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1394بهار و تابستان - 12پژوهشي، شمارة پياپي- هاي خراسان، دانشگاه فردوسي مشهد، علميمجلة زبانشناسي و گويش

)فردوسي مشهد ، مشهد ، ايران دانشگاه كارشناسي ارشد زبانشناسي (فاطمه كاظمي مطلق

)فردوسي مشهد ، مشهد ، ايران،نويسنده مسوؤلدانشگاه زبانشناسي استاديار(محمود الياسيدكتر 

)فردوسي مشهد ، مشهد ، ايراندانشگاه زبانشناسي دانشيار(دكتر اعظم استاجي

ـ صرفي افعال گويش تاتي ادكان با فارسي معيارمقايسه واجي

چكيده

هاي انساني محسـوب  ها، از سرمايهعناصر عمده فرهنگعنوان يكي از ها بهها و گويشزبان

هـاي ملّـي و انسـاني هسـتيم و     شوند و در شرايطي كه شاهد نابودي سريع اين سـرمايه مي

ها از محو كامل اين هاي آنها ميسر نيست، الزم است با ثبت و ضبط ويژگيداري از آننگه

نجام اين پژوهش توصيف بخشي از هدف از ا. عمل آوريمهاي فرهنگي جلوگيري بهميراث

ايـن گـويش از جملـه    . اسـت ) اسفراينخراسان شمالي ـ (نظام فعلي گويش روستاي ادكان 

شناختي جامعي بـر روي آن  باشد و تاكنون تحقيق زبانهاي تاتي خراسان شمالي ميگويش

پـنج  ور زن و هـا، از ده گـويش  آوري دادهدر اين پژوهش، بـراي جمـع  . انجام نگرفته است

سـواد سـاكن در ايـن روسـتا     سواد و كـم سال، و بيخورده و ميانور مرد بومي، سالگويش

ها به عمـل آمـده و   طور شفاهي از آناي بهشدهاستفاده شده است و سؤاالت از قبل تدوين

هاي خام اين بررسي از آوانويسـي صـداي ضـبط شـده     داده. صدايشان ضبط گرديده است

دهـد كـه نظـام فعلـي ايـن گـويش       هـا نشـان مـي   اين داده. استدست آمدهوران بهگويش

ترين نتايج مرتبط با اين پژوهش عبارتند هاي زيادي با زبان فارسي معيار دارد و مهمتفاوت

) 2هاي ملموس، ماضـي نقلـي مسـتمر وگذشـته ابعـد اسـت؛       اين گويش فاقد زمان) 1: از

تكواژهـاي  ) 3رسـي معيـار متفاوتنـد؛    هاي مختلف و بـا فا ها در اين گويش در زمانشناسه

در اين گـويش پيشـوندهاي فعلـي    ) 4ساز در اين گويش متفاوت با فارسي معيارند؛ ماضي

در ) 5رونـد؛  كار ميهاي ديگري بهصورتاي با ستاك فعل، بهسبب هماهنگي واكهاغلب به

ت گويش ادكان صرف فعل در ماضي نقلي مشابه صرف آن در ماضـي سـاده اسـت وتفـاو    

هاي ماضي در صرف فعل» بودن«در اين گويش فعل كمكي ) 6ها در جايگاه تكيه است؛ آن



اول،شمارةهفتمسالمشهدفردوسيدانشگاهخراسانهايوگويشمجلةزبانشناسي50

براي ساخت صورت آينده فعـل در ايـن گـويش دو روش    ) 7شود؛ تبديل مي/d/بعيد، به 

جـز مـوارد   ساخت فعل امر در گويش ادكان مشابه با فارسي معيار است بـه ) 8وجود دارد؛ 

.»ايستادن«استثنايي چون فعل 

.گويش، گويش تاتي، روستاي ادكان، دستگاه فعل، شناسه: كليدواژه ها

مقدمه- 1

ها و توصيف شناسي عملي است كه هدف آن گردآوري گويشاي از زبانشناسي شاخهگويش

طور سنّتي در ذهن شنونده بررسي آن گونه شناسي بهگويش). ب: 1374مدني، (هاست علمي آن

وجهه، محدود و فاقد سازد كه در روستاها كاربرد دارد، غير معيار، كمميزباني خاص را متبادر 

واژه گويش به گونه زباني،كه زيرشاخه يك زبان معيار و داراي وجهه . هاي نوشتاري استصورت

).41: 1378جهانگيري، (شود اجتماعي و تنوع واژگاني و گستردگي ساختاري است نيز اطالق مي

هاي ارتباط جمعي تا دورترين نقاط روستاها و عموميت يافتن آموزشهاي با گسترش رسانه

بر پايه گزارش سازمان يونسكو، . اندسرعت رو به فراموشي نهادههاي محلّي بهرسمي همگاني، گويش

ها كه عمدتاً در مناطق دورافتاده اين زبان. ميرددر حال حاضر هر دو هفته يك زبان در سطح جهان مي

هاي نوين و روند يا زير سيطره يك زبان و فرهنگ غالب هستند يا تحت تأثير فناوريرواج دارند، 

: 1393پارسانسب، (شوند سازي فرهنگي دچار تحول يا نابودي ميسانشدن و همپرشتاب جهاني

15.(

هاي زبان فارسي كه تا امروز در ايران رواج دارد، مورد مطالعه و گويش از گويش150در حدود 

ها كمتر از اهميت و ارزش اين گويش. شناسان اروپايي و ايراني قرار گرفته استزبانبررسي

ها پر از لغات و هريك از اين گويش. هاي هخامنشيان يا اَوستاي زرتشت يا متون پهلوي نيستكتيبه

تواند براي فارسي منبعي مفردات و تركيبات و اصطالحات فارسي اصيل است و هر يك مي

ها از اهميت خاصي ها و حفظ آنمطالعه گويش). 454: 1389اميري و زارع، (باشد بخشالهام

اين امر در مورد زبان . توان نوعي استحاله فرهنگي دانستها را ميبرخوردار است و از بين رفتن آن

يكي از . كندتري پيدا ميفارسي كه از غناي فرهنگي و ادبي بااليي برخوردار است، اهميت بيش

هاي صرفي و نحوي كهن هاي فارسي، كاربرد بسياري از اقالم واژگاني و صورتيازات گويشامت
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صفرزاده، (هاست و اين امر كمك شاياني به شارحان و مصححان متون ادبي خواهد كردفارسي در آن

گشا تواند راهبررسي،مطالعه و توصيف اين گويش براي خوانندگان متون ادبي نيز مي).67: 1386

؛ چراكه بسياري از واژگان رايج در اين گويش، در زبان شاعراني چون رودكي، عطّار، فردوسي و باشد

). 73: همان(شود مولوي ديده مي

ادكان يكي از روستاهاي بسيار قديمي خراسان است كه در دهستان زرق آباد از توابع شهرستان 

اد، از جنوب به روستاهاي كوران و گورپان، آباين روستا از شمال به روستاي زرق. اسفراين قرار دارد

فرهنگ (شود نو، و از غرب به روستاي عمارت منتهي ميكيش وقلعهاز شرق به روستاهاي نيش

: 1394(رحمتي . )65: شهرستان اسفراينـاستان خراسان شماليـ هاي كشورجغرافيايي آبادي

.غالب ساكنين را تاتي برشمرده استنژاد غالب ساكن در اين روستا را تات و زبان رايج) 61

ادكان در دوران حاكميت مغوالن و تيموريان، و در عصر سربداران اهميت زيادي داشته و سابقه 

تر است و در تاريخي آن از شهر اسفراين كه در آن دوران به شهر بلقيس شهرت داشته، بيش

نشان داده شده ) ادكان(وني با نام اركان هاي مربوط به دوره ساسانيان تمامي منطقه اسفراين كننقشه

آباد ميان«: نويسدمي» سفرنامه خراسان، سيستان«كلنل ييتانگليسي در كتاب ). 10: 1368مبشّري، (است 

شد شهر بلقيس از دو شهروارك تشكيل مي... كردندخانوار در آن زندگي مي700بزرگ بود حدود 

ادكان و كوران دو شهر ... خوردز آجرپاره به چشم ميهايي اصورت خرابهكه خالي از سكنه و به

).102: 1387متولّي حقيقي، (» ديگري كه هنوز موجودند، در كناره دره جنوبي اسفراين قرار دارند

خانه و خانقاه دروس علمي و فقهي بوده كه بعدها در دوران بعد نيز ادكان داراي چندين مكتب

