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 چكيده

 صرفيي شناسرده ارچوبهچ در كه را معيار كرد روي ،تحقيق اين رد
ي برخ نيز و آني هاشيگوي برخ ،يفارس زبان در است، شده دست داده به
 شود،يم تكلم هابدان ،رانيا پهناور سرزمين در كهيي هازبان از گريد

 صرفيي هاكرد روي شتريب برخالف ،اريمع كرد روي در .ايم بررسي كرده
 زين بسامد كم يهادهيپد به پردازند،يم پربسامدي زباني هادهيپد به كه رگيد

 ؛ستين كم تياهم ليدل كم، بسامد ،كرد منظر اين روي از و دشويم توجه
 گريد سوي معموالً از كه رمعموليغ موارد اي هايقاعدگيب ،نيا بنابر

يي ارهايمع هب توجه با ،كرد روي نيا در شوند،يم گذاشته كنار هاكرد روي
 هازبان در ممكني هاصورت ها،يبند رده نيا طريق از و شونديمي بندرده
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 ،فارسي زبان صرف در پديده دو اين چه گر. مكمل هايصورت و همايندي
 از گريدي برخ يبررس. يافت توانمي را آن از استثنايي يموارد نادرند،

 هاي هصيغ در همايندي كه دهد مي نشان رانيا در موجودي هازبان و هاگونه
 سيستاني، مهابادي، كردي كزيكي، ،شاهي كرمان كردي هايزبان در لفع

 رايج و غالب ايپديده ،يفردوس وي كيخان ،يكاخك خراساني، كرمانجي
 وجود متداول دانچن نه يصورت به هم تركمني و لري هاي گويش در و است
 خوافي، شويالشتي، اي،رقه كاشمري، تايبادي،ي هاشيگو در اما ؛دارد

در اين . ندارد وجود همايندي اصفهاني كليمي و اصفهاني رامسري، دلبري،
 برخي ايم كه آورده و دريافته دست هب را صيغگان ةمرتبسلسله بررسي،

 منطبق فارسي زبان بر كمل،م هايصورت در معيار ةنمون تعيين يبرا ها معيار
 هايگونه و هازبان تمام در اندك يميزان به نيز مكمل هايصورت و است

 .دنوشمي ديده شده بررسي
 

ي هژوا د ي كلي  معيار، كرد روي صيغگان، صرف، شناسي،رده: ها
 .مكمل هايصورت همايندي،

 
 مقدمه. 1

P2Fكرافت كه ؛ چنانستا شدههايي گوناگون تعريف  صورت به »شناسيرده« اصطالح

1
P )1993 (چهار 

. هاستدهيپد بنديطبقه ، عبارت ازشناسيرده نكهآ نخست اين اصطالح آورده است: از را تعريف
 بنديطبقه شناسي،رده او، تعريف دومين طبق .شودينم منحصر زبان به و است عام ،فيتعر نيا

 را شناسيرده، است زبانيبين هايسهمقاي ةپاي بر كه تعريف سومين در او. است زباني ساختارهاي
 در( كردي روي را شناسيرده ،نهايت در دانسته است. وي بانيزنيب الگوهاي بررسي عبارت از

                                                           
1. W. Croft  
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 ديگر). 2و  1: 1993 كرافت،( كرده است معرفي زباني هايبررسي دري) نقش كرد روي با بيترك
 .اندبرگزيده را ها ريفتع اين از يكي خود، نظر مورد موضوع به بنا نويسندگان

P3Fاريمع شناسيرده كرد روي كرافت، آخر تعريف بستن كاربه ضمن ،مقاله اين در

1
P  را معرفي

بهترين نمونه  ،هاآن اساس برو  توجه است موردها اي از معيارمجموعه ،كرد در اين روي. ايم كرده
نظر  در را وقوع هاي لتمام احتما ،الزم است در فضايي نظري ؛ بدين منظور،شودانتخاب مي

وقتي يابد؛ بدين صورت كه  ميگسترش  »ممكن« ةمفهوم كلم ،. با استفاده از اين روشبگيريم
 در ار،يمع وستاريپ در هادهيپد از نمونه دود بود. هواممكن خ ةكلم بيني باشد،بل پيشاي قاكلمه

P4Fهمايندي يعني ار،يمعريغ اي اريمع كمتري هادهيپد يسو و سمت

2
P مكمل هايتصور وP5F

3
P ي بررس

 رانيا در رايج يهازبان و هاشيگو از گريدي برخ و اريمعي فارس زبان دري بررس اين. شد ندهواخ
 هازبان نيا در را بحث ة موردمقول دو تياهم كه است نآ ،پژوهش نيا از هدف. دشويم انجام
 بخش در .مشخص كنيم هاشيگو و هاگونه ها،زبان نيا در را دهيپد دو نيا نمود و ميكني بررس

 نيا و دست داده به مكملي هاصورت در اريمع ةنمون نييتع ي را براييهامالك ،مقاله گريد
 ها،نامهپايان از را مقاله اين هاي مستند شتريب. ايم بررسي كردهي فارس زبان صرف حوزة در را ارهايمع

ي فارس زباني هاگويش وي رانياي هازبان دربارة شده نوشته متفاوت هايمقاله و هاكتاب
ذكر است كه  شايان .ايم آورده خودي زبان دانش از ها را با استفاده آن ازي بخش تنها ايم و گرفتهبر

 ووهش، بسيار گسترده است ژاستفاده در اين پ بارة هر گويش و زبان مورددر شده انجام هاي تحقيق
 .ايم كردهكدام بسنده  اي از هرونه، تنها به ذكر نمعلت نبود فضاي كافي به ،در اينجا

 
 پژوهش ةپيشين. 2

 زمان از. رفت كار به سيشنا زبان حوزة در 1901 سال در ،بار نخستيني شناسرده اصطالح
 هايمقايسه و هامطالعه ةسابق ؛ اماگذردنمي زيادي ، مدتسيشنا زبان در اصطالح اين كارگيري به

 علم در شناسيرده .گرددميبر هفدهم قرن به دهند،مي كيلتش را شناسيرده ةپاي كه زبانيبين
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2. Syncretism 
3. Suppletion Forms 



 ...هاشيگوي برخ در آن نمود و صرفيي شناسرده در اريمع كرد رويي معرف/ 50

 

 هاآن صرفي ساختار ةپاي بر دنيا مختلف هايزبان بنديطبقه قالب در نخست، جديد، سيشنا زبان
 صرفي، از اعم شناسيرده انواع ،تاكنون زمان آن از). 1384 ،يفيشر و مقدمدبير( يافت نمود
شكل  نگوناگو يهايكرد روي انواع، اين از يك هر بارةدر و انددهآم وجود هب نحوي و شناختي واج

