مفـ.3.گذ

ربط+ستاك

آمدممیداشتم او

مفـ.3.گذ

وفعـ+ربط+ستاك+پفعـ

منکه

.او غذایش را خورده بود ،آمدممن که داشتم می
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ن رویدادهاي همزمان در گذشتهابی:

be-jōt-athamı̄be-xunt-at-inmen
خوردمیداشت 

مفـ.3.گذ

ربط+ستاك+پفعـ 

خواندممیداشتم اوهم

مفـ.1.گذ

وفعـ+ربط+ستاك+پفعـ 

من

.خوردخواندم؛ او هم داشت میمن داشتم می

شدویدادي که در گذشته داشت واقع میبیان ر:

)آینده –حال (گذشتهزمان غیر-2-1-3

)زمان غیرگذشته، نمود ناقص(ساده -1-2-1-3

طـور  بـه عـادتی و  )ناقص(این زمان دستوري اساساً بیانگر وجه اخباري و نمود  ،در گویش ملکی

 وندساختار تصریفیِ این افعال حاصل ترکیب پیشـ .هدد میآینده را نشان ضمنی ارجاع به زمان 

گذرا یکسان براي افعال (زمان حال فاعلیِ شخصیِي ها تبس واژه+ستاك حال فعل +»-a«فعلیِ

جـدول  گویش ملکی به زمان مزبـور در  )گذرا و ناگذر(صیغگان تصریفیِ دو فعلِ .است)و ناگذر

.زیر آمده است

ي تصریفی افعال غیر گذشتۀ ساده در گویش ملکیها تصور -3جدول 

گذرناگذر

a-ger-inیرمگ میa-p-inآیممی

a-ger-exیريگ میA-p-exآییمی

a-ger-etیردگ میa-p-eyآیدمی

a-ger-omیریمگ میa-p-omآییممی

a-ger-ahtیریدگ میa-p-ohtaآییدمی

a-ger-inیرندگ میA-p-enآیندمی

-diti- ombakebe-jōt-at-om
ـَم -دید

مفـ.1.گذ

او

omومفـ

خوردممیداشتم کهبه

مفـ.1.گذ

وفعـ+ربط+ستاك+پفعـ 

.خوردم که او را دیدمداشتم می
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مهمترین کاربردهاي زمان غیرگذشته در )36-1985:41(ري بر اساس نظریۀ رده شناختی کام

:است زیرشرح بهگویش ملکی 

 شودمیبیان کارهایی که بر حسب عادت انجام:

ارجاع به زمان آینده:

اندرویدادهایی که در گذشته رخ داده روایت) )حال روایی:

a-jo-enoa-voz-entkamm-anderdarz-anbamerg-zan-an
خورندمی

مفـ.3.حا

شندکمیو

مفـ.3.حا

مرغ زنانبههاکبکدرونهاهتپ

.خورندکشند و میها میها را در کوهشکارچیان کبک

)زمان غیرگذشته، نمود مستمر(استمراري  -2-2-1-3

در.انـد آینـده د ناقص است در زمان حال یا از نمواي  این افعال نشانگر نمود مستمر که نوع ویژه

عل ربطی زمان حـال  ، مصدر و ف-beحال استمراري با استفاده از پیشوند فعلی  فعلِ ،این گویش

نمـود اسـتمرار را نشـان     -beفعلـیِ  پیشوند ،استمراري حالِ در ساخت.شودساخته و صرف می

.هدد می

مصدر+-beپیشوند فعلی:حال استمراري

Bandera-ra-y-inbāryoksōr-oy
روممیبندر

مفـ.1.حا

وفعـ+میجـ+ستاك+پفعـ 

سالییکبار

.رومسالی یک بار، بندرعباس می

a-pasān-etneinzōomjīš
پزاندمی

مفـ.3.حا

پس فرداعدس

.پزدفردا او عدس میپس
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غیر گذشتۀ استمراري در گویش ملکیي تصریفی افعال ها تصور -4جدول

گذرناگذر

be-yut-inآیمدارم میbe-jut-inخورمدارم می

be-yut-uآییداري میbe-jut-uخوريداري می

be-yut-eآیددارد میbe-jut-eخوردرد میدا

be-yut-omآییمداریم میbe-jut-omخوریمداریم می

 be-yut-āhnآییددارید می be-jut-āhnخوریددارید می

be-yut-ehnآینددارند میbe-jut-ehnخورنددارند می

:حال استمراريموارد کاربرد

اندرویدادهایی که در زمان حال و در لحظۀ بیان گفتار در جریان:

نمود استمرار(بیان استمرار فعل در زمان گذشته:(

mu-raw-ekebe-bes-inībeke-eresdo
نباید برود

نف-مفـ.3.حا

گویممیکه

مفـ.1.حا

وفعـ+ستاك+پفعـ

دوروزاستکهبهاو

.گویم؛ که نباید برود دو روز است که دارم به او می

نمود عادتی(بیان تکرار و عادت:(

.be-rapt-ehnvāda

آیندمیدارند 

مفـ.3.حا

وفعـ+ستاك+پفعـ

اآلن

.یندآاآلن دارند می

be-tahvent-omgošnayšephar
خوابیممی

جمـ.1.حا

وفعـ+ستاك+پفعـ

هرشبگرسنه

.خوابیمهر شب گرسنه می



شناسیزبان و زبان مجله |204

ارجاع به زمان آینده:

 که در زمان حال و نـه لزومـاً در لحظـۀ بیـان     )عمدتاً بلند مدت(حاالت یا رویدادهاي

:گفتار، جریان دارند

be-xin-etdarstehronHosainkeensōrčōr
خواندمی

مفـ.3.حا

وفعـ+ستاك+پفعـ

چهارسالاستکهحسینتهراندرس

.خواند تهران درس می)دانشگاهدر (چهار سال است که حسین دارد 

نمود کامل -3-1-3

عمـلِ   شـدنِ کامـل (تمـایز میـان نمـود کامـل      ،هـا  ننمود در زبـا  بنديِتقسیمترین امروزه اصلی

ایـانی  پمرزهـاي   کـردنِ استمرار عمل فعل بدون مشـخص (کامل و نمود نا)شده توسط فعلبیان

عنـوان  بهیک موقعیت  گرفتنِنظرکامل را درنمود .)1395:250، و سلیمانی بینحق(است)آن

در  و دنـ اند مـی دهنـدة آن  تشـکیل  راحل مختلـف یک کل، و بدون پرداختن به تمایزات میان م

انداز بر اتمام در نمود کامل تمرکزِ چشم«:دنآورنمود کامل و نمود ناکامل می ايِمقایسه توصیف

زمان گذشته دارد و همانند مشاهدة یـک رویـداد   و حد و مرز داشتن است و ارتباط تنگاتنگی با 

آنکـه در نمـود ناکامـل    نماییِ زاویۀ تنگ است، حالدور و با استفاده از لنز داراي بزرگ از فاصلۀ

انداز به چیزي غیر از اتمام و حد و مرز داشـتن و هماننـد مشـاهدة یـک رویـداد از      تمرکزِ چشم

را نمود کامل گیون ).1،2001:288گیون(ترده استنزدیک و با استفاده از لنز زاویه گس فاصلۀ

و عـادتی  )جریاندر فرایند(2پیوسته -دیرشی -استمراري:ندک میبه دو زیرشاخۀ اصلی تقسیم 

1. T. Givon
2 .progressive-durative-continuous

a-bičetābe-rapt-omberbon
شودمی

مفـ.3.حا

روممیدارم تاچه

مفـ.1.حا

وفعـ+ستاك+پفعـ

فردا صبح

.شودچه می)ببینیم(روم تا فردا صبح دارم می
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، کامـل از گذشـتۀ سـاده    گویش ملکی بـراي بیـان نمـود   .تکراري؛ یعنی رخدادهاي تکرارشونده

.یردگ میگذشتۀ کامل و حال کامل بهره 

گذشتۀ کامل-1-3-1-3

این زمان در گویش ملکی نشانگر وجه اخباري و نمود کامل اسـت کـه مـوقعیتی قبـل از نقطـۀ      

گذشـتۀ کامـل در گـویش ملکـی      نمـوديِ  معناي اصلیِ.ندک میزمانی در گذشته را بیان  ارجاعِ

 گذشـتۀ کامـلِ   افعـالِ  ي تصریفیِها تصور.بودگی را داردمبودگی و مقدهایی مانند کاملویژگی

:شودافعال به دو شیوة زیر ساخته می یِگذرای این گویش برحسبِ

و)نشانۀ زمان گذشتۀ کامل(at–گذشتۀ فعل، تکواژ  ستاكاز ترکیب )الزم(ناگذر در افعال-1

ت به انتهاي ساختمان فعـل  صورت ثاببهشود که همواره فاعلی حاصل می شخصیِ يها بست واژه