توان اند كه ازآن جمله ميقهي، علم حديث و تفسير رسيدهافرادي به مقام و كرسي استادي و ف

فسنقري و (» االولياءحليه«الدين محمدبن محمدبن ادكاني صاحب رساله باارزش ابوالميامين نجم

هاي برخي ازآنان در ها و آرامگاهو بسياري ديگر را نام برد كه هنوز آثار خانقاه) 141: 1381شاهد، 

.مانده استجااطراف اين روستا به

هاي بسيار بين ساخت افعال گويش ادكان و گونه معيار، با مشاهده وجوه اشتراك و تفاوت

روش توصيفي به انجام رسيده در مسير يافتن پاسخ به نگارندگان بر آن شدند تا در اين تحقيق كه به

:سؤاالت زير گام بردارند
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ر كدامند؟وجوه تمايز ساخت افعال در گويش ادكان با فارسي معيا)1

در راستاي پاسخ به سؤال اول تحقيق، هرگاه تفاوت بارزي بين صرف افعال اين گويش و )2

توان نسبت داد؟ شود، اين تفاوت را به چه عواملي ميگونه معيار مشاهده مي

پيشينه تحقيق- 2

خراسان توان درشك عمده آن را ميهاي باستاني را مورد بررسي قرار دهيم، بياگر ادبيات وزبان

اند، متعلّق به اين سرزمين است يابي كرد؛ خط و زبان پهلوي كه اشكانيان بدان منتسببزرگ ريشه

نامه پهلوي، وجود تشابهاتي بين واژگان هاي نگارندگان و مطالعه واژهبا بررسي). 30: 1389آقاماليي، (

بودن اهالي روستا، با مطالعه چنين با در نظر داشتن تاتيهم. اين گويش و زبان پهلوي اثبات گرديد

پژوهشي در گويش تاتي شمال خراسان و كاربرد آن در تصحيح و شرح متون ادب «مقاالتي چون 

نوشته » گويش تاتي شمال خراسان«هايي چون هاي كتابنامه، و واژه)1386(نوشته صفرزاده » فارسي

واژگان مشترك و ) 1389(حمد نوشته جالل آل ا» هاي بلوك زهرانشينتات«و ) 1382(صفرزاده 

اي توان گويش ادكان را زيرمجموعهبنابراين مي. مشابه بسياري از اين گويش با زبان تاتي حاصل شد

به زبان يا لهجه خاصي اشاره » تات«كه يارشاطر معتقد است حال آن. شمار آورداز زبان تاتي ايران به

هاي ايراني تكلّم شود كه به زبانن اطالق داده ميندارد و واژه تات به مردمي در منطقه مركزي ايرا

: 1393پارسانسب (هاي تاتي جنوبي قرار داده است كنند؛ نيز گويش اسفرايني را در فهرست زبانمي

).شانزده

، )25: 1380عبدلي (هاي تالشي هايي به گويشدهد كه تاتي نزديكيشده نشان ميمطالعات انجام

هاي برخي به شباهت. دارد) گستر، ذيل تاتينامه دانشدانش(و سمناني )17: 1382صفرزاده (گيلكي 

ها و اند به شباهتاي نيز كوشيدهعده). 22- 20: 1380عبدلي (اند تاتي با اَوستايي اشاره داشته

همراه تالشي، برخي نيز تاتي را به). 24- 22: 1380عبدلي (پيوندهاي تاتي با پهلوي اشاره داشته باشند 

مادي بودن زبان تاتي ). 25: 1380عبدلي (اند هاي زبان مادي كهن دانستهدراني و گيلكي بازماندهمازن

چنين احسان يارشاطر و هم) 1387(بخش ، جهان)1387(، رحماني )1387(را كساني چون طاهري 

دي پيش از اسالم نيز آن را متعلّق به ما) 17: 1382(صفرزاده . اندنامه اسالم و ايران بيان داشتهدر دانش
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ها را بقاياي زبان هند و دانسته و دياكونوف، خاورشناس روسي نيز اين مطلب را اظهار داشته و آن

).29: 1380عبدلي، (داند اروپايي مي

توان به موارد زير هايي كه در مورد گويش تاتي در خراسان و ايران به انجام رسيده، مياز پژوهش

:اشاره نمود

به ارائه توصيف اجمالي از ساختمان دستوري گويش تاتي تاكستان در منطقه ) 1370(طاهري •

هاي دستوري اين گويش در اين رساله، به سه جزء اصلي نظام آوايي ويژگي. زهرا پرداخته استبوئين

.بندي و بررسي شده استگويش، ساختمان صرفي و ساختمان نحوي آن طبقه

در گويش تاتي تاكستان پرداخته است و در آن به توصيف ساختمان فعل ) 1380(رحماني •

نتايج اين مطالعه حاكي از . پس از توصيف واجي گويش، دستگاه فعل مورد بررسي قرار گرفته است

اند و هنگام صرف داراي چندين ستاك قاعدهتعداد معدودي از افعال در اين گويش بي: آن است كه

.قص برخوردار استباشند؛ اين گويش از ساختار ارگتيو نوع نامي

به توصيف و تجزيه و تحليل سطوح مختلف زباني گويش تاتي شاهرود ) 1382(زاده يحيي•

واژي و نحوي وي ساختمان اين گويش را در سطوح مختلف آوايي، ساخت. خلخال پرداخته است

هاي ژگيپردازد و ويهاي آن با فارسي معيار ميدهد، به بررسي تفاوتمورد تجزيه و تحليل قرار مي

.گرددفرد اين گويش را يادآور ميمنحصربه

گويش تاتي شمال خراسان را مورد پژوهش قرار داده و به كاربرد آن در ) 1386(صفرزاده •

صفرزاده در اين پژوهش ابتدا به بررسي ريشه و . شرح و تصحيح متون ادب فارسي پرداخته است

ايي در گويش تاتي شمال خراسان با فارسي هاي آوپرداخته، سپس برخي تفاوت» تات«معني واژه 

زبان و جمالتي نثر از ساير متون ادبي، معيار را ذكر كرده و بعد از آن با آوردن ابياتي از شاعران پارسي

زمان به معني اين واژگان به حفظ واژگاني از گويش تاتي در آثار اين بزرگان اشاره داشته است و هم

.نيزپرداخته است

بررسي و تطبيق سه گويش تاتي خلخال، تالشي و گيلكي در حوزه به) 1388(پور سبزعلي•

بدين منظور از هر گويش، سه گونه انتخاب شده كه در . نگارش درآورده استزباني ساخت فعل، به

هاي هاي يك گويش با هم و در مرحله بعد با دو گويش ديگر و سرآخر با زبانمرحله اول، گونه
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در اين پژوهش مباحثي مانند ريشه، ماده، وندهاي فعل، . اندو ميانه مقايسه شدهايراني دوره باستان

.بررسي شده است... وندهاي مصدر، صفت مفعولي، نمود، وجه و

گويش تاتي روستاي رويين واقع در شهرستان اسفراين را مورد بررسي ) 1389(نوروززاده •

ن ادب فارسي پرداخته است كه بسيار شبيه به قرار داده است و به كاربرد آن در تصحيح و شرح متو

.باشدمي) 1386(كار صفرزاده 

به بررسي گويش تاتي سنخواست و جاجرم واقع در ) 1389(اكبرزاده، كنعاني و عبدي •

ايشان با ذكر ابياتي از عطّار، به شرح معني و تلفّظ برخي . اندخراسان شمالي در آثار عطّار پرداخته

.اندر اين شاعر همت گماردهواژگان تاتي در آثا

. به بررسي ساخت فعل در گويش تاتي اشتهاردي پرداخته است) 1389(نژاد حسيني زنجاني•

. اندنگاري و تحليل شدهآوري شده و سپس واجصورت فايل صوتي جمعروش ميداني بهها بهداده

دو ستاك حال و گذشته بنا نظام فعلي در اشتهاردي بر اساس: اندبرخي نتايج اين پژوهش بدين شرح

.بنياد وجود داردشده است؛ در اشتهاردي نظام انطباق زمان

توان به موارد زير اشاره هاي شمال خراسان انجام شده، ميهايي كه درمورد افعال گويشاز پژوهش

:كرد

به توصيف دقيق گروه فعلي گويش نيشابوري و عناصر موجود در آن در ) 1378(گردي االجه•

ـتيره پرداخته است؛ نيز فرآيندهاي نحوي كه در گروه فعلي گويش نيشابوري چوب نظريه ايكسچار