 . است معيار كرد روي ،صرفي شناسيرده در آمده پديد هايكرد روي از يكي. است گرفته
P6Fكوربت را نخست، معيار كرد روي

1
P )2005( و ها همقول بررسي در معتقد است او .دكر معرفي 

 داد تشخيص نيز ترندورد معيار ةنمون از كه را هاييمونهن يا ضعف نقاط بايد متفاوت هايپديده

 ). 2005 كوربت،(
P7Fگرينبرگ شود،مي يافت كرد روي اين از اثري ،آن در كه ديگر يمنبع

2
P )1959 (نظر از .است 

 است ممكن ،عكس بر ؛نباشند هانمونه ترينپربسامد معيار، هاينمونه است ممكن ،گرينبرگ
 كه اندبخشيده تقو نظر را اين ،معيار هاي نمونه همين اما ؛باشند ناياب حتي يا ياب كم نهايت بي

  ).1959گرينبرگ، ( اندبنديدرجه قابل ها داد رخ
 نگارندگان اين مقاله، تنها و است نشده اعمال فارسي زبان دربارة كرد روي اين ،تاكنون

 ،)1369( ثمره چون سانيشنا زبان ،ناي از قبل. اندداده انجام فارسي زبان صرف دربارة هاييبررسي
 و 1383( شريفي ،)1383( منصوري ،)1381( البرزي ،)1385 و 1379( فام گل ،)1378( ماهوتيان

 ةزمين در را آثاري معيار، كرد روي گفتن از سخن بدون) 1384( شريفي و مقدم دبير و) 1387
  .اند منتشر كرده شناسي رده

 
 معيار كرد رويي معرف. 3

 امكان ،ينحو ارزش هري برا كه شوديم مطرح صرف و نحو هاي حوزه تعامل در اريمع كرد روي
 ،يدستور ارزش هري برا ،زبان هر در كه كنيم فرض. است تصور قابل صرفيي نمود وجود
 اما ؛ندارد نيازي صرفي هايگيژوي به و است معيار نظامي چنين. دارد وجود صرفيي نمود
و از آن ميان  ستنديني نظام نيچن پيرو كه دارند وجود مختلفي هابانز در فراوان يهاي نمونه

                                                           
1. G. Corbett 
2. Greenburg   
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 و نظام از تحليل، براي است الزم كه را نام برد؛ بدان معنا همايندي و ونگيگتكوا توان مي
P8Fبائرمن و كوربت(كنيم  استفاده گريد يساختار

1
P، 2006.( وي صرفي گژيو كي ،اريمع كرد روي در 

 و دارد مشخص و روشني صور نةنشا كي نكهآ : نخستاستي گژيو دوي دارا ،اريمعي نحو
 .شوديم فيتعر سادهي نحو قواعد با استفاده از اينكه ديگر
ي عني ؛است نمونه ترينانكارناپذير و ترينواضح بهترين، ،معيار از منظور كوربت، نظر به
 ،او نظر از. دهد نشان كلش نيترروشن به را صرف و نحو ةرابط كهي انمونه ،ميگفت پيشتر كه چنان

 به مربوط آمارهاي ازي گاه :دارد وجود احتمالي خطر دو هموارهي شناختردهي هاليتحل در
 گاه و شودمي استفاده نامناسب صورتي به يزباني هاصورت داد رخ بسامد مانند، يزباني هادهيپد
 كه بيانگر آن است اول خطر. شونديم ريتعب صورتي نادرست ، بهزبان كي در مشابهي هادهيپد نيز

 اي شوند فرض متداول و افتاده پا پيش ،كار داريم و سر هاآن با مكرر طور به كه هاييدهيپد شايد
 بررسي درخور و مهم بسيار است ممكن كه حالي در ؛شوندي تلق تياهمكم بسامد،كمي هادهيپد

 اين از و اندازة كافي توجه نكنيم به دخو گانيژوا دانش به كه آيدمي پديد زماني دوم خطر. باشند
 يا باشند متفاوت ،واقع در ،يكسان گذاري با نام هاييپديده ممكن است كه باشيم غافل حقيقت

 ). 25 :2005 كوربت،( شويم غافل هاهمانندي از متفاوت، هايگذارينام علت به عكس، بر

 ،هاي مختلفيار مهم در صرف زبانهاي بسكه برخي نمونه كنند تأكيد مي كرد رويپيروان اين 
شوند. براي مي منجر هاي بشريممكن در زبان ةها به درك كلماما همين نمونه ؛بسيار نادرند

يكي  ،كرد معيار روي و هاي جديد استفاده شوداست از روش ، الزمسازهاي مشكلبررسي حوزه
توان با دهد كه مياي به ما ميچه معيار است، اندازهآن ،كرد رويهاست. طبق اين از اين روش
هاي معيار تعيين بندي كرد. وقتي نمونهرده هاي مختلف در درجه ها راقاعدگيبي ،توسل به آن
 حتي معيار شناسيرده كرد روي با استفاده از شوند.نيز مشخص مي معيار كمترهاي شوند، نمونه

 و همايندي هايپديده مثل هستند؛ ولمعمغير و افراطي كه را بررسي كرد ييهاپديده توان مي
 .  مكمل هايصورت

                                                           
1. G. Corbett & M. Baerman  
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. كنيم مندنظام را تصريفي صرف هايقاعدگيبي كه دهدمي اين امكان را ما به معيار كرد روي
 نشان را بشري هايزبان ممكن هايكلمه كه است مهم جهت اين از معيارغير هايپديده معرفي

 را پربسامد بسيار يا نادر موارد و هاقاعدگي بي كه كند مل ميرا كا هاييبنديرده همچنين و ددهمي
 .اندگرفته ناديده

. دنشويم بيان كامل صورت به ها فيرتع ،ها لاحتما تمام گرفتن نظر در براي ،كرد روي اين در 
 اين توجه در مورد يكليد ةنكت و دارد وجود ها احتمال تمام وقوع امكان ،معيار كرد روي يك در

 استثناهاي انواع ،صرفي هاي تنوع ،معيار نظر از. است داده رخ هايپديده بنديدرجه ،ردك روي
 چگونه كه داد نشان توانمي كرد روي اين اساسبر). 2005 كوربت،( دنكنمي تعيين را صرفي
 با ،واقع در .باشند متفاوت ،صرفي نظام تنوع و معيار صرف در توانندمي صرفي اصلي هايفرايند

 .شودمي داده نشان زبان هاينقش و هاصورت غني تنوع ،معيار كرد روي از ستفادها
P9Fصيغگان« مفهوم دانستن ،صرفي مالحظات اساس بر معيار كرد روي بررسي در