)5جدول (.پیوندندالزم می

گذشتۀ کامل در گویش ملکیناگذري تصریفی افعال ها صورت-5جدول 

رفتننشستن

rovx-at-inرفته بودمNešx-at-inنشسته بودم

rovx-at-uرفته بوديNešx-at-uنشسته بودي

rovx-atرفته بودNešx-atنشسته بود

rovx-at-omرفته بودیمNešx-at-omنشسته بودیم

 rovx-at-āhtرفته بودید Nešx-at-āhtنشسته بودید

rovx-at-enرفته بودندNešx-at-enنشسته اند

حاصـل   عامل فـاعلی  يها بست واژهوat–در افعال گذرا از ترکیب ستاك گذشتۀ فعل، تکواژ -2

در افعال  بست واژه.صورت شناور به عناصري غیر از فعل نیز افزوده شوندبهتوانند شود که میمی

.)6جدول (گذرا متفاوت از افعال ناگذر است

ي تصریفی افعال گذرا گذشتۀ کامل در گویش ملکیها تصور-6جدول 

دیدنخوردن

dix-at-omدیده بودم jōx-at-omخورده بودم

dix-at-etدیده بودي jōx-at-etخورده بودي

dix-at-ehدیده بود jōx-at-ehخورده بود

dix-at-anدیده بودیم jōx-at-anبودیمخورده 

dix-at-oxدیده بودید jōx-at-ōxخورده بودید

dix-at-ešدیده بودند jōx-at-ešخورده بودند



شناسیزبان و زبان مجله |206

:پذیردمیعمدتاً با اهداف زیر صورت در گویش ملکی کاربرد افعال گذشتۀ کامل 

بیان رویدادي که در گذشتۀ دور رخ داده باشد:

بیان شرط و آرزو در گذشته:

حال استمراري2-3-1-3

یـا رویـداد فعـل    داشتنِ فعل در حال حاضـر  حال استمراري به مفاهیمی چون رویداد و جریان«

.)1386:55الدینی، مشکوه(»ندک میتکراري از گذشته تا حال داللت طور استمراري یا به

استمرار و عـادت را در زمـان حـال     نمود ناقص و همچنین ملکیاستمراري در گویش حال

و  سـتاك حـال  ، -beحال استمراري با استفاده از پیشـوند فعلـیِ   ،گویشاین در .هدد مینشان 

-beدر سـاخت حـال اسـتمراري پیشـوند فعلـی      .شودعل ربطی زمان حال ساخته و صرف میف

.)7جدول (هد د مینمود استمرار را نشان 

vox-at-enBaškardbepešteāyān
آمده بودند

جمـ.3.گذ

وفعـ+ربط+ستاك

ها نآپیشتربهبشکرد

.آنها پیش از این به بشاگرد آمده بودند

an-tin-inan-jōx-at-omaγa
وانستمت مین

مفـ.1.گذ

وفعـ+ستاك+نفـ

نخورده بودم

مفـ.1.گذ

وفعـ+ربط+ستاك+نفـ

اگر

.موانستت نخورده بودم نمی اگر

rovx-athamı̄xvašat
آمده بود

مفـ.3.گذ

وفعـ+ستاك

کاشکیاوهم

.کاشکی او هم آمده بود
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ي گذرا و ناگذراي حال استمراريها تصریف صورت -7جدول 

افعل گذرگذرانافعل 

-be-besویمگمیدارمbe-yut-inآیمدارم می in

be-bes-uوییگمیداريbe-yut-uآییداري می

be-bes-etویدگمیداردbe-yut-etآیددارد می

be-bes-omوییمگمیداریم be-yut-omآییمداریم می

 be-bes-āhnوییدگمیدارید  be-yut-āhnآییددارید می

be-bes-ehnویندگمیدارند be-yut-ehnآینددارند می

موارد کاربرد حال استمراري

 نمود آغازین(بیان شروع فعل:(

:)نمود استمرار(ر در زمان گذشته بیان استمرا

 نمود استمرار(فعل در زمان حال بیان استمرار(:

koterkan be-yut-ehn
ها هبچ آیندمیدارند 

مفـ.3.حا

وفعـ+ستاك+پفعـ

.آیندها دارند می بچه

do sōr e ke dars be-xin-et
دو سال ستا که درس خواندمی

مفـ.3.حا

وفعـ+ستاك+پفعـ

.خواند دو سال است که دارد درس می

be-jut-ehnā-yan
خورندمیدارند 

مفـ.3.حا

وفعـ+ستاك+پفعـ

ها نآ

.خورند آنها دارند می
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بیان فعل در زمان آینده:

 نمود عادتی(تکرار و عادت بیان:(

بیان عملی که در زمان حال استمرار دارد:بیان نمود مکرّر:

be-kert-inkārveydatādehe
نمک می

مفـ.1.حا

وفعـ+ستاك+پفعـ

ازدیروزتااآلنکار

.کنم از دیروز تا اآلن دارم کار می

وجه التزامی-2-3

 بـودنِ گویش ملکی از وجه التزامی براي بیان رویدادهاي غیرواقعی یـا فرضـی و نیـز غیرقطعـی    

و در این گویش وجه التزامی در قالب حـال التزامـی   .گیردمیمفهوم جمله ازمنظر گوینده بهره 

aγa،»کاشـکی «xvašatاي بیـانگر عـدم قطعیـت ماننـد     تۀ التزامی و اغلب همراه بـا واژه گذش

be-rapt-in tehrānbeomjīš
روم می

مفـ.1.حا

وفعـ+ستاك+پفعـ

پس فردابهتهران

.روم تهران میپس فردا به 

be-yut-inerdanreshar
آیممی

مفـ.1.حا

وفعـ+ستاك+پفعـ

هرروزاینجا

.آیم هر روز اینجا می
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زام، شک و تردید، خـواهش،  صورت التبهو وقوع فعل را  .یابدمینمود ...و»بلکه«balki،»اگر«

.ندک میفرمان، دعا، نفرین یا آرزو و در زمان حال و گاهی در زمان آینده بیان 

حال التزامی-1-2-3

نشانِ حال التزامی که بیانگر اعمال یا رویدادهاي غیرواقعی اما ممکن و محتمل است، صورت بی

جـدول زیـر   .شـود ه مـی حال و شناسۀ فاعلیِ زمانِ حال ساختستاك نشان است و از ترکیب بی

.)8جدول (ندک میتصریف گویش ملکی را التزامیِ حالِ دو فعلِ ي تصریفیِها تصور

ي تصریفی گذرا و ناگذراي حال التزامیها تصور -8جدول 

فعل ناگذرفعل گذرا

tahv-inبخوابم jō-inبخورم

tahv-exبخوابی jō-exبخوري

tahv-etبخوابد jō-etبخورد

tahv-omبخوابیم jō-omبخوریم

tahv-ahtبخوابید jō-ahtبخورید

tahv-enبخوابند jō-enبخورند

عنـوان  بـه -beداري است کـه در آن پیشـوند   التزامی در گویش ملکی داراي ساخت نشانحال 

در.یـرد گ مـی ي فاعلیِ زمان حال قـرار  ها بست واژهاز ستاك حال فعل و  لقب نشانۀ حالِ التزامی

»کـردن «-kertو)درمعنـاي ناگـذر  (»پخـتن «-pesenهـاي  حاضر تنها فعل ژوهشِي پها هداد

:ندهستدار براي حال التزامی نشان اختداراي این س

ــاي  ملکــی ــانگر معن بی حال التزامی در گویش 

معناي زمانی آن اشاره  ، اسـت وجهی  –زمانی 

ــیِ  ــاي وجه دارد و معن به زمان حـال و آینـده   

be-pes-entāa-nes-ingōšt-an
بپزند

جمـ.3.حا

وفعـ+ستاك+الـ

گذاریممیتا

مفـ.1.حا

هاتگوش

.گذاریم تا بپزندها را میگوشت

p-ibe-k-īxodā
بیاید

مفـ.3.حا

بکند

مفـ.3.حا

وفعـ+ستاك+الـ

خدا

.خدا کند او بیاید
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اي کـه  الت سـاده حال التزامـی در جمـ  .آن معناي وجه برداشتی و وجه درخواستی را دربردارد

.رودکـار مـی  بـه هسـتند  آنهـا   دهندة عدم قطعیت، امکان، آرزو، الزام، ممنوعیـت و نظـایر  نشان

:ند ازا عبارت ملکیي حال التزامی در گویش ها نقش

ت فعلبیان غیر قطعی:

نقش دعایی، خواهش، آرزو

بیان شرط:

بیان جواب شرط:

be-ray-intehrānbeberbōmšāyad
بروم

مفـ.1.حا

وفعـ+ستاك+الـ

شایدفردابهتهران

شاید فردا به تهران بروم

p-ihom-
šep

be-k-ixodā

بیاید

مفـ.1.حا

بکندامشب

مفـ.1.حا

وفعـ+ستاك+الـ

خدا

.خدا کند امشب بیاید

a-tin-ē der i gwadōk yāp be-kan-i?
وانیت می

مفـ.2.حا

درون این کوزه آب بکنی

مفـ.2.حا

وفعـ+ستاك+الـ

توانی این کوزه را آب کنی؟ آیامی

a-bi, xvarramdorrmahmadkašrey-exaγa
اگربروينزددرمحمدخوشحالشودمی

.شود خوشحال می ،اگر نزد در محمد بروي

p-inborbunmetāā-d-ī,pōl-an-omaγa
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 ،اراده، توان یا بیان عدم آنهابیان لزوم:

گذشتۀ التزامی-2-2-3

اعمال یا «و این فعل .محتمل استیدادهاي غیرواقعی، غیرممکن و غیرگذشتۀ التزامی بیانگر رو

ها، شرایط غیرواقعی و آرزوها را در زمان گذشته و نیز اعمال و هاي خالف واقع نظیر شکرویداد

).2007:18:آهنگر(»ندک میحاالت غیرممکن را در زمان حال یا آینده بیان 

 تصـریفیِ  گونـه صـورت  ، هـیچ اسـت التزامی ضـعیف  در مقولۀ تصریف وجهدر گویش ملکی 

ستفاده از اید باگذشتۀ التزامی در این گویش وجود ندارد و گویشوران با دادنِخاصی براي نشان

:را صرف کنندفعل گذشتۀ نقلی، مفاهیم مربوط به گذشتۀ التزامی 

 تفعل در زمان گذشتهبیان غیر قطعی:

بیایم

مفـ.2.حا

هید میتامنفردا

مفـ.2.حا

اگریمها پول

.دهی تا فردا بیایم هایم را می اگر پول

kan-inčostgon-aia-n-tin-in
کنم

مفـ.1.حا

وانمت میناینسنگبلند

نفـ -مفـ.2.حا

.توانم این سنگ را بلند کنم نمی

kaš –ehbara-imbāyat-e,marizhasan
برویمبهنزدش

جمـ.1.حا

حسنمریضاستباید

.او برویمحسن مریض است، باید نزد 

rowx-ehndehšāyata-n-dun-in,
رفته باشند

جمـ.3.گذ

انمد مینشایددیروز

جمـ .1.حا-نفـ

.دانم شاید دیروز رفته باشند نمی
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بیان شرط در زمان گذشته:

  جاي حال التزامیبهدر جملۀ پیرو:

وجه امري-3-3

وصـیه، خـواهش یـا نهـی     جمله از دیدگاه گوینده شامل دستور، تبودنِ امري این وجه به مفهومِ

براي دوم شخص مفرد و ي امر صرفاًها تند فارسی در گویش ملکی نیز صورهمان.ندک میاشاره 

ي حـال التزامـی اسـتفاده    هـا  تبیان امر براي سـایر اشـخاص، صـور    شود و برايجمع صرف می

و(التزامی از ترکیب ستاك حال فعل همانند حال، ملکینشانِ امر در گویش صورت بی.شودمی

گونـه پیشـوندي سـاخته    بدون هیچ)فاعلیِ زمان حال بست واژهبراي دوم شخص جمع به اضافۀ 

در این گویش، فعلِ امر از حیث شخص و شمار، داراي یک شخص و دو شـمار، شـامل   .شودمی

 گونه شناسۀ فاعلیاقد هرصورت دوم شخص مفرد ف .استدوم شخص مفرد و دوم شخص جمع 

 بسـت  واژهو صورت دوم شخص جمع از ترکیب ستاك حـال و  .ستهاعادل ستاك حالِ فعلو م

صورت فعل نهی نیز بـا افـزودن پیشـوند تصـریفی     .شودساخته می (ahn(t)-)فاعلی زمان حالِ 

mu- هاي نهـی همیشـه بـرروي پیشـوند    تکیۀ فعل.شودبه فعل امر ساخته میmu-  قـرار دارد.

.)9جدول (چند فعل از گویش ملکی در جدول زیر آمده استنهی وي امري ها تصور

a-mer-ehnborbuntājux-en,sam-ehaγa
خواهند مرد

جمـ.3.گذ

دنخورده باشتاصبح

مفـ.3.گذ

سم

ehمفـو

اگر

.اگر سم خورده باشند تا فردا خواهند مرد

a-bes-enīberey-enaγa
دینگومی

جمـ.3.حا

رفته بهاو

باشند

جمـ.3.گذ

اگر

.گویند اگر رفته باشند به او می
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ي امر و نهیها تصریف صورت -9جدول 