.تفصيل بررسي كرده استكنند و وجه و نمود فعل در اين گويش را بهعمل مي

در . هاي ماضي و مضارع گويش سبزواري را مورد بررسي قرار داده استفعل) 1389(الداغي •

شود كه ها با مثال، نكاتي يادآوري ميها و سپس صرف فعلاربرد فعلاين پژوهش ضمن تعريف و ك

هاي باستاني، و تغيير مختص گويش سبزواري است و تحول آوايي و ساختاري، نزديكي به زبان

.شودهاي فعل مضارع سبزواري است، روشن ميكه يكي از ويژگي/e/به /æ/مصوت 

هاي انتقادي و به ثبت و ضبط ويژگيـتوصيفيبا رويكردي) نوبت چاپ(مزيناني و شريفي •

برخي از . اندپرداخته) ـخراسان رضويسبزوار(هاي گويش فارسي مزينانيواژي باستاني فعلساخت

تري با نظير خود در هاي فاعلي اين گويش همبستگي بيششناسه: نتايج ايشان عبارتند از اين كه
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؛ساخت ماضي ساده به دو شيوه، يكسان با معيار و متفاوت دهند تا فارسي معيارفارسي ميانه نشان مي

.خوردچشم ميبا آن، به

روش تحقيق - 3

هاي موردنظر براي بررسي صرف فعل در گويش يابي به دادهمنظور دستدر اين پژوهش به

سواد و سال كه اغلب بي90تا 45و پنج مرد در سنين 75تا 50تعداد ده زن در سنين ادكان، 

مند گيري هدفصورت نمونهاند، بهزبانه كه از كودكي ساكن همين روستا بودهسواد و تككم

اي را كه موضوع سؤاالت نامهنگارندگان از قبل پرسش. از بين كلّ جمعيت آماري انتخاب شدند

هاي افراد در آينده بود، روي كاغذ تدوين آن در مورد حوادث مختلف در زمان گذشته و برنامه

صورت شفاهي ـ بدون در اختيار قرار دادن نامه را از افراد مذكور بهسپس سؤاالت اين پرسش. كردند

ها را با دستگاه ضبط صدا ضبط طور تصادفي پرسيده، و صداي صحبت آنو بهنامه كاغذي ـ پرسش

در گفتار اين . پس از آن، گفتار اين افراد به رشته تحرير درآمده و آوانويسي شده است. اندكرده

در اين مقاله صرفاً به . هاي واژگاني و صرفي بسياري با زبان معيار مشاهده شدوران تفاوتگويش

.پردازيمي معيار ميهاي مختلف و مقايسه آن با فارسبررسي افعال در زمان

ساختمان فعل در گويش ادكان- 4

فعل بخش اصلي گزاره است و نشانه آن داشتن شناسه است ) 32: 1390(از نظر وحيديان كاميار 

دهنده به سه نوع ساده، در اين گويش فعل از نظر اجزاي تشكيل. كندكه معموالً با نهاد مطابقت مي

.ساده آن است كه بن مضارع آن تنها يك تكواژ باشدفعل. شودپيشوندي و مركّب تقسيم مي

هافعل ساده در گويش ادكان و بن مضارع آنچند نمونه. 1جدول 

گويش ادكانفارسي معيارگويش ادكانفارسي معيار

/gereftæ/گرفته است/didæg/ديدفعل

/gir/گير/bi:n/بينبن مضارع

:شودساده يك وند افزوده شود، به فعل پيشوندي تبديل ميهاي اگر به ابتداي برخي از فعل
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/vær-gæ∫t/برگشت.

/be-dæ ræf/به در شد.

و اگر پيش از فعل ساده يا پيشوندي يك يا چند تكواژ مستقل بيايد و با آن تركيب شود، حاصل 

:فعل مركّب است

/ræxt! rætenik kord-om/ها را پهن كردملباس.

. گويش ادكان بر اساس دو ستاك حال و گذشته، دو شمار و سه شخص قرار دارددستگاه فعلي

.شوندها ساخته ميها و شناسههاي مختلف با ستاكزمان

ستاك- 1- 4

، به آن بخش از فعل اشاره دارد كه در هر شش ساخت آن مشترك است و وندهاي 1ستاك

):27- 26: 1364ل خانلري، نات(ستاك بر دو نوع است . شودمختلف به آن افزوده مي

ستاك حال) الف

:دست آوردهاي زير بهتوان آن را به روشباشد و ميدر حقيقت همان ريشه فعل مي2ستاك حال

1. /∫ek!f-tæn/→حذف نشانه زمان گذشته و مصدر→/∫ek!f/

2. /be-∫ek!f/→حذف نشانه امر→/∫ek!f/

3. /∫ek!ft/→ فعل باقاعده(ساز ماضيحذف شناسه(→/∫ek!f/

ستاك گذشته) ب

از مصدرو يا با افزودن يكي از /æn-/در اين گويش با حذف نشانه مصدري3ستاك گذشته

:شودبه ستاك حال ساخته مي/ist-/و /id/ ،/-t/ ،/-d-/سازتكواژهاي ماضي

1. res + /-id/    → resid رسيد

2. ko∫ + /-t/ →  ko∫t كشت

3. xor + /-d/    →  xord خورد

�stem
2 present stem
3 past stem
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4. dow   +  /-ist/    →  dowist دويد

هاي فعلويژگي- 2- 4

شخص و شمار- 1- 2- 4

آيد و در گويش ادكان همانند فارسي شخص در فعل همان شناسه است كه هميشه همراه آن مي

ادكان در هاي فارسي معيار و گويشاي بين شناسهدر ادامه مقايسه. معيار به شش صورت وجود دارد

:زمان ماضي ساده و مضارع ساده انجام شده است

هاي فعل ماضي ساده گويش ادكان و زبان فارسي معيارمقايسه شناسه. 2جدول 

شناسهفعل ماضي فارسي معيارشناسهشخص و شمار
فعل ماضي گويش 

ادكان

/æm//goft-æm//-om//goft-om-/شخص مفرداول

/i//goft-i//-i//goft-i-/شخص مفرددوم

/ø//goft//-æg//goft-æg-/شخص مفردسوم

/im//goft-im//-im//goft-im-/شخص جمعاول

/id//goft-id//-in//goft-in-/شخص جمعدوم

/ænd//goft-ænd//-æn//goft-æn-/شخص جمعسوم

فارسـي معيـار و گـويش ادكـان بـا      ها در زمان گذشته ساده در شود شناسهكه ديده ميچنان

و در /ø-/شـخص مفـرد در فارسـي معيـار    كه شناسـه سـوم  ترتيباينيكديگر متفاوت هستند، به

ايـن شناسـه تكـواژي اسـت كـه در      . باشدمي/æk-/گرفته آنيا صورت واك/æg-/گويش ادكان

شـخص  صورت شناسه سومساخته و در اين گويش بهگذشته از ماده ماضي، صفت مفعولي مي

شـخص  چنين در اولهم. شودهنگام تأكيد، اين شناسه بسيار واضح ادا مي. بازتحليل شده است

-/در فارسـي   معيـار،  /id-/شخص جمع برابرو در دوم/om-/در فارسي معيار،/æm-/مفرد برابر
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in/شــخص جمــع همخــوانشــود و در ســوماســتفاده مــي/-d/از آخــر شناســه حــذف شــده

.است

هاي فعل مضارع گويش ادكان و فارسي معيارشناسهمقايسه . 3جدول 

مضارع گويش ادكانشناسهمضارع فارسي معيارشناسهشخص و شمار

/æm//mi-guj-æm//-om//mo-g-om-/شخص مفرداول

/i//mi-guj-i//-i//me-g-i-/شخص مفرددوم

/æd//mi-guj-æd//-æ//me-g-æ-/شخص مفردسوم

/im//mi-guj-im//-im//me-g-im-/شخص جمعاول

/id//mi-guj-id//-in//me-g-in-/شخص جمعدوم

/ænd//mi-guj-ænd//-æn//me-g-æn-/شخص جمعسوم

-/شخص مفرد برابرهاي مضارع فارسي معيار و گويش ادكان نيز با هم متفاوتند؛ در اولشناسه

æm/ در فارسي معيار/-om/شخص جمع برابر ، در دوم/-id/در فارسي معيار/-in/شود استفاده مي

.حذف شده است/d-/شخص جمع همخوان شخص مفرد و سومو در سوم

زمان- 2- 2- 4

.گذشته، حال، و آينده: در اين گويش نيز مانند زبان فارسي معيار سه زمان اصلي وجود دارد

ماضي ساده- 1- 2- 2- 4

شناسه+ ستاك گذشته 

:رودكار مياين گويش ماضي ساده در موارد زير بهدر

براي بيان عملي كه در گذشته انجام گرفته بدون توجه به دوري و نزديكي زمان) الف

/ber!rom m!l! ræjem kord-æg/ها را علوفه دادبرادرم دام.