1
P «بسيار اهميت 

 است كه هژوا يك تصريفي هايصورت تمام ازي فهرست شامل ،نمونه و الگو معني به صيغگان. دارد
 وابسته صيغگان، كاربرد ميزان. هستند بينيپيش قابل هاصورت و شودمي ديده خاص ينظم ن،آ در
 سپس و پيوندي صورت به تصريفي صورت از چه هر كه ترتيب اين به ؛هاستزبان صرف نوع به

 حفظ مهم هاي علت از يكي. شود ديده مي كمتر هاآن در صيغگان م،يشومي نزديك گسسته
P10Fائرب( است يادگيري هنگام حافظه بار شكاه در ها آن تأثير صيغگان،

2
P، 1992: 179 هر). 180 و 

 پي برد؛ يشاعضا ، به ديگرهاآن به توجه با توانمي كه دارد اصلي ياجزا از ايمجموعه ،صيغگان
 با را هاصورت ديگر و كنندمي ذخيره را گانيژوا هايصورت برخي گويان سخن ،ترتيب بدين

P11Fاستامپ و فينكل( برندمي كار به شده ذخيره صورت از استفاده

3
P، 2006 .(تعداد ضرب نتيجة در 

 انتظار طبيعي طور به. آيدمي دست به) اعضا تعداد( صيغگان هايخانه تعداد ،هامشخصه در هاارزش
 دروني ساخت به ،غگانيص كه شودمي گفته همچنين ؛بمانند يكسان هاريشه ،صيغگان در رود مي
 ةپاي و ندا مربوط هم به ،صرفي لحاظ از كه شود گفته مي هاهژوا از وهيگر به و مربوط است هژوا

                                                           
1. Paradigm  
2. Bauer, Laurie 
3. R. Finkel & G. Stump 
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P12Fبايبي( دارند مشترك گانيژوا

1
P، 1985 :50(تصريفي هايصورت كامل ةمجموع ديگر، عبارت به ؛ 

P13Fاگرادي( گويند فعل صرف يا صيغگان را فعل يك

2
P، 1384 :188.( تراسكP14F

3
P )2007 (صيغگان هم 

). 202: 2007 تراسك،( دانسته است واحد ايكلمه تصريفي هايصورت از كامل ايمجموعه را
 آنچه يعني ؛است متفاوت صيغگاني روابط تعريف ، باصيغگان تعريف كه است شايان ذكر

P15Fاندرسون

4
P (جيمز) اعمال معاني يا هاصورت بر كه گيردمي نظر در متنوع نسبتاً اي همجموع صورت به 

 دانسته است دست اين از نيز را معنايي شمول و تضاد يي،معناهم چون روابطي حتي وي. شودمي
P16Fتعريف اندرسون). 294: 1995 اندرسون،(

5
P اي وجود مجموعه ، عبارت ازيغگان(استفان) از ص

كمك قواعد  ه. وي تشكيل صيغگان را ب)301: 1992(اندرسون،  هاي يكسان استمرتبط از ستاك
 از كه هاييصورت همة. )134 :1992اندرسون، ( دانسته استمقدور  ،روساختي تصريفي هر زبان

 قالب در را هاآن توانمي ؛ اماندا مربوط همبه ،صيغگاني روابط لحاظ از ،اندآمده دستبه هژوا يك
 صيغگان قالب در فعلي هايصورت بنديدسته وهش،ژپ اين در. كرد بنديدسته متفاوت صيغگان

 .است نظر ، موردفعلي
 -صرفي هايگيژوي صرفي، رفتارهاي برخي اساس بر بايد نخست معيار، دكر روي بررسي براي

 كنيم كه مشخص بايد سپس كنيم؛ تعيين را هاگيژوي اين متقابل هايارزش و هژوا نحوي
 هايارزش تمام تركيب توانمي انجام سر ؛است معتبر ،طبقه هر براي هاگيژوي اين از يك كدام

 هاي احتمال توانمي كار اين با ،يمگفت كه طور همان. كرد بينيپيش را منطقي ةبالقو هايگيژوي
 شش و شمار سه كه التين همچون زباني در مثالً ؛داد افزايش را آرماني صيغگان يك توليد منطقي
 ،آن در و كند تكميل را صيغگان از بخشي ه،ژوا هر براي صرفي نظام رودمي انتظار ،دارد حالت
 بينيپيش قابل نيز صرفي هايگيژوي و ستاك همچنين ؛آورد ودوجبه متفاوت صورت هجده
قابل شش عضو  ،وجود سه شخص و دو شمار، صيغگان ، بافارسي زبان طور كه در همان. باشند
 .داردبيني پيش

                                                           
1. J. Bybee  
2. O’Grady, Michael 
3. R. L.Trask 
4. J. M. Anderson 
5. Stephen R. Anderson 
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 هاداده تحليل. 4
 گاه آن كنيم؛مي معرفي را مكمل هايصورت ةمقول سپس و همايندي ةمقول ، نخست،ادامه در

 .  كنيم ميي بررس هامقوله اين داشتن لحاظ به را نظر مورد يهازبان
 

  همايندي. 1-4
 و آرونف( باشند داشته مشابهي صرفي صورت متفاوت، ةصيغ دو كهدهد  روي مي زماني همايندي

P17Fفودمن

1
P، 2005 :169 .(از مراد و آوايي تغيير طبيعي پيامد همايندي، معتقدند نيز سانشنا زبان برخي 

 در). 453: 1379 شناس، حق( است) هاصورت ادغام( يكديگر در صرفي هاي همقول غاماد ،آن
 تعداد اگر حال. باشند داشته متفاوت يهايصورت بايد صيغگان هايبخش تمام ،نقشي نگرش

 ،ينديهما در. دارد وجود هاصورت بين همايندي گفت توانمي باشد، كمتر ،متفاوت هايصورت
 : دارد وجود ريزي هايگژيو

 ؛است مرتبطي نحو اي دهيپد اب كه يصرفي زيتماالف) 
 ؛خاص وضعيتي در زيتما نيا دادن نشان در ب) ناكامي

  كه نتيجة دو مورد قبلي است. صرف و نحو نيبي هماهنگج) نا
 نشان مختلفي هاگونه به كه وجود دارد يزيتما ،مفعول و فاعل نيب ،يروس زبان نحو در مثالً
 زين صرف حوزة در زيتما نيا ،حال نيا با ؛مفعول نه ؛كنديم مطابقه فعل با فاعل مثالً ؛شود داده مي
 زيتما اي ارزش كي يافتن نمود مانعي نديهماي گاهو  ستيني شگيهم ؛ اماشوديم منعكس

 :مثال. شوديمي دستور
1) Ma�a�itaet pis'mo   
     Mashareadsletter 
     Masha reads a letter 
2) Na stoleležit pis'mo 
    Ontable lies letter (there is a letter on the table.) 
   A letter lies on the table  