نهیامرمصدر

دوم شخص جمعدوم شخص مفرد

نخوابیدmu-tahvبخوابیدtahv-ahtبخوابTahvخوابیدن

ننشینیدmu-nenبنشینیدnen-ahtبنشینNenنشستن

نایستیدmu-ēstبایستیدst-ahtēبایست Ēstایستادن

داري است که خـاص برخـی   فعل امر در گویش ملکی، همانند حال التزامی، داراي ساخت نشان

شوداخته میدها پربه بررسی برخی از این فعل)10(یرکه در جدول ز ستها فعل

ي فعل امرها هنشان -10جدول 

فعل امرمصدر

be-pesبپزPesintپختن

 ey-jōبخور Јut(-en)خوردن

a-gerبگیرgorop-t(-en)گرفتن

جهت-4

ي معنایی و روابط نحوي در جمالت را ها شار دستوري است که تطابق میان نقآن ساخت ،جهت

در پـذیر  معلوم، کنشگر در جایگاه فاعل و کنش مثالً در ساختارهايِ داراي جهت ،سازدمیمتأثر

دارعهـده  ،پـذیر حال آن که در ساختارهاي داراي جهت مجهول کـنش  ؛جایگاه مفعول قرار دارد

).237-1:2006:247پاین(شودمیفاعلی است و کنشگر در نقش غیرفاعلی ظاهر  رابطۀ نحويِ

از ساختارهاي ترین انواع جهت هستند که عمدتاً با استفاده مضافاً اینکه معلوم و مجهول معروف

).2،2006:34اندرسون(شوندمینشان داده  ها اراي افعال کمکی در زباند

فاقد جهت میانه بهـره   شقّی میان معلوم و مجهول وحیث جهت، گویش ملکی از تمایز دواز 

:شودروش زیر حاصل میبهملکیساخت مجهول در گویش .یردگ می

یـرد و در پایـان   گ میبعد از فاعلِ جملۀ مجهول قرار صورت اسم مفعول بهفعل جملۀ معلوم 

,bitسازجمله، فعل کمکیِ مجهول bix»آیدمی»شدن.

1. T. E. Payne
2. G. D. S. Anderson
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مطابقه-5

» یـک عنصـر زبـانی نیازمنـد حضـور       مطابقه آن رابطۀ دستوري است که در آن حضور صـورت

لکی کـه جـزء زبـان   ).1،2007:10تراسک(»عنصر دیگر است متناظرِ صورتي هـا  در گویش م

آشـکارا از حیـث   )جز سوم شخص مفرد در برخی مواردبه(ضمیرانداز است، تمام صیغگان افعال

.ننـد ک مـی خـود مطابقـت    هاي فاعلیِبا موضوع)عمفرد و جم(و شمار )ماول، دوم، سو(شخص 

:هدد میاعلی آزاد گویش ملکی را نشان ضمایر شخصی ف )11(جدول زیر

منفصل در گویش ملکی/ضمایر شخصی آزاد-11جدول 

جمعمفردشخص

menyemahشخصاول

 to šomāhدوم شخص

 ī oyanسوم شخص

ي وابسـتۀ فـاعلی   هـا  هکمک نشانبهتواند طابقۀ شخص و شمار فعل با فاعل میدر گویش ملکی م

ته به زمان ستاك فعـل  ي فاعلی بسها هاین نشان.شوندرت پذیرد که به ستاك فعل منضم میصو

:یرندگ میجاي  ها هدر این گرو

1. R. L. Trask

kert-ex bitbahāpah-an
کرده شد

مفـ.1.گذ

کمـ+نصمـ +ستاك 

گوسفندانبها

.گوسفندان فروخته شد

bi-jōt-ex bix penj-an
خورده شده بود

مفـ.3.گذ

کمـ+نصمـ +ستاك  +پفـعـ 

هاعسل

.ها خورده شده بود عسل
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)افعال ناگذر(گذشتهزمان -1-5

صورت ثابت به انتهـاي سـتاك   بهیا پسوندهاي فاعلی همواره  ها تبس واژهناگذر،  گذشتۀدر افعال

.هندد میندند و شخص و شمار آن را نشان پیوفعل می

)گذرا(زمان گذشته  -2-5

ي عامل فـاعلی صـورت   ها تبس واژهو شمارِ فعل با فاعل با در افعال گذشته گذرا، مطابقۀ شخص 

اسـت  فـاعلی در ایـن   لیِي عامها تبس واژهگذشته با  تفاوت پسوندهاي شخصیِ فاعلیِ.ردپذیمی

ز به عناصري غیر اصورت شناوربهتوانند یم)ارگتیو(عاملِ فاعلی در ساخت کُنایی بست واژهکه 