الوقوعآينده قريب) ب

/ æli bi-j-!/علي بيا.

/ æmæd-om/آمدم.
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در زمان گذشته ساده» دوختن«ف فعل صر. 4جدول 

فارسي معيار
گويش ادكان

گذشته سادهستاكشناسه

/om//de:xt//de:xt-om-/دوختم
/i//de:xt//de:xt-i-/دوختي
/æg//de:xt//de:xt-æg-/دوخت
/im//de:xt//de:xt-im-/دوختيم
/in//de:xt//de:xt-in-/دوختيد
/æn//de:xt//de:xt-æn-/دوختند

كار رود، هاي ضميري در نقش مفعول بهبستحالت سببي باشد و با واژهاگر فعل زمان گذشته به

اين امر، فرض بازتحليل را كه قبالً به آن اشاره شد، . شودقبل از ضمير مفعولي ظاهر مي/æg-/پسوند 

:كندتقويت مي

/met∫err!nd-æg=et/كردتو را تعقيب مي.

هاي بستبازهم قبل از واژه/æg-/چنين اگر فعل جمله از افعال مركّب داراي همكرد باشد، هم

:شودضميريِ در نقش مفعول ظاهر مي

/særæfr!z kord-æg=em!/ما را سرافراز كرد.

هاي مختلف ضماير مفعوليصيغه+ خوراند . 5جدول 

فارسي معيار
گويش ادكان

گذشته سادهستاكتكواژ گذشته ساز+ سببي نشانه شناسهضمير مفعولي

-om//æg//!nd//xor//xor!nd-/خوراندم
æg=om/

-et//æg//!nd//xor//xor!nd-/خوراندت
æg=et/

-e∫//æg//!nd//xor//xor!nd-/خوراندش
æg=e∫/

-em!//æg//!nd//xor//xor!nd-/خوراندمان
æg=em!/

-et!//æg//!nd//xor//xor!nd-/خوراندتان
æg=et!/

-e∫!//æg//!nd//xor//xor!nd-/خوراندشان
æg=e∫!/
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دهنده فاعل شخص مفرد، نشاندر همه افعال، در مقام شناسه سوم/æg-/در جدول باال، شناسه 

.»او به تو خوراند«يعني /xor!nd-æg=et/بنابراين . انجام كاراست

شود استفاده مي /-næ/براي ساخت صورت منفي فعل در اين زمان، در فارسي معيار از 

:گردداستفاده مي /-no/و /-ne/اي با ستاك فعل ازدليل هماهنگي واكهكه در اين گويش بهدرحالي

/ne-t∫err!nd-æg/نچراند.

/no-xord-i/نخوردي.

ماضي استمراري- 2- 2- 2- 4

شناسه+ گذشته ستاك + » مي«پيشوند 

انوري و (رود كار ميدر اين گويش، مشابه با فارسي معيار، ماضي استمراري در موارد زير به

): 54: 1392احمدي گيوي، 

.صورت مستمر ادامه داشته استبراي بيان عملي كه در گذشته به) الف

/jæg m! me-ræft-im bu∫!/كرديمچيني مييك ماه پنبه.

تكرار عملي در گذشتهبراي بيان ) ب

/hær sefær me-did-om-e∫ k!r mo-kord-æg/كردديدم كار ميهر بار كه او را مي.

بيان عادت در گذشته) پ

/piærom sig!r me-k∫id-æg væli hælæ tærk kordæ/
.كشيد ولي اآلن ترك كرده استپدرم سيگار مي

.واقع شده باشدبيان فعلي كه در زمان وقوع آن، فعل ديگري نيز ) ت

/zær! n!n mo-xord-ægke mæ æmæd-om/
.خورد كه من آمدمزهرا ناهار مي

جاي مضارع التزاميبه) ث

/kæ∫k!(m) mi-æmæd-ægm! xo∫!l me-ræft-im/
.شديمآمد تا ما خوشحال ميكاش مي

معموالً ماضي جاي فعل التزامي، همراه با بيان آرزو يا شرط و جزاي شرط؛ در اين صورت به) ج

:شودديگري پيش از آن آورده مي
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/dinnæ ræft-om didæne zær k!∫k!(m) toyæm mi-æmæd-i/
)بيان آرزو. (آمديكاش تو هم مي. ديروز به ديدن زهرا رفتم

/dinnæ k!rn!me-h! ræ med!dæn ægæ toyam mi-æmæd-i k!rn!mæt-æ 
me-greft-i/
)شرط و جزاي شرط. (گرفتيات را ميآمدي، كارنامهاگر تو هم مي. دادندها را ميديروز كارنامه

در زمان ماضي استمراري»دوشيدن«صرف فعل . 6جدول 

فارسي معيار
گويش ادكان

ماضي استمراريپيشوندستاكشناسه

/om//de:xt//me-//me-de:xt-om-/دوشيدممي

/i//de:xt//me-//me-de:xt-i-/دوشيديمي

/æg//de:xt//me-//me-de:xt-æg-/دوشيدمي

/im//de:xt//me-//me-de:xt-im-/دوشيديممي

/in//de:xt//me-//me-de:xtin-/دوشيديدمي

/æn//de:xt//me-//me-de:xt-æn-/دوشيدندمي

-/شخص مفرد ماضي استمراري نيزشود در گويش ادكان شناسه سومكه مالحظه ميچنانهم

æg/كه در فارسي معياراست درصورتي/-ø/باشدمي.

هاي ضميري در نقش مفعول به بستحالت سببي باشد وپياگر فعل زمان ماضي استمراري به

:شودها ظاهر ميقبل از شناسه همه فعل/æg-/پايان فعل اضافه شود، پسوند 

/mod ommand-æg-e∫/دادتكانش مي.

نظر رود و بهكار ميته در حالت غيرسببي نيز در اين گويش بهكمك ستاك گذشساخت سببي به

:رسد براي تأكيد بر عامل انجام كار استمي

/ owxeri ræ ∫egest-!nd-om/ليوان را شكستم.

ظاهر /-:mu/و/-mo-/ ،/me/هاي مختلفي چونصورتدر اين گويش، پيشوند استمراري به

آيند و مورد استفاده قرار تمرار با واكه ستاك پديد ميسبب هماهنگي واكه تكواژ اسشود كه بهمي

دليل وجود به/-mo/شود و استفاده از پيشوند استمرار تلفّظ مي/mogom/،»گويممي«مثالً . گيرندمي
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:mu/برديد ، مي/mere:zæn/ريزند مي: ترتيب داريمهمينبه. ستاك است/o/واكه  ordin/ كه

.هستيم/mowordin/در /w/دليل حذف واج بر هماهنگي واكه، شاهد كشش جبراني بهعالوه 

هاي ماضي ساده، استمراري، است كه در اين گويش در زمان» دوش«، »دوشيدن«ستاك حال فعل 

استفاده » دوخت«رود و با ستاك گذشته از صورت كار ميبه/de:xt/صورت نقلي، بعيد و التزامي به

.رودكار ميبه» دوش«شود، اما در زمان آينده، مضارع اخباري، مضارع التزامي و امر، ستاك مضارع مي

/mæjgowæde:xt-e:d-æg/گاو را دوشيده بودماده.

/mæjgowæ de:xt-om/گاو را دوشيدمماده.

/mæjgowæ me-de:-∫om/دوشمگاو را ميماده.

/mæjgowæ be-de:∫/گاورا بدوشماده.

و در برخي ) همانند فارسي معيار(/-ne/براي ساخت صورت منفي فعل در ماضي استمراري، از 

:گرددنيز استفاده مي /-no/اي با ستاك فعل، از دليل هماهنگي واكهموارد به

/ne-m-dext-om/دوختمنمي.

/no-m-xord-om/خوردمنمي.

ماضي نقلي- 3- 2- 2- 4

نشانه صفت مفعولي+ شناسه فعلي گذشته ساده + ستاك گذشته 

:رودكار ميماضي نقلي در موارد زير به

:براي بيان عملي كه در گذشته انجام شده و آثار و نتايج آن در زمان حال باقي است) الف

/gelæ vær-ge∫t-æ/گشته استگلّه بر.