                                                           
1. M. Aronoff & K. Fudeman 



  55پژوهي دانشگاه الزهرا /  علمي ـ پژوهشي زبان مةدوفصلنا

 ،داردي مفعول حالت ،يگريد در وي فاعل حالت مورد، كي در كه» pis'mo«باال،  مثال دو در
 ). 2005 گران،يد و نبائرم( است داده رخي نديهما ،نيبنابرا است؛ شده داده نشان صورت كي به

 يك هايارزش كهزماني .بيروني ديگري و دروني يكي :شود بر دو نوع تقسيم مي همايندي
 همايندي وجود ؛ مثالًدارد وجود دروني همايندي ،باشد يكسان ،صيغگان يك درون در گيژوي

 دهدي شكل پنج تنها آن، ةگذشت فعلي صورت در است شده باعث خراساني كرمانجي در دروني
 ):آمدم، hâtem( شود

 )59: 1367 قاضي،( در كرمانجي خراساني» آمدن« از مصدر ساده ةگذشت .1دولج

شخص جمع، همايندي  شخص و سوم دوم هاي صيغه ،بينيمميكه در اين جدول طور  همان
 در گيژوي يك هايارزش كه زمانيهستند. از طرف ديگر،  ي كامالً يكساندارند و داراي صورت

 ةصيغ چهار در همايندي مانند ؛وجود دارد بيروني همايندي باشد، يكسان متفاوت، صيغگان دو
 و »برويد« ،»برويم« ،»برود« هايصورت ،»رفتن« فعل صرف در ؛ مثالًامر هاي لفع با التزامي هاي لفع
 و زمان در تنوع به توجه با فعل يك كه است شايان ذكر است يكسان ،صيغگان ود هر در »بروند«

 ةگذشت صيغگان ،»رفتن« فعل التزامي صيغگان مانند ؛باشد داشته متفاوت صيغگان تواندمي نوع
 .  است شده هاصورت يكساني موجب ،بيروني همايندي ،اينجا در. ... و »رفتن« فعل از ساده
 عضو هر يعني ؛دارد كامل ي)فعلي هاصورت( صيغگان كه است هاييبانز جزء فارسي زبان 

 متفاوت هاي شناسه وجود نبودن، يكسان اين دليل. است متفاوت يصورت داراي آن، صيغگان از
ي هازمان در( فارسي هايفعل صيغگان تمام در كه است گوناگون هاي رشما و ها شخص براي

 ندارد زايايي ،فارسي زبان در همايندي ،دليل همين به ؛شودمي دهدي) ندهيآ و گذشته حال، متفاوت
 :  شمردبر را زير هاي ااستثن توانمي شده ذكر مورد جز. ستين پربسامد و عام اي دهيپدو 

 جمع مفرد 

شخص اول  hâtem hâtene 

شخص دوم  hâti hâten 

صشخ سوم  hât hâten 
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ي عني شود؛يمي خنث فعل در مفرد و جمع تقابل ،باشد جانيب جمله فاعل اگري فارس زبان در
 اما ؛»هست هاكتاب« برابر در »هست كتاب« مثل ؛شود ظاهر معج اي مفرد صورت به توانديم فعل
 يكي :يم داشتهواخ صيغه دو همايندي، وجود علت به ،)»مادران«مثل ( باشد دار جان ،فاعل اگر

ي فارس زبان در زين هايي فعل». هستند مادران« برابر در» هست مادر« مثل ؛»هستند« ديگري و »هست«
 ها لفع نيا البته ؛»بايست« فعل ؛ ماننداست كساني هاآن غگانيص عضو شش هر كه وجود دارند

 . ندارندي اديز بسامد اي استعمال موارد
 نيز هاآن در كه دشومي ديده نقلي ماضي و وصفي هاي تعبار در قرينه به حذف از مواردي

 قرار اگر و دهدمي رخ كاربرد زمان در تنها موارد، اين در همايندي البته ؛دهدمي رخ همايندي
 صيغگاني كنيم، ترسيم كاربردي محيط از خارج و تنها را هاعبارت و هافعل اين صيغگان باشد

 و شوندمي حذف قرينه به ،جمله در هاشناسه كهزماني اما ؛داشت يمهواخ همايندي بدون و كامل
 :بود دهاوخ همايند نوع ، ازصيغه شش هر براي ماندهباقي صورت ماند،مي تنها وصفي عبارت

 . امبرده لذت و نشسته كالس سر ،رفته مدرسه به من -
 .ايبرده لذت و نشسته كالس سر ،رفته مدرسه به تو -

 در هافعل صيغگان شده، كاسته تعدادش از ،همايندي علت به كه صيغگاني ةنمون از ديگر يكي
 ؛شود دهدي ممكن تصور چهار تنها شده است موجب همايندي ،موارد اين در. است احترام حالت

 :دارد را حالت همين ،فعلي هايزمان تمام در احترام صيغگان ،عالوه به
 احترام حالت در »خوردن«ي نقلي ماض. 2دول ج

ايمخورده ما امخورده من   

ايدخورده شما  

اندخورده ايشان  

شخص مفرد و جمع،  ن سومشخص مفرد و جمع، همچني هاي دوم صيغه اين جدول، اساس بر
شوند و تنها چهار صورت از گذاشتن به مخاطب مفرد باشد، همايند مي كه قصدمان احترامهنگامي

 شود.ده ميدي معمولشش صورت 
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 تايبادي هايگونه كه دش مشاهده هاآن هايگونه و ايراني هايزبان ديگر از برخي بررسي در
 ،)1381 برجسته،( بلوچي ،)1379 عطاري،( طبسي ،)1379 اسحاقي،( كاشمري ،)1379 كاظمي،(

 دلبري،( دلبري ،)1375 ناد، اميري( خوافي ،)1379 شعباني،( شويالشتي ،)1378 اسدي،( ايرقه
 ،)1373 ،كلباسي( اصفهاني كليمي و) 1370 كلباسي،( اصفهاني ،)1376 رادمرد،( رامسري ،)1380

در ي درون همايندي و ستا كامل هاآن فعلي و اسمي صيغگان ،دارند فارسي زبان همانند ساختاري
وجود  پديده اين ها،آن هايوگونه ايران در موجود هايزبان برخي در اما ؛دوشنمي ديدهها آن

 وجود ،آن علت و دندار صورت پنج تنها خراساني كرمانجي صيغگان ،موارد بيشتر درمثالً  ؛دارد
 : است جمع شخص سوم و شخص دوم هايصيغه در همايندي