پیوندند و خاصیت فاعلی همواره به میزبان فعلی می يها تبس واژهستاك فعل متصل شوند؛ ولی 

.حرکت در جمله را ندارند

:غیرگذشته زمان  -3-5

گذشـــــتۀ غیر ــان  در زمـــــ

یـا   هـا  تبس واژهتمامی افعال گذرا و ناگذر با فاعل جمله، با  گویش ملکی، مطابقۀ شخص و شمارِ

بالفاصـله پـس از سـتاك فعـل     پذیرد که همواره و ندهاي شخصیِ فاعلی یکسان صورت میپسو

:شوندظاهر می

tahven-x-at-utovalivot-in,
خوابیده بودي

مفـ.2.گذ

وفعـ+ربط+نصمـ+ستاك

آمدمولیتو

مفـ.1.گذ

.ولی تو خوابیده بوديآمدم 

ne-derux-atalibahečmen-om
نگفته بود

مفـ.3.گذ

ربط+ستاك+نفـ

من-ـَمهیچبهعلی

omوفـ

.به علی نگفته بودم من هیچی

ba pul-an-om gārr kex-at
به هاپول-ـَم 

omومفـ

گُم کرده بود

مفـ.3.گذ

.ها را گم کرده بودم پول
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نتیجۀ کلّی آن خواهد بود که گویش ملکی از یک نظام مطابقۀ فـاعلیِ دوگانـه برخـوردار اسـت؛     

جملـه، از پسـوندهاي فـاعلی و     بدان معنا که براي نمایش مطابقۀ شخص و شمارِ فعل بـا فاعـل  

:شودبه نمایش گذاشته می )12(یرد که در جدول گ میي فاعلی بهره ها تبس اژهو

ي عاملِ گویش ملکی براي افعال گذرا در زمان گذشتهها تبس واژه-12جدول 

جمعمفردشخص

om-an-اول شخص

et-āx-دوم شخص

e(h)-eš-سوم شخص

ساخت کُنایی-1

صـورت ضـمیر   بـه عامـل   بست واژهي ایرانی داراي نوعی ساخت کنایی هستند که در آن ها زبان

فعلـی  صریح، مفعول غیـر صـریح یـا جـزء غیر    متصل به ستاك گذشتۀ فعل گذرا، فاعل، مفعول 

نامنـد کـه فقـط در زمـان     عامل می بست واژهاین ساخت را کُنایی دوگانه یا کُنایی با .پیونددمی

)1،2009جهانی و کرن.(ي گذرا همراه استها گذشته و با فعل

از سـتاك   ییهـا  نساخت کُنایی دوگانه است، بدین معنا که در زمـا نیز گویش بشاگردي در 

عامل نشـان  ي ها تبس واژه، فاعل فعل توسط)ي استمراريها هغیر از گذشتبه(گذشتۀ فعل گذرا 

شـخص و شـمار بـا     ازلحـاظ آید کـه  صورت سوم شخص مفرد میبهشود و فعل همواره داده می

هـاي ناگـذر عمـل    هاي گذرا مانند فاعل فعلدر این گویش، عامل فعل.ندک میمفعول مطابقت ن

از تصریف زمان گذشتۀ سـاده کـه داراي   اي  نمونه.شودمیند و در حالت غیرصریح ظاهر نک مین

.)13جدول (، در جدول زیر آمده است دوگانه هستند ساخت کُناییِ

1. A. Korn
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ساخت کُنایی دوگانه زمان گذشتۀ ساده باتصریف  -13جدول 

جمعمفردشخص

دروغ گفتیمderuγ-an bānst.دروغ گفتمderuγ-om bānstاول شخص

دروغ گفتیدderuγ-āx bānst.دروغ گفتیderuγ-et bānstدوم شخص

دروغ گفتند deruγ- eš bānst.دروغ گفتderuγ-eh bānstسوم شخص

بپیوندد؛ کـه از جملـۀ    به عناصر دیگري در جملهتوانند عامل می يها تبس واژهدر گویش ملکی 

:ند ازا عبارتآنها  ترینمهم

 پیونددمیبه ستاك گذشتۀ فعل گذرا  عاملبست واژهگاه:

:پیونددجمله میبه فاعلبست واژهگاهی نیز ):ضمیر منفصل فاعلی(فاعل 

:پیونددبه مفعول صریح می بست واژهگاه  :مفعول صریح

به مفعول غیر صریح پیوسته است بست واژهدر نمونۀ زیر :مفعول غیر صریح:

zatt-ommenrezā-a
زدم

مفـ.1.گذ

omوفعـ

رضا -رامن

(رضا را زدم )گذشتۀ ساده.