:بر مضارع اخباري داللت دارد1تداومي- ايهاي لحظهفعلدر ) ب

/ un! xosbid-æn/اندها خوابيدهآن.

همانند گفتار عادي، در . باشدصرف فعل در ماضي نقلي مشابه صرف آن در ماضي ساده مي

شود از صفت مفعولي تلفّظ نمي/e/گويش ادكان نيز، در صورت فعل ماضي نقلي معموالً واكه پاياني

.كندادامه پيدا ميافتد اما شان در يك لحظه اتّفاق ميافعالي كه عمل١
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پاياني صفت مفعولي و واكه آغازين وند تصريفي در هم ادغام و تكيه بر هجاي پاياني يعني بر /e/بلكه

:گرددشود كه منجر به كشش جبراني ميبند ماضي نقلي ظاهر ميپي

/ræyi kord’æ:n/اندفرستاده.

در زمان ماضي نقلي» شستن«صرف فعل . 7جدول 

زبان فارسي معيار
گويش ادكان

ماضي نقليستاكشناسه

/om//∫oft//∫oft-o:m-/امشسته

/:i//∫oft//∫oft-i-/ايشسته

/:æ//∫oft//∫oft-æ-/شسته است

/im//∫oft//∫oft-i:m-/ايمشسته

/in//∫oft//∫oft-i:n-/ايدشسته

/æn//∫oft//∫oft-æ:n-/اندشسته

كه در ترتيب اينماضي ساده در جايگاه تكيه است بهتفاوت صرف فعل در زمان ماضي نقلي و 

- بر اين،شناسهماضي ساده تكيه روي هجاي آغازين فعل و در ماضي نقلي روي شناسه است؛ عالوه

شخص مفرد كه در ماضي جزشناسه سوماند، بههاي صرفي ماضي نقلي، مانند زمان گذشته ساده

.باشدمي/æ-/و در ماضي نقلي/æg-/ساده

كه شود درحالياستفاده مي /-næ/ساخت صورت منفي فعل در اين زمان در فارسي معيار از براي

:گردداستفاده مي /-no/و /-ne/اي با ستاك فعل از سبب هماهنگي واكهدر اين گويش به

/ne-reft-æn/اندنرفته.

/no-∫oft-æ/نشسته است.

ماضي بعيد- 4- 2- 2- 4

شناسه فعلي+ صفت مفعولي نشانه+ ستاك زمان گذشته 

:موارد كاربرد ماضي بعيد

:براي بيان كاري كه در گذشته پيش از انجام كار ديگري اتفاق افتاده باشد) الف

/væxte æz beri æmæd-om u xosbid-e:-d-æg/
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.وقتي از گوسفنددوشي آمدم، او خوابيده بود

هدف كار ديگري انجام گيرد، يا يك عمل بهوقتي دو عمل در زمان گذشته يكي پيش از ديگري ) ب

در جايگاه پاياني فعل /æg-/شخص مفرد باشد، در زمان ماضي بعيد پسوندانجام شود و فاعل آن سوم

:گرددموصول يا حرف اضافه فعل اول حذف مي» كه«شود و گاهي ظاهر مي

/ne∫est-e:-d-æg (ke) to ræ be-bin-æ/نشسته بود كه ترا ببيند.

در زمان ماضي بعيد» رفتن«صرف فعل . 8ل جدو

فارسي معيار

گويش ادكان

شناسه
بازمانده فعل 

كمكي بودن
ماضي بعيدستاكنشانه صفت مفعولي

/om//d//-e://reft//reft-e:-d-om-/رفته بودم
/i//d//-e://reft//reft-e:-d-i-/رفته بودي
/æg//d//-e://reft//reft-e:-d-æg-/رفته بود
/im//d//-e://reft//reft-e:-d-im-/رفته بوديم
/in//d//-e://reft//reft-e:-d-in-/رفته بوديد
/æn//d//-e://reft//reft-e:-d-æn-/رفته بودند

چنين در اين گويش هم. تكيه افعال در ماضي بعيد گويش ادكان روي واج آخر ستاك فعل است

گفته «عنوان مثال، براي فعل به. شودتبديل مي/d/در صرف افعال ماضي بعيد به» بودن«فعل كمكي 

:توان تبيين واجي زير را ارائه دادمي» بودم

مرحله زيرساختي) الف

/gofte budom/
علّت فاقد تكيه بودنبه /ə/به /u/مرحله تبديل ) ب

/gofte bədom/
كيه و هجابندي مجددحذف  فاقد ت) پ

/gofteb dom/
در هم/b/و /d/ادغام ) ت

/gofted dom/
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حذف واج مشدد) ث

/gofte dom/
ايجاد كشش جبراني پس از حذف واج مشدد) ج

/gofte: dom/
سبب ، ولي در گويش ادكان به/-næ/در صورت منفي فعل در اين زمان در فارسي معيار از 

:شوداستفاده مي /-no/و /-ne/اي با ستاك فعل از هماهنگي واكه

/ne-reft-e:-d-im/نرفته بوديم.

/no-goft-e:-d-in/نگفته بوديد.

ماضي التزامي- 5- 2- 2- 4

شناسه فعلي+ فعل كمكي + نشانه صفت مفعولي + ستاك گذشته 

چون فارسي معيار براي بيان احتمال، آرزو، شرط، تحذير و الزام همماضي التزامي در اين گويش

/ساز اگردر گذشته، همراه با عوامل التزامي ægæ/شايد ،/ ælbæd/بايد ،/mexæ/ مبادا ،

/næb!d!/ كاش ،/kæ∫k!(m)/چنين در صرف فعل هم. رودكار ميهاي آن بهو مترادف

/خود را بهجاي /b/فرايند تضعيف رخ داده و/∫!b/كمكي /.دهدمي/ .شودخفيف تلفّظ مي/

در زمان ماضي التزامي» كردن«صرف فعل . 9جدول 

فارسي 

معيار

گويش ادكان

فعل كمكيشناسه
نشانه صفت 

مفعولي
ماضي التزاميستاك

//om-/كرده باشم æ∫//-æ//kord//kord-æ!æ∫-om/

//i-/كرده باشي æ∫//-æ//kord//kord-æ!æ∫-i/

//æ-/كرده باشد æ∫//-æ//kord//kord-æ!æ∫-æ/

//im-/كرده باشيم æ∫//-æ//kord//kord-æ!æ∫-im/

//in-/كرده باشيد æ∫//-æ//kord//kord-æ!æ∫-in/

//æn-/كرده باشند æ∫//-æ//kord//kord-æ!æ∫-æn/
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سبب ، ولي در گويش ادكان به/-næ/در صورت منفي فعل در اين زمان در فارسي معيار از 

:گردداستفاده مي /-no/و  /-ne/اي با ستاك فعل از هماهنگي واكه

/ne-de:xt-æ!æ∫-i/ندوخته باشي.

/no-gre:xt-æ!æ∫-æn/نگريخته باشند.

مضارع اخباري- 6- 2- 2- 4

شناسه فعلي+ ستاك حال + » مي«پيشوند 

:موارد كاربرد مضارع اخباري

:اكنون در حال انجام گرفتن است يا جنبه عادت و استمرار و تكرار داردبراي بيان عملي كه هم) الف

/n!mæ me -nve:s -om/نويسمنامه مي.

:براي بيان زمان آينده) ب

/ferd! mo-r-om b G/رومفردا به باغ مي.

در زمان مضارع اخباري» خريدن«صرف فعل . 10جدول 

فارسي معيار
ادكانگويش 

مضارع اخباريپيشوندستاكشناسه

/om//xer//me-//me-xer-om-/خرممي

/i//xer//me-//me-xer-i-/خريمي

/æ//xer//me-//me-xer-æ-/خردمي

/im//xer//me-//me-xer-im-/خريممي

/in//xer//me-//me-xer-in-/خريدمي

/æn//xer//me-//me-xer-æn-/خرندمي

تغيير  /-:mu/و  /-mo-/،/me/ساز به، پيشوند مضارع)ايهماهنگي واكه(تبعيت ازستاك فعل به

:يابدمي

/mo-n-om/كنممي.
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/me-gez-æ/زندنيش مي.

/mu:-r-i/بريمي.

اي با ستاك سبب هماهنگي واكهبه) فارسي معيار(/-ne/بر در منفي كردن فعل در اين زمان، عالوه

:گرددنيز در برخي موارداستفاده مي /-no/فعل از 

/ne-m-re:z-i/ريزينمي.

/no-mo-xr-om/خورمنمي.