 )82: 1379 ترقي،( خراساني كرمانجي از» نشستن« استمراري ةگذشت. 3دولج

  مفرد جمع

rudaneštºene rudaneštºem شخص اول 

rudaneštºen rudaneštºi شخص دوم 

rudaneštºen rudaneštº شخص سوم 

 و التزامي حال اخباري، حال هايساخت تنها خراساني، كرمانجي متعدي هاي لفع در
 از ،شمار و شخص مفهوم بيان براي ها،ساخت ةبقي در و هستند ناسهش داراي امر، شخص دوم
 و دارند يكسان يصورت ،صيغه شش هر عمالً يعني شود؛مي استفاده جدا شخصي هاي يرضم

 ،موارد گونهاين در. گيردمي صورت منفصل هاي يرضم روي از ها آن شمار و شخص دادن تشخيص
 مفعول انتهاي به ،فعل از قبل جايگاه از) شناسه( ضمير باشد، داشته وجود مفعول ،جمله در اگر

 :آيدمي وجود هب عضوي تك صيغگاني همايندي، وجود دليل به معموالً و يابدمي انتقال
 )84: 1379ترقي، ( خراساني كرمانجي» خوردن« مصدر از استمراري ةگذشت. 4دول ج

  مفرد هاي يرضم مفرد هاي لفع جمع هاي يرضم جمع هاي لفع

daxâr ma daxâr me شخص اول 

daxâr wa daxâr ta شخص دوم 

daxâr wan daxâr wi شخص سوم 
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 ةصيغ دو بين و ندسته عضوي پنج ،فعل يك صيغگان بيشتر نيز مهابادي كردي گويش در
 بيشتر كه شاهي كرمان كردي گويش در اما ؛دارد وجود همايندي ها آن شخص سوم و شخص دوم

 زبان مثل درست گيرد، قرار همخوان از بعد شناسه اگر است، شده نزديك سيفار زبان ساختار به
 قرار واكه از بعد شناسه اگر شود؛ ولي مي متفاوت ،صيغگان هايصورت يعني ؛كندمي عمل فارسي
 .  دارد عضوي پنج صيغگاني گيرد،

 هاينزما در) بيرجند توابع از( كزيكي جمع شخص دوم و شخص اول هاي صيغه در همايندي
 التزامي هاي لفعنيز  و ساده حال زمان در و ودشمي ديده ساده ةگذشت و استمراري ةگذشت آينده،

  :شوديم دهيد مفرد شخص سوم و جمع شخص دوم و شخص اول صورت سه در
 )62: 1374 ناد، ييخزا( كزيكي» خوردن« مصدر از ساده ةگذشت. 5دول ج

  مفرد جمع

bexârde bexârdo شخص اول 

bexârde bexârdi شخص دوم 

bexârda bexâ شخص سوم 

 موجب و دارد وجود جمع صورت سه بين همايندي ،)زابل در رايج( سيستاني هاي لفع همة در
  :)روسي زبان همانند( باشند داشته صورت چهار تنها صيغگان است شده

 )127: 1374 پور، اويسي( سيستاني گويش از ساده حال. 6دول ج

  مفرد جمع

aste asto شخص اول 

aste asti شخص دوم 

aste asta شخص سوم 

 جمع شخص سوم و شخص دوم يهاصيغه در همايندي ،)احمد بوير در رايج( لري گويش در
 بدون همتاي و است ايسليقه كامالً ،آن از استفاده اما ؛ودشمي ديده نقلي ةگذشت زمان در

 حال در ،ساختاري لحاظ از نيز لري گويش درسمي نظر به. رود كار مي به نيز آن همايندي
 .باشد فارسي زبان به شدن نزديك
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 )62: 1373 مقيمي،( لري در گويش نقلي ةگذشت. 7دول ج

  مفرد جمع

xondime xondeme شخص اول 

xondite/xondine xondeya شخص دوم 

Xondene/xondine xonde شخص سوم 

 البتهو  دارد وجود جمع و مفرد شخص سوم هاي صيغه رد همايندي معموالً ،تركمني گويش در
 .  است داده كاهش عضو پنج به را صيغگان تعداد ،همايندي اين .است اختياري ،موارد برخي در

 )85: 1379 لي، پهم( تركمني در گويش ساده حال. 8دول ج

  مفرد جمع

bilyariѳ bilyarin شخص اول 

bilyarѳing bilyarѳing شخص دوم 

bilyar(lar) bilyar شخص سوم 

 ،)جمله از خارج( هاآن غگانيص صرف در كه ميپرداختيي هازبان و هاگونه به شتريب ،نجايا تا
 وي فارسي هاشيگوي برخ در كه پردازيم ميمسئله  نيا به ،قسمت نيا در. دارد وجودي نديهما
 ندارد؛ وجودي نديهما ،جمله از خارج غگانيص صرف هنگام ،يرانياي هاگونه از گريدي برخ

 ،يمتعدي ماض نام ي بهساخت وجود ليدل به جمله در اما ؛هستندي عضو شش ،فعل غگانيصي عني
 به و شونديم جدا ها لفع از ،يفاعل هاي ريضم همان ، يعنييفعلي هاشناسه و،يارگت اي مجهول
 كي تنها و شونديم نديهما ،فعل غگانيصي اعضا تمام ،بيترت نيبد و چسبند يم فعل از قبل عناصر

 شيگو در. استي كاخك شيگو ها،شيگو نيا ازي كي. شوديم دهيد فعل غگانيص در صورت
 گذشته، و حال هاي زمان دري فعل غگانيص ،ي)رضو خراسان در گناباد توابع ازي (كاخك
 وجود خاص ييهاشناسه زمان، دو هر دري فعل صورت شش هري برا و دارند متفاوت ييها شناسه

 :ديكن توجه ريز جدول به. دارد
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 كاخكي در گويش» رفتن« فعل ةساد ةگذشت زمان .9دول ج

  مفرد جمع

maUberaf(t) omUberaft شخص اول 

taUberaf(t) etUberaft شخص دوم 

ašUberaf(t) šeUberaft شخص سوم 

 نظامي دارا ،خود ةگذشت صورت در ، مانند گويش كردي،يكاخك شيگو كه آنجا از اما
 هايجمله در ها لفع بچسبند، فعل از قبلي اعضا به دارند ليتماي فعلي هاشناسه و است ويارگت
 صفت اي گذشته زمان ستاك صورت به همه ست،يچ جمله فاعل نكهيا از فارغ، گذشته زمان
 :مآورييم مثال چند ،موضوع شدن روشني برا. شونديم ظاهر فعلي مفعول
 )مفرد شخص اول ةشناس( var xuna  Ф(t)beraf Uom Udir خانه به رفتم ريد -
 ريضم /مفرد شخص سوم ةشناس( εtšvarda  Ušom/eUhâkol است برداشته را كالهم -

 )شخص اولي مفعول متصل
 عناصر به فعل، ستاك به دنيچسبي جابهي فعل ةشناس ،بينيم مي باالي هامثال در كه طور همان