toy-et ba men dix-e?
تو –اي

etوفـ

به من دیده

مفـ.2.گذ

)گذشتۀ نقلی(اي؟تو مرا دیده

ba mard-eh zen, nāmard xo a-tehr- et
به مرد –ـَش 

ehومفـ

بزن

امـ

نامرد خود درست می

مفـ.3.حال

.ترسدمرد را بزن؛ نامرد خود می

yamah xoy-an dix-at
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پیونددبه ضمیر مشترك میبست واژهگاه  :ضمیر مشترك:

Yamah xoy andix-at

دیده بودیم      خود        ما

(ما خودمان دیده بودیم )گذشتۀ دور.

ضمیر متقابل پیوسته است عامل بهبست واژهدر نمونۀ زیر :ضمایر متقابل:

 ضمیر

:عامل به ضمیر پرسشی پیوسته استبست واژهدر نمونۀ زیر  :پرسشی

ما خود –یم 

anومفـ

دیده بود

جمـ.1.گذ

kapāš-a del lahar-āx nehešt

حصیر -را درون کَپر

xāومفـ

گذاشتید

ستاك

)گذشتۀ ساده(.حصیر را داخل کَپر گذاشتید

koterk-an ba hamdaγar-eš zaxx-e
ها بچه به همدیگر –ـَند 

بست ضمیر متقابل واژه

زده بود

جمـ.3.گذ

نصمـ+ستاك

)گذشتۀ نقلی(.ها همدیگر را زده بودند بچه

āyān či-eš a-vāhent? 
ها نآ چه چیزي –ـَند 

ešضمیر پرسشی بست واژه

خواستمی

جمـ.3.گذ

ستاك+پفعـ 

)گذشتۀ ساده(خواستند؟ آنها چیزي می
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گیرينتیجه-6

هد که بین زمان، وجه، نمود، مطابقه و د میتصریف واژنحوي فعل در گویش ملکی نشان بررسی 

وجـود  اي  دوگانـه  در ساختمان فعل آن سـاخت کُنـاییِ  جهت در این گویش تمایز وجود دارد و 

ي عامل، نشانگر شخص و شـمار فاعـل در جملـه هسـتند کـه      ها تبس واژه،اساس آندارد که بر

، مفعـول صـریح و غیرصـریح،    )ضمیر متصل فاعلی(اك گذشتۀ فعل گذرا، فاعلتوانند به ست می

ي رایـج در منطقـۀ   هـا  گـویش  ضمیر مشترك و ضمیر پرسشی بپیوندد که این ویژگی در سـایر 

در مقولـۀ زمـان    .نیـز رواج دارد  ،، مینابی و بندرعباسی»مارزي«ي ها در گویش ازجمله،بشاگرد

د و در هـر زمـان، از   وجود دارتمایز )آینده-حال(و غیرگذشتهي گذشته ها ندستوري میان زما

.یـرد گ میوديِ کامل، ناقص و عادتی بهره ي نمها هي فعلیِ خاصی براي نمایش مشخصها تصور

همراه صورت مصدريِ افعال نیز به-aمنظور، عالوه بر ساختار اصلی خود، از ساختار شنیبد

گاه فعلـیِ آن  ازنظر مقولۀ وجه نیـز دسـت   .ندک میبراي نمایش نمود استمراري و آغازین استفاده 

و)هـا  ممکنواقعیات و غیـر بیان غیر(لتزامی، ا)بیان واقعیات(گانۀ اخباري براي نمایش وجوه سه

بـراي  اي  داراي تمـایز دوگانـه   این گـویش  ،عالوهبه.برداز تمایزات ساختاري فعل بهره می امري

گیـري از سـاختار مجهـول امکـانی در زمـان گذشـته و       ي معلوم و مجهول است و بهرهها تجه

.تگاه فعلیِ آن استوصیات بارز دسغیرگذشته و با افعال گذرا و ناگذرا از خص

م اختصاريئفهرست عال

فعل کمکیکمـ اول شخص1

زمان گذشتهگذدوم شخص2

مفردمفـسوم شخص3

واج میانجیمیجـنشانۀ استمراراسـ 

نشانه نفینفـنشانۀ وجه التزامیالـ

فاعلیبستواژهوفـجمعجمـ

فعلیبستواژهوفـعـزمان حالحا

مفعولیبستواژهومفـفعل ربطیربط

نشانۀ صفت مفعولینصمـ
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