مضارع التزامي- 7- 2- 2- 4

شناسه فعلي+ ستاك حال+ » ب«پيشوند 

ساز مضارع التزامي در اين گويش براي بيان احتمال، آرزو و الزام در آينده همراه با عوامل التزامي

/شايد ، /kæ∫k!(m)/كاش  ælbæd/خدا نكند ،/xod! negnæ/شودبيان مي...و:

/xod! ne-gn-æ!ædom ætij!d!mæn be-r-æ/ خدا نكند انسان

.نيازمند شود

زمان مضارع التزاميدر » رفتن«صرف فعل. 11جدول 

فارسي معيار
گويش ادكان

مضارع التزاميپيشوندستاكشناسه

/om//r//bo-//bo-r-om-/بروم

/i//r//be-//be-r-i-/بروي

/æ//r//be-//be-r-æ-/برود

/im//r//be-//be-r-im-/برويم

/in//r//be-//be-r-in-/برويد

/æn//r//be-//be-r-æn-/بروند

سبب هماهنگي است كه در اين گويش به /-be/ساز ويژگي ساختي اين زمان داشتن تكواژ التزامي

:رودكار ميبه/-bo/يا  /-be/اي با ستاك فعل،واكه
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/be-re:z-i/بريزي.

/bo-gre:z-im/بگريزيم.

ساز حذف شده زمان مضارع التزامي، تكواژ التزاميبه» داشتن«در گويش ادكان در استفاده از فعل 

:شودديده مي /-be/و بدون حذف  /-be/و در افعال پيشوندي و مركّب به هر دو صورت با حذف 

:»داشتن«فعل 

/ ægæ pul dær-i yækæm be mæ be-t-i/اگر پول داري، مقداري به من بده.

:»برخاستن«فعل پيشوندي

/ ælbæd zid az xow væxez-æ/شايد زود از خواب برخيزد.

:»1فرو كردن«فعل پيشوندي 

/ ægæ me:x-æbe dif!l fere: ken-æ/اگر ميخ را به ديوار فرو كند.

:»نگاه داشتن«فعل مركّب 

/ ægæ m!lemænæli dær-in neg!(be)dær-in/ داريداگر اموالي داريد نگاه.

حذف » كردن«در مضارع التزامي از فعل پركاربرد /-be/در اين گويش مشابه فارسي معيار، تكواژ

:گرددمي

æ/-dær-!zom fejdæ nevkenæ!ræm i kægæ/
.فايده استباز هم بيكنداگر اين كار را هم 

جايگزين آن /-næ/حذف شده و /-be/ساختن فعل در مضارع التزامي فارسي معيارهنگام منفي

استفاده /-no/يا  /-ne/اي با ستاك فعل ازدليل هماهنگي واكهكه در گويش ادكان بهشود، درحاليمي

:گرددمي

/kæ∫k!(m) gæp ne-zn-i/اي كاش حرف نزني.

/ ægæ n!n no-xr-æ/اگر غذا نخورد.

آينده- 8- 2- 2- 4

.اين فعل پيشوندي است) 57و 56: 1390(از نظر وحيديان و عمراني 1



69...   ـ صرفي افعال گويشمقايسه واجياول،شمارةهفتمسال

:شوداخباري استفاده ميدر اين گويش براي بيان كاري در آينده، اغلب از مضارع

/ferd! mo-ro-m/رومفردا مي.

:رودكار مينيز براي بيان زمان آينده به» خواستن«برآن، فعل كمكي عالوه

شناسه+ ستاك مضارع + پيشوند + » خواستن«فعل كمكي 

»خواستن«به كمك فعل » كاشتن«صرف فعل . 12جدول 

فارسي معيار
گويش ادكان

آيندهفعل كمكيپيشوندستاكشناسه

/om//kær//be-/ /mexæ//me-x-æ be-kær-om-/خواهم بكارممي
/i//kær//be-//mexæ//me-x-æ be-kær-i-/خواهي بكاريمي
/æ//kær//be-//mexæ//me-x-æ be-kær-æ-/خواهد بكاردمي
/im//kær//be-//mexæ//me-x-æ be-kær-im-/خواهيم بكاريممي
/in//kær//be-//mexæ//me-x-æ be-kær-in-/خواهيد بكاريدمي
/æn//kær//be-//mexæ//me-x-æ be-kær-æn-/خواهند بكارندمي

و » خواستن«شود، برخالف زبان فارسي معيار كه فعل كمكي گونه كه در جدول باال ديده ميهمان

صورت شود و بهصرف نمي» خواستن«گويش فعل كمكي شود، در اين نيز فعل اصلي صرف مي

.پذيردرود، و تنها فعل اصلي صرف شده و شناسه ميكار ميبه/mexæ/ثابت

جاي آن كاربردي ندارد و به/mexæ/براي بيان زمان آينده منفي در اين گويش، صورت منفي فعل

:شود، همانند فارسي معياراز صورت منفي مضارع اخباري استفاده مي

/me-x-æ!u deræxt-æ be-kær-om/آن درخت را خواهم كاشت.

/ u deræxt-æ nem-kær-om/آن درخت را نخواهم كاشت.

را » نهي«شخص منفي شود، مفهوم در تركيب زمان آينده براي دوم/mexæ/اگر فعل كمكي

:خواهد داشت

/ne-m-x-æ deræxt-æ be-kær-i/نهي(. خواهد درخت را بكاريتو نمي(

:در زمان آينده براي ساير اشخاص منفي شود، دال بر عدم لزوم و ضرورت است/mexæ/و اگر 

/ne-m-x-æ deræxt-æ be-kær-im/
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)عدم لزوم و ضرورت. (درخت را بكاريم) الزم نيست(خواهد نمي

را» عدم تمايل به انجام كاري«اش را بگيرد، مفهوم همان شناسه فعل بعدي» خواستن«اگر

:رساندمي

/ne-m-x-im deræxt-æ be-kær-im/
)تمايل نداشتن. (خواهيم درخت را بكاريمما نمي

:گيرددر جمله زمان آينده هميشه قبل از مفعول قرار مي» خواستن«

/me-x-æ kæsse-h! ræbe-∫∫ow-om/ها را خواهم شستمن ظرف.

ملموس در اين گويش كاربردي ندارند هاي ملموس اعم از ماضي و مضارعذكر است زمانبهالزم

جايي قيد كمك تكيه و آهنگ كالم و يا با استفاده ازجابهوجمالتي كه مفهوم اين كاربرد را برسانند به

:شوندمكان و زمان كه بر انجام كار تأكيد داشته باشند، بيان مي

/ æli kod in!n-æ/علي كجاست؟

/xænæn-æ dærs me-xæn-æ/ خواندخانه دارد درس ميعلي در.

/kod i bid-i/علي كجا بودي؟: پدر

/m!l! ræjem mo-kord-om/دادمها را علوفه ميمن داشتم دام.

شود، چنين ماضي نقلي مستمر و مضارع مستمر نيز به آن صورتي كه در زبان فارسي معيار ديده ميهم

اغلب با استفاده از تغيير تكيه و آهنگ كالم و يا تغيير در اين گويش كاربرد ندارد و اين مفاهيم زباني، 

.شوندهاي ماضي و مضارع بيان ميهاي فعل در زماناي بر شناسهكشش واكه

فعل امر- 3- 4

شناسه فعلي+ستاك حال +» ب«پيشوند 

:باشدفعل امر در اين گويش همانند فارسي معيار داراي دو ساخت مي

شخص مفرددوم) الف

شخص مفرددر ساخت امر دوم» دادن«صرف فعل . 13جدول 

فارسي معيار
گويش ادكان

پيشوندستاكشناسهامر
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 /-beti//�//ti//be/بده

شخص جمعدوم) ب

شخص جمعدر ساخت امر دوم» خوردن«صرف فعل . 14جدول 

فارسي معيار
گويش ادكان

پيشوندستاكشناسهفعل امر

/-boxrin//in//xor//bo/بخوريد

:گيردمي/æg-/شخص مفرد امر، شناسه يا پسونددر دوم» ايستادن«فعل

/be-st-æg xod!t k!r dær-om/واستا باهات كار دارم.

كنار /be/شود، بنابراين دو تكواژ   در اين گويش با ستاك گذشته ساخته مي» بستن«امر از مصدر 

:گرددتبديل مي/we/واجي تضعيف، تكواژ دوم بهگيرند و اغلب در طي فرايند هم قرار مي

/bebest/ , /bu:st/ببند

/bewest/در طي فرايند واجي تضعيف به/bebest/: بدين شرح است/bu:st/تبيين واجي

گردد تبديل مي/u/به /w/ ،/e/با واج غلتان /e/دليل همگوني واجشود؛ سپس بهتبديل مي

/buwest/ ؛/w/ و/e/ بعد از آن  حذف شده و كشش جبراني بر/u/شود اعمال مي/bu:st/.

منفي /-næ/برخالف فارسي معيار كه با تكواژ . نامندمي» نهي«فعل امر اگر منفي شود آن را 

شود كه بازمانده فارسي ميانه است منفي مي/-mæ/شود، در اين گويش صرفاً با تكواژمي

):139: 1379راستارگويوا، (

/t∫ow-æ!æz dæste∫ mæ-gir/چوب را از دستش نگير.

شود و فعل امر هايي كه داراي اين پيشوند هستند، ميدر فعل/ -bar/جانشين/ -var/دراين گويش

-mæ/شود؛ البته عالمت منفيساخته شده و منفي مي» ب«ها نيز با همين پيشوند و بدون حضور آن

:رودكار ميهمراه با فعل اصلي به/

/t! no-goft-om vær-mæ-xe:z/ام برنخيزتا نگفته.
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جاي افعال ساده فارسي معيار در اين گويش فراوان است كه گرايش به استفاده از افعال مركّب به

:شودهمانند فارسي معيار در ساخت منفي، عالمت نفي در ابتداي همكرد ظاهر مي

/ræxt!t-æbæret kord-i/هايت را پوشيدي؟لباس

هاي گويشهاي مشترك در ساختمان فعلويژگي- 5

شود كه استفاده مي/id-/ساز فارسي معيار، از تكواژ ماضي/d!-/جاي تكواژ در اين گويش به)1

/←افتاد ): 136: 1375آموزگار و تفضلي، (بازمانده پهلوي است  eftid/.

-/ساز مت ماضيجاي عالختم شوند، به/ow/و/ei/هايي كه به دو واكه مركّببن مضارع فعل)2

id /ساز عالمت ماضي/-ist /گيرندمي :/dow/←/dowist/.

دارند اغلب تبديل واكه صورت گرفته و به واكه /o/يا /æ/هايي كه واكهدر هجاي آغازين فعل)3

/e/انداخت: شوندتبديل مي/ænd!xt/←/end!xt/ . در واژگان غيرفعلي نيز معموالً همين

./dasm!l/←/desm!l/:افتداتّفاق مي

ساز و امري /-be/اخباري و استمراري و/-mi/در گويش ادكان هنگام افزوده شدن پيشوند )4

/i/باشند، واكه آغازين فعل با واكه /o/و/i/هايي كه داراي واكه آغازينساز به فعلالتزامي

.شودتبديل مي/e/ادغام شده و به/-be/پيشوند /e/يا واكه  /-mi/پيشوند 

:شودهاي مختلف به اين صورت صرف ميشخص مفرد زماندر اول» ايستادن«: مثال

/mexæ bestom/.خواهم بايستممي:آينده

/mestidom/.ايستادممي:گذشته استمراري

/bestom/.بايستم:حال التزامي

/mestom/.ايستممي:حال اخباري

ريگينتيجه- 6

در اين مقاله به بررسي بخشي از نظام فعلي گويش ادكان پرداخته شد و مشاهده كرديم افعال در 

هاي خصوص در ساختاين گويش در بسياري موارد از لحاظ آوايي و صرفي با فارسي معيار به

شده در در پي پاسخ به دو پرسش مطرح. استمراري، آينده، ماضي بعيد و ماضي نقلي متفاوت است
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در اين . توان خالصه نمودشده را در موارد زير ميترين نتايج بررسي انجامبتداي پژوهش، مهما

:گويش

هاي ماضي نقلي مستمر، ماضي ابعد، ماضي يا مضارع ها در زمانبرخالف فارسي معيار، فعل.1

. باشدصورت مستمر يا ملموس نيز ميزمان ماضي ساده بيانگر انجام كار به. شوندملموس صرف نمي

اي بر كشش واكه. كندفعل ماضي بعيد، كاري را كه در گذشته دورتر هم اتفاق افتاده باشد، بيان مي

روي شناسه فعل، تكيه و آهنگ كالم، نوع ماضي نقلي را از ماضي نقلي مستمر، يا مضارع اخباري را 

.سازداز مضارع ملموس متمايز مي

هاي ماضي و مضارع در كه در تمامي ساختترتيب اينبهها متفاوت با فارسي معيارند؛ شناسه.2

در فارسي /id-/شخص جمع برابرو در دوم//om-در فارسي معيار،/æm-/شخص مفرد برابراول

. از آخر شناسه حذف شده است/d-/شخص جمع همخوانشود و در سوماستفاده مي/in-/معيار، 

-/يش ادكان در ماضي ساده، استمراري و بعيدو در گو/ø-/شخص مفرد در فارسي معيارشناسه سوم

æg/گرفته آن يا صورت واك/-æk/اين شناسه تكواژي است كه در گذشته از ماده ماضي، . باشدمي

در . شخص بازتحليل شده استصورت شناسه سومساخته و در اين گويش بهصفت مفعولي مي

-/شخص مفرد،ش ادكان شناسه سومهاي مضارع گويچنين تمامي ساختماضي نقلي و التزامي و هم

æ/باشدمي.

كار هاي ضميري در نقش مفعول بهبستحالت سببي باشد و با واژهاگر فعل زمان گذشته به.3

. كنداين امر، فرض بازتحليل را تقويت مي. شودقبل از ضمير مفعولي ظاهر مي/æg-/رود، پسوند 

رسد براي تأكيد نظر ميرود و بهكار ميبهكمك ستاك گذشته در حالت غيرسببي نيزساخت سببي به

.بر عامل انجام كار است

هاي مختلفي صورتسبب هماهنگي واكه تكواژ استمرار با واكه ستاك بهپيشوند استمراري به.4

.شودظاهر مي/-:mu/و/-mo-/ ،/me/چون

گاه ها در جايتفاوت آن. باشدصرف فعل در ماضي نقلي مشابه صرف آن در ماضي ساده مي.5

در . در ماضي ساده تكيه روي هجاي آغازين فعل و در ماضي نقلي روي شناسه است. تكيه است

پاياني صفت /e/شود بلكه از صفت مفعولي تلفّظ نمي/e/صورت فعل ماضي نقلي معموالً واكه پاياني
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كه منجر شود بند ماضي نقلي ظاهر ميمفعولي و واكه آغازين وند تصريفي در هم ادغام و تكيه بر پي

.گرددبه كشش جبراني مي

شود كه بازمانده فعل تبديل مي/d/هاي ماضي بعيد به در صرف فعل» بودن«فعل كمكي .6

.كمكي بودن است

، /-mo/به  /-mi/سازاي باستاك فعل، پيشوند مضارعدليل هماهنگي واكهدر مضارع اخباري به.7

/me-/ و/mu:-/ساز ، و در مضارع التزامي تكواژ التزامي/be-/ اي با ستاك نيز به دليل هماهنگي واكه

.رودكار ميبه/-bo/و  /-be/هاي فعل، به صورت

ساز حذف شده و در افعال پيشوندي و به زمان مضارع التزامي، تكواژ التزامي» داشتن«در .8

چنين مشابه فارسي هم. شودديده مي /-be/و بدون حذف  /-be/مركّب به هر دو صورت با حذف 

.گرددحذف مي» كردن«در مضارع التزامي از فعل پركاربرد  /-be/معيار تكواژ 

استفاده از مضارع اخباري، كه اغلب از ) 1: براي ساخت صورت آينده دو روش وجود دارد.9

+ ستاك مضارع +پيشوند + » خواستن«فعل كمكي : استفاده از فرمول) 2شود؛ اين روش استفاده مي

كار به/mexæ/شود و به صورت ثابت صرف نمي» خواستن«در روش دوم فعل كمكي . شناسه

.گيرددر جمله زمان آينده هميشه قبل از مفعول قرار مي» خواستن«فعل كمكي . رودمي

كه در » ايستادن«جز موارد استثنايي چون فعلبه. ساخت فعل امر مشابه فارسي معيار است.10

در اين گويش با » بستن«چنين امر از مصدر گيرد؛ هممي/æg-/مفرد امر، شناسه يا پسوندشخصدوم

.شودستاك گذشته ساخته مي

اي با ستاك دليل هماهنگي واكههاي ماضي ساده بهبراي ساخت صورت منفي فعل در زمان.11

.گردداستفاده مي /-næ/كه در فارسي معيار از شود، درحالياستفاده مي /-no/و  /-ne/فعل از 

و ) همانند فارسي معيار(/-ne/براي ساخت صورت منفي فعل در زمان ماضي استمراري، از .12

.گردداستفاده مي /-no/اي، از دليل هماهنگي واكهدر برخي موارد به

سبب هماهنگي هاي ماضي نقلي، بعيد و التزامي بهبراي ساخت صورت منفي فعل در زمان.13

استفاده  /-næ/گردد؛ برخالف فارسي معيار كه از استفاده مي /-no/و  /-ne/از اي با ستاك فعلواكه

.شودمي
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و در برخي موارد ) همانند فارسي معيار(/-ne/در منفي كردن فعل در زمان مضارع اخباري، از .14

.گردداستفاده مي /-no/اي با ستاك فعل از سبب هماهنگي واكهبه

جايگزين آن /-no/يا /-ne/حذف شده و /-be/التزامي ساختن فعل در مضارعهنگام منفي.15

.گردداستفاده مي /-næ/كه در فارسي معيار از شود، درحاليمي

جاي آن از صورت منفي كاربردي ندارد و به/mexæ/در آينده منفي، صورت منفي فعل.16

ب زمان آينده در تركي/mexæ/اگر فعل كمكي). همانند فارسي معيار(شود مضارع اخباري استفاده مي

را خواهد داشت و اگر براي ساير اشخاص منفي شود، دال » نهي«شخص منفي شود، مفهوم براي دوم

اش را در صورت منفي، همان شناسه فعل بعدي» خواستن«اگر فعل . بر عدم لزوم و ضرورت است

.رساندرا مي» عدم تمايل به انجام كاري«بگيرد، مفهوم 

منفي /-mæ/شود، صرفاً با تكواژمنفي مي/-næ/ار كه با تكواژفعل امر برخالف فارسي معي.17

.شود كه بازمانده فارسي ميانه استمي

.شود كه داراي اين پيشوند استدر فعلي مي/-bar/جانشين /-var/هادر تمامي زمان.18

.هاي ساده فارسي معيار فراوان استجاي فعلهاي مركّب بهگرايش به استفاده از فعل.19

هاي ماضي ساده، ماضي اين فعل در زمان. است» دوش«، »دوشيدن«ستاك حال فعل .20

رود و با ستاك كار ميبه/dext/استمراري، ماضي نقلي، ماضي بعيد و ماضي التزامي به صورت 

شود؛ اما در زمان آينده، مضارع اخباري، مضارع التزامي و امر، استفاده مي» دوخت«گذشته از صورت 

.رودكار ميبه» دوش«ع ستاك مضار

شود كه بازمانده پهلوي استفاده مي/id-/ساز فارسي معيار از تكواژ ماضي/d!-/جاي تكواژبه.21

است، /ei/يا /ow-/ها مختوم به واكه مركّب هايي كه بن مضارع آنچنين، در بعضي از فعلهم. است

.شودمياستفاده/ist-/سازدست آوردن بن مضارع از تكواژ ماضيبراي به

چنين هنگام افزوده هم. شوندتبديل مي/e/ها، به واكه در هجاي آغازين فعل/o/يا /æ/واكه .22

هايي كه داراي واكه ساز به فعلساز و التزاميامري /-be/اخباري و استمراري و /-mi/شدن پيشوند

ادغام شده  /-be/پيشوند /e/يا واكه  /-mi/پيشوند /i/باشند، واكه آغازين فعل با واكه /o/و/i/آغازين

.شودتبديل مي/e/و به
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ها در اين گويش، از مواردي است كه واژي و مجهول ساختن فعلهاي نحوي، ساختبررسي

هاي زباني، تواند منبع ارزشمندي براي پژوهشدور مانده و ميهمواره از مطالعه و بررسي به

تر از يك كيش كه در فاصله كمروستاي نيشبررسي و مقايسه گويش . شناختي و تاريخي باشدمردم

هاي قابل توجهي با گويش ادكان دارد، براي كيلومتري روستاي ادكان است و با اين وجود تفاوت

تدريج در معرض ها بهرود گويشهرچند گمان مي. هاي آينده مورد بسيار مناسبي استپژوهش

ها د، با اين حال تحقيقاتي كه در زمينه گويشها گردنابودي قرار گرفته و گونه معيار جايگزين آن

.شودگيرد، خدمت بزرگي به سرزمين ايران محسوب ميانجام مي
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مؤسسه چاپ : تهران). 1379(چاپ دوم . دستور زبان فارسي ميانه. اهللا شادانولي. وناراستارگويوا، ورا سرگي ي

.و انتشارات دانشگاه تهران

: تاكستان.شناسيالمللي تاتمجموعه مقاالت همايش بين. »كارهاي حفظ زبان تاتيراه«. 1387. رحماني، اسدهللا

.دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاكستان

نامه كارشناسي پايان. زهرابررسي ساختمان فعل در گويش تاتي تاكستان و منطقه بويين). 1380. (رحماني، ايرج

.ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي

: بجنورد. چاپ اول. هاي خراسان شماليفرهنگ قومي و جغرافيايي شهرها و آبادي). 1394. (رحمتي، علي

.نشر بيژن يورد

. هاي تاتي خلخال، تالشي و گيلكيبررسي تطبيقي ساخت فعل در گويش). 1388. (پور، جهاندوستليسبزع

.نامه دكترا، دانشگاه گيالنپايان

.گسترانتشارات سخن: مشهد. چاپ اول. گويش تاتي شمال خراسان). 1382. (صفرزاده، حبيب

. »ر تصحيح و شرح متون ادب فارسيپژوهشي در گويش شمال خراسان و كاربرد آن د«. صفرزاده، حبيب

.88- 67. صص. 159شماره . 1386زمستان .مجلّه دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد

.نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علّامه طباطباييپايان. دستور زبان تاتي تاكستاني). 1370. (طاهري، عباس

: تاكستان.شناسيالمللي تاتمقاالت همايش بينمجموعه. »بررسي گويش تاتي تاكستان«. 1387. طاهري، عباس

.دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاكستان

.شركت سهامي انتشار: تهران. چاپ اول. فرهنگ تطبيقي تاتي،تالشي،آذري). 1380. (عبدلي، علي

: انتهر). 1384(چاپ اول . شهرستان اسفرايناستان خراسان شمالي ـهاي كشور ـفرهنگ جغرافيايي آبادي

.انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
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هاي اسالمي بنياد پژوهش: مشهد.چاپ اول. مشاهيررجال اسفراين). 1381. (شاهد، احمد. فسنقري، غالمرضا

.آستان قدس رضوي

. نامه كارشناسي ارشدپايان. جغرافياي روستاي ادكان از توابع شهرستان اسفراين). 1368. (مبشّري، اسداهللا

.نشگاه تهراندا

پژوهشي پيرامون تاريخ تحوالت سياسي شهرهاي خراسان :خراسان شمالي). 1387. (متولّي حقيقي، يوسف

.آهنگ قلم:مشهد. چاپ اول. شمالي از آغاز تا انقالب اسالمي

دانشگاه . نامه كارشناسي ارشدپايان. )گويش دليجان(توصيف گروه فعلي گويش راجي ). 1374. (مدني، داود

.علّامه طباطبايي تهران

مجله . »پلي از پهلوي به فارسي معاصر: ساخت افعال گويش مزيناني«. شريفي، شهال. مزيناني، ابوالفضل

.نوبت چاپ. هاي خراسانزبانشناسي و گويش

.انتشارات توس: تهران. چاپ پنجم.دستور زبان فارسي). 1364. (ناتل خانلري، پرويز

بررسي گويش تاتي رويين واقع در شهرستان اسفراين و كاربرد آن در «. 1389. نوروززاده، شيوا سادات

مجموعه مقاالت همايش . جباري، مصطفي. اسماعيلي، عصمت. »تصحيح و شرح متون ادبي فارسي

.2131- 2099انتشارات دانشگاه سمنان، : سمنان. هاي مناطق كويري ايرانالمللي گويشبين

.انتشارات سمت: تهران.چاپ سيزدهم. )1(دستورزبان فارسي).1390. (ديان كاميار، تقيوحي

. نامه كارشناسي ارشدپايان. شناختي گويش تاتي شاهرود خلخالبررسي زبان). 1382. (زاده، سيد اكبريحيي

.دانشگاه شيراز