 حضور صورت در كه است نيا جالب نكتة .رندندا شناسه ها فعل و دنچسب مي فعل از پيش گريد
 ينديهما هم ،صورت نيا در ؛شود حذف كامل طور به توانديم شناسه جمله، در فاعل آشكار

 :مثال. شوند يم ظاهر مختلف افرادي برا كساني شكل به ،غگانيصي هاصورت هم و افتديم اتفاق
  var xuna UФberaf(t)Umo خانه به رفتم من -
 var xuna UФberaf(t)U ât خانه هبي رفت تو -
  var xuna   UФberaf(t)Uuخانه به رفت او -

 شيگو مشابه ،وضع زين) 1381 ،ياحقي (يفردوس و) 1381 ،يكيخان لبافي (كيخان شيگو در
 ،ينهاوند دگل،يب و آراني هاشيگو در را مشابه يمورد نيز) 1381( ييموال. استي كاخك

ي سده در هم) 1381ي (لياسماع و ذكر كرده انهمد انيهودي شيگو وي كرمان ،يزدي
 .است دهدا گزارش ، موردي مشابه راي)شهر ينيخم(
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 وجود همايندي ،لري و تركمنيهاي  گويش در كه شده، بيانگر آن است مانجا هايبررسي
 ،شاهي كرمان كردي هاي مقابل، در گويش ؛ دراست اختياري و غالب غير ايپديده ؛ امادارد

 ايپديده ،زياد به كم از ترتيب به، همايندي خراساني، كرمانجي و سيستاني مهاباد، كردي كزيكي،
 زبان در. شمرد هاگونه و هازبان اين صيغگان و صرف از جزئي را آن بايد و ودرمي شمار به غالب

 سيبرر از كه اينتيجه ترينمهم. نيست غالب اي پديده همايندي، ،استثنا موارد برخي جز نيز فارسي
 سه و مشخصه دو با صيغگان اعضاي تبامرهلسلس آيد،مي دستبه ايراني هايزبان در همايندي

 :است گيژوي
 عضوي يك <عضوي چهار< عضوي پنج < عضوي شش

 هايصورت ،حال. باشد دنتوانمي چه ممكن صيغگان كه شد مشخص بررسي اين در بر آن، عالوه
 .كنيم را بررسي مي مكمل

 
 مكمل ايهصورت. 2-4

 و» ممكن هژوا« به اند؛ ولي را بررسي كرده »ممكن ةجمل« و» ممكني انسان زبان« سانشنا زبان
 نيا ازي كي كشفي برا. اند ، كمتر توجه كردههژوا وجودي براي امكاني هاتيمحدود

ي هاصورت ،هاآن در كه دهيم توجه قرار مي را مورد مكملي هاصورت صرف، در هاتيدومحد
 دهيدي فيتصري هازبان ازي اريبس در دهيپد نيا. ستندين مرتبط هم به ،ييآوا لحاظ بهي صرف

P18Fرزتكارس كه طور همان .گيرد بر مي در راي پربسامدي هاهژوا و شود يم

1
P )1994 (داده است نشان، 

ي هاصورت ،آن در كه شوديم گرفته نظر دري روشي براي نخ سر ،افزون روز طور به دهيپد نيا
 رز،تسركا( ندشويم رهيذخ حافظه در و شونديم مرتبط هم به ،ينيجانش محوري رو ه،ژواي صرف

1994  .( 
 يكم اطالعات اند،شده دهدي ايدني هازبان در كه مكملي هاصورتي الگوها ةدامن دربارة

 اي هاآن وقوع بر حاكمي) هايهمگاني (جهاني هاتيمحدود بارةدر چنينهم است؛ دست در

                                                           
1. A. Castairs - Mc Carthy  
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 يهاي صورت هب را مكملي هاصورت. است نشده انجام همالحظ قابل پژوهشي شان،قوعوي زمان هم
 :جمله ؛ ازاندكرده فيتعر همشاب نسبتاً
 هايصورت گاه دارد، وجود زباني هايالگو و صرف در كه بسياري هايمنديقاعده وجود با
 چنين. آورد دست هب كلي يدقواع طريق از را هاآن تواننمي و اند متفاوت بسيار هم با ،هژوا يك

 ةرابط گونه هيچ و نيستند مندقاعده هاصورت اين. نامند مي مكمل هايصورت را هاييصورت
-صورت در شكاف اند . برخي ديگر گفته)41 :1992 ،ئربا( ندارد وجود هاآن بين شباهت و آوايي

-صورت در. دانجاممي كملم هايصورتآمدن  پديد به ،ندا مرتبط هم به ،تصريفي نظر از كه هايي

 اسمي صيغگان از بيشتر فعلي صيغگان. شودمي ساخته ريشه چند از تصريفي صيغگان ،مكمل هاي
 دنشومي گرفته فرا كل يادگيري با ؛ بلكهشوندنمي تركيب مكمل هايصورت. دندار تناوب

ي هاي ستاك ،آنكه در  سخن گفته استواگونگي  ةپديد از )1992(اندرسون ). 91: 1985 بايبي،(
وي  ند.گير خود ميبه او مجز خاص يشكل ،هاي ديگرها و ستاكهژدر حضور برخي وا خاص

و  188 :1992(اندرسون،  كرده استهاي مكمل را مطرح صورت ةلئبراي توضيح اين پديده، مس
189.( 
. ناقص مكمل صورت ديگري و كامل مكمل صورتيكي : اند بر دو نوع مكمل هاي تصور 

 ؛دنكنمي تغيير بقيه و ماندمي باقي مندقاعده و ثابت ،صورت از بخشي ناقص، مكمل ورتص در
 اما ؛است كرده تغيير بقيه و مانده ثابت »th« ،هاآن در كه »Thought« و »Think« ةكلم دو مانند

 كه انگليسي زبان در »Went« و» Go« مانند ؛كندمي تغيير صورت تمام ،كامل مكمل صورت در
 ).248: 1379 شناس، حق( ندارند اشتراكي وجه هيچ

 مناسب يوند شدن افزوده ، باجمع صورت كه دهد نشان مي فارسي زبان در شمار نظام بررسي
 از كه دارند وجود نيز مكسري جمع هايصورت رسدمي نظر به اما ؛آيدمي دستبه مفرد صورت به

 صورت را مكسر هايجمع تمام بررسي، بدون توانيمنمي اين وجود با ؛اندكرده تخطي قاعده اين
 ،ضمن در و است عربي ايريشه از مكسر جمع ،موارد ربيشت در زيرا ؛بدانيم هاآن مفرد مكمل
 ،فارسي زبان در مثالً دارد؛ وجود نيز آن ةقاعد با صورت ،مكسر جمع صورت وجود بر عالوه
 بايد لهئمس اين دقيق بررسي براي. شود ديده مي »هامدرسه« و »مدارس« ،»مدرسه« هاي واژه تناوب
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 جمع وقوع بسامد اگر. بسنجيم مختلف متون در را هژوا يك ةقاعد با و مكسر جمع وقوع بسامد
 ،جمع و مفرد صورت اين كنيم ادعا توانيم مي باشد، بيشتر آن ةقاعد با جمع از ايهژوا مكسر

 علت به كه يابيم مي در آن جمع ايهصورت و »مدرسه« ژةوا بررسي با. يكديگرند مكمل صورت
 مكمل هايصورت جمله از »مدارس« و »مدرسه« ،»هامدرسه« به نسبت »مدارس« كاربرد بيشتر بسامد

 ،هاروزنامه بررسي ضمن كار، اين دادن انجام براي. هستند فارسي زبان هاياسم شمار نظام در
 آموزش در هاروش و هاكرد روي هايمنا هب ،زبان آموزش حوزة در را كتاب سه ،اتفاقي طور به

اصول و فنون محمدي و نور ةترجم، هاي آموزش زبان دومگسترش مهارت، بهرامي ةترجم، زبان
 اين به؛ كرديم انتخابصفحه بود،  1248 ، شاملمجموع دركه  فهيم و حقاني ةترجم، آموزش زبان

 سه ، ايندستي طور به سپس ؛است شتربي هاكتاب دست اين در هاهژوا اين يافتن احتمال كه علت
در  ،»مدرسه« ژةوا مرتبه پنج و »مدارس« ژةوا مرتبه 23 ،اول كتاب در. يمشمرد ها را در آن ژهوا

 ژةمرتبه واده  ،و در كتاب سوم ،»همدرس« ژةمرتبه وا دوو  »سارمد« ژةمرتبه وا دو ،كتاب دوم
 »هامدرسه« ژةوا از، اتصفحدر اين  اينكه بدون ؛مشاهده شد »مدرسه« ژةمرتبه وا سهو  »مدارس«

 كههمچنان ؛داد انجام نيز هاآن هايجمع و ها ماس دربارة ديگر توانمي را كار اين. شود برده نامي
 .است صادق نيز »هااسم« و »اسامي« بارةدراين مسئله 
 نظربه اساس اين بر ؛است حاكم قاعده ،فعلي صيغگان در و فارسي زبان در كه است روشن

 را مكمل صورت ةمشاهد هايي استثنا وجود اما ؛است انتظار از دور ،مكمل صورت يافتن رسدمي
 ،كنيم توجه ها لفع بعضي در گذشته و حال زمان تناوب به اگر ،فارسي زبان در. است هكرد ممكن

 ،»دوختن« و »ديدن« ،»كاشتن« مثل هايي فعل. كنيم مشاهده را مكمل هايصورت توانيممي
از  زيرا دو ستاك آن كامالً ؛است كامل مكمل صورت »ديدن« فعل، سه اين بين از. هستند نهوگ اين

 در هاآن اول حرف دو زيرا روند؛ شمار مي به ناقص مكمل صورت ،ديگر فعل دو و ندهم متمايز
 : كنيد توجه ها لفع اين گذشته و حال هاي ستاك به. است شده تكرار صورت دو هر
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 در زبان فارسي »ديدن«و  »دوختن«، »كاشتن« هاي لدر فع . صورت مكمل10دول ج
 

گذشته ستاك حال ستاك   مصدر 
 كاشتن كار كاشت

 دوختن دوز دوخت

 ديدن بين ديد

 ؛است نشده ساخته يكساني فعلي ةريش از و دارد تناوب ها لفع اين ةوگذشت حال ستاك
 اين. يكديگرند مكمل صورت ،گذشته و حال ايهزمان در فعل اين مختلف هايصورت ،نتيجه در

 :شودمي دهدي هايشانگونه و ايران در رايج ةشد بررسي هايزبان تمام در پديده
 هاي رايج در ايرانها و گويش. صورت مكمل در برخي زبان11دول ج

 كامل پذيرش دارند، وجود مكمل هايستاك با اندكي هايفعل و ها اسم كه آنجا از
 اي را گانيژوا عناصر كه كندمي ملزم را ما ،موضوع اين. است يافراط كاري مكمل، هاي صورت

 ،شناسيرده شودمي باعث عمل اين. بدانيم مجاز ،ندارند اشتراك ،اجيو نظر زا هايشانسازه كه
 بسياري در است ممكن. هازبان نه ؛بود ندهواخ هاهژوا ،هدف زيرا ؛شود معمول غير و افراطي كمي

 ،معنايي هايعبارت در كه هايينمونه يعني ؛كنيم را ذكر نمونه بهترين يا معيار ةنمون ،موارد از
 »الف« كه زماني ،قرارداد يك عنوان به. اند تيره بسيار ،صوري هايعبارت در و آشكار بسيار
 ترينمعيار تعيين براي را معيار سه ،ادامه در. »ب > الف« :نويسيممي ،باشد »ب« از تر معيار

 ،كامل مكمل هاي صورت در. دهيم دست مي به است، منطبق فارسي زبان بر كه مكمل هاي صورت
 : گرددميبر موضوع همين به معيار اولين و است ممكنغير ،ريشه از وند تشخيص
  .ستاك > آميخته نمود .1 معيار

 گذشته ستاك حال ستاك فارسي مصدر 

 ē hâtº آمدن خراساني كرمانجي

 tyar hâwerd دنآور شاهي كرمان كردي

 lē gut گفتن مهابادي كردي

 sun ?esad ستاندن احمدي بوير لري
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 اگر كه است اين ،اساسي مفهوم اما ؛دكر تفسير مختلف هاي صورت به توانمي را 1 معيار
 ستاك حاصل كه صورتي در مقايسه با باشد، تصريف و ستاك از ايآميخته مكمل، صورت

 نبود برابر در تقطيع قابليت از صحبت اينجا در. است مكمل بيشتر است، مناسب صريفت ةعالو به
 قلمداد مكمل صورت آن بدون عناصر از كمتر تقطيع، قابل وند داراي عناصر يعني ؛است آن
 فرض مكمل صورت »هامدرسه« از بيشتر »رسامد« كه شودمي ثابت اصل اين طبق. شوند مي
 »مدارس« و پذير تقطيع »هامدرسه« چون ؛هست هم ترمعيار صرفي ظرن از نوعي به و شود مي

 . است ناپذير تقطيع

 .ناقص مكمل صورت > كامل مكمل صورت .2 معيار
 ؛ندا ناقص مكمل كه هستند عناصري از ترمعيار ،كامل مكمل عناصر كه معناست بدان معيار اين

 ،»ديدن« فعل حال و گذشته مانز در موجود مكمل صورت گفت توان مي معيار اين طبق پس
 .  است »دوختن« و »كاشتن« هاي لفع ةگذشت و حال هاي زمان در موجود مكمل صورت از ترمعيار

 هاي كمتر.  تناوب > هاي بيشترتناوب .3معيار 
حالي كه  در ؛شونديكسان نشان داده مي اي با ريشه گانيژدر نظام صرفي معيار، عناصر وا

چه تعداد  هر ،نتيجه در ؛كنندرا منعكس مي متفاوت اي اطالعات صرفي ،هاي متفاوتصورت
د هوابيشتر خ ،قاعدگي صوريبيشتر باشد، بي ،رودكار ميدادن يك ريشه به هايي كه براي نشان راه

هايي است كه جمله فعل از ،»بودن«يم داشت. فعل هواصورت مكمل معيارتري خ ،نظر معيار بود و از
 ةهم ،واقع متفاوت دارد. در اي هاي صرفيصورت ،شته، حال، التزامي و آيندهگذ هاي زمان در
شخص مفرد  اول ؛»هستم«شخص مفرد حال بودن:  ها صورت مكمل كامل هم هستند: اول آن

بودن:  ةشخص مفرد آيند و اول» باشم«شخص مفرد التزامي بودن:  اول ؛»بودم«بودن:  ةگذشت
همچنين  ؛تري داردصورت مكمل معيار ها، لفع ديگربه  نسبت» ودنب«فعل  ،نتيجه در؛ »م بودهواخ«

يرا هم براي زمان حال استفاده ز ؛معيارتر است ،»باش«يا » هست«به  نسبت» بود«خود صورت 
 زمان گذشته و آينده. هاي لهم در تركيب فع شود و مي

 هم را معمول غير هايپديده كه است جهت اين از ،شناسيرده در معيار كرد روي اهميت 
 كند، كسبي شتريب ازيامت ،اريمع ةنمون نييتعي هامالك در هژوا يك چه هر. كندمي بررسي
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 يمهواخ ممكن هاي هكلم از بيشتري معمول غير هاينمونه ،معيار كرد روي به توجه با. است معيارتر
 هايمرز هم رمعيا كرد روي و كندمي پيدا گسترش ممكن هاي مهكل مرز و حد ،نتيجه در ؛داشت

 . دهدمي گسترش را ها احتمال شناسيرده
 آيا كه ستا ناي سؤال ،حال. كرديم بررسي را معيار كرد روي ةپديد دو ،وهشژپ اين در
 از يكي مشمول هم صورت، يك كه است اين ،تعامل از منظور. نه يا دارد وجود دو اين بين تعاملي

 هايبررسي طبق. باشد داشته همايندي ديگر ريعنص با هم و شود مكمل هايصورت هايمعيار
 تعامل اين ةنتيجو  )2005 كوربت،( شود مي دهدي اسلوونيايي زبان در تنها ،دو اين تعامل ه،شد انجام
 . است غالب همايندي مكمل، صورت و همايندي تعامل هنگام كه دهدمي نشان

 
  گيرينتيجه. 5

 ديگر و فارسي زبان در آن بررسي و جديد كرد روي كي معرفي با ايم تا كوشيده مقاله اين در
 يمسائل به و بگشاييم صرفي نگرش در را جديد ايدريچه ها،آن هايگونه و ايراني هايزبان

 براي معيار كرد روي. بنگريم نو ديدي با ،مكمل هايصورت و همايندي همچون هشد گرفته ناديده
 نامناسب ةاستفاد اند از: كه عبارت آمده وجود هب ناسيشرده در موجود ةبالقو خطر دو از جلوگيري

 حتي و نيستند صورت ترينبسامدپر الزاماً معيار هاينمونه. مشابه موارد نادرست ةمقايس و آمارها از
 حال. كرد بنديدرجه را داده رخ هايپديده توان مي هاآن تمام در اما ؛باشند نادر است ممكن

 و پنج صيغگان وجود از ايراني، هايزبان در صورتي شش صيغگان كثرت لتع به نبايد كه دانيم مي
 ،فعل يك مختلف هايستاك بررسي با است ممكن كه دانيممي همچنين ؛ماند غافل صورتي چهار
 يكعرضة  ما هدف ،اينجا در البته ؛باشيم مكمل هايصورت چونهم جالب اي پديده شاهد

 چگونه نشان دهيم كه پي آنيم در بلكه ؛دارد كار جاي هنوز لهئمس اين زيرا نيست؛ كامل شناسي رده
 هايصورت همانند افراطي يهايپديده دربارة خوبي به تواندمي شناسيرده در معيار كرد روي

 .  رود كار به همايندي يا مكمل
 در همايندي دهد كه نشان مي هاآن هايگونه و ايراني زبان چند در كرد روي اين بررسي

 كليمي و اصفهاني رامسري، دلبري، خوافي، شويالشتي، اي،رقه كاشمري، تايبادي،هاي  شگوي
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، سيستاني مهابادي، كردي كزيكي، شاهي، كرمان كردي هاي گويش در اما ؛ندارد وجود اصفهاني
 و لريهاي  گويش در و است رايج و غالب ،يفردوس وي كيخان ،يكاخك خراساني، كرمانجي

 و هازبان تمام در نيز مكمل هايصورت. دارد وجود متداول چندان نه يصورت به هم تركمني
 اندك ،رايج است هاآن در پديده اين كه مواردي تعداد البته شود؛ ديده مي شده بررسي هاي گونه

 هايصورت و هستند بشري ممكن هايكلمه و هاجمله ها، زبان كشف دنبال به سانشنا زبان. بود
 صرفي هايصورت ،آن در كه روند شمار مي ا بههصورت اين تعيين مرزهاي و حد از يكي ،مكمل

 و مشخص نيز ممكن صورت چندين ،وهشژپ اين در. نيستند مربوط هم به ،واجي نظر از ،مختلف
 از بسياري كه شد معلوم نيهمچن ؛آمد دستبه صيغگان تبامرسلسله ت،ينها در و شدند معرفي

جا كه صرفاً از آن. است منطبق فارسي زبان بر مكمل، هايصورت در رمعيا ةنمون تعيين هايمعيار
 توانميها حكم داد، هاي آنها و گويشبرخي زبان دربارةتوان نمي ة چند موردمشاهد اساس بر

ي زباني هادهيپدو همچنين  مطالعه كرد ترگسترده صورتي بهدر اين زمينه،  بعدي هايوهشژپ براي
ي بررس :جمله از كرد تحليل كرد؛ اساس اين روي را در زبان فارسي، بر ينحو وي صرف مختلف

 ةمقول ،يسازيمنف ها،قول نقل ساختاري بررس ،يانعكاسي هاصورتي بررس ،پذير كيتفك باتيترك
   .مطابقه و ستايا خودي هاساخت شمار،
